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جنـوب اسـتان کرمان که هفت شهرسـتان 
جیرفـت، کهنـوج، منوجـان، قلعـه گنـج، 
تشـکیل  را  عنبرآبـاد  و  فاریـاب  رودبـار، 
می دهـد با بهـره مندی از خـاک حاصلخیز 
و آب و هـوای مطلـوب بـه تنهایـی بیـش 
از چهـار میلیـون تـن محصـوالت زراعـی 
و باغـی کشـور را تولیـد مـی کنـد و سـهم 

بسـیاری در تولیـد ملـی کشـور دارد.
اقلیم هـای  منطقـه  ایـن  کـه  آنجایـی  از 
متفاوت آب و هوایی را به فاصله 50 کیلومتر 
از هـم دارد، تولید محصوالت خارج از فصل 
و در اوج سـرما در ایـن منطقـه بـا کیفیـت 
بسـیار عالـی تولیـد می شـود، بـه همیـن 
لحـاظ سـهم بزرگـی در تولیـد محصوالت 
کشـاورزی خارج فصـل و همچنین تنظیم 
بـازار محصوالت کشـاورزی دارد و از سـوی 
دیگـر می تـوان گفـت کشـور را از واردات 
پیـاز،  محصوالتـی چـون سـیب زمینـی، 
خیـار سـبز، گوجـه فرنگـی، تـوت فرنگـی 
و سـایر محصـوالت بـی نیـاز می کنـد. امـا 
ایـن مهـم زمانـی بـرای کشـاورزان و تولید 
کنندگان زحمت کـش جنوب کرمان چهره 
خنـدان و روی گشـاده بـه ارمغـان می آورد 
کـه آرزوی دیرینـه آنها بـه حقیقت تبدیل 
شـود و نگرانـی  از تعییـن نامناسـب قیمت 
محصوالتشـان، آنهـا را از پای درنیـاورد. در 
سـال زراعـی نیز کشـاورزان جنوب اسـتان 
کرمـان، کشـت گوجـه فرنگـی را از اوایـل 
مهـر و آبـان سـال گذشـته شـروع کردند و 
محصـول نوبرانـه آنها در اسـفند مـاه همان 
سـال و فروردیـن امسـال وارد بازار شـد که 

متاسـفانه از همـان اول قیمـت مطلوبـی 
نداشـت و سـبب نگرانـی کشـاورزان شـد. 
در شـرایط فعلـی دالالن، قیمت محصوالت 
کشـاورزی را هماننـد نـرخ دالر، در سـایه 
تنظیـم  مشـکات  و  نظارت هـا  کمبـود 
بـازار تعییـن می کننـد کـه محصـوالت بـا 
چـه نرخـی در بـازار عرضـه شـود. قیمـت 
بـه سـبب وجـود  محصـوالت کشـاورزی 
شـبکه داللـی زائد بـا سـود های نامتعارفی 
بدسـت مصـرف کننده می رسـد کـه دولت 
بـا عرضـه مسـتقیم و حـذف واسـطه های 
متعـدد، باید بـازار را به گونه ای سـاماندهی 
کنـد کـه اجحافـی در حـق تولیدکننـده و 
مصـرف کننـده صـورت نگیـرد. دولـت بـا 
تقویت بخـش غیر دولتی و تشـکل ها، باید 
صنـف میادیـن میوه و تره بار را سـاماندهی 
ایجـاد شـبکه  بـا  بـه گونـه ای کـه  کنـد 
تولیـد تـا مصرف و اعمـال نظـارت دقیق از 
سـودجویی عوامل واسـطه جلوگیری کند.

درحالی کـه درفصل برداشـت گوجه و پیاز 
درجنـوب کرمـان هسـتیم،خبرهای ناگوار 
از  ایـن محصـوالت  ارزان قیمـت   خریـد 
شهرسـتانهای جنوبـی گواه این مدعاسـت.

اگردولـت خودش محصـول را بخرد و اجازه 
صادرات بدهد کشـاورزان محصوالتشـان را  
صـادر می کننـد امـا دولت جلوی صـادرات 
حـال  رفـاه  بـرای  اسـت.  گرفتـه  هـم  را 
کشـاورزان مناطق محـروم باید محصوالتی 
نظیـر سـیب زمینی، پیـاز، خیـار، گوجـه و 
هندوانـه کـه زیـاد تولیـد می شـود و ارزان 
هـم هسـت اجازه صـادرات داشـته باشـند 

کـه هـم بـرای کشـور ارزآوری دارد و بـه 
نفـع دولت و به نفع کشـاورز اسـت. دالالن 
چـون می دانند کشـاورزان ایـن مناطق جز 
اقشـار محـروم و بی بضاعت جامعه هسـتند 
بـه صورت نقـدی اما با قیمت بسـیار پایین 
محصـوالت را می  خرندو سـود کانـی را به 
جیـب مـی زنند. کشـاورزان سالهاسـت که 
بـه سـبب افزایـش هزینـه هـای تولیـد از 
جمله آب، سـوخت، کود، سـم، بـذر، کارگر 
و اجاره زمین سـود چندانی عایدشـان نمی 

شـود، به طوریکه در اغلب مـوارد، هزینه ها 
بـر درآمدشـان پیشـی دارد.  با وجـود آنکه 
در چنـد سـال اخیـر دولتمردان بـه منظور 
رونـق صـادرات و حمایـت از کشـاورزان از 
اصـاح زنجیـره تولیـد تـا توزیـع، اجـرای 
الگوی کشـت مناسـب ، افزایش بهـره وری 
در هکتـار، توسـعه آبیاری های قطـره ای و 
مکانیزاسـیون سـخن به میـان آوردنـد، اما 
واقعیـت چیز دیگری اسـت. جنوب اسـتان 
کرمـان بـا سـطح زیر کشـت بیـش از 260 

هـزار هکتـار و با تولید سـاالنه چهـار و نیم 
میلیـون تـن انـواع محصـوالت کشـاورزي، 
60 درصـد تولیدات این بخش را در اسـتان 
پهنـاور کرمـان بـه خـود اختصـاص داده 
و داراي بزرگتریـن گلخانـه هـاي طبیعـي 
جهـان اسـت.  سـازمان جهـاد کشـاورزي 
جنـوب کرمان هفـت شهرسـتان، جیرفت، 
عنبرآبـاد، فاریـاب، رودبار جنـوب، کهنوج، 
قلعـه گنـج و منوجـان را زیر پوشـش دارد.

کارشناسـان  از  ،بسـیاری  هرحـال  بـه 

معتقدنـد کـه کشـاورزی خـرده مالکـی، 
بورکراسـی هـای دسـت و پاگیـر بانـک ها 
برای اعطای تسـهیات، نبود بازار منسـجم 
و جوالن دالالن از جمله سـنگ های پیش 
روی توسـعه بخش کشـاورزی به شمار می 
رود کـه ایـن امر بـا انتقاد کشـاورزان روبرو 
شـده اسـت و رسـانه ای کـردن سـالهای 
ایـن معضـات هـم، همچنـان  متمـادی 
نتوانسـته، مانـع تکـرار ایـن سـریال تلـخ  

شـود  »ادامـه دارد...

ادامه ی  سریال سود دالالن از خرید محصوالت کشاورزان جنوب 

هیمنه ی  پوشالی
 یک ابرقدرت ظاهری!

دولت آمریکا و این همه ادعا!
حسین خسروی/ سردبیر نشریه تریبون جنوب  شهرستان  منوجان 99/1/30
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ماه رمضان، ماه
 مفروش کردن قدوم شب قدر ، با اشکهای شوق برای 

درک »زیباترین لحظه حیات انسانی« است ...

پیام مخاطبین
باسکول روستای طالقان را دریابید!

درحالـی که گشـت وگـذار کرونـا هنوز در اسـتانهای 
کشـور جـوالن مـی دهـد، وتوصیـه هـای عزیـزان  
بهداشـت از مـردم همچنـان در خانـه بمانـد و اصول 
بهداشتی رعایت کنند و از تجمعات  پرهیزکنند،ادامه 
دارد ،لـذا مـا اهالـی روسـتای طالقان بااینکه تـا امروز 
تمامی توصیه های بهداشـتی را رعایت کرده ایم  ولی 
سـوال اینجاسـت آیا بـر کار باسـکول این روسـتا که 
گـروه گروه کامیون از اسـتان هـای مختلف که مرکز 
بیماری کرونا هسـتند، جهت خرید حمل محصوالت 
کشاورزي باسکول)سـه راهی طالقان،چغوکی( تجمع  
بـدون رعایـت توصیـه بهداشـتی انجـام مـی گیـرد 
وایـن تجمعـات )فاقد هرگونـه ضـد عفونی(خودروها 
وماشـین هـای سـنگین هسـتند،آیا احتمـال انتقال 
بیمـاری وجـود نـدارد؟ گنـاه مـا مردمی که مـا خانه 
هایمـان در نزدیکـی این باسـکول اسـت چیسـت؟ و 
خـدا مـی داند بااین هشـدارهای دلسـوزانه بهداشـت 

باایـن وضع خـواب راحـت نداریم.
خواهشـمندیم ازرسـانه تریبون جنوب   صـدای ما را 
بـه گوش مسـئولین مربـوط برسـانید تا شـاید عاج 

واقعـه ای عظیـم را قبـل ازوقوع کرده باشـند!
ایـن پیام صرفا دیدگاه مخاطب محترم ارسـال کننده 
می باشـد که برحسب وظیفه رسـانه ای درج گردیده 
وانتظارهسـت مسـئولین محترم که با دلسـوزی تمام 
درایـن راه فعالیـت دارند،اقدامـی اساسـی جهت حل 

ایـن گونه مشـکات راهم  بعمـل آورند.
نتایج پیگیری:

فرمانـدار محتـرم و پاسـخگوی شهرسـتان منوجـان 
کـه شـبانه روز مشـکات واخبار کرونایی شهرسـتان 
منوجـان را پیگیـری مـی کند،بـا تماسـهای مکـرر و 
رصـد اخبـار مرتبـاٌ دسـتورات الزم را در جهـت رفـع 

مشـکات صـادر مـی نمایند.
ضمـن سـپاس از ایـن بزرگـوار وجنـاب دکتـر بیانی 
مدیـر محتـرم شـبکه بهداشـت ودرمـان شهرسـتان 
منوجـان کـه شـبانه روزی بـه مطالبات رسـانه ها در 
هرسـاعتی تماس برقرارشـده ، پاسـخگو بـوده اند.در 
مـورد باسـکول مذکـور بازدیدهـای متعددی توسـط 
معاونـت محتـرم فرمانداری و مدیر شـبکه بهداشـت 
ودرمـان شهرسـتان منوجـان و توصیـه هـای الزم 
ر درجهـت رفـع مشـکل باسـکول بـا ضدعفونـی و 
غربالگـری راننـدگان ماشـین هـای سـنگین ارائـه 

نمودند.
جلسه ستاد کرونا در شهرستان منوجان 

برگزارشد
دراین جلسـه باتوجه به شـیوع کرونا و مشـاهده یک 
مـورد ابتـا بـه کرونا درشهرسـتان منوجـان،  توصیه 
هـای الزم توسـط فرمانـدار محتـرم منوجان تشـریح 

. شد
درپاسـخ به سـواالت مکرر مخاطبان عزیز درخصوص 
سـرانجام ماسکهای تولیدی طبق مصوبات این جلسه 
،پـس از توزیـع در مراکـز درمانـی و افـراد نیازمنـد، 
مقررشـده  ماسـکهای مازاد بـه داروخانه های سـطح 
شهرسـتان منوجـان جهت فروش هر عدد ماسـک به 
مبلـغ هزاروصـد تومان اقـدام شـود.)خرید هزارتومان 
هـای  داروخانـه  در  وفـروش  هـا  داروخانـه  توسـط 

شـهدادی و دکتـر فقیـه هزاروصدتومان(
ضمنـا ازخیریـن محترم درخواسـت مـی گرددجهت 
تهیـه مواد اولیه تولید ماسـک کمکها و مسـاعدتهای 
خـودرا بـه دفتـر امـام جمعـه محتـرم شهرسـتان 

منوجـان تحویـل نمایند.
فعالیت کتابخانه ها در فضای مجازی ادامه 

می یابد
حاجـب مدیـر اداره کتابخانـه عمومـی اامـام حسـن 
مجتبـی )ع( منوجـان در گفتگوبـا خبرنـگار تریبـون 
جنـوب خبرداد:هفتـه آینـده )هفته اول اردیبهشـت 

1399( کتابخانه هـای عمومـی بـه منظـور رعایـت 
توصیه هـای بهداشـتی سـتاد ملـی مبـارزه بـا کرونـا 
دایـر نخواهـد بـود. بـا ایـن حـال پیگیری هـا بـرای 
بازگشـایی کتابخانه ها بـا در نظر گرفتـن توصیه های 
بهداشـتی در حـال انجـام اسـت و بـه محـض فراهم 
شدن شـرایط مناسـب، فعالیت کتابخانه ها برای ارایه 
خدمـات حضـوری مطابـق قوانین و مقررات مناسـب 

وضـع موجـود آغـاز خواهد شـد.
توصیه های رئیس شبکه بهداشت و درمان 

منوجان
مردم شریف منوجان توجه فرمایید
کرونا ریشه کن و تمام نشده است

چـون منوجـان بـر روی کاغـذ وضعیـت سـفید دارد 
ایـن باعـث نشـود در بازار و سـطح شـهر تـردد کنید 
چـرا که 80 درصـد از افرادی که دچـار بیماری کرونا 
می شـوند عائـم  خفیـف یـا فاقـد عائـم هسـتند و 
ایـن باعـث می شـود بـه افـراد دیگـر ویـروس انتقال 
داده شـود و باعـث بیمـاری و حتـی مـرگ افـراد می 
شود.متاسـفانه بااعـام نتیجـه یک موردمثبـت کرونا 
درشـهرنودژ که بامراجعه به بندرعباس وانجام تسـت 
گیـری، در آمـار هرمـزگان درج شـده، اصاوضعیـت 

سـفید نیسـت وباید کرونـا راجـدی بگیرید. 
لـذا توصیه می شـود همچنان در خانـه بمانید و فقط 
بـرای خریـد ملزومات مـورد نیـاز  آن هم بـه صورت 

هفتگـی از خانه خارج شـوید.
 در صورت خروج از خانه حتماً با ماسـک و دسـتکش 

باشید.
 فاصله دو متری را از همدیگر را رعایت کنید.

 در اماکن پر ازدحام حضور نداشته باشید
 دسـتهای خـود و کودکان خـود را چندین بـار با آب 
و صابـون به مـدت حداقل 20 ثانیه در روز بشـویید.

پیام مخاطبین
چند مشـکل درسـطح شهرسـتان مشـاهده می شود 
که از مسـئولین ذیربط تقاضای رفع مشـکات داریم.

تولیـد  کارگاههـای  در  ماسـک  تولیـد  1-بابـت 
ماسـک، جای بسـی سـپاس از متولیان امـر و آرزوی 
سـامتی ایـن عزیـزان ،خواهشمنداسـت اگـر امکان 
ایمنـی  باعـث  باشـد  چندالیـه  ماسـکها  ایـن  دارد 
هسـتند  الیـه  تـک  و  نـازک  بهترخواهدشـدچون 

دارنـد. کمتـری  اثرمحافظتـی 
2- در خصوص کمبود قلم های انسولین در داروخانه 
هـای منوجـان باتوجـه به مشـکل تـردد بیمـاران در 
سـایر شهرسـتانها از مسـئولین ذیربـط انتظارهسـت 

اقدامـات الزم را بـه عمـل آورند. باتشـکر
شـبکه  محتـرم  مدیـر  دکتربیانـی  جنـاب  جوابیـه 
بهداشـت ودرمـان منوجـان : بـه اطـاع کلیـه شـما 
عزیزان می رسـاند در شـرایط کنونی مبارزه با شـیوع 
ویـروس کرونا، افـرادی دغدغه مند و دلسـوز اقدام به 
تهیـه و تولیـد ماسـک کـرده اند کـه حتـی االمکان، 
بصـورت رایگان در اختیار شـهروندان قـرار بدهند که 

بـزودی در سـطح شهرسـتان توزیـع خواهد شـد
1-تولیـد ماسـک درکارگاههایـی که به تایید شـبکه 
بهداشـت ودرمان رسـیده سـه الیه اسـت و هیچگونه 
مشـکلی وجود نـدارد مگـر اینکه چنین مـواردی اگر 

درخانـه ها تولید شـده اسـت.
2-موضوع انسـولین یک مشـکل کشـوری است ولی 
درعیـن حـال باتوجـه بـه تحریمهـا حتـی المقـدور 
سـعی برایـن شـده اسـت که مشـکل برطرف گـردد. 

وان شـااهلل در دسـتور کار قرارخواهـد گرفـت.
*بـه همـت بنیـاد مهدویـت، ذبـح گوسـفند نـذری 

جهـت توزیـع بیـن نیازمنـدان انجـام شـد.
رزمایـش همدلـی به همت بنیـاد مهدویـت منوجان 
وخیریـن درحـال انجـام اسـت و تاپایـان مـاه مبارک 

رمضان ادامـه دارد.
مـردم شـریف و خیریـن نـذورات خودرا بـه این بنیاد 
بامحوریـت حجت االسـام سـاالری مدیرعامل بنیاد 

مهدویـت شهرسـتان منوجـان جنب مسـجدصاحب 
الزمـان عجـل اهلل بازار تحویـل دهند.

قابـل توجـه بعضـی از شـهروندان کـه نسـبت بـه 
تعطیلی بعضی ایسـتگاه های سـامت در شهرسـتان 

منوجـان اعتـراض داشـتند.
و پاسخ مسئول مربوطه در شهرستان منوجان

 متاسـفانه دسـتورالعمل کشوری هسـت.و فعا درون 
اسـتانی را برداشـته اند.درعیـن حـال رایزنـی هـای 
الزم بـا سـپاه پاسـداران و نیروی انتظامی شهرسـتان 
انـدازی مجـدد  راه  منوجـان جهـت صـدور مجـوز 
ایسـتگاههای سـامت پـس از اخذ موافقـت مقامات 

ذیربـط ،درحـال انجام اسـت.
پیام مخاطبین

لطفاپیگیـری نماییدبافقـط یک ابگرمکـن والمپ کم 
مصـرف تعرفـه برق مصرفی مـا شـده 126600تومن 
بـود. مبلـغ  ایـن  نصـف  قبـل  مـاه  کـه  ،درحالـی 

باتشـکرعنایت محبی
جوابیه مدیر محترم برق

کیلـووات  زمسـتان 200  در  الگـو مصـرف   سـام 
میباشـد و مصـرف باالتـر بـا نـرخ تصاعدی محاسـبه 
کیلـووات  میباشـد 900  دوره  و مصـرف 2  میشـه 
مصـرف کـرده همـون ابگرمکن یکسـره به بـرق بوده 
اسـت و هرابگـرم کن حداقـل 1000 وات مصرف داره 
و بـه نظـر شـما در 80 روز پرداخـت ایـن مبلـغ  بـه 

صـورت متوسـط زیـاد هسـت ؟
میـزان الگـو مصـرف از طریـق پیامـک بـه مشـترک 

اعـام شـده بایسـتی الگـو مصـرف رعایـت شـود.
بـه نظـر می رسـد آبگرمکن حتـی بدون اسـتفاده به 
بـرق وصـل بـوده اسـت.ضمناٌ مشـترکین محتـرم  با 
ارسـال کلمه app به سـامانه 200008000 نرم افزار 
خدمـات مشـترکین را نصـب کنندتا تمـام اطاعات 
قبـض، ازجملـه سـوابق مصرفـی سـالهای گذشـته، 
سـوابق پرداختـی قبـض علـی الحسـاب رو مشـاهده 

نمایند.
باتشکر از مشترک محترم و نشریه

پیگیـری هـای الزم  بیشـتر  ودقیـق تـردر سـاعات 
اداری انجام وبه اطاع مشـترک محترم خواهدرسـید.

تشـکراز جنـاب محبـی مخاطـب محتـرم و جـای 
سـپاس از مدیرمحتـرم برق که همیشـه پاسـخگوی 
رسـانه ها هسـتند و همچنین جناب محمودی واحد 
مشـترکین که با هماهنگی اداری امروز مشـکل فیش 
هـای صادره بـرق با تعرفه زمسـتان را برطرف کردند. 
االن فیـش شـما طبـق اعـام اصـاح گردیـده و بـه 
نصـف هزینـه اعامی قبل رسـیده اسـت. اجرهمگان 
بـا خداونـد متعـال دراین روزهـای گرفتـاری ویروس 

منحـوس کرونا
بنام خالق مهربانی ها

مدیرمسئول نشریه تریبون جنوب جناب اقای 
کوهپیما.

ازپیگیریهـای نشـریه تریبون  درحل ورفع مشـکات 
شهرسـتان که توانسـته ایدتاحدامکان 

راهگشاباشـید وبـه اطـاع مـی رسـانم فیش صـادره 
بنـده که قبا باتعرفه زمسـتانی احتسـاب شـده بود، 
اصـاح گردید..امیدوارم درپناه حق سـالم وتندرسـت 

باشـید.عنایت محبی
پیام مخاطبین

دوباره تصادف
بـار  یازدهمیـن  گیر،بـرای  سـرعت  نبـودن  بدلیـل 
دریـک نقطـه خـاص ازجـاده عبـوری چـاه امـوزی 
روی  موتور،وماشـین  بیـن  شـدیدی  تصـادف 
شـدند،،، ومصـدوم  مجـروح  داد،وباردیگردوتاجـوان 

ضمناچندیـن سـال اسـت تقاضـای احـداث سـرعت 
گیردرنقـاط پرخطراین جاده کـرده وتاهمین امروزهم 
ای،متاسـفانه  بهانـه  هرباربـه  دهیارپیگیربوده،،ولـی 

،تاکنـون عملی نشـده،،
لذامجـددا از اداره راهـداری وشـخص مهندس محبی 

التمـاس دعاداریم،
نگذاریدجوانـان دیگـری تلـف یافلج ومصدوم شـوند.

داوند باتشکرحبیب 
پیام مخاطبین

سام بر عوامل تریبون جنوب وتشکر از پیگیری ها
درایـن شـرایط کرونایـی ،وقتی همه مشـاغل تعطیل 
هسـتند ،چگونه  سـنگ شـکنن و کارگاه های شـن 
و ماسـه منوجـان، هنـوز تعطیـل نکـرده انـد. لطفـا 
پیگیـری کنید. آخـه در معدن کارگر از همه شـهرها 
وجود دارد از جمله تهران ،اصفهان ، شـمال ، رودان ، 
کهنوج ، منوجان ، بم ، جیرفت ، مشـهد ، بندرعباس 
، جغیـن  و شـهر هـای دیگـر کـه االن حضـور ذهن 

نـدارم لطفا پیگیـری کنید
ممنونم

جوابیه مهندس شفیعی مدیر پاسخگوی صنعت 
ومعدن:

سالم جواب شفیعی
 هنـوز در خصـوص تعطیلـی معـادن چیـزی ابـاغ 
نشـده در ضمن کار معادن با دسـتگاه لودر و کامیون  
انجـام می شـود.ضمن اینکه زیاد افـراد به هم نزدیک 
نیسـتند. با این حال پیگیری میکنـم. و مجددا اطاع 

رسـانی خواهد شد.
پیام مخاطبین

باسـام وتشـکراز کانـون رسـانه منوجـان و نشـریه 
تریبـون جنـوب

بنـده شـغلم دامـداری اسـت ودر منطقه کوهسـتانی 
سـال  ،در  دارم  سـکونت  کنکـه  توابـع  از  بنجـاری 
1374اگـر اشـتباه نکنـم جهـاد سـازندگی اقـدام به 
احداث سـه سـد خاکی در پایین دست محل سکونت 
مـا کردنـد و از آن سـال به بعد هر وقـت بارندگی می 
شـود، آب پشـت سـد پـس از تجمیـع ،جـاده ی این 
مسـیر را غیـر قابـل تـردد می نمایـد. خواهشـمندم 
بخشـدار محتـرم آسـمینون در ایـن زمینـه پیگیری 
هـای الزمـرا بـه عمـل آورند.باتشکرحسـن خادمی از 

ن  بجگا
پیام مخاطبین

از شـهردار محتـرم منوجان خواهشـمندیم فکری به 
حـال معابر سـطح شـهر درماهکنگان بکننـد. پس از 
هـر بارندگـی بلـوار اصلـی درماهکنـگان با باز شـدن 
چالـه های وسـط آسـفالت و تجمیع فـراوان آب غیر 
قابل تردد می باشد.خواهشـمند اسـت مسیرخروجی 
آب وسـاماندهی آبهـای سـطحی بلوار در دسـتور کار 

باشد.
بازهم درخواسـت از شهردار منوجان: مردم شهرکهای 
سـیصد واحـدی و 65هکتـاری در جای جـای کوچه 
ها ،چشـم انتظـار ادامـه نهضت آسـفالت ونصب تابلو 

های نامگذاری شـهرک سـیصد واحدی هسـتند.
از شـهردار محتـرم خواهانیـم محدوده میـدان هفت 
تیـر و امـام حسـین )ع( و خیابان حضرت مسـلم)ع( 
کـه پـس ازهربارندگـی ،چالـه هـای عمیـق در ایـن 
مسـیرها ایجاد میشـوند، فکری اساسـی بشـودتا این 

وضعیـت بـه کلی حـل وفصـل گردد. باتشـکر
درخواست از اداره راهداری وحمل وقل جاده 

ای منوجان
جاده خطرسـاز در محـدوده منوجان-قلعـه گنج ،که 
از وسـط روسـتای چـاه آمـوزی مـی گـذردو محـل 
عبـور دانش آمـوزان اسـت تاکنون طی سـالها، بیش 
از 21نفـر کشـته ومصـدوم در اثـر تصـادف داشـته 
اسـت،نیازمند عنایت وتوجه ویژه است.سالهاسـت که 
شـوراهای دوره هـای متعـدد بـه دنبال کسـب مجوز 
چنـد سـرعت گیـر ، برای کاهـش تلفات هسـتندکه 
تاکنـون نتیجه نداده اسـت.لذا از فرمانـدار محترم که 
بازدیـد از جـاده مذکـور داشـته اند،خواهانیـم اجـازه 
ندهیـد بازهـم سـریال تکـرار تصـادف ومـرگ ومیـر 

ناشـی از آن در ایـن محـدوده ادمـه یابـد.
باتشکر اهالی روستای چاه آموزی منوجان

خالصه ای از اخبار،گزارش های تولیدی و پیگیری های مردمی نشریه تریبون 
دسترسی به آخرین اخبار روز #ایران و #جنوب_کرمان 
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برخورد قضائی با واحدهای صنفی که دستورالعمل های ستاد ملی کرونا را رعایت نکنند

پلمب 30واحدصنفی به دلیل عدم رعایت 
نکات بهداشتی

بـه گـزارش  روابـط عمومـی دادگسـتری منوجان ،  امیـد رضایی 
دادسـتان منوجان اظهار داشـت:از ابتدای شـیوع ویروس کرونا تا 
کنـون بـا دسـتور دادسـتانی 30واحدصنفی به دلیل عـدم رعایت 
نـکات بهداشـتی پلمب شـده انـد که پـس از رفع نواقص دسـتور 

بازگشـایی این اصناف صادر شـده اسـت.
وی بـه بازگشـایی بـازار و تصمیمـات جدید سـتاد ملی مبـارزه با 
کرونا اشـاره کـرد و افزود:ضـرورت دارد اقدامات پیشـگیرانه بیش 
از گذشـته مـورد توجـه قرار گیـرد و در جهت به حداقل رسـاندن 
خطـر انتقـال ویـروس از شـهروندان گرامی درخواسـت می کنیم 
بـه جـز مـوارد ضـروری ازخانه خـارج نشـوند. دادسـتان منوجان 
افزود:درراسـتای دسـتورالعمل نظـارت و پیگیـری حقـوق عامـه 
بااصنافـی که پروتکل های بهداشـتی رارعایت ننماینـد برابردماده 
688 قانـون مجـازات اسـامی کـه مصـداق بارزتخلف بهداشـتی 
وجـرم می باشـد برخـورد و واحد صنفـی آنها پلمپ خواهد شـد.

رضایـی خاطرنشـان سـاخت:نبایدفراموش کردکـه نسـخه واحـد 
دنیـا در شـرایط فعلی بـرای مقابلـه باکرونا و قطع زنجیره شـیوع 
ایـن ویـروس به حداقل رسـاندن ترددها و رعایت بهداشـت فردی 
و اجتماعی اسـت. وی درپایان یادآور شـد: شـهروندان بایسـتی با 
بسـیج عمومـی در خانـه مانـدن و رعایـت توصیه های بهداشـتی 
سـتاد ملـی مبـارزه با کرونـا وباهمکاری شـبکه بهداشـت ودرمان 
ایـن شهرسـتان زنجیـره انتقـال ایـن بیمـاری راهرچـه سـریع تر 

قطـع کنیـم وکرونارابـه مددالهی شکسـت دهیم.

دکتر بیانی: 
مردم ،ماسکهای موردنیازخود را از داروخانه 

های سطح شهرمنوجان تامین کنند
در جلسـه سـتاد کرونـا درشهرسـتان منوجـان ، باتوجه به شـیوع 
کرونـا و مشـاهده یـک مورد ابتا بـه کرونا درشهرسـتان منوجان،  
توصیـه هـای الزم توسـط فرماندار محترم منوجان تشـریح شـد.

درپاسـخ بـه سـواالت مکـرر مخاطبان عزیـز درخصوص سـرانجام 
ماسـکهای تولیـدی طبـق مصوبـات ایـن جلسـه ،پـس از توزیـع 
در مراکـز درمانـی و افـراد نیازمند،طبق گفتگوی خبرنگارنشـریه 
تریبـون جنـوب بادکتربیانـی  مدیـر شـبکه بهداشـت ودرمـان 
شهرسـتان منوجـان، مقررشـده  ماسـکهای مـازاد بـه داروخانـه 
هـای سـطح شهرسـتان منوجـان جهـت فـروش هر عدد ماسـک 
بـه مبلـغ هزاروصـد تومـان اقـدام شـود.)خرید هزارتومان توسـط 
دکتـر  و  شـهدادی  هـای  داروخانـه  در  وفـروش  هـا  داروخانـه 
فقیـه هزاروصدتومـان( ضمنـا ازخیریـن محتـرم درخواسـت مـی 
گرددجهـت تهیه مواد اولیه تولید ماسـک ،کمکها و مسـاعدتهای 
خـودرا بـه دفتر امـام جمعـه محترم شهرسـتان منوجـان تحویل 

یند. نما
 

غربالگری صد در صد مردم منوجان
مرتضـی بیانی مقدم رئیس شـبکه بهداشـت و درمـان منوجان نیز 
در گفت وگـو بـا خبرنـگار فـارس وضعیـت سـفید این شهرسـتان 
در مقابلـه بـا کرونـا را لطـف خداونـد دانسـت و اظهـار کـرد: این 
وضعیـت نتیجـه همـکاری اکثر مردم با شـبکه بهداشـت و درمان 
و همـکاری مسـتقیم بیـن ارگان های مرتبـط با سـتاد کرونا بوده 

و جلسـات مکـرر و دسـتورالعمل هایی که اجرا شـد.
وی بـا اشـاره بـه 6 ورودی شهرسـتان منوجـان عنـوان کـرد: از 
قبـل عیـد کنتـرل شـدید در ایـن محورهـا داشـتیم بـا همکاری 
نیروهـای نظامـی، سـپاه، هال احمـر و فرمانـداری و از ورود و 
خـروج خودروهایـی کـه پاک های غیـر بومی داشـتند جلوگیری 

به عمـل آمـد.
رئیـس شـبکه بهداشـت و درمـان منوجـان بـا اشـاره بـه توزیـع 
پمفلـت آموزشـی بیـن تمـام خانوارهـا و تمـام افـرادی کـه وارد 
شهرسـتان و روسـتاها می شـدند، گفـت: ایـن ورودها اطـاع داده 
می شـد به شـبکه بهداشـت شـهر و روسـتاها که به آنها اطاعات 
و آموزش هـای الزم را ائـه کننـد. بیانی مقـدم خاطرنشـان کـرد: 
غربالگـری و پیگیـری مـوارد مشـکوک بـرای همـه مـردم و صـد 
درصـد جمعیت شهرسـتان انجام شـد و بازدیدهای مکـرر از بازار 
و توصیه هـای الزمـی کـه داده می شـد و در صـورت عـدم رعایت 

مسـائل بهداشـتی واحدهـای مربوطـه پلمب می شـد.

تعطیلی خودجوش بازارها و همکاری اعضای 
ستاد و ائمه جمعه منوجان

محمـد محمـودی فرمانـدار منوجان: بـا توجه به شـدت همکاری  
اعضـای سـتاد کرونا در شهرسـتان و از طرفـی همکاری های ائمه 
جمعـه وضعیـت شهرسـتان منوجـان در خصـوص کرونـا تاکنون 

سـفید است.
وی عنـوان کـرد: راه انـدازی 6 ایسـتگاه سـامت کنترل تـردد در 
مرزهـا بـه ویـژه اینکه در حـوزه مرزی اسـتان هرمزگان هسـتیم، 
ورودی تونـل از سـمت هرمـزگان کـه اسـتان آلـوده ای بـود کار 
سـنگینی بـود از طرفـی در محـور هشـت بندی، چراغ آبـاد بـه 
سـمت مینـاب ایسـتگاه سـامت راه انـدازی کردیـم کـه منقطـه 

آلـوده  و تهدیـدی بـرای مـا بود.
فرمانـدار منوجـان گفـت: از طرفـی کارگـران معـدن کرومیـت 
آسـمینون کـه بالـغ بـر یک هـزار و 400 نیـرو بودنـد و اغلب هم 
نیروهـا از هرمـزگان رفـت و آمد داشـتند بـار ما را سـنگین کرده 
بـود ولـی تاش هـای مجموعـه در شهرسـتان و لطـف خـدا و 
همـکاری مردم، دهیاران، بخشـداران و همه مجموعه های بسـیج، 
نیروهـای نظامـی و اطاع رسـانی  و ... مهمتـر از همـه تعطیلـی 
خودجـوش بازارها باعث شـد که منوجان آماربسـیارکمی تاکنون 

یـک نفر داشـته  باشـد.

اینجـا یکدلی و احسـاس مسـئولیت و 
یکرنگـی مـوج مـی زنـد وبس،تـاش 
بحـران  وقـوع  از  جلوگیـری  بـرای 
درمقابلـه با مهمانـی ناخوانـده که دنیا 

را متاطـم سـاخته اسـت.
آنجـا در دنیایـی دیگـر اگـر هجـوم به 
فروشگاهها را می بینی ،اینجا دستهای 
همدلـی و وحـدت چیـز دیگـری مـی 
گوید...هرخیـاط و هردسـتی مـی تواند 
یـک ناجـی باشـد. آقـای بیـت الهـی 
که انسـانی متواضع و نیکوکاراسـت در 
تولیدماسـک از پیشـگامان این امرخیر 
بـا کمک های مردمی نقش بسـزایی را 

ایفـا می کند.ایشـان درگفتگـوی کوتاه 
خـود با خبرنگارتریبـون جنوب تصریح 
کرد:اینجـا با پویش جهادی انسـانهایی 
بزرگـوار و خیرین ،کار تولید ماسـک را 
روزانـه بیـش از 1500ماسـک کـه روز 
بـه روز بـر ایـن آمـار افزوده می شـودرا 
شـروع کـرده ایم.ماسـکهای تولیدی را 
رایـگان دراختیـار مشـاغل پرخطـر که 
بـا مـردم سـروکار دارند قرارمـی دهیم 
تـا بتوانیـم در نجـات جـان انسـانهاو 
همشـهریان عزیـز منوجانـی  از ایـن 
ویروس منحـوس کمک شـایانی کرده 
باشـیم.  خاصـه ای از عملکـرد گـروه 

شهرسـتان  ناجـی  خیاطـان  جهـادی 
منوجـان مرحلـه سـوم توزیـع 1600 
ماسـک بهداشـتی رایـگان بـرای گروه 
هـای در معـرض خطـر بیمـاری کرونا 
در شهرسـتان منوجـان  توزیع ماسـک 
بـرای فروشـگاه هـا  و اصنـاف فعـال 
سطح شـهر توزیع ماسـک  برای مغازه 
ها و اصناف فعال  روسـتای خسـرو آباد 
توزیـع ماسـک برای مغازه هـا و اصناف 

فعـال  دهنو ، حسـین آبـاد و...
زده  سـیل  مـردم  بـه  ماسـک   اهـداء 
زهکلـوت تحویل ماسـک بـه نیروهای 

گشـت بسـیج

  تحویل ماسک به ایست و بازرسی ها
  تحویل ماسـک بـه زندان  شهرسـتان  
تحویـل گان )لباس  محافظ پزشـکی ( 
به اورژانس 115 و تولید 1500 ماسـک 
بهداشـتی در تاریخ 12 فروردین توسط 
بچـه های گـروه با تشـکر ویـژه از امام 
منوجـان  محتـرم شهرسـتان  جمعـه 
حـاج اقـا رضوانـی کـه بـی ادعـا پـا به 
پـای بچـه هـای گـروه خیاطـان ناجی 

زحمـت می کشـند. 
عزیـزان  یکایـک  خدمـت  خداقـوت 
الهـی  بیـت  اندرکار،جنـاب  دسـت 

کارگاه ایـن  عوامـل  ویکایـک 

پویش جهادی در راه سالمتی مردم هرخیاط یک ناجی
تصاویری از کارگاه تولید ماسک در محل دبیرستان فروغ به همت جوانان فهیم و توانمند باخیاطان مجرب شهرستان
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در ماه پر خیر و برکت رمضان
برایتان قبولی طاعات و عبادات

 را آرزومندیم ...

اخبار

فرمانده جدید سپاه منوجان معرفی شد

آیین تودیع و معارفه فرمانده سـپاه ناحیه مقاومت بسـیج شهرسـتان 
منوجان با حضور سـردار محمد مطهری جانشـین سـپاه ثاراهلل استان 
کرمـان، جمعـی از بسـیجیان، مسـئوالن ادارات و کادر ناحیه مقاومت 
بسـیج منوجان و کهنوج برگزار شـد.در این آیین از زحمات سـرهنگ 
داوود ابراهیـم پور فرمانده سـابق سـپاه شهرسـتان منوجـان تجلیل و 
سـرگرد اسـام حیـدری کیـا بـه عنـوان فرمانـده جدید سـپاه ناحیه 

مقاومت بسـیج شهرسـتان منوجان معرفی شـد.  

شرایط برگزاری امتحانات پایان سال دانش 
آموزان مشخص شد

وزیـر آمـوزش و پـرورش: 4 تـا 6 هفتـه بـه سـال تحصیلـی اضافـه 
می شـود و دانش آمـوزان باید با آموزش مجـازی و تلویزیونی محتوای 
آموزشـی را کاماً تعلیم ببینند. هیچ بخشـی از کتاب درسـی امسـال 
حذف نمی شـود. برگـزاری امتحانات نهایـی دانش آموزان، بـا توجه به 
اینکـه تمـام دانش آمـوزان همزمان در ایـن آزمون شـرکت نمی کنند 
و امـکان فاصلـه گذاری اجتماعـی وجود دارد به طـور حضوری مانعی 
نـدارد. امتحانـات دانـش آمـوزان پایـه ششـم لغـو و ارزشـیابی آن به 

صـورت کیفـی توصیفی خواهـد بود.

انتصاب امور آب و فاضالب شهرستان منوجان 
سـرانجام بـا ادغـام ادارات آبفار و آب و فاضاب شهرسـتانها درسراسـر 
کشور،درشهرسـتان منوجـان آقـای مهندس مصطفی شـیخ سـامانی 
بـه عنوان سرپرسـت  امـور آب و فاضاب شهرسـتان منوجان با حکم 
مدیرعامل شـرکت آب و فاضاب اسـتان کرمان، منصوب شد. ریاست 
اداره آبفار منوجان هم جناب آقای رضازارعی اهل شهرسـتان منوجان 
بودند که در توسـعه شـبکه آب روستایی شهرسـتان منوجان زحمات 

زیادی متقبل شـد. بـرای این بزرگـوار هم آرزوی توفیـق داریم.

کشف 370 کیلوگرم تریاک در عملیات پلیسی 
فرمانـده انتظامـی اسـتان از کشـف370 کیلوگرم تریـاک در عملیات 

شـبانه مامـوران یگان تـکاوری 115 بخـش »زهکلوت« خبـر داد. 
سـردار »عبدالرضـا ناظری« در تشـریح این خبر گفـت: ماموران یگان 
تـکاوری 115 »زهکلـوت« هنـگام پایـش شـبانه خودروهـای عبوری 
این بخش به یک دسـتگاه خودرو پژو405 مشـکوک و به آن دسـتور 
ایسـت دادنـد. فرمانده انتظامی اسـتان افـزود: راننده و سرنشـین این 
خـودرو در مواجهـه بـا حضـور پلیس، اقـدام به فـرار کـرده و در ادامه 
خـودروی خـود را در یـک نقطـه رهـا و با اسـتفاده از تاریکی شـب از 
دیـد مامورن خارج شـدند که در بازرسـی از این خـودرو 370کیلوگرم 

تریاک کشـف شد. 

کشف 216 کیلو تریاک از یک منزل در رودبار 
فرمانـده انتظامي اسـتان از کشـف 216 کیلوگرم تریـاک از منزلي در 
رودبارجنـوب و دسـتگیري یـک متهـم و توقیف یک دسـتگاه خودرو 
در ایـن رابطـه خبر داد.  سـردار«عبدالرضا ناظري«اظهار کرد: مأموران 
پلیـس مبـارزه بـا موادمخـدر شهرسـتان رودبارجنـوب بـا انجـام کار 
اطاعاتـی از دپوي یک محموله سـنگین موادمخـدر در یک منزل در 
یکي از روسـتاهاي این شهرسـتان مطلع شـدند و در ادامه شناسـایي 
و دسـتگیري قاچاقچیان را در دسـتور کار قرار دادند. فرمانده انتطامي 
اسـتان تصریح کـرد: ماموران با هماهنگی مقام قضائـی به محل مورد 
نظـر اعـزام و از ایـن منزل216 کیلو تریاک و تعدادي سـاح و مهمات 

غیـر مجاز کشـف کردند. 
 

تصادف مرگبار در«کهنوج«با3 کشته و4 مجروح 
سرپرسـت فرماندهـی انتظامی«کهنـوج«از وقوع یـک حادثه رانندگی 
خبـر  گنـج«  قلعـه  درمحور«کهنـوج-  مجـروح  و 4  کشـته  بـا 3 
داد.  سرهنگ«شـاهپور بهرامـی«در گفـت و گـو بـا خبرنـگار پایـگاه 
خبـري پلیـس گفـت: در پـي اعـام مرکز فوریـت هاي پلیسـي110 
مبنـي بر یـک فقـره تصـادف در محور«کهنوج-قلعـه گنج«حدفاصل 
روستای«شـاداب«بافاصله گشـت انتظامی کانتری11 و کارشـناس 
پلیـس راه بـه محل حادثـه اعزام شـدند. وی افزود: با حضـور ماموران 
در صحنه مشـخص شـد 2 دسـتگاه خـودروی پـژو 405 بـه یکدیگر 
برخـورد کرده انـد و در ادامه یکـی از خودروها هنگام چرخش حاصل 
از تصادف با یک دسـتگاه موتورسیکلت که 3 سرنشین داشته برخورد 
کـرده اسـت. سـرهنگ بهرامـی بیان کـرد: در ایـن سـانحه دلخراش، 
متاسـفانه هـر 3 نفر سرنشـین موتورسـیکلت بـر اثر شـدت جراحات 
وارده در دم جـان باختنـد و 4 نفـر از سرنشـینان 2 خودرو نیز مجروح 
و راهی بیمارسـتان شـدند. سرپرسـت فرماندهـی انتظامی«کهنوج«با 
بیـان اینکـه علـت ایـن حادثـه از سـوی کارشناسـان پلیـس در حال 
بررسـی اسـت گفت: بـی احتیاطـی و عدم رعایـت مقـررات رانندگی 
مـی تواند هـم به خودمان و هم بـه دیگران صدمات جدی وارد سـازد 

و گاهـی ناخواسـته باعـث اینگونه حـوادث مرگبار نیز بشـود.

اطالعیه 
مردم شریف و بزرگوار شهرهای

 منوجان و نودژ
با سام و ادای احترام

ضمن آرزوی سـامتی برای شـما مردم والیت مدار شهرستان 
منوجـان و نـودژ بـه اطـاع مـی رسـانم با توجـه بـه احتمال 
شـیوع ویـروس کرونـا و نزدیـک شـدن بـه سـال نـو، مصرف 
آب شهرسـتان نسـبت بـه مـدت مشـابه سـال قبـل بیـش از 
50 درصـد افزایـش داشـته اسـت و لـذا بـا توجـه بـه محدود 
بودن امکانات، تاسیسـات و زیر سـاخت تولید آب شهرسـتان، 
خواهشـمند اسـت بـا مصـرف بهینـه و رعایت الگـوی مصرف 
شـرایط الزم را بـرای عبـور از وضعیـت کنونـی،  بـرای خود و 
دیگـر همشـهریان کـه بی شـک، همـگان، دوسـتدار یکدیگر 
هسـتیم فراهـم آوریم.   امید اسـت با صرفـه جویی در مصرف 

آب، از قطـع آب و یـا افـت فشـار آب جلوگیـری کنیم. 
سامت، پاکیز و پایدار باشید.

ارادتمند شما، مصطفی شیخ سامانی
سرپرست امور آب وفاضاب شهرستان منوجان

جیب خالی مربیان و 
ورزشکاران در سونامی کرونا

روز هایـی کـه در حال گذراندنش هسـتیم، هیچ شـباهتی به اوقات 
خـوش روز هـای نخسـت سـال نـدارد. کرونـا خیابان هـا را خلـوت 
کـرده و سـایه ترسـناکش همه چیـز را به محـاق تعطیلی کشـانده 
اسـت. عید آمده و رفته اسـت، اما دریغ از سـر سـوزنی نشاط. انگار 
نـه انگار که سـالی رفته و سـالی آمده اسـت. همه چیـز همچنان در 
سـایه این بیماری دهشـتناک اسـت و بدتر اینکه معلوم نیسـت تا 
کـی می خواهـد این داسـتان ادامه پیدا کند! شـاید اگـر همه چیز...

اول/ روز هایـی کـه در حـال گذراندنـش هسـتیم، هیـچ شـباهتی 
بـه اوقـات خـوش روز هـای نخسـت سـال نـدارد. کرونـا خیابان هـا 
را خلـوت کـرده و سـایه ترسـناکش همه چیز را به محـاق تعطیلی 
کشـانده اسـت. عیـد آمـده و رفتـه اسـت، اما دریغ از سـر سـوزنی 
نشـاط. انگار نه انگار که سـالی رفته و سـالی آمده اسـت. همه چیز 
همچنـان در سـایه ایـن بیمـاری دهشـتناک اسـت و بدتـر اینکـه 
معلـوم نیسـت تـا کـی می خواهـد ایـن داسـتان ادامـه پیـدا کند! 
شـاید اگـر همه چیـز بـه قاعـده بـود، این روز هـا بایـد شـادترین 
روز هـای مـردم می بـود و بـا راه افتادن چـرخ معاش زندگـی دوباره 
از سـرگرفته می شـد، امـا حـاال خبری جز سـکوت و توقف نیسـت.

دوم/ اگـر ایـن کرونـای لعنتـی نبـود و همه چیـز بـه روال عـادی 
می گذشـت، ورزش این روز ها سـِر شلوغی داشـت. اگر از اوج گرفتن 
بازی هـای لیـگ قهرمانـان اروپا کـه االن باید در مرحلـه یک چهارم 
هـم  خودمـان  کشـور  در  فوتبـال  بگذریـم،  می بـود  نهایـی اش 
بازی هـای  می رفـت،  پیـش  جـذاب  و  داغ  این روز هـا  می بایسـت 
لیـگ در مرحله ای حسـاس می بود و احتماال رقابـت برای قهرمانی 
بـه اوج خـود رسـیده بـود. بازی هـای تیـم ملـی هـم در این روز هـا 
بایـد برگـزار می شـد و مـا می توانسـتیم تیـم ملـی را با اسـکوچیچ 
ببینیـم و آدرنالینمـان از التهـاب و اسـترِس رفتـن یـا نرفتـن بـه 
جام جهانـی بـاال مـی زد. وضعیـت فدراسـیون فوتبال هـم باید حاال 
بـه سروسـامان رسـیده بـود و رقابت در سـایر لیگ هـای نیمه تمام 
مثـل فوتسـال و بسـکتبال یـا بـه آخر رسـیده بـود یـا در روز های 

پایانـی اش قرار داشـت.
آن قـدر  ریختـه،  هـم  بـه  را  زندگـی  عـادی  روال  کرونـا  سـوم/ 
بـه همـان  باختـه اسـت و حـاال خیلی هـا  ایده آل هـا رنـگ  کـه 
پیش از این بـودن راضـی هسـتند. همان لیـگ فوتبالی که همیشـه 
می نالیدیـم کـه کیفیـت نـدارد و حاشـیه اش از متنـش پررنگ تـر 
شـده، آرزوی همـه شـده اسـت. همـه نداشـته های ورزش و گایه 
از کمبود هـا فرامـوش شـده و همـه جـان می دهنـد بـرای روزی 
کـه بگوینـد کرونـا رفتـه اسـت و می شـود دوبـاره چـرخ ورزش را 
بـه راه انداخـت. بـه هـر ترتیبی و بـا هر کمبـودی، خواسـته همه، 
بازگشـت به وضعیت عادی و گذشـتن از این مرحله سـخت اسـت؛ 
مرحلـه ای کـه بـرای اهالـی ورزش بیگانـه بـا عـادت خانه نشـینی 

سـخت تر هـم شـده اسـت.
چهـارم/ کرونـا همه چیـز را تعطیـل کـرده اسـت و این طـور کـه به 
نظـر می رسـد، حاالحاال هـا خیـال رفتـن نـدارد. درحالی کـه بحث 
کم شـدن دسـتمزد ورزشـکاران حرفـه ای اندک انـدک جـان گرفته 
اسـت، فعـاالن ورزشـی در بخش هـای غیرحرفه ای به شـدت نگران 
وضعیـت مالـی خـود هسـتند. کرونـا باعـث تعطیلـی بسـیاری از 
باشـگاه های ورزشـی شـده و عمـا زندگـی را بـرای باشـگاه داران 
و مربیـان سـخت کـرده اسـت. نزدیـک به 1000 باشـگاه ورزشـی 
مشـهد کـه پیش از ایـن گاهـی اوقـات شـبانه روزی بـاز بودنـد و به 
مـردم خدمـات می دادنـد، نزدیـک بـه 2 مـاه اسـت کـه تعطیـل 
هسـتند و منابـع درآمـدی آن ها قطع شـده اسـت. بسـیاری از این 
باشـگاه داران مسـتأجر هسـتند و بایـد بـرای فضایـی کـه از مالـک 
خـود اجـاره کرده انـد، کرایه هـای کان بدهنـد. وضعیـت مربیـان 
ایـن باشـگاه ها به مراتـب بدتـر اسـت، چـون بیشـتر آن هـا بیمـه 
نیسـتند و بـا تعطیلـی اماکـن ورزشـی )شـبیه کارگـران روزمـزد( 

هیـچ درآمـدی ندارند.
 نکتـه ویـژه دربـاره ایـن افراد کـه به لحاظ عـددی تعدادشـان هم 
کـم نیسـت، ایـن اسـت که شـامل هیچ بسـته حمایتی نمی شـوند 
و برخـاف بیشـتر اقشـار جامعه کـه دولت بـرای آن هـا تمهیداتی 
اندیشـیده )خـارج از اینکـه انجـام می شـود یـا نـه(، هیـچ پلـن 
حمایتـی بـرای آن ها دیده نشـده اسـت. در این شـرایط به جاسـت 
وزارت ورزش و به طورخـاص اداره ورزش و جوانان خراسـان رضوی 
بـرای آن ها چاره اندیشـی کرده و دسـت کم این باشـگاه ها و مربیان 
را در بحـث مجوز هـا و پرداخت هـای مالی مشـمول معافیت کند تا 

بیش ازایـن ضرروزیـان نبینند.منبـع: طوفان ورزش

مدیـر کل محتـرم جهادکشـاورزي جنـوب 
شـبکه  باهـم  همـه  برنامـه  در  کرمـان 
افـق  و در پخـش زنـده ایـن برنامـه کـه بـه 
بررسـي مشـکات کشـاورزان سـیل زده این 
از  قسـمتي   در  داشـت  اختصـاص  بخـش 
صحبتهایشـان ایـن مطلب را عنـوان نمودند 
کرمـان  جنـوب  در  کشـاورزي  اگـر  کـه)) 
چیـزي نـداره ، چرا به جز کشـاورزي شـغل 

دیگـري اونجـا نیسـت (( !
جنـاب برخـوري ! مـا خوشـمان مـي آیـد 
 ، صنعتـي  شـهرکهاي  در  کار  جـاي  بـه 
کارخانجـات تولیـدي ، صنایـع پتروشـیمي ، 
ذوب آهـن ،فـوالد و کارخانـه هـاي فـرآوري 
محصـوالت کشـاورزي که در جنـوب کرمان 
فعال اسـت و کارگـران و کارکنانـش را بیمه 
مـي کند و ماهانه حقوقشـان را مـي پردازد ، 
بیـل به دسـت بگیریم و روي شـخم تراکتور 
سـوار شـویم و زمینهایمـان را شـخم بزنیـم 
و بذرهایـي کـه بعضـا تقلبـي هـم از کار در 
مـي آینـد در زمیـن بکاریـم و با قـرض و وام 
، مراحـل کاشـت و داشـت را انجـام دهیـم 
تـا اگـر از حـوادث طبیعـي ماننـد سـیل و 

سـرمازدگي و ملـخ و سـایر آفـات  جـان بـه 
در بردنـد مرحلـه برداشـت را انجـام دهیـم !

مرحلـه اي کـه ممکن اسـت مثـل خیارهاي 
امسـالمان کـف خیابانهـا ریختـه شـوند یـا 
چندرغـازي جهـت گـذران زندگي دسـتمان 

را بگیـرد !
کشاورزي براي ما مردم سود دارد!؟؟؟

میدانیـد در همین یکسـال اخیـر چند جوان 
بـه خاطر قاچـاق گازوئیل در آتش سـوختند 
یـا بـه خاطـر قاچـاق مـواد مخـدر بـه زندان 

افتادنـد یا در این راه کشـته شـدند!؟

کشـاورز  مـردم  انتظـار   ! برخـوري  جنـاب 
محـروم و مظلـوم در این شـرایط همراهي و 

همدلـي با ایشـان اسـت !
گفتـه  کسـي  انـگار  را  شـما  سـخن  ایـن 
کـه از سـوئیس آمـده و اصـا از وضعیـت 
نمیدانـد  و  نـدارد  اطـاع  کرمـان  جنـوب 
کـه مـا غیـر از همیـن زمینهـا سـرمایه ي 

! نداریـم  دیگـري 
البتـه دوسـت داریم کشـت جایگزیـن انجام 

دهیـم اما بـازارش را نمي شناسـیم!
دوسـت داریـم گلخانـه ایجـاد کنیـم  امـا 
سـند ملکـي و ضمانـت و پیـچ و خـم هـاي 
بانکـي ایـن اجـازه را نمـي دهـد که مـا این 

کار را انجـام دهیـم !
و  توجیـح   ، ،تشـویق  کشـاورزي  توسـعه   
ایشـان  از  حمایـت  و  کشـاورزان  آمـوزش 
جـزء وظایـف ذاتي مجموعه تحـت مدیریت 
شماسـت تـا مـا بـه جهـش تولیـد مـد نظر 
مقـام معظـم رهبري دسـت یابیـم ، و البته 
ایـن را هـم میدانیـم کـه همـه مشـکات 
اقتصـادي مـردم را شـما نبایـد حـل کنیـد 

و ایـن انتظـار بیجاییسـت!

چرا فقط کشاورزي مي کنید؟
جبار زارعي منوجان  

خانـم زارعـی یکـی ازخیاطـان 
شهرسـتان  باتجربـه  ماهـر 
بسـزایی  نقـش  کـه  منوجـان 
ایـن  در  ماسـک  تولیـد  در 
گفتگـو  در  دارد،  شهرسـتان 
تریبـون  نشـریه  خبرنـگار  بـا 
در  کارگاه  گفت:ایـن  جنـوب 
98بـا  28اسـفندماه  تاریـخ 
اقتصـاد  معیـن  پشـتیبانی 
مقاومتـی  شهرسـتان منوجـان 
فرهنگـی  کانـون  محـل  در 
صـادق  جعفـر  امـام  تربیتـی 
منظـور  بـه  السـام  علیـه 
انتقـال  شـیوع  از  پیشـگیری 

گردیـده  انـدازی  راه  کرونـا، 
2500ماسـک  وروزانـه  اسـت 

کنـد. مـی  تولیـد 
 وی افزود:ایـن ماسـکها پس از 
اتـوکاو  بـه شـبکه بهداشـت و 
منوجـان  شهرسـتان  درمـان 
تحویـل مـی گـردد تـا دربیـن 
پرسـنل ،داروخانه هـا، بیماران 
ماسـک  بـه  نیازمنـد  وافـراد 

قرارگیـرد.
تعداد33نفـر  ذکراسـت  شـایان 
خیـاط درایـن کارگاه بـه صورت 
شـیفتی مشـغول خدمت رسانی 

بـه مـردم ،می باشـند.

گزارش تریبون جنوب از دومین کارگاه تولید ماسک 
در شهرستان منوجان

محمد صمیمی معاون فنی معاونت بهداشـتی 
دانشـگاه علوم پزشـکی جیرفت  در جلسـه ی 
سـتاد مقابلـه بـا ویـروس کرونـا شهرسـتان 
قلعـه گنـج بیان داشـت: طـی مرحلـه ی اول 
غربالگـری کرونـا در شهرسـتان قلعـه گنـج 
کـه از 24 اسـفندماه اغـاز شـد 80 هـزار نفـر 
مـورد غربالگـری قرار گرفتنـد و از ایـن تعداد 
1200 نفـر دارای یـک عامـت بیمـاری کرونا 
بودنـد کـه 934 نفر از انـان در پیگیری بعدی 
هیچگونـه عائمی نداشـتند و 234 نفر دارای 
عامـت بودنـد کـه 14 روز تحـت کنتـرل و 
مراقبـت روزانـه تیـم سـامت بهداشـتی  قرار 
داشـتند و 30 نفـر بیمـاران بـه بیمارسـتان 
ارجـاع داده شـد و از 28 نفـر نمونـه گرفتند و 

ازمایـش دو نفـر از انـان مثبت شـد. 
صمیمـی افـزود: نگرانـی مـا از ایـن اسـت که 
چـون محدودیـت هـا برداشـته شـده اسـت 
اقتصـادی و فصـل  بـا وضعیـت  و همزمـان 

برداشـت محصـوالت کشـاورزی در قلعه گنج 
و شهرسـتان هـای جنوبی اسـتان قـرار داریم 
حمـل و نقلـی  در مناطـق مـا هسـت روزانـه 
پنـج هزار کامیـون وارد سیسـتم حمل و نقل 
شهرسـتان هـای جنوبی اسـتان می شـوند و 
بـار جابجـا مـی کننـد و روزانه 1500 مسـافر 
جابجـا مـی شـوند و جابجایـی بیـن اسـتانی 
انجـام می شـود گرچـه ما خوب عمـل کردیم 
امـا ایـن مـوارد نقـاط تهدیـد کننده ی اسـت 
در سیسـتم و بـا ایـن حـال مـا انتظـار داریـم 
بـه نسـبت مرحلـه ی اول مـردم همـکاری و 

کنند. همراهـی 
صمیمـی افـزود: برخـی ایـن بیمـاری را در 
مناطـق مـا بـه عنـوان یـک انـگ اجتماعـی 
از  بیمـاری  ایـن  حالیکـه  در  بیننـد  مـی 
و  انفوالنـزا  مثـل  درمـان  و  بهداشـت  دیـد 
سـرماخوردگی هسـت ولـی بـا نـوع مراقبـت 
خـاص خـود ولـی متاسـفانه یک مـورد مرگ 

در حـوزه ی پنج شهرسـتان جنوبی داشـتیم 
وقتـی صحبـت مـی کردیم کـه این مـورد به 
صـورت کرونایـی دفـن شـود، اهالـی روسـتا 
گفتنـد کـه علناٌ روسـتای مـا قرنطینه شـده 
اسـت یعنی هیـچ کـس از روسـتاهای مجاور 
در روسـتای مـا رفـت و آمد نمی کنـد و با ما 
سـام علیک نمـی کند و حتـی مغـازه دارها 
کارت عابـر بانـک مـا را تحویـل نمـی گیرنـد 
کـه کارت بکشـند و مـا جلسـات متعـددی 
زا بـا همـکاران بهداشـت روان در ایـن مـورد 
برگزار کردیـم از نهادهای فرهنگی و نیروهای 
فرهنگـی و امـام جمعـه و ناحیـه ی مقاومت 
بسـیج کـه کار فرهنگـی می مـی خواهیم در 
خصوص این مسـئله سـطح جامعـه را اگاهی 
دهنـد و ایـن بـاور که ایـن بیماری بـه عنوان 
یـک انـگ اجتماعی دیده می شـود از سـطح 

جامعـه پاک شـود.
خبرنگار ادیب حیدری

صمیمی معاون فنی معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی :

غربالگری مرحله ی اول در پنج شهرستان به خوبی پیش رفت
از همکاری و همراهی مردم قدردانی می کنیم

ایـن روزهـا اگـر بـه شـهر وارد شـوید هیـج اثـری از 
خلوتـی و شـعار #درخانـه بمانیـم نیسـت، در حالی 
کـه عـده ای از متخصصین بهداشـت و درمان نگران 
برگشـت پیک کرونا هسـتند، مسـئوولین می گویند: 
بایـد بـه زندگـی با ایـن ویروس عـادت کنیـم، چون 
احتمـال دارد نرفتـه برگـردد و هـر روز نیـز خبرهای 
جدیدتـری مـی آیـد. و در آخریـن خبـر گفته شـده 
اسـت: ایـن ویـروس در دمـای 70 درجـه هـم مـی 
توانـد مـدت زمانی بـه حیات خـود ادامـه دهد، پس 
منتظـر فصـل گرما نباشـید! حـال که کوچـه عادی، 
خانه عادی، شـهر عادی هسـت، به مدیریت شـهری 
درشـهرهای جنوبـی ، پیشـنهاد مـی کنیـم حداقـل 
پـارک هـای محلـی راتجهیـزو بازگشـایی کنیـد که  
الاقـل بتوانیـم بـا حفـظ پروتـکل هـای بهداشـتی 

قدمـی در طبیعت شـهری زده باشـیم...

کوچه عادی، خانه عادی، شهر عادی
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لیتوگرافی و چاپ: مهدوی

و  تناقضــات  از  یکــی 
عجایــب ایــن روزهــای دنیــا 
ــورد  ــم در م ــی توانی ــه م ک
آن بــا هــم صحبــت کنیــم؛ 
ــت آمریــکا و  ــوع دول موض

ــت! ــروس اس ــا وی کرون
ــک از  ــماره ی ی ــر ش تصوی
بــاال ســمت چــپ را کــه می 
شناســید. پرچــم ایــاالت 
یــا  آمریــکا  ی  متحــده 
  United States همــان 
آمریــکا  دولــت  اســت. 
پــر مدعــا تریــن دولــت 
دنیاســت. از هــر کــس کــه 
بپرســی پیشــرفته تریــن 
کجاســت؟  دنیــا  کشــور 
ــه  ــتش را ب ــک دس ــی ش ب
ــکا نشــانه مــی  ســمت آمری
ــی  ــه تنهای ــم ب ــر ه رود. اگ
بــه آمریــکا اشــاره نکنــد در 
بیــن یکــی از چنــد گزینــه 
ای کــه نــام مــی بــرد قطعــاً 
نــام آمریــکا هــم وجــود 

ــت.  ــد داش خواه
قــدرت نظامــی؟ آمریــکا، 
ــلحه؟  ــکا، اس ــش؟ آمری ارت
آمریــکا،  تــوپ؟  آمریــکا، 
ــا؟  ــکا، هواپیم ــک؟ آمری تان
ــکا،  ــک؟ آمری ــکا، موش آمری
اقتصــاد؟ آمریــکا، پزشــکی؟ 
ــکا،  ــت؟ آمری ــکا، صنع آمری
آمریــکا،  اتومبیــل؟ 
ــازار؟  ــکا، ب ــگاه؟ آمری دانش
آمریــکا، مدیریــت؟ آمریــکا، 
ســینما؟ آمریــکا، کاپشــن و 
ــش؟  ــکا، کف ــت؟ آمری اُِورُک
آمریــکا،  پتــو؟  آمریــکا، 
شــیر مــرغ؟ آمریــکا، جــون 
ــپ؟  ــکا، چ ــزاد؟ آمری آدمی
ــکا،  ــت؟ آمری ــکا، راس آمری
پائیــن؟  آمریــکا،  بــاال؟ 
ــن ور؟ آمریکا، اون  آمریکا،ای
ــه  ــه و هم ــکا. هم ور؟ آمری
ــد  ــی گوین ــا؛ م ــه ج و هم

آمریــکا.
آیــا بــه راســتی آمریــکا 
ایــن  همــه اســت کــه مــی 

ــد؟ گوین
ــا  ــرف ه ــن ح ــه ای ــا اینک ی
خیلــی هــم واقعیــت نــدارد 
ســاختن  حــدودی  تــا  و 
قصــه و افســانه از طــرف 
و  ای  رســانه  امپراطــوری 
رابــرت ُمرداکــی آنهــا بــوده 

ــت. اس

هــر چــه هســت نتیجــه 
کــه  اســت  ایــن  آن  ی 
خــود را کدخــدای دهکــده 
ی جهانــی مــی دانــد. از 
ــد ســر  ــز میخواه همــه چی
ــی در  ــر اتفاق ــاورد. ه در بی
مــی  دنیــا  از  ای  گوشــه 
شــریک  دســتش  افتــد 
ریــز  امــورات  در  اســت. 
ملــل  ســایر  درشــت  و 
دخالــت مــی کنــد و بــا 
همــه کار دارد. ایــن کشــور 
دویســت و چهــل و یــک 
ســاله از ابتــدای پیدایــش و 
تاســیس اش تاکنــون بطــور 
ــتقیم  ــر مس ــتقیم و غی مس
منازعــات  و  جنگهــا 
ــا  ــر دنی ــددی در سراس متع
از  اســت.  آورده  بوجــود 
اولیــن ورود مســتقیم شــان 
بــه کلمبیــا در ســال 1901 
میــادی گرفتــه تــا جنــگ 
بــا کوبــا، گواتمــاال، شــیلی، 
ــان،  ــیه، یون ــزی، روس اندون
آلبانــی، تایلنــد، الئــوس، 
ــن،  ــه، دومنیک ــو، ترکی کنگ
ــوی،  ــل، بولی ــام، برزی ویتن

کامبــوج،  غنــا،  پانامــا، 
آفریقــای جنوبــی، اکــوادور، 
الســالوادور،  آرژانتیــن، 
سیســیل،  جزایــر  زئیــر، 
کــره جنوبــی، بورکینافاســو، 
قرقیزســتان،  اوگانــدا، 
پاکســتان،  هائیتــی، 
اوکرایــن،  گرجســتان، 
ــی،  ــام جنوب ــا، ویتن ونزوئ
نیکاراگوئــه، مصــر و یــورش 
بــه افغانســتان و عــراق و 
جنــگ  ســایر  و  ســوریه 

ــه  ــا نمون ــر تنه ــای دیگ ه
ی مشــتی از خــروار خرابــی 
هــای آمریــکا در جهــان 
ــا  ــل ه ــق تحلی ــت. طب اس
و گفتــه هــا آمریــکا حــدود 
93 درصــد از عمــر حــدوداً 
دویســت و پنجــاه ســاله 
و  جنــگ  در  را  خــود  ی 
منازعــه و تخاصــم علیــه 
دیگــر کشــورها و ملــت هــا 

گذرانــده اســت.
ــا  ــن روزه ــه ای ــوالی ک  س
بــه وجــود آمــده ایــن اســت 
کــه آیــا بهتــر نبــود بجــای 
ــرای  ــه ب ــه هزین ــن هم ای
ــه  ــزی علی ــدال و خونری ج
زیــر  فکــر  بــه  دیگــران 
ــتی و  ــای بهداش ــاخت ه س
ــای  ــل ه ــادی و حداق اقتص

مــورد نیــاز مــردم خــود 
ــود؟ ــی ب م

روزهــا  ایــن  کــه  چــرا 
کوچکــی  موجــود 
ــری  ــکوپی و نانومت میکروس
بــه نــام کویــد19 کدخــدای 
خیالــی افســانه هــا را زمین 
گیــر کــرده و افتضــاح و 
رســوایی بزرگــی برایــش 
بــه ارمغــان آورده اســت.

کدخدایــی کــه بجــای ایــن 
همــه هواپیمــا بــر عرصــه ی 

ــا  ــی در دریاه ــای جنگ ناوه
و پایگاههــای خشــکی اش 
بیشــتر  دنیــا  سراســر  در 
نیازمنــد ماســک های ســاده 
ی یکبــار مصــرف و محلــول 
ضــد عفونــی و  ســایر اقــام 
بیمارســتانی  و  بهداشــتی 
ــتگاههای  ــر دس ــر نظی دیگ
کمــک تنفــس مصنوعــی یــا 
ونتیاتــور اســت و بــه گفتــه 
مقامــات ایالتــی خــود تنهــا 
ــش  ــت های ــی از ایال در یک
ــن  ــا از ای ــه چهــل هــزار ت ب
دارد.  نیــاز  هــا  دســتگاه 
کدخــدای طمعاعــی کــه 
اندوختــه هــای موشــکی 
و  بالیســتیک  بــرد  دور 
ســپرهای دفــاع موشــکی 
مقابــل  در  اش  پیشــرفته 
برایــش  ویــروس  کرونــا 
و  ندارنــد  کارایــی  هیــچ 
ــت  ــرون رف ــرای ب ــون ب اکن
ــی  ــاد و بحران ــرایط ح از ش
کــه مردمــش دارنــد، بیشــتر 
و  ماســک  بــه  محتــاج 
محلــول ضدعفونــی و ســاده 
بهداشــتی  اقــام  تریــن 

ــاده و  ــاز س ــن نی ــت. ای اس
پیــش پــا افتــاده امــا کامــًا 
ــت  ــن موقعی ــروری در ای ض
بحرانــی کار را بــه جایــی 
رســانده کــه ایــن روزهــا 
ــد  ــت آوردن چن ــرای بدس ب
ماســک ســاده و اقــام ضــد 
ــر  ــتی دیگ ــی و بهداش عفون
دســت بــه راهزنــی زده و 
ماســکهای ســایر کشــورهای 
درگیــر کرونــا ویــروس را 
از مقصــد فرودگاههــا بــه 

کشــور خــود بــه یغمــا مــی 
ــرد . ب

ــن  ــول ای ــه در ط ــی ک دولت
ــر  ــاد چت ــای ایج ــالها بج س
تامیــن  فکــر  و  حمایتــی 
آســایش بــرای رعیــت خــود 
در مواقــع بحرانــی در امورات 
نیازمنــدی  و  زیربنایــی 
هــای اساســی و اولیــه مثــل 
ــتر  ــتی، بیش ــائل بهداش مس
در فکــر توســعه ی زرادخانه 
هــای اتمــی بــوده و موشــک 
کاهــک  و  پیمــا  قــاره 
هســته ای اندوختــه و روز 
ــای  ــداد ناوه ــر تع ــه روز ب ب
ــر عرصــه  ــر خــود ب هواپیماب
ی کشــتی هــای جنگی اش 
در منطقــه ی خلیــج فــارس 
بــه  همچنــان  و  افــزوده 
ــای  ــی ه ــال ماجراجوی دنب
بیــن المللــی و بــر افروختــن 
شــعله ی منازعــات سیاســی 
کشــورها  بیــن  جنــگ  و 

ــت. ــغول اس مش
مدفــون ســاختن اجســاد 
ــا در  ــران کرون ــان بح قربانی
گورهــای دســته جمعــی 
اطــراف  در  نشــان  بــی 
منطقــه ی النــگ آیلنــد 
نیویــورک آیــا همــان شــعار 
آوازه  بلنــد  و  خوشــبختی 
ســازی مــردم آمریــکا بــوده 
دولتمــردان  کــه  اســت 
ــالها  ــه س ــان طــی اینهم ش

ــد؟  ــر داده ان س
آیــا هنــوز وقــت آن نرســیده 
هــا  یانکــی  کــه  اســت 
ــود  ــونت خ ــلحه ی خش اس
از  دســت  و  زده  گــره  را 
ــه  ــد و ب ــر دارن ــا ب ســر ملته
ــد  ــان برگردن ــن خودش موط
و مثــل شــرایط قرنطینــه 
ــا  ــن روزه ــی ای ای و کرونای
خانــه  در  همیشــه  بــرای 
ــان  ــردان ش ــد و دولتم بمانن
بــه جــای چانــه زنــی بــرای 
ــتِر  ــه ی بیش ــن بودج گرفت
ــون  ــرای پنتاگ ــاله ب ــر س ه
ــی  ــای ب ــول ه ــن پ و ریخت
زبــان در حلقــوم شــرکت 
ــر  ــه فک ــای تســلیحاتی، ب ه
زیــر ســاختهای بهداشــتی و 
ســامان دادن ســایر بخشــها 
و دیگــر احتیاجــات اولیــه 
بــرای مردمــان خود باشــند؟

هیمنه ی  پوشالی یک ابرقدرت ظاهری!
دولت آمریکا و این همه ادعا!
حسین خسروی/ سردبیر نشریه تریبون جنوب  شهرستان  منوجان 99/1/30

محمـد جـواد سـاالری از جوانان 
شهرسـتان  مومـن  و  نجیـب 
منوجان اسـت کـه بـا توانمندی 
باالیش ،در خطاطی و نقاشـی به 

ایـن حرفـه روی آورده اسـت.
بیوگرافـی: محمدجـواد سـاالری 
درگفتگـوی صمیمـی خـود باما 
،بـه معرفی خـود پرداخته اسـت 
:از دوره راهنمایـی و دبیرسـتان 
تمریـن خط مـی کـردم و عاقه 
داشـتم.در سـال 86 بعد از اتمام 
در  ،کار  سـربازی  خدمـت  دوره 
مغـازه و تابلـو نویسـی را شـروع 
کـردم ودر سـال 95 مدرک عالی 
خوشنویسـی با قلم نـی و مدرک 
پیشـرفته خوشنویسـی تحریری 
خـودرا گرفتـم و اکنـون  جهـت 
درحـال  ممتـازی  دوره  مـدرک 
تمرین هسـتم.  حدود پنج سـال 
اسـت کـه  آموزش خوشنویسـی 
تحریـری در شهرسـتان رابرگزار 

مـی کنـم.. نقاشـی راحـدود یک 
سـال و نیـم اسـت کـه در حـال 
تمریـن هسـتم و درتابسـتان97 
هنرجـوی  نفـر  هشـتاد  حـدود 

خـط تحریری داشـتم.

کاس نقاشـی کـه اصـا نرفتم و 
فقط خودم  با تمرین وممارسـت 
بـه این موفقیت دسـت یافته ام.

هنـر خوشنویسـی را هـم فقـط 
تمریـن و امتحـان دادم و کاس 
نرفتـم. اصـا  آن،  آموزشـی 

خوشنویسـی با قلم نی را فقط از 
طریـق فضای مجـازی یاد گرفتم 
و نقـاط ضعف خودم را از اسـاتید 

دنبـال می کـردم . 
قرنطینـه  روزهـای  در  اکنـون 
کرونایـی ،درحال نقاشـی تصاویر 
شـهید  و  باعثـی  رضـا  شـهید 

باشـم. مـی  راشدخاکسـاری 
بـا آرزوی موفقیـت ایـن هنرمند 
خبـره و خـوش اخـاق  که وقت 
خـود را در اختیار نشـریه تریبون 

جنوب، قـرار دادند.

گفتگوی  کوتاه و صمیمی تریبون جنوب با استاد 
محمدجواد ساالری هنرمند خط و نقاشی منوجان

ماه مبارک رمضان فرارسیده  است
 بیاییداین گونه باشیم:

براي نذر کردن حتما نباید خیلي هزینه کنیم ؟
هیچ وقت فکر کرده اید که میتوان تعریف نذر کردن را 

تغییر داد!
مثال بجای پول .... 

می توانید برای مدت معین هیچ چیز را دور نریزید و حتی خرده نان را هم برای 
گنجشک ها بریزید. 

می توانید نذر کنید تا یک ماه هیچ جا آشغال نریزید و اگر کسی ریخت آن را 
بردارید و آن را در سطل زباله بریزید.

می توانید نذر کنید تا چهل روز آب به اندازه نیاز مصرف کنید.

می توانید نذر کنید تا چهل روز ریا نکنید. از کارتان نزنید. دروغ نگید.

می توانید نذر کنید تا چهل روز به کسی تعارف بی جا نکنید. راجع به زندگی 
خصوصی دیگران پرس و جو نکنید.

می توانید نذر کنید تا چهل روز با واقعیت ها زندگی کنید. مثال تا زمانیکه از صحت 
چیزی مطمئن نیستید آن را پخش نکنید. یا برای کسی تعریف نکنید.

می توانید نذر کنید تا چهل روز ،چراغ اضافی را خاموش کنید.

می توانید نذر کنید یک هسته میوه کنار خیابان بکارید و تا سبز شدن آن، از او 
نگهداری کنید.

می توانید نذر کرد..انسان بودن را...


