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پیام تبریک نوروزی شهردار و اعضای محترم  
شورای اسالمی شهر کهنوج

زمیـن بـه جوشـش دوباره  رسـیده ،بهار با گامهای جوانی وطراوت ،نوروز باسـتانی را سـوغات دسـت ها 
وقلبهایمـان مـی کندودسـتهای مناجـات ما آیـه های )یا مقلـب القلوب واالبصـار(را بـه امید)حول حالنا 
الـی احسـن الحـال (زمزمـه مـی کندتا نـوروز تـازه ،بهـاری نو،بـرای تحـول ودگرگونی زمیـن وزمینیان 

شود.
نـوروز در اندیشـه ایرانـی واسـامی خاسـتگاهی عرفانـی دارد.تجلـی صنع الهی اسـت وبه تعبیـری ،روز 

آغـاز آفرینـش وآن فرصتـی اسـت تـادل را از زنـگار کدورتهـا بزداییم وبه زیـور وفضایلـش  بیاراییم.
چـه اندیشـه ،گفتـار وکـرداری کـه از ایـن سرچشـمه الهـام بخـش یعنـی دل ،بهـره می گیـرد ومصدر 

زیباییهـا ،نیکـی هـا وگـره گشـایی هـا در جهت آسـایش خلق اسـت.
در ایـن صـورت هـر روزمـا نـوروز وهر لحظه وحـال ما) احسـن الحال (خواهـد بودوبرای انسـان الهی هر 

روز کـه معصیتـی در آن نباشد،عیداسـت وحرکت به سـوی حیات معنوی .
اینـک ودر طلیعـه بهـار ورسـتاخیز دوباره طبیعت ،با پیشـکش بهتریـن آرزوها برای مـردم فهیم وبزرگ 
کهنـوج ،سـامت وبهـروزی شـهروندان را از درگاه خداوند آرزو مـی کنیم وامیدواریم در سـال جدیدنیز 

همچـون سـال گذشـته ،در راه خدمت به آنان موفق باشـیم.
بـا اخاصـی تمـام ،حلـول نـوروز خجسـته و آغـاز سـال 1399شمسـی را بـه پیشـگاه مـردم شـریف 
شـهرکهنوج بـزرگ وهمـکاران محترم شـهرداری تهنیت مـی گوییـم واز درگاه ایزدمتعال بـرای همگان 

،سـالی  سرشـار از نیـک بختی،فرخندگی،بهروزی،موفقیـت وعافیـت آرزومندیـم.
 مجیدمحمودی
شهردار ،رئیس شورا و اعضای محترم  شورای اسالمی شهر کهنوج

پیام تبریک شهردار و اعضای شورای اسالمی شهر منوجان  به 
مناسبت فرا رسیدن سال نو به مردم این  شهرستان

ایـران اسـامی بـه عنـوان یکـی از تمدنهـای باسـتانی جهـان محسـوب و ایرانیـان انسـانهای متمدنـی 
هسـتند کـه یکـی از سـنتهای زیبـای آنـان نوروز اسـت.

عیـد نـوروز، پرتـوی دلربـا و چهـره ای زیبـا از آفرینـش اسـت کـه پیـش از آمدنش، انبـوه انسـان ها را 
بـه تـاش و کوشـش دعـوت مـی نماید.خداونـد رحمـان نویـد میاد سـال نو را بـر دوش نسـیم بهاری 
گذاشـت تـا ایـن امانـت سـبز را بـه رسـم آغـاز ی دوبـاره جلوه گر سـازد تـا یادمان باشـد که هسـتیم.

آغـاز سـال نـو و فرارسـیدن بهار طبیعـت و نوروز باسـتانی را به همـه هموطنان عزیز بـه خصوص مردم 
والیـت مـدار و شـریف شهرسـتان منوجان  تبریک و شـادباش عرض نمـوده برای همگان سـالی توأم با 

عـزت و سـربلندی همراه با سـامتی و آسـایش آرزو می نمائیم.
اینـک در آسـتانه سـال نـو فرصت را غنیمت شـمرده و بـار دیگر نیاز همیشـگی به وحـدت و همدلی را 
بـرای تحقـق آرزوهـا و آرمان هـای بلندمـان یـادآوری می نماییـم و از آحاد مـردم والیتمدار شهرسـتان 
منوجـان  دعـوت مـی نماییـم همـگام با مسـئولین خـدوم بـرای دسـتیابی شهرسـتانی آبـاد، لحظه ای 

دسـت از تاش و کوشـش بـر ندارند.
سـعادت، سـامت ، سـخاوت ،سـرور، سـربلندی ، سـروری و سـرفرازی که بهترین هفت سـین زندگی 

اسـت را برای شـما همشـهریان عزیـز آرزومندیم.
مهندس وحید روشناس شهردار 

رئیس شورا و اعضای محترم شورای اسالمی شهر منوجان

عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 
دادگسـتری منوجـان دادسـتان 
شهرسـتان  انقـاب  و  عمومـی 
قدردانـی  ضمـن  منوجـان 
ازهمراهـی مردم عزیز و کارکنان 
ودرمـان  بهداشـت  شـبکه 
از  پیشـگیری  درراسـتای  کـه 
ارائـه  خدمـات  کرونـا  بیمـاری 
مـی نماینـد گفـت: بـا توجـه به 
شـیروع ویـروس کرونـا در اکثـر 
ضـروری  کشـور،  اسـتان های 
بهداشـت  مـوارد  مـردم  اسـت 
از  بیـش  را  عمومـی  و  فـردی 
پیـش برای پیشـگیری از شـیوع 
کننـد  رعایـت  بیمـاری  ایـن 
ونـکات و توصیه های بهداشـتی 
و  مراکزبهداشـت  سـوی  از  کـه 
معتبـر  هـای  ورسـانه  درمـان 

بصـورت  را  می گیـرد  صـورت 
جـدی مدنظـر قـرار دهنـد وبـه 
شـایعات درفضای مجـازی توجه 
نکننـد واخبار را از منابع رسـمی 
ورسـانه هـای مجـوز دار،دریافت 
کننـد و در صـورت مشـاهده هر 
گونـه شـایعه پراکنـی درجهـت 
تشـویش اذهـان عمومی بـا فرد 
مـورد نظر برخـورد خواهد شـد. 
دادسـتان منوجـان در گفتگـوی 
نشـریه  باخبرنـگار  تلفنـی 
گفـت:  نیـز   جنـوب  تریبـون 
باکسـانی کـه در فضـای مجازی 
و بـدون موثـق اوضـاع جامعه را 
درایـن شـرایط، ملتهـب کننـد، 
برخـورد خواهدشـد. وی افـزود: 
ازخبرنگاران شهرسـتان منوجان 
و تنهـا نشـریه رسـمی منوجـان 

انتظـار هسـت درجهـت اطـاع 
از  پیشـگیری  و  دقیـق  رسـانی 
بیمـاری ویروسـی کرونـا نهایت 
دسـتگاههای  بـا  را  همـکاری 

باشـد. ذیربـط داشـته 
انقـاب  و  عمومـی  دادسـتان   
منوجـان افزود: با توجه به شـیوع 
شـهروندان  بـه  کرونـا  ویـروس 
توصیـه می شـود از حضـور غیـر 
قضایـی  مراجـع  در  ضـروری 
خـودداری کنند. کانالها ی فضای 
مجـازی وگروههای واتسـاپی که 
بـه هیـچ رسـانه قانونـی وابسـته 
کـه  مختلفـی  افـراد  نیسـتند،و 
اقـدام بـه ایجـاد رعـب ووحشـت 
در مـردم مـی کنند،قابل پیگیری 

قضایـی خواهنـد بـود. 
ادامه در صفحه 2

هشدار جدی دادستان منوجان درخصوص تشویش اذهان عمومی 

اخبار وتوصیه های بهداشتی بیماری کرونا 
را به اهل آن واگذارکنید!

حدود 230 نفر در استان کرمان، 
مشکوک به کرونا هستند

 سال جدید به هیچ 
عنوان سفر نروید
............................................................. صفحه 2

برگزاری جلسه پدافند 
غیرعامل با موضوع 
پیشگیری از بیماری 

کرونا ویروس در 
منوجان

 ............................................................. صفحه 2

درخواست مشترک نشریات جنوب 
کرمان از مردم 

کرونا شکست می خورد 
اگر مردم بخواهند

............................................................. صفحه 3

مهندس کیخا 
کشاورز نمونه کشوری :

سرمایه گذاری ها در بخش 
کشاورزی باید بابهره های 

تک رقمی باشد
............................................................. صفحه 4

# ما کرونا را 
شکست می دهیم
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دوست داشته باشید وزندگی کنید،
زمان همیشه از آن شما نیست.

 بسم اهلل الرحمن الرحمر
رهبرم نورچشمان من است

عشق اوآیین وایمان من است
ذوالفقارحیدری دردست او

طاعتش میثاق وپیمان من است
سیدی ازنسل پاک فاطمه)س(

هم زنسل شیریزدان من است.
دروالیت وارث ال نبی )ص(

جانشینی ازامامان من است.
رهبرعزیزم همیشـه حسـرت مـی خـوردم ک چراموقعیتـی برای 
مـن پیـش نمـی آیـد تـا ازنزدیـک حضرتعالـی راماقـات نمایم و 
تـا ذره ای ازپرتـو سـیمای نورانی وملکوتی شـما به جسـم وروحم 
بتابدوآن رامانند نوشـته ای همراه خودداشـته باشم. اینکه چشمان 
ناقابلـم ازوجـود نورانی تان منورگشـته، بـاارزش تریـن وبزرگترین 

آرزویـم برآورده شـده اسـت.
خداونـد منـان راشـکرگزارم ک ایـن فرصـت رابـرای مـن فراهـم 
آوردتابتوانم ازنزدیک سـیمای نورانی ودوست داشتنی شمارازیارت 
نمایـم. بـه دورازهرگونه تعـارف وقلـم فرسـایی، واقعاٌازصمیم قلب 
برایـن بـاورم کـه وجودحضرتعالی هدیـه ای ازسـوی خداوندمنان 

بـرای امت اسـامی اسـت.
 افتخـاری کـه  نصیـب ایـن حقیرگردیـده، هدیـه ای ازسـوی 
خداوندمتعال،ائمه معصومین وخون پاک شـهیدان عزیزمی باشـد.

 ولذابـه سـهم خویـش، پیوسـته پـروردگاررا برایـن موهبـت الهی 
سـپاس میگویـم  وخوشـحالم ازاینکه درجامعـه ای زندگی میکنم 

کـه توسـط شـمازیرنظر اولیای معصـوم خداونـداداره مـی گردد.
سایه پرازصابت ومهربانی تان مستدام .

شـریف  گرانقدرمـردم  سـروران  شـما  جاداردازهمـه  درپایـان 
گرامـی  شـهرداروهمکاران  همچنیـن  ووالیتمدارشـهرنودژ 
درشـورای اسـامی شـهر،که لطـف نمـوده چـه ازطریـق تمـاس 
تلفنـی ،ایجادپیامـک درفضـای مجـازی خصوصـاٌ اصحاب رسـانه 
محسـن  آقـای  نودژجنـاب  وانقابـی  خبرنگارجـوان  خاصـه 
صالحـی و همکارگرامیشـان جنـاب اقـای کوهپیمـا کـه همـواره 

بـه ایـن حقیرلطـف داشـته ایـد، ازصمیـم قلـب 
تقدیروتشـکرمینمایم.

محسن صالحی خبرنگار تریبون جنوب 
درشهرنودژ

)من اهلل التوفیق(

سامانۀ پاسخگویی و مشاورۀ کرونا در کرمان راه اندازی شد
مردم سواالت خود را از 190 بپرسند

سـامانه ی پاسـخگویی و مشـاوره ی 19۰ بـرای پاسـخگویی بـه 
سـواالت مـردم در خصـوص بیمـاری کروناویـروس، در معاونـت 
بـه  شـد.  راه انـدازی  کرمـان  علوم پزشـکی  دانشـگاه  بهداشـتی 
گفتـه ی معـاون فنـی معاونـت بهداشـتی دانشـگاه علوم پزشـکی 
تـا 11 شـب  از سـاعت هشـت صبـح  کارشـناس  کرمـان، 12 

پاسـخگوی سـواالت خواهنـد بـود.

بـه گـزارش “گلدشـت کرمـان”، دکتـر سـیروس سـاالری گفت: 
»سـامانه ی 19۰ بـا چهـار خـط فعـال و بـا حضـور کارشناسـان 
بهداشـتی، درمانـی و پزشـک عمومـی دوره دیـده، بـه سـواالت 

مـردم در زمینـه ی بیمـاری کرونـا پاسـخ می دهـد«.
وی افـزود: »ایـن کارشناسـان از سـاعت ۸ صبـح تـا 11 شـب به 
سـواالت مـردم پاسـخ گفتـه و راهنمایـی الزم را بـه آن هـا ارائـه 

می دهنـد«.
کاری  شـیفت  سـه  در  کارشـناس   12« کـرد:  بیـان  سـاالری 

هسـتند«. همشـهریان  پاسـخگوی 
سـامانۀ پاسـخگویی و مشـاورۀ کرونـا در کرمـان راه اندازی شـد / 

مردم سـواالت خـود را از 19۰ بپرسـند
 

بازدید معاونت توسعه دانشگاه علوم پزشکی 
وهیئت همراه از بیمارستان منوجان

امـروز بـا رایزنـی و دعـوت دکتـر بیانـی مقـدم ،دکتـر پورجمالی 
معاونـت توسـعه، مهندس حمیـدی نیـا مدیریت نیروی انسـانی، 
مهنـدس روح اهلل سـاالری مدیریت مالی دانشـگاه و هیئت همراه 
از بیمارسـتان و پـروژه هـای عمرانـی حـوزه بهداشـت منوجـان 

بازدیـد بعمـل آمد.
 پانسـیون پزشـکان ،بخش دیالیز،فضای درمانـی بخصوص بخش 
ایزولـه و بسـتری بیماران مشـکوک بـه عائم کرونا بازدید شـد و 
طرحـی جهت سـاخت انبـار داروئی،سـاخت سـاختمان داروخانه 

بـا حضـور پیمانکار ارائه شـد.
سـپس این هیئـت از سـاختمان درمانـگاه قلعه،درمانـگاه دهنو و 

درمانـگاه طالقان بازدیـد کردند.
در پایـان دکتـر بیانـی مقـدم ،دکتـر پورجمالـی و هیئـت همراه 
جلسـه ای بـا حضـور محمـودی فرمانـدار منوجـان بـا محوریـت 
بیمـاری کرونـا و مراحـل جلوگیری از نشـر آن در منطقه و تامین 
مـواد ضدعفونـی کننده،دستکش،ماسـک و دسـتگاه تـب سـنج 
لیـزری ،در دفتـر مدیریـت شـبکه بهداشـت و درمـان منوجـان 
برگـزار شـد و مقـرر گردیـد دراسـرع وقـت  ایـن مـوارد تامین و 

تحویـل شـبکه بهداشـت منوجـان گردد.
 ما کرونا را شکست میدهیم

روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان منوجان

برگزاری جلسه پدافند غیرعامل با موضوع 
پیشگیری از بیماری کرونا ویروس

بـه گـزارش روابط عمومـی فرمانداری جلسـه پدافنـد غیرعامل با 
موضوع پیشـگیری از بیماری کرونا ویروس شهرسـتان با روسـای 

بانـک ها و شـهرداران در محـل دفتر فرمانداری برگزار شـد.
محمـد محمـودی در ایـن جلسـه اظهار داشـت: ایـن روزها بحث 
بیمـاری کرونـا از مباحـث مهـم کشـور اسـت و بانـک ها بیشـتر 
در معـرض تمـاس بـا مـردم هسـتند و مراجعات مردمـی مکرری 

دارد. وجود 
محمـودی افـزود: بـه لحـاظ سـامت همـه الزم بود این نشسـت 
برگـزار گـردد تـا اقداماتـش در جهت سـامت مراجعـه کنندگان 

و کارکنـان بانـک ها انجام شـود.
اقدامـات خوبـی در ضدعفونـی  تبییـن داشـت: شـهرداران  وی 
کـردن شـهر و دهیـاران در سـطح روسـتاها انجام دادنـد و اینکه 
مکاتباتـی بـا همـه ادارات، معـادن و غیـره داشـته ایـم کـه بحث 

کرونـا ویـروس را بـا جدیـت دنبـال کنند.
فرمانـدار منوجـان متذکـر شـد: بانک هـا نسـبت بـه ضدعفونـی 
کـردن فضـای بانک ها اهتمام جدی داشـته باشـند و خودپردازها 
مرتـب ضدعفونـی گـردد و همچنیـن فضـای داخـل بانک ها قبل 
از مراجعـه مردمـی مرتـب ضـد عفونـی شـود چـرا کـه فقـط بـا 

پیشـگیری می شـود ایـن بیمـاری را مهـار کرد.
محمـد محمـودی تصریـح کـرد: بـا شـرایط کنونـی کشـور تنهـا 
راه پیشـگیری از شـیوع بیشـتر ایـن بیمـاری پیشـگیری و خـود 

اسـت. مراقبتی 
در پایـان جلسـه مقـرر شـد هـر بانـک کـه قـادر اسـت ) فضـای 
فیزیکـی( یک روشـویی کنـار بانک و خودپرداز جهت شستشـوی 
دسـتهای مراجعیـن بـه خودپردازها نصـب کنند، کارکنـان بانک 
هـا از ماسـک و دسـتکش اسـتفاده کننـد، خـودکار هـای درون 

بانـک ها بطـور مرتـب ضدعفونی شـوند.

سخنگوی دانشـگاه علوم پزشکی 
کرمـان، ظهـر یکشـنبه هجدهم 
اسـفندماه بـا بیان اینکـه حدود 
23۰ نفر در اسـتان مشـکوک به 
کرونـا هسـتند گفـت :خواهـش 
در  را  جدیـد  سـال  می کنیـم 
منـزل نـو کنید و به هیـچ عنوان 

نروید. سـفر 
اگـر فـرد مبتـا به کرونا با شـما 
تنـد صحبـت کند یـا خمیازه ای 
یـا  بزنـد  یـا عطسـه  و  بکشـید 
سـرفه کنـد، ذرات ریـز تنفسـی 
او که با چشـم دیده نمی شـوند، 
اگـر  می شـود.  پخـش  هـوا  در 
شـما در فاصلـه ی کمتـر از یک 
متـر و نیـم بـا ایـن فرد باشـید، 
بـه ایـن ویـروس آلـوده خواهید 
ذرات  ایـن  همچنیـن  شـد. 
تنفسـی می توانند روی سـطوح 
بنشـیند و افـرادی کـه بـه ایـن 
سـطوح آلوده دسـت مـی زنند، 
دستان شـان آلـوده بـه ویـروس 
دسـتان  ایـن  می شـود.  کرونـا 
نشـده  ضدعفونـی  اگـر  آلـوده، 
را کـه  باشـد، همـه ی وسـایلی 
ایـن فـرد لمـس می کنـد، آلوده 
خواهـد کـرد. بنابرایـن آنچه که 
ایـن  انتقـال  از  جلوگیـری  در 
ویـروس کمک می کنـد در ابتدا 
رعایـت فاصله گـذاری اجتماعـی 
مرتـب  شسـتن  سـپس  و 

دسـت ها بـا آب و صابـون و در 
نهایت گندزدایی سـطوح اسـت.

بـه گـزارش “گلدشـت کرمـان” ، 
سـخنگوی دانشـگاه علوم پزشکی 
کرمـان، ظهـر یکشـنبه هجدهم 
ایـن  ارائـه ی  بـا  اسـفندماه 
مـردم  بـه  خطـاب  توضیحـات، 
اسـتان گفـت :خواهـش می کنیم 
سـال جدیـد را در منـزل نو کنید 
و به هیـچ عنـوان بـه سـفر نروید.

افـزود:  شـفیعی  مهـدی  دکتـر 
باشـد،  سـامت  انسـان  »اگـر 
قطعـا فرصت بـرای سـفر کردن 
ایـن  پایـان  از  پـس  تفریـح  و 
اپیدمـی را خواهـد داشـت و بـا 
روزهـا، سـامت  ایـن  در  سـفر 
به خطـر  را  عزیزانتـان  و  خـود 

نیندازیـد«.
در  »تاکنـون  داد:  ادامـه  وی 
 23۰ حـدودا  کرمـان  اسـتان 

کرونـا  بـه  مشـکوک  بیمـار 
داریـم«.

اگـر  »امـا  کـرد:  اضافـه  وی 
کـه  توصیه هایـی  بـه  مـردم 
و  درمـان  و  بهداشـت  وزارت 
پزشـکی  علـوم  دانشـگاه های 
کننـد،  عمـل  می کنـد،  ارائـه 
تهدیـد  را  آنهـا  خطـری  هیـچ 

. » نمی کنـد
در  حضـور  عـدم  شـفیعی، 
مکان هـای پرازدحـام را یکـی از 
مهم تریـن راهکارهـای مقابلـه بـا 
ویـروس کرونـا ذکر کـرد و گفت: 
غیرضـرور  سـفرهای  از  »مـردم 
درون شـهری و برون شهری پرهیز 
کننـد و در منـزل کـه امن تریـن 
ویـروس  از  دوری  بـرای  مـکان 
اسـت، بماننـد و اگر بـه هر دلیلی 
مجبـور بـه تـرک منـزل بودنـد، 
حتمـا نـکات بهداشـت فـردی و 

عمومـی را رعایـت کننـد«.
مدیـر گروه پیشـگیری و کنترل 
بیماری هـای واگیـردار دانشـگاه 
علوم پزشـکی کرمـان همچنین، 
در پاسـخ بـه ایـن پرسـش کـه 
آیـا افـراد بـا پـرو کـردن لبـاس 
در فروشـگاه ها، بـه ایـن بیماری 
آلـوده می شـوند یا خیـر؟ اظهار 
کـرد: »در صورتـی فـرد آلـوده 
می شـود  کرونـا  ویـروس  بـه 
کـه فـرد قبلـی کـه ایـن لبـاس 
ویـروس  ایـن  بـه  پوشـیده،  را 
بسـیار آلـوده بوده باشـد و وقتی 
کسـی ایـن لبـاس را می پوشـد 
اگـر بـه صورتـش برخـورد کرده 
باشـد، لبـاس آلـوده بـه ویروس 
آنچـه  امـا  شـد  خواهـد  کرونـا 
ایـن  انتقـال  در  از همـه  بیـش 
ویـروس مهـم بـوده، تمـاس بـا 

دستهاسـت«.
شـفیعی افـزود: »احتمـال آلوده 
شـدن افراد از طریق پـرو کردن 
لبـاس کم اسـت زیـرا هنـوز در 
منابـع علمـی بـه ایـن موضـوع 
اشاره نشـده اسـت اما به هرحال 
هـر سـطحی کـه ویـروس روی 
آن باشـد و دسـتان شما را آلوده 
کنـد، اگـر دسـتان آلوده تـان را 
بـه مخـاط بینی، چشـم و دهان 
نزدیـک کنیـد، حتمـا بـه ایـن 

ویـروس مبتـا خواهید شـد«.

چند بیت شعر از شاعر پرآوازه استان 
کرمان) عزیزاهلل امیری( درمورد کرونا

جهان از ذره ای شددرتب وتاب
         پریدازدیدگان مردمان خواب

تمام کاسبان درخانه بیکار
       قرنطینه شدندافرادبیمار

ندیدم دست کس یک شاخه ی گل
      همه دنبال وایتکس و الکل

اساتیدهم شدند درخانه بازداشت
      ستاره زآن میان شد تیم بهداشت

شبانه روزشدند مشغول درکار
    همی بیمار آید روی بیمار

همه درخانه ها آرام وراحت
     پرستاران همه درگیر زحمت

بدان پاداش آنها ،بس  عظیم است
    شفیع این گروه، خداوند کریم است

خاصه بگذریم زین مطلب خاص
     بدان حقی است برما ،ایها الناس

به پاخیزیم همه زیبا وچاالک
  درآریم ریشه ی ویروس، ازخاک

چنین می گفت این ویروس گستاخ
    که می خواهم بسازم درشمال کاخ

به او گفتم برو گم شوازاین جا
   دراین بیشه  بود شیران ماوی

بگفتا می روم من سوی صوغان
    بگفتم بی خرد، بگذشتی ازجان

اگرپایت گذاری سوی صوغان
   تورا نابود کنند با آه افغان

بگفتا چینیم دنبال سنگم
     نمی خواهم که با آنها بجنگم

بگفتم ما سرسازش نداریم
    دمی درپیش تو نرمش نداریم

به زودی می روی از خاک ایران
     به دست پرتوان اهل  آشو 
شاعر پرآوازه عزیزاهلل امیری پاک

 توصیه های کرونایی در قالب شعر 
در خانه بمانید که اوضاع خراب است

از دست کرونا بسی نقش بر آب است
هرگز ندهید دست به یاران و رفیقان

از دادن دست من و  تو کار خراب است
یک چند صباحی رخ جانانه مبوسید 

چون بوسه در این وقت خطیر عین عذاب است
پیوسته بشویید دو دستان به تکاپو

کاین توصیه ی دکتر و هر اهل کتاب است
گر رفتن بازار بود واجب و فوری

پس چاره ی کار ای رفقا ماسک و نقاب است
کودک نفرستید به مکتب دو سه روزی 

هرچند که دانش به مثل باده ی ناب است
غافل مشوید از اثر ضد عفونی

این توصیه ای ناب و یکی حرف حساب است
در جمع رفیقان نروید تا دو سه هفته

هر چند که دوری ز رفیق عین عذاب است
 مرطوب بود گر که دهان کار نکویی است

یک راه نجات از کرونا خوردن آب است
با دستکش از خانه برون رو که در این وقت

او باعث شادی تو چون چنگ و رباب است
از کشتن ویروس مکن لحظه ای غفلت

کان را همه بر کشتن ما جهد و شتاب است
چون هست نشان از کرونا در همه سامان 

در خانه بمانید که این عین صواب است.

حدود ۲۳۰ نفر در استان مشکوک به کرونا هستند

 سال جدید به هیچ عنوان سفر نروید

هشدار جدی دادستان منوجان درخصوص تشویش اذهان عمومی 

اخبار وتوصیه های بهداشتی بیماری کرونا را 
به اهل آن واگذارکنید!

ادامه از صفحه اول
ایـن مقام قضایـی در ادامه افـزود: تصمیمات 
مختلفـی از جملـه تعطیلی بـازار در روزهای 
چهارشـنبه و پنجشـنبه و جمعـه ونیزعـدم 
لغـو  و  عروسـی  و  ختـم  مراسـم  برگـزاری 
شـورای  سـوی  از  همایش هـا،  و  جلسـات 
تامین شهرسـتان اتخاذ شـده که الزم اسـت 
مـردم با مسـئولین همـکاری الزم را داشـته 

باشـند  .
وی افـزود: توصیـه می شـود شـهروندان در 
روابـط اجتماعـی و فعالیت هـای روزانـه خود 

تمامـی مـوارد بهداشـتی را بـا دقـت رعایت 
کـرده و بـه دیگـران نیز آمـوزش دهنـد و از 
عبـور و مـرور غیر ضروری در اماکن شـلوغ و 

پـر رفـت و آمد جـدا پرهیـز کنند.
امیـد رضایـی  با بیـان اینکه مراجـع قضایی 
اماکـن شـلوغ و پـر رفـت و آمـد  از  یکـی 
شـهروندان اسـت، تاکید کرد: ایـن ادارات به 
دلیـل مراجعه زیاد، شـدیداً در معرض پخش 
ایـن ویـروس قـرار دارد به همیـن دلیل الزم 
اسـت شـهروندان امـور پرونـده و اطـاع از 
وضعیـت آن را از طریـق سـامانه ثنا پیگیری 

. کنند
این مقام قضایی افزود: مجموعه دادگسـتری 
و دادسـرای منوجان  تمامی موارد بهداشـتی 
را رعایـت کـرده و ضدعفونـی روزانـه انجـام 
می شـود، اما به شـهروندان توصیـه می کنیم 
تـا حـد ممکـن از مراجعـه غیـر ضـروری به 

مراجـع قضایی خـودداری کنند.
امیـد رضایـی بیان کـرد: الزمـه جلوگیـری از 
شـیوع ویـروس کرونا رعایت بهداشـت فردی 
وعمومی اسـت و باید نسـبت بـه این موضوع 

فرهنگ  سـازی صـورت گیرد .

مجاهدت های کادر درمانی و بهداشتی 
مصداق جهاد است

همکاری هـای  از  می دانـم  الزم  خـود  بـر  احترامـا 
صمیمانـه و جهـادی بـرادران سـپاه پاسـداران،هال 
فرمانـداری،  شـهرداری،  بازاریـان،  و  احمر،اصنـاف 
خیریـن و ادارات دیگـر و مـردم فهیـم منوجـان در 
خصـوص پیشـگیری از ویـروس کرونا، رعایـت اصول 

بهداشـتی و گندزدایـی خیابـان هـا و مراکز پرتجمع تشـکر و قدردانی 
نمایـم. همچنین شایسـته اسـت از تمامی همـکاران عزیز،این مدافعان 
سـامت پزشکان،پرسـتاران،کاردانها و بهـورزان کـه در آمـوزش اصول 
بهداشـتی و درمانی،مراقبـت و درمـان بیمـاران مشـکوک و رصـد و 
کنتـرل جمعیت تحت پوشـش خـود تاش نمودند صمیمانه تشـکر و 
قدردانـی میکنم. توفیقـات روزافزون تمامی عزیـزان را از درگاه خداوند 

خواسـتاریم. متعال 
    دکتر مرتضی بیانی مقدم
مدیریت شبکه بهداشت و درمان منوجان

مردم از مراجعه غیرضروری به مراکز بهداشتی و بیمارستان  ها خودداری کنند

جنوب کرمانی ها تا دو هفته آینده به خارج 
از منطقه سفر نکنند

دکتـر علـی اصغر خیرخواه معاون بهداشـت دانشـگاه 
علـوم پزشـکی جیرفـت در بحـران کنونـی شـیوع 
ویـروس کرونا بر ضـرورت همکاری مـردم تأکید کرد 
و گفـت: مـردم از مراجعـه غیرضروری و بـدون نیاز به 
درمـان به مراکز بهداشـتی و درمانی و بیمارسـتان  ها 

خـودداری کنند.
وی بـا تاکیـد بـر اینکـه در حـال حاضـر امـن تریـن جـا خانـه اسـت 
گفـت: تـا دو هفتـه آینـده مـردم جنـوب کرمـان بـه بیـرون از منطقه 
سـفر نکنند چرا که بسـیاری شـهرها در قرنطینه هسـتند و از مبادی 
ورودی اجـازه عبـور مسـافر را نمیدهنـد و ایـن امـر موجـب گرفتاری 
و سـرگردانی خواهـد شـد. دکتـر خیرخـواه تصریـح کـرد: الزم اسـت 
مـردم عزیـز هفـت شهرسـتان جنـوب کرمـان همـکاری الزم را بـا 
پرسـنل بیمارسـتان ها داشـته و از مراجعـه غیرضروری به بیمارسـتان 
هـا پرهیـز  کننـد  وی گفـت: اعمـال غیراورژانـس فعا تعطیل شـده و 
مـردم بهتـر اسـت بـه عنـوان ماقات کننـده در بیمارسـتان هـا حضور 
پیـدا نکننـد. دکتـر خیرخـواه افـزود: همـکاران بهداشـتی در مراکـز و 
خانـه های بهداشـت و پرسـنل فـداکار بیمارسـتان های امـام خمینی 
)ره( جیرفـت و 12فروردیـن کهنـوج بـه طـور مـداوم در حـال خدمت 
رسـانی بـه همشـهریان عزیـز و بیماران هسـتند وی با تأکیـد بر جدی 
گرفتـن توصیه هـای بخش بهداشـت توسـط مـردم و اینکـه خریدهای 
نـوروزی را متوقـف کننـد گفت: مردم می توانند با وسـایل سـاده ماننده 
ترکیـب غلظت اعام شـده آب و وایتکس محلول ضدعفونـی در منازل 
تهیـه و سـطوح را گندزدایـی کنند، از تجمـع و رفت وآمـد غیرضروری 
خـودداری و خریدهـای خـود را محـدود کننـد و در صـورت عامت دار 
شـدن بهداشـت فـردی را رعایت کـرده و از تماس با افـراد دارای عائم 
کرونا جلوگیری کنند. معاون بهداشـت دانشـگاه علوم پزشـکی جیرفت 
افزود: از فردا ممکن اسـت همکاران ما در حوزه بهداشـت با شـما مردم 
تمـاس بگیرنـد و پیگیر وضعیت باشـند  لطفا همکاری داشـته باشـید. 
دکتر خیرخواه در پایان گفت: سـامانه 4۰3۰ پاسـخگوی سـواالت مردم 

در مـورد ویـروس کرونا اسـت.
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نشریه تریبون جنوب منوجان یک نفر
 نماینده ویک نفرخبرنگار فعال

 با روابط عمومی باال می پذیرد.تلفن تماس:
09133492390-09176255224

شعر منوجان

دفتر ازدواج 197 منوجان وسالن عقد پیوند
تازه عروس و ماه  داماد عزیز که به دنبال دفتر ازدواج مناسب 

در منوجان هستید. دفتر ازدواج  )197منوجان( با سالن و 
سفره عقد)پیوند( شیک به همراه گل آرایی و نورپردازی، 
هزینه ارزان، مسیر دسترسی خوب،  ظرفیت باال  و امکان 
پذیرایی از مهمانان، شایسته ترین انتخاب در مرکز شهر 

منوجان  می باشد.
با مدیریت شیخ حسین واعظی،منوجانی 

آدرس خیابان امام ره ساختمان پزشکان مهر جنب 
بانک کشاورزی

تلفن۰۹۱۰۳۶۸۱۶۰۰

پیام تبریک بخشدارآسمینون شهرستان 
منوجان  به مناسبت فرا رسیدن سال نو به 

مردم بخش آسمینون
پیشاپیش آغاز سال نو و فرارسیدن بهار طبیعت 

و نوروز باستانی را به همه هموطنان عزیز به 
خصوص مردم والیت مدار،شهیدپرور و شریف 

شهرستان منوجان بویژه بخش آسمینون 
وشهرنودژ تبریک و شادباش عرض نموده برای 
همگان سالی توأم با سعادت، سامت ، سخاوت 

،سرور، سربلندی ، سروری و سرفرازی که 
بهترین هفت سین زندگی است را برای شما 

عزیزان آرزومندم.

حسن طاهری
بخشدار آسمینون منوجان

یا مقلب القلوب واالبصار
عید نوروز، پرتوی دلربا و چهره ای زیبا از 
آفرینش است که پیش از آمدنش، انبوه 
انسان ها را به تاش و کوشش دعوت 

می نماید.سال نو را به مردم شریف بخش 
آسمینون وهمکاران عزیزم در فرمانداری 
منوجان وبخشداری آسمینون وبه ویژه 
دهیاران سختکوش وشوراهای اسامی 

روستاهای بخش آسمینون تبریک عرض 
نموده وتوفیق خدمت بی منت به خلق را از 

خداوند برای همگان خواهانم.
مهندس اسالم مرشدی

کارشناس فنی دهیاری های بخشداری 
آسمینون 

جهـان در اضطرابـی بـزرگ و 
خارج از باور اسـت،اقتصاد دنیا 
بـه هم ریختـه اسـت،نفس ها 
در سـینه حبـس شـده اسـت 
و کرونـا مـی تـازد و نابـود می 

. کند
مرگ و میرها در جهان و ایران 
رو بـه فزونـی اسـت،مبتایان 
ثانیـه بیشـتر مـی  بـه  ثانیـه 
شـوند و این ویـروس بی رحم 

همچنـان می کشـد.
در ملـل مختلف و سـایر نقاط 
امکانـات  کـه  ایـران  کشـور 
مقابلـه هسـت شـاهد چنیـن 
امار وحشـتناکی هسـتیم وای 
مناطـق  مردمـان  حـال  بـه 
کشـور  جنوبشـرق  محـروم 
کرمـان  جنـوب  منطقـه  و 
خودمـان کـه اگر ایـن ویروس 

همـه گیـر شـود.
بـا همـه ایـن اوصـاف شـاهد 
حضـور مـردم در جمـع هـای 
درک  هسـتیم،چرا  مختلـف 
نمـی کنیـم کـه ایـن ویروس 
کشـنده و سـهمگین اسـت.؟

مردمان جنوب کرمان  اسـوده 
سـفید  وضعیـت  از  خاطـر 
منطقـه  در  کرونـا  بیمـاری 
کـه ان هـم دیـر یـا زود قرمـز 
دور  از  دسـت  شـد  خواهـد 

همـی ها و شـرکت در مجامع 
عمومـی نمـی کشـند.

بـه اینـده خـود و فرزندانمـان 
فکر کنیـم اگر خدایـی ناکرده 
در  رحـم  بـی  ویـروس  ایـن 
منطقـه جنوب کرمـان فراگیر 
و  امکانـات  کـدام  بـا  شـود 
تجهیـزات می خواهیـم مقابله 

؟ کنیم
منطقـه یـک میلیون نفـری با 
وجـود بیمارسـتان 3۰۰تخت 
خمینـی  امـام  خوابـه 
و  بخشـها(  جیرفت)تمامـی 
متخصـص  پزشـکان  وجـود 

عفونـی کمتـر از انگشـتان دو 
دسـت چگونـه مـی توانـد بـا 
ایـن ویـروس مرگبـار مقابلـه 

کنـد.
مـردم عزیـز بایـد بداننـد کـه 
حـوزه  پرسـنل  و  امکانـات 
بـه  قـادر  جنـوب  درمانـی 
در  و  نیسـتند   پاسـخگویی 
ایـن  شـدن  فراگیـر  صـورت 
ویـروس مرگبار شـاهد فاجعه 

بـود. خواهیـم  بـزرگ  ای 
خانـه  در  اسـت  بهتـر  پـس 
بمانیـم، خودمـان بـه خودمان 
کنیم،دسـتورالعملهای  رحـم 

کنیـم. رعایـت  را  بهداشـتی 
پـس بـا رمـز اتحـاد  »در خانه 
مـی مانیـم« کرونا را شکسـت 
بدهیـم زیـرا اگـر مـا نخواهیم 

شکسـت نخواهد خـورد.
ورود  مانـع  هـم  مسـووالن 
شـوند  منطقـه  بـه  مسـافر 
هـای  خروجـی  و  ورودی 
کننـد. کنتـرل  را  منطقـه 

در پایـان از تاشـگران عرصـه 
درمانـی جنوب کرمـان تقدیر 
مـی نماییـم  و امیـد کـه در 
مقابلـه بـا این ویـروس مرگبار 

شـویم. پیروز 

شاعر: ضیا ز ارعی منوجان
به نام پادشاه پادشاهان

گناه آمرز مشتی عذر خواهان
منوجان مهربان شهرم فدایت

بـه طاق ابروی من جای پایت
منوجان مهد نیکان وعزیزان

سـرو جان می نهم در زیر پایت
منوجان ماه رخشان سماوات

فلک گسترده دامانش برایت
نگیـن حلقه ی  ملک جنوبی

نهفته در گلو بانگ رسایت
تو خورشیدی به استان کریمان

جهانی می کند حمدوثنایت
نجیبـان از ضمیرت پا گرفته

خدایت دور سازد از فنایت
توگرمی چون کویر گرم وسوزان

بشر ریزد تموزاز آن هوایت
لبانت خشک وعطشانی حبیبم

رسـد آیا به تهران آن صدایت
صدای خسته از نایی گرفته

که از بی حرمتی داردشکایت
چنین گنجی که دور از پایتخت اسـت

طلب دارد توجه هم عنایت
منوجان مردمی دیندار دارد

همیشه حامی دین ووالیت
چرا سختی چرا رنج ومشقت

چرا از کاستی دارد حکایت
به ایران وبه کرمان ومنوجان

ماداردعنایت خدابرجمع 
خدایا مهر شـهرم از دل من

نگیری تا به سرحد نهایت
اگر بدخواه بر تو رونماید

بپوشدزارعی اکفن برایت
بسان جان نثارانت بجنگد

بـه اذن آن ولی با کفایت

یک قرار ملی: 

»عید ما،
 بعد از شکست کرونا«

چنـد روز دیگـر عیـد نوروز از راه می رسـد و ایران، هنوز 
درگیـر بیماری فراگیر و مرگبار کروناسـت.

در  مـردم  از  بخشـی  کـه  اسـت  ایـن  جـدی  نگرانـی   
روزهـای عیـد قرنطینـه خانگـی را رعایـت نکننـد و بـه 
دیـد و بازدیـد برونـد و ناگهـان بـا انفجـار اتمـی کرونـا 
مواجـه شـویم؛ آنگاه دیگر حتی امکانات پزشـکی کشـور 
نیـز جوابگـو نخواهـد شـد و آخریـن نـوروز قـرن جاری، 

بـه یـک فاجعـه انسـانی تبدیـل می شـود.

یک قرار ملی: 
پیشـنهاد مـی کنیم این عیـد را از طریق تلفن و اینترنت 
بـا همدیگـر در تمـاس باشـیم و بـه دیـدار کسـانی کـه 
دوسـت شـان داریـم نرویم تا آنهـا را در معـرض ویروس 
کرونـا قـرار ندهیـم. بدانیـم که ایـن عید بر خـاف همه 
هـزاره های گذشـته، دوسـت داشـتن در ندیدن اسـت و 

عیـد دیدنـی یک ظلـم بزرگ.
»عیـد مـا بعـد از شکسـت کرونـا« ؛ ایـن را شـعار قـرار 
دهیـم و قـرار ملـی بگذاریـم کـه عیـد امسـال را موکول 
کنیـم بـه زمانی کـه ویروس کرونـا در کشـورمان از بین 
رفتـه اسـت. آن وقـت، لباس نـو و آجیل و شـیرینی می 
خریـم و بـه دیـد و بازدیـد مـی رویـم تـا سـنت زیبـا و 

ایرانـی عیـد نـوروز را ولـو بـا تاخیر بـه جـا بیاوریم.
امسـال در روزهـای عیـد، دور هـم بـودن در خانـه را 
تجربـه و »حـول حالنـا الـی احسـن الحـال« را بـه نیت 
ریشـه کنـی بیمـاری کرونـا و بهبود حال همـه مبتایان 

زمزمـه مـی کنیـم. /عصـر ایران

درخواست مشترک نشریات جنوب کرمان از مردم

کرونا شکست می خورد اگر مردم بخواهند
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پیام تبریک نوروزی شهردارنودژو اعضای شورای اسالمی شهر نودژ
خداونـد متعـال را شـاکریم کـه توفیـق دوبـاره عنایـت فرمـود تـا در گذر ایـام ، بهـاری دیگـر را تجربه و 
حلـول سـال جدیـد را درک نمائیـم و بـه پاس نعمت سـامت و رحمتش، سـجدۀ شـکر بـه درگاهش به 

جـای آوریم .
چراکـه فرارسـیدن سـال نـو همیشـه نوید بخش افـکار نو ، کـردار نو ، تصمیم نـو برای آینده اسـت .آری 
تازگـی طبیعـت و آغـاز سـال نـو ، گذر عمری کوتـاه از انسـان را یادآور می گـردد تا که با نیـم نگاهی بر 
رفتـار و اعمـال گذشـته ، فردایـی روشـن را رقم بزنیـم . توفیق گردید کـه به عنوان خـادم و خدمتگزار از 

دریچـۀ ایـن پنجره  به شـما همشـهریان عزیزنـودژ ،نوروز را تبریک عـرض نمائیم .
امیدواریـم در سـال 1399 ، بـا اسـتعانت از درگاه خداونـد قـادر و متعـال و ارواح پـاک و مطهر شـهیدان 
همیشـه سـرافرازمان و بهـره گیـری از منویـات مقـام معظـم رهبـری و حرکت در مسـیر تحّقـق اهداف 
نامگـذاری امسـال و دیگـر مسـئوالن نظام همۀ تـاش های خویش را با اسـتفاده از روحیـۀ جهادی برای 
ارتقـاء سـطح  رضایتمنـدی مـردم  و خدمـت صادقانـه به نظام مقدس اسـامی بـکار گیریم و بـا تعامل ، 
صمیمیت و همکاری  تمامی دلسـوزان دسـتاورد های بسـیار گسـترده و بزرگی نصیب شـهر و شهروندان 

این دیـار بگردانیم .
مهندس مسلم بارخدا، شهردارنودژ، رئیس شورا واعضای محترم شورای اسالمی شهرنودژ

سال نو مبارک 
گذر کردیم از این سال به آن سال ،دلهایمان شکست و دلهایمان شاد گشت،بودند 

آناني که برایمان از خود عزیز تر ولی حال نقشی از غریبه را نیز در دل ندارند،هستند 
آنانی که در این لحظه به جمع عزیزان دل اضافه گشته اند و در پایان آنانی که بودند و 

هستند هر روز و هر لحظه در دلهایمان خود را عزیزتر و مهربانتر جاي کرده اند ،به امید 
و آرزوي  ماندني ترین خوبان و شاد بودن لحظه هایي از بودنهاي ِز جنس ثبات....

فروشگاه کشاورز نخستین فروشگاه عرضه کننده انواع سموم 
و کود ، بذر و نهادهای کشاورزی در شهرستان منوجان

آرزوی ما افزایش محصول و در آمد شماست.
فروشگاه کشاور با مدیریت  جناب آقای محمود رهبان

آدرس: شهرستان منوجان-خیابان امام- روبروی  اداره مخابرات  شهرستان منوجان 
تلفن های تماس وهماهنگی:03443300125-03443300588و09133484324و09337614400

یا مقلب القلوب واالبصار یا مدبر اللیل و النهار یامحول الحول 
واالحوال حول حالنا الی احسن الحال

یف  یز و کشاورزان شر همکاران عز
جنوب استان کرمان

آغـاز جشـن نـوروز باسـتانی 1399و بهـار پرطـراوت را کـه 
نشـانه تجدیـد حیات طبیعت می باشـد را بـه تمامی همکاران 
سـازمان جهـاد کشـاورزی جنـوب کرمـان  و خادمـان عرصـه 
هـای تولیـد و سـازندگی جنوب اسـتان کرمان و دلبسـتگان و 
عاشـقان فرهنـگ و تمـّدن ایرانی - اسـامی بویژه کشـاورزان 
زحمـت کـش شهرسـتان منوجـان  تبریـک و تهنیـت عـرض 
نمـوده و سـالی سرشـار از برکـت و معنویـت تـوأم بـا شـادی 
، کامیابـی ، سـامت و سـعادت را ازدرگاه خداونـد متعـال و 

سـبحان برای شـما عزیـزان مسـئلت دارم .
امیـدوارم در سـال جدیـد بـا همـت و تاش شـما همـکاران و 
تولیدکننـدگان عرصـه کشـاورزی، تمـام مسـاعی خـود را در 
جهـت تقویـت بنیان هـا و زیرسـاخت های کشـاورزی بـا هدف 
پایـداری و بهـره وری بیشـتر از منابـع پایـه و محـدود و تأمین 
نهـاده هـای مـورد نیـاز بخـش کشـاورزی  بیـش از پیـش به 
کار ببندیـم و بـا تـداوم آن یقینـاً شـاهد پیشـرفت روز افـزون 
و رونـق اقتصـادی بخـش کشـاورزی جنـوب کرمـان بیـش از 

سـنوات قبـل خواهیـم بود. ان شـاءاهلل
مهندس محمد علی کیخا مدیر عامل شرکت نوبر سبز کیخا و

کشاورز نمونه کشوری از جنوب کرمان شهرستان منوجان

کشاورزنمونه  کیخا  علی  محمد 
نوبر  شرکت  عامل  ومدیر  کشوری 
سبز کیخا ،ساکن شهرستان منوجان 
بنا  با تاش وهمت خود  است. وی 
رزق  قرانی،  احادیث  و  روایات  به 
زمین می جوید  در  را  وروزی خود 
نیست.  هم  کاری  سیاسی  واهل 
جنوب  کشاورزی  آبروی  که  فردی 
کرمان  را با تاش وکوشش و ایجاد 
کارآفرینی ،خریده است. او اهل ادب 
ومعرفت و از خانواده ای نجیب زاده 
و شریف است ایشان باثبت شرکت 
مدیره،  هیئت  وتشکیل  سبز  نوبر 
مدرن  صورت  به  را  کشاورزی  کار 
و  مشارکتی  مدیریت  با  وپیشرفته 
کمک  همسر وفرزندان و تعداد پنج 
صورت  به  کشاورزی  کارشناس  نفر 

تشکیاتی  اداره می کند. 
تعارفی  هر  بدون  کیخا  مهندس 
انسان شریف وبزرگواری است که با 
حضورش در منوجان مایه افتخار نه 
تنهامنوجانی ها بلکه استان کرمان 
بخش  که  گردد.چرا  می  محسوب 
رونق  شهرستان  این  در  کشاورزی 
توانسته  خود  کوشش  با  و  گرفته 
در سطح ملی از کشاورزان نمونه به 
حساب آید. دریافت لوح تقدیر ونشان 
افتخار از مدیر عامل شرکت کشت 
مهر،انتخاب  شفق  گلباغ  وصنعت 

برگزیده  چهارمین  عنوان  به  ایشان 
برتر،برگزیده  کارآفرینانن  جشنواره 
استانی از وزارت کار وامور اجتماعی 
نشان  و  تقدیر  الواح  دریافت  و 
افتخار از دهها نهاد مرتبط با بخش 
بار  به  دهنده  نشان  کشاورزی، 
نشستن زحمات وی ومجموعه تحت 
امر است. مهندس صابر کیخا فرزند 
مهندسی  مدرک  دارای  که  ایشان 
می  ما  با  درگفتگو  است،  مکانیک 
گوید: اینجا کارفقط به صورت تیمی 
وظایف  براساس  وهرکسی  است 
کار   ، وعاقه  باعشق  شده   تعریف 

خودش را انجام می دهد.
امیدواریم متولیان  بخش کشاورزی 
سنتی  کشاورزی  تبدیل  درجهت 
از  تا  کنند  توجه  بیشتر  به صنعتی 
وابستگی های سایر منابع هم چون 
نفتی کاسته شودو روز به روز شاهد 
در  محصوالت  توسعه  و  سرافرازی 

کشور عزیزمان باشیم.
قسمتی از مصاحبه وگزارش نشریه 
پرسش  صورت  به  جنوب  تریبون 
وپاسخ مطرح شده که در ذیل اشاره 

گردیده است:
از تجربیات خود برای خوانندگان 
جنوب  کشاورزان  و  نشریه  
خرما  محصول  چگونه  بگویید؟ 
تا  باشد  به سود کشاورز  بیشتر 

دالل؟
بایدسطح آگاهی و دانش کشاورزان 
کان  درسطح  دولت  و  برد  باال  را 
محصوالت  فروش  برای  الزم  بستر 
کشاورزی وحتی صادرات را با کمک 
فراهم کند.در جواب  وزارت خارجه 
کنم  بایدعرض  سوال،  دوم  قسمت 
جمع  ایستگاه  باید  ،هرشهرستان 

بندی  محصول خرما  وبسته  آوری 
بستر   ، هم  دولت  و  باشد  داشته 
درجه بندی خرما وبازاریاب را فراهم 
کرمان  جنوب  جمعیت  کند.بیشتر 
سپری  را  روزگار  کشاورزی  باشغل 
می کنند.ضمن تبریک به  نماینده 
جدید مجلس یازدهم  جناب آقای 
از  اعظمی  بخش  که  شکراللهی 

کشاورزان منطقه به ایشان رای داده 
با کمک سازمان  اند، خواسته شود 
سرمایه  جهت   ، وبودجه  برنامه 
گذاری در بخش کشاورزی  گامهای 
موثری برداردو در جهت تک رقمی 
گذاری  سرمایه  های  بهره  کردن 
تا کشاورزان  این بخش کمک کند 
بتوانند به تولید محصوالت باکیفیت 

و مطلوب بپردازند.
کشت  زیر  وسطح  تولیدات  از 
برایمان  کشاورزی  محصوالت 
بگویید؟کرونا در کاهش صادرات 

نقشی داشته است؟
محصوالت  درتولید  حاضر  درحال 
و  کنیم  می  خودرا  تاش  نهایت 
4هکتار  بادمجان  کشت  زیر  سطح 
که  دوهکتار  فرنگی  گوجه  و  است 
باید اصول تولید دست به دست هم 
بدهند تا کار تولید تا پایان به نحو 

مطلوب پیش برود.
یعنی  از تولید تا شرایط بازار حمل 
فراهم گردد. شما  ،بستر الزم  ونقل 
کمتر گلخانه ای پیدا می کنید که 
یکنواختی،سامتی  تغذیه  لحاظ  از 
و  سرسبزی  این  به  وامراض  بوته 
بشاش بودن  باشدیعنی از اینجا تا 
بستربازار و فروش برگشت سرمایه، 
به  دست  یکپارچگی  و  هماهنگی 
دست هم می دهد. کرونا متاسفانه 

صادرات را کند کرده است اما دلیلی 
نمی شود از کار وتاش انسان دست 
بهداشتی  اصول  بارعایت  بردارد. 
شده  الزم  های  توصیه  کارگران  به 
مواد  و  ودستکش  ماسک  است. 
ضدعفونی در اختیار این قشر زحمت 
کش قرار گرفته و عزیزانی که دچار 
سرماخوردگی هستند،مرخصی داده 
می شود تا بهبودی به امید خداوند 

حاصل گردد.
انتظار شما از مسئولین کشوری، 
منوجان  شهرستان  یا  استانی 

چیست؟
باید همه امکانات در سطوح باال باشد، 
از  کاری  تنها،  وهمدردی  باهمدلی 
دست کسی بر نمی آید.باید متناسب 
نیاز کشاورزان ، سرمایه گذاری و  با 
بهره وری در بخش تولید با سود کم 

افزایش یابد.
حرف آخرتان؟

با تبریک پیشاپیش سال نو وآرزوی 
سامتی برای هموطنان عزیزم و ان 
کرونا  ویروسی  بیماری  این  شااهلل 
بهداشتی  مسائل  رعایت  با  هم  را 
عزیزان  از  درپایان  دهیم.  شکست 
هیئت مدیره شرکت نوبر سبز وهمه 
مجموعه وتشکیات شرکت مذکور 
و  نشریه تریبون جنوب و عوامل آن 

سپاسگزارم .

گفتگوی صمیمی   با کشاورز نمونه کشوری از جنوب استان کرمان شهرستان منوجان جناب  آقای مهندس محمد علی کیخا

مهندس کیخا:سرمایه گذاری ها در بخش کشاورزی باید بابهره های تک رقمی باشد


