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با شروع اپیدمی کرونا در کشور شبکه بهداشت منوجان 
و  بخشی  درون  جلسه  تشکیل  با  فوری  اقدامی  در 
و  بهداشتی  پرسنل  سازی  آماده  برای  بخشی  برون 
تیم سالمت در جهت مدیریت بحران و اپیدمی کرونا 
تشکیل گردید،الزم به ذکر است پس از تشکیل جلسه 
اولیه ستاد مدیریت بحران کرونا جلسات پی در پی و 
مستمر در ستاد شبکه بهداشت و فرمانداری با حضور 
فرماندار شهرستان،ریاست شبکه بهداشت و درمان و 
دیگر مسئولین شهرستان برگزار گردیده است.در پی 
بازدید و بررسی مستندات در جهت مدیریت و شکست 
کرونا اقدامات انجام شده شبکه بهداشت منوجان به شرح 

ذیل می باشد: 
1.با شیوع اپیدمی کرونا مدارس برقرار بودند که جلسه 
توجیهی برای مدیران مدارس انجام گردید و آموزش 
پیشگیری و رعایت موازین بهداشتی در تمام مدارس 

انجام شد.
و  بهداشتی،پیشگیری  موازین  رعایت  2.آموزش 
ضدعفونی و گندزدایی محیط و فضای کمپ های ترک 
اعتیاد انجام شد که با رشد صعودی مبتالیان به کرونا و 
به دلیل تجمع باال در اماکن فوق کمپ های ترک اعتیاد 

تعطیل شدند.
3.تشکیل تیم عملیاتی و سوپروایزر جهت نظارت بر 
بهداشتی  مراکز  در  کرونا  بحران  مدیریت  و  عملکرد 
درمانی روستایی و شهری متشکل از کارشناسان ستاد 

شهرستان.
4.بررسی خانواده ها و تحت نظر بودن افراد با سابقه 
تماس با افراد مشکوک، توسط تیم سالمت  تا زمان 

مشخص شدن نتیجه آزمایش فرد.
5.راه اندازی کلینیک غربالگری بیماران دارای مشکالت 
در  مورد  بی  تجمع  و  کمتر  مراجعه  جهت  تنفسی 
بیمارستان و مراکز بهداشتی درمانی برای جلوگیری از 

عفونی شدن محیط های فوق و کاهش زنجیره انتقال.
6.استفاده از ظرفیت خیرین برای تولید ماسک پارچه 

ای جهت توزیع بین تمام خانوارهای سطح شهرستان.
7.آموزش تک به تک خانواده ها جهت استفاده صحیح 
از ماسک علی الخصوص خانواده های با موارد مشکوک و 

مثبت قطعی و افراد در معرض تماس.
8.امکان تهیه و توزیع ماسک با هماهنگی بین بخشی 

بسیار قوی در داروخانه ها جهت فروش برای افراد.
پوشش  تحت  های  خانواده  افراد  کامل  9.قرنطینه 
جمعیتی روستای با مورد مثبت قطعی و پیگیری افراد 
تیم سالمت.همچنین  توسط  روز  تا 14  بار  دو  روزی 
تعطیلی موقت تا دو هفته مغازه های افراد خانواده های 

با مورد مثبت قطعی.
10.تمامی اقدامات بهداشتی  برای افراد مشکوک مانند 
فرد مثبت حتی با منفی شدن جواب آزمایش می باشد 
و این افراد و خانواده هایشان تا دو هفته قرنطینه شده 
و  بهداشتی  موازین  رعایت  توصیه های الزم جهت  و 
با ماسک و حفاظ  به مرکز بهداشتی درمانی  مراجعه 

فردی در صورت مشاهده اولین نشانه های بیماری.
استان  با  همجواری  و  افراد  باالی  تجمع  علت  11.به 

و  باشد  می  قطعی  مثبت  موارد  دارای  که  هرمزگان 
استانهای دیگر  از شهرها و  همچنین حضور شاغلین 
سبب شده معدن آسمینون از حساسیت باالیی در امر 
بیماری کرونا برخوردار باشد که به صورت مستمر بازدید 
و نظارت و آموزش توسط ریاست شبکه و شبکه بهداشت 

انجام می شود. 
12.در بحث غربالگری مرحله اول و دوم تیم سالمت 
مشکلی نداشته اند و جمعیت تحت پوشش در زمینه 
فوق همکاری الزم را با تیم بهداشتی به عمل آورده اند.

و  شهر  بین  سالمت  تیم  و  پرسنل  گذاری  13.تاثیر 
روستا در سطح منوجان یکی بوده و تمام پرسنل شبکه 
بهداشت منوجان در تمام ایام هفته بدون هیچ تعطیلی و 
وقفه ای در 24 ساعت شبانه روز مشغول خدمت رسانی 

جهت شکست اپیدمی کرونا می باشند.
14.تعامل مدیر شبکه بهداشت باتمامی فضاهای مجازی 
شهرستان ورسانه های بومی به نحومطلوب  بوده و اطالع 

رسانی با تاثیر باالیی صورت گرفته است.
15.هشدارصوتی وضعیت خطر به همراه آموزش مردم به 

صورت مستمر در سطح شهرستان انجام
 می شود.

16.شبکه بهداشت و درمان در طبخ و توزیع غذای نذری 
در ایام ماه رمضان نقش مستقیمی خواهد داشت.

و  ادارات  تمامی  در  حضوری  آموزش  و  17.مکاتبه 
مجتمع آسمینون به همراه تحویل       دستورالعمل 

های بهداشتی.
18.تشکیل 5 تیم بازرسی روزانه متشکل از بهداشت 
مراکز  تمامی  از  بازدید  جهت  اماکن،  و  محیط،صنف 
تهیه،توزیع و فروش مواد غذایی و اماکن عمومی و جایگاه 
های سوخت و آموزش و توجه به رعایت فاصله گذاری 
و انجام گندزدایی محیط کار و آموزش نحوه ساخت 
محلول گندزدایی و استفاده از رعایت وسایل حفاظت 

شخصی.
19.آموزش مشاغلین جمع آوری پسماند در خصوص 
رعایت دستورالعمل های آموزشی و استفاده از لباس 

حفاظتی و ماسک و دستکش.
20.توزیع پمفلت آموزشی نحوه شستشوی صحیح دست 
و پمفلت آموزشی پیشگیری از کرونا بین تمامی کسبه.

21.بازدید از زندان و آموزش دستورالعمل های بهداشتی 
تمامی  از  بازدید  و  بیماری کرونا ویروس  در خصوص 
ایستگاه های مسافربری و آژانس ها و ارائه دستورالعمل 

کووید 19.
22.حضور یک کارشناس بهداشت محیط در باربریها و 

نظارت بر گندزدایی وسایل نقلیه و خودروها.
23.انجام خط کشی در نانوایی ها و مراکز شلوغ و با 

تجمع باال جهت رعایت فاصله گذاری مناسب.
24.تعطیل نمودن مراکز و اماکنی که دستورالعمل ها و 

موازین بهداشتی را رعایت نمی کنند.
25.توزیع پرکلرین در مراکز خدمات جامع سالمت و 

خانه های بهداشت جهت گندزدایی محیط کار.
26.تماس با مورد مشکوک کرونا ویروس و انجام تست 
غربالگری سالمت؛و ارائه مشاوره ی الزم در جهت کاهش 

غربالگری  ثبت  و  کرونا  از  ناشی  استرس  و  اضطراب 
سالمت در سامانه سیب به صورت روزانه.

به  مراجعه  و  خودکشی  به  اقدام  موارد  27.پیگیری 
درب منزل جهت علت یابی در خصوص عامل محرک 

خودکشی)بررسی امکان عاملیت شیوع کرونا(.
در  اجتماعی  های  آسیب  پر خطر  موارد  28.پیگیری 
سطح شهر و جمعیت تحت پوشش و انجام مشاوره با 

افراد درگیر اضطراب و استرس ناشی از کرونا ویروس.
در  اجتماعی  های  آسیب  پر خطر  موارد  29.پیگیری 
سطح شهر و جمعیت تحت پوشش و انجام مشاوره افراد 

درگیر اضطراب و استرس ناشی از کرونا.
30.از مجموع سه شیفت کاری در سامانه 4030، 253 
تماس موفق،164 مورد مشاوره عمومی شامل رعایت 
نکات بهداشتی،عالئم و نشانه ها؛89  تماس در زمینه 
استرس،وسواس  و  روان)افسردگی،اضطراب  بهداشت 
فکری عملی،ترک مصرف موارد و مشاوره اعتیاد،مشاوره 

خانواده و همسر آزاری(
با  مواجهه  در  اجتماعی  انگ  در خصوص  31.آموزش 
بیماری کرونا برای کارکنان مرکز بهداشت و به اشتراک 
گذاشتن مطالب آموزشی در این خصوص با همکاری 
مطبوعات  و  مجازی  فضای  در  ادارات  عمومی  روابط 

محلی.
32.با توجه به تغییر فرایند مراسم تدفین و عزاداری 
به دلیل شیوع کرونا با سوگ پیچیده در خانواده های 
متوفی مواجه هستیم که لزوم جلسات مشاوره سوگ 
احساس می شود در نتیجه جلسات مشاوره با محوریت 

سوگ برگزار می گردد.
33.برگزاری کمیته پیشگیری از آسیب های اجتماعی 
با توجه به شیوع کرونا در فرمانداری با حضور روسای 

ادارات و کارشناس بهداشت روان شبکه بهداشت.
34.غربالگری مادران باردار از نظر کووید 19.

35.تریاژ مادران باردار مشکوک به کووید 19 و آموزش 
توسط ماما.

36.کم کردن تعداد مراقبت های معمول دوران بارداری 
از 8 مراقبت به 4 مراقبت جهت مراجعه کمتر و کاهش 

زنجیره انتقال.
37.انجام مراقبت های مادران باردار به صورت حضوری و 
تلفنی)40 درصد مراقبت ها به صورت تلفنی و 60 درصد 

به صورت حضوری انجام می شود(.
38.تفکیک سالن انتظار مادران باردار از سایر مراجعین 

در مراکز خدمات جامع سالمت.
39.ارائه ماسک و شیلد حفاظتی به مادران باردار مراجعه 

کننده توسط مامای مراکز.
باردار جهت  مادران  به  نوبت دهی  و  ریزی  40.برنامه 

مراجعه به مراکز خدمات جامع سالمت.
مراکز  مامای  توسط  مجازی  های  گروه  41.تشکیل 
خدمات جامع سالمت در جهت خدمت رسانی مطلوب 

به زنان باردار.

روابط عمومی  از خانم خیراندیش وهمچنین  باتشکر 
شبکه بهداشت ودرمان شهرستان منوجان

شرح اقدامات عملکرد شبکه بهداشت ودرمان شهرستان منوجان در اپیدمی  کرونا

یادداشت مدیر مسوول
یکـی ازمشـکالت کنونـی نظام قانونگـذاری، 
تغییـرات مکـرر و صـرف وقـت بیـش از حد 
آیین نامه هـای اجرایـی و حتـی عـدم تهیـه 
قوانیـن  اجـرای  بـرای  اجرایـی  آیین نامـه 
مصـوب مجلـس اسـت، کـه بایـد بـرای رفع 
آن و همچنین سـرعت بخشـیدن بـه اجرای 
قوانیـن ونیـز نظـارت واقعـی و مسـتمر بـر 
حسـن اجـرای آن، تدابیـر الزم اتخـاذ گردد.

تنقیـح، بازنگـری و اصـالح قوانیـن قدیمی، 
زائـد و دسـت و پاگیـر، موازی و مبهـم و نیز 
تنظیـم قوانیـن الزم بـرای تفکیـک دقیـق 
نقـش و وظیفه و همچنین حـدود اختیارات 
قـوای سـه گانه به منظـور پاسـخگویی دقیق 
در مورد وظایف محولـه نیز، ضرورت دیگری 

اسـت کـه نباید مـورد غفلـت قرارگیرد.
انتخاباتـی  شـعارهای  و  وعده هـا  اجـرای 
ازجملـه؛ اقـدام در جهت رفع تـورم و گرانی، 
رونـق تولید، بهبود معیشـت، ایجاد اشـتغال 
و تأمیـن مسـکن هم موضوعی اسـت که اگر 
همانند برخـی از نماینـدگان دوره های قبل، 
توسـط نماینـدگان جدیـد نیز به فراموشـی 
سـپرده شـود، بـه سـقوط قطعـی آنهـا در 

دوره هـای بعـد منجـر خواهد شـد.
پرهیـز از اشـرافیگری و مقابلـه بـا دریافـت 
حقوق هـای نجومی نباید در حد شـعار باقی 

بماند، بلکـه باید از خود مجلس و نمایندگان 
ارزشـی مجلس جدید آغاز شـود و در نهایت، 

تمامی دسـتگاه ها را نیز شـامل شـود.
رابطـه  در  شـفاف  و  صریـح  موضع گیـری 
بـا وقایـع و رخدادهـای ملـی و بین المللـی 
و برخـورد قاطـع، شـجاعانه و عزتمندانـه و 
در عین حـال حکیمانـه و منطقـی و بـه دور 
زیاده خواهی هـای  برابـر  در  احساسـات  از 
دشـمنان هـم مطالبـه دیگـری اسـت کـه 
باعـث سـلب  آن می توانـد  بـه  بی توجهـی 
اعتمـاد عمومـی شـود و لذا باید عمـاًل اثبات 

د شو
منصـور  حـاج  انتخـاب  تبریـک  ضمـن 
عنـوان  بـه  ایشـان  انتخـاب  و  شـکرالهی 
نماینـده مـردم پنج گنج در مجلس شـورای 
اسـالمی،امید اسـت این فرزند خلف و دلسوز 
منوجان با تشـکیل کارگروههای مختلف در 
امـر خدمـت رسـانی به مـردم خطـه جنوب 
نـام نیکـی را از خـود درطی این چهار سـال 
پیـش رو از خود به یادگار گذاشـته و باردیگر 
موجبـات اعتماد مـردم پنج گنـج را در دوره 

بعـدی فراهم سـازد.
جناب شـکرالهی عزیز طبق سـخنرانی های 
شـما در ایام انتخابات،انتظارهست با خدمات 
جنـوب  توسـعه  موجبـات  خـود  صادقانـه 
کرمـان را بافراهم کـردن زیرسـاختها،فراهم 

سازید.
جناب شـکرالهی عزیـز اسـتفاده از نیروهای 
پنـج  نقـاط کلیـدی  را در  بومـی ودلسـوز 
شهرسـتان در دستور کار قراردهید ومگذارید 
دسـتهای پنهـان وسیاسـت زدگی همـراه با 
تنـگ نظـری هـای برخـی افـراد انگشـت 
شـمار، شـما را در حمایـت از مدیـران بومی 

و خـالق، منصـرف کنـد.
جنـاب شـکرالهی عزیـز منطقه جنـوب و به 
ویـژه شهرسـتانهای جنوبـی حـوزه انتخابیه 
شـما، باوجـود اینکـه اکثـر مـردم در بحـث 
کشـاورزی و دامداری، چرخ اقتصادی کشـور 
را مـی چرخاند، از نعمت حتـی یک کارخانه 
وسـایر  فرنگـی  گوجـه  گیـری،رب  آبلیمـو 

صنایـع تبدیلی بـی بهره اسـت.
مـردم باانتخـاب شـما بـه دوره های هشـت 
سـاله در مجلس شـورای اسالمی پایان دادند 
وایـن نشـان دهنـده این اسـت که شـما هم 
رویه ای متفاوت را در پیش بگیریدتا در دوره 

بعـد در دلهـای مـردم جای خـوش کنید.
جنـاب شـکرالهی در آینده، تنهـا آوردن وزرا 
درمنطقـه بـدون جـذب اعتبـار کالن،دردی 
را دوا نمـی کنـد بایـد خروجـی وبازخـورد 
آن بـه مـردم گـزارش گـردد. پیشـنهاد مـی 
گـردد قبـل از دعـوت از وزیـران باتشـکیل 
کارگروههـای مختلـف و بررسـی مشـکالت 

درحیطـه وزیـر مربوطـه اقـدام گردد،تا خیر 
وبرکت حاصل از سفر وزیر)اعتبارتخصیصی( 
به صورت عادالنه در پنج شهرسـتان تقسـیم 

گردد.
جناب شـکرالهی بااسـتقرار دفتـر نمایندگی 
در پنـج شهرسـتان حـوزه انتخابیـه خـود 
ازهمیـن آغاز،رعایت عدالت را بشـارت دهید 
ویقیـن دارم بـا تدابیر شـما روزهای خوشـی 
در توسـعه وعمـران پنـج شهرسـتان جنوبی 

در راه اسـت.
بنشـینید  خـواص  بـا  شـکرالهی  جنـاب 

کنیـد... شناسـایی  را  ومشـکالت 
انتظـار مردم جـواب تلفـن دادن و حضور در 

مراسـمات و...نیست.
انتظـار مردم کار برای توسـعه، اشـتغالزایی و 

رفع مشـکالت اسـت وبس 
رسـانه هـا و خبرنـگاران حوزه انتخابیه شـما 
آمادگـی خود را جهت پیشـبرد امور و اطالع 

رسـانی عملکـرد شـما بـه مـردم اعـالم می 
دارند.

نگارنـده قصـد هیچگونـه بـی احترامـی بـه 
شـخصی یـا کسـی نداشـته و ضمـن احترام 
وتقدیر از نماینده سـابق جنـاب دکتر حمزه 
کـه الحـق در جـذب اعتبـار و کار عمرانـی 
داد،بـرای  انجـام  ای  بـی شـائبه  تالشـهای 
آرزوی  رو  پیـش  سـالهای  در  جنابعالـی 

دارد. وبهـروزی  موفقیـت 

انتظارات از نماینده منتخب 
در مجلس یازدهم
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ایام شهادت موالی متقیان امام علی )ع( 
تسلیت باد.

خبر

جمعـه  امـام  نیـک  احمـدی  رضـا  والمسـلمین  االسـالم  حجـت 
آسـمینون )نـودژ( در خطبـه هـای نمـاز جمعـه )19 اردیبهشـت( 
گفـت: مسـئوالن یـک بـار برای همیشـه با برنامـه ریـزی و عمل به 
موقـع داسـتان تکـراری عدم خریـد محصـوالت کشـاورزی را پایان 

. هند د
حجـت االسـالم والمسـلمین رضـا احمـدی نیـک بـا تبریـک میالد 
امـام حسـن مجتبـی )ع( بیـان داشـت امـام حسـن مجتبـی )ع( 
تجلـی تام احسـان الهی اسـت کـه الگوی احسـان و ایثار می باشـد 
و همـواره نسـبت بـه فقـرا و نیازمنـدان توجـه و عنایـت ویـژه ای 
داشـتند بـه طـوری کـه در تاریخ نقل شـده کـه آن حضـرت دو بار 
تمـام امـوال و دارایـی خـود را در راه خداوند خرج نمودند و سـه بار 
هـم ثـروت خـود را به دو نیـم تقسـیم و نصـف آن را در راه خداوند 
بـه فقـرا بخشـیدند و امـروزه اگـر مـا بخواهیـم در این مـاه مبارک 
رمضـان کـه مـاه ایثار و انفـاق و دسـتگیری از نیازمندان اسـت باید 

بـه رزمایـش کمـک مومنانـه رهبـر فرزانه انقـالب لبیـک بگوییم.
 رضـا احمـدی نیـک اظهـار داشـت مقـام معظـم رهبری سـال 99 
را بـه نـام جهـش تولیـد معرفـی نمودنـد آن هـم به جهـت اهمیت 
اقتصـاد اسـت کـه در موضـوع اقتصـاد تولیـد از اهمیـت بسـزایی 
برخـوردار اسـت. احمـدی نیـک تاکیـد کـرد همانطـور کـه مقـام 
معظـم رهبـری فرمودنـد که برای رسـیدن بـه اقتصاد سـالم ،کارگر 
یکـی از سـتون هـای اصلـی و از عوامل درجـه یک تولیـد ثروت در 
کشـور اسـت که بایـد هم از طرف مسـئوالن و هم از طـرف کارفرما 
مـورد توجـه ویـژه قرار گیرنـد. امروز برای برای رسـیدن بـه اقتصاد 
مطلـوب و اثرگـذار راهـی جـز توجه جدی بـه تولید نیسـت ،آن هم 

تولیـد باکیفیـت کـه بتواند رقابـت کند. 
 امـام جمعـه آسـمینون )نـودژ( تاکیـد داشـت عامـل اصلی شـکل 
دهنـده اقتصـاد ملـی  قـوی ، اثربخـش و قابـل رقابت مسـئله تولید 

اسـت و مسـئوالن بایـد ضمـن مشـارکت دادن مـردم در اقتصـاد و 
سیسـتم دفاعـی اقتصـاد یعنـی تولیـد ،تـالش کننـد موانـع تولیـد 
را برطـرف کننـد و از تولیـد کننـده حمایـت کننـد تـا بـه نقطـه 
مطلـوب برسـیم. خطیب نمـاز جمعه آسـمینون )نـودژ( مطرح کرد 
از مسـئوالن اسـتانی و شهرسـتانی مـی خواهیـم کـه از کشـاورزان 
عزیـز حمایـت کننـد و اجـازه ندهنـد کـه کشـاورزان ضـرر کنند و 
یـک بـار بـرای همیشـه بـا برنامـه ریـزی و عمـل بـه موقع بـه این 
داسـتان تکـراری عـدم خریـد محصـوالت کشـاورزی پایـان دهند.
وی در پایـان بـا اشـاره بـه ویـروس منحـوس کرونـا بیان نمـود که 
در مرحلـه اول بـا همـه مشـکالت و تحریم هـای ظالمانه، کشـور و 
ملـت مـا در ایـن آزمـون عمومـی و عجیـب خـوش درخشـید و در 
مرحلـه دوم وضعیـت فالکـت بار غرب پرادعـا را نیز مشـاهده کنید 
کـه خیلـی از حقایـق و واقعیـت هـا رو شـد و در پایـان عمیقـا و از 
صمیـم قلـب تشـکر مـی کنـم از آحـاد ملـت بـه ویـژه از مجموعـه 
وزارت بهداشـت،درمان و آموزش پزشـکی که در خـط مقدم مبارزه 
بـا ایـن ویروس منحوس قـرار دارند از دانشـجویان،طالب ،گروههای 
جهـادی ،نیروهـای مسـلح کـه همـه جـوره پـای کار بودند سـپاه و 
بسـیجیان سـرافراز و همه مسـئولین ،صداوسـیما و اصحاب رسـانه 
قدردانـی و از مدیریـت بـی بدیـل رهبـری عزیـز در ماجـرای کرونا 

هم تشـکر مـی کنیم.

مدیریت ناکارآمد سازمانها و ادارات دولتی 
درعدم مدیریت نرخ محصوالت کشاورزی 

فاجعه وخانمان سوزاست 

حجـه االسـالم رضوانـی امام جمعـه منوجـان در نماز جمعـه مورخ 
نوزدهـم اردیبهشـت مـاه 99 گفـت: مدیریـت ناکارآمـد سـازمانها و 
ادارات دولتـی درعـدم مدیریـت نـرخ محصـوالت کشـاورزی فاجعه 
وخانمـان سوزاسـت و اقتصـاد کشـاورزان را فلـج کـرده اسـت وباید 
بـه مسـئوالن ناالیق تذکـر داداگرنمیتواننـد کاری بکنند ماندنشـان 
ننـگ اسـت وبایـد فکـری به حال مـردم ضعیف ومسـتضعف بشـود
حجـه االسـالم رضوانـی در خطبـه اول ضمن توصیه بـه تقوای الهی 
بـه فضـای پیـش آمـده بـه برکـت مـاه مبـارک رمضـان و طـراوت 
بهـاری ایـن ماه اشـاره وخاطر نشـان کـرد: مـاه رمضان مـاه انس با 
قـرآن وتقـوای الهـی را پیشـه کردن اسـت و وسـیله تقـرب الی اهلل 
امـام زمان)عـج( اسـت وپیـام این مـاه رابطه ویـژه باامـام زمان)عج( 
اسـت و شـبهای قـدر را قـدر بدانیـم وشـبهای قـدر فرصتـی بـرای 
عذرخواهـی و طلـب مغفـرت بـه درگاه خداونـد متعـال وبهتریـن 

زمـان بـرای تربیـت یـاران امـام زمان)عج( اسـت . 
خطیـب جمعـه منوجـان در خطبـه دوم ضمـن تبریک میـالد امام 
حسـن مجتبـی علیـه السـالم امـام نیکـوکاری خاطرنشـان کـرد: 
ارزش واقعـی انسـان بـه نیکـوکاری و احسـان اوسـت ودرایـن مـاه 
وشـرایط کشـور از مـوج ایجادشـده رزمایش مواسـات عقـب نمانید 
تشـکر  ضمـن  ادامـه  در  ایشـان  کنیـد.  دسـتگیری  وازمحرومـان 
ازستادمواسـات افـزود : تصمیـم بربرگـزاری نمازجمعـه تصمیمـی 
معنـوی  انسـانهای  همیشـه  مجـازی  درفضـای  و  اسـت  کشـوری 
ومکانهـای معنوی موردتهمت بوده اند وابتدا انگشـت گذاشـته شـد 
بـر شـهرمقدس قـم وطلبـه هـا درصورتـی کـه آنهاجـان خـودرا در 
طبـق اخـالص گذاشـتند و مجموعـه وابسـته بـه نهـاد نمازجمعـه 
این شـهر از گندزدایی وضدعفونی سـطح شـهر تاایجـاد کارگاههای 
تولیـد ماسـک برای مـردم خدمت میکننـد و افرادی کـه هیچ گونه 
دلسـوزی برای جان انسـانها ندارند شـروع میکنند درفضای مجازی 
بـه اینکـه آخوندها دلشـان بـرای تریبون تنـگ شـده درصورتی که 
بارعایـت پروتکل هـای بهداشـتی نمـاز جمعـه انجـام گرفتـه واگـر 
شـما پاسـاژ و بـازار را نـگاه کنیـد هجمـه ای درآنجـا نیسـت وایـن 

ناجوانمردانـه تریـن ظلمهـا اسـت کـه بـه دین میشـود.
وی درادامـه بـه بحـران ویـروس کرونـا و وضعیـت فالکـت بارغرب 
اشـاره وافـزود: وبـای مـدرن یک آزمـون بـزرگ فرهنگهـا و تمدنها 
فروشـگاهها  بـه  وهجـوم  اسـلحه  خریـد  صـف  و  اسـت  درجهـان 
بیمـاران  درمـان  در  وتبعیـض  بیمارسـتانها  وکادر  وفرارپرسـتاران 
نمایـش تمـدن فرهنـگ غـرب اسـت امـا ملتـی در اوج تحریم های 
ظالمانـه خـوش درخشـید واوج ایـن افتخـار متعلـق بـه مجموعـه 
درمانی کشـور پزشـکان, پرسـتاران وبهورزان اسـت کـه تاپای جان 
بـرای درمـان بیمـاران خـود ایسـتادند و خیـل عظیمی به شـهادت 
رسـیدند واز طـالب وبسـیجیان ونیروهای جهادی ونیروهای مسـلح 

وهمـه مـردم کـه آنهـا را کمـک و یـاری کردنـد تشـکر میکنم.
ایشـان درپایـان ضمـن تبریـک سـال جهـش تولیـد خاطرنشـان 
درعـدم  دولتـی  ادارات  و  سـازمانها  ناکارآمـد  مدیـرت   : کـرد 
,سـیب  )خیار,گوجه,پیـاز  کشـاورزی  محصـوالت  نـرخ  مدیریـت 
زمینـی ( فاجعـه وخانمـان سوزاسـت و اقتصـاد کشـاورزان را فلج 
کـرده اسـت وبایـد بـه مسـئوالن ناالیـق تذکـر داداگرنمیتواننـد 
کاری بکننـد ماندنشـان ننـگ اسـت وبایـد فکـری به حـال مردم 

ضعیـف ومسـتضعف بشـود .

انگ کرونا موجب مخفی کاری و تشخیص 
دیرهنگام می شود

زدن  برچسپ  و  انگ   : دکتربیانی 
آن،  مبتالیان  و  کرونا  بیماری  به 
تشخیص  و  مخفی کاری  باعث 
دیرهنگام می شود و تبعات منفی و 
جبران ناپذیری در به خطر انداختن 
سالمت فرد، اعضای خانواده و افراد 

جامعه به دنبال دارد. 
تریبون  باخبرنگار  گفتگو  در  منوجان  ودرمان  بهداشت  مدیر شبکه 
جنوب گفت: ضرورت فرهنگ سازی برای پذیرش کرونا به عنوان یک 
بیماری با کمک وزارت بهداشت ورسانه ها الزم است.  اگر کرونا به 
برای درمان  به محض داشتن عالئم  فرد  تلقی شود  بیماری  عنوان 
مراجعه کرده و وضعیت سالمت خود را پیگیری می کند. وی تاکید 
کرد: افراد باید آگاه باشند تشخیص به موقع باعث درمان به موقع 
و جلوگیری از ابتالی سایر اعضای خانواده به کرونا می شود. وی از 
مهمترین دلیل افزایش آمار ابتال به کرونا در هفته های گذشته را عدم 
رعایت پروتکل های بهداشتی ومتاسفانه مسافرتهای متعدد به شهرهای 
آلوده،اعالم کردوافزود: در ابتدای شروع بیماری امکانات تشخیصی کم 
بود اما اکنون امکانات و شرایط بهتری فراهم است و موارد بیماری به 
سرعت شناسایی و از ابتدا تا نتیجه نهایی تست کرونا سه روزنتیجه 
آزمایش اعالم می گردد.  وی اضافه کرد: طرح غربالگری کمک می 
کند فراد سالمت خود را در سامانه اعالم کنند و در صورت داشتن 
عالئم ابتال به کرونا تشخیص به تعویق نیفتد اما جای کار دارد و باید 
بیماریابی را به نحو فعال تری پیش ببریم. دکتر بیانی در خصوص اینکه 
کرونا می تواند در افزایش تنش ها وآسیب های اجتماعی موثر باشد، 
یادآور شد: بدون شک ماندن در خانه و نداشتن مهارت های تاب آوری 
و مهارت های آموزشی منجر به دامن زدن به افزایش روند آسیب های 
اجتماعی می شود. وی اضافه کرد: ماندن مستمر افراد در خانه موجب 
افزایش اختالفات و بگومگوها شده است و قطعا به افزایش دعواها منجر 
می شود که این آسیب ها در اقشار مختلف مردم به دلیل نداشتن توان 
تاب آوری اجتماعی نیازمند چاره اندیشی است. وی تصریح کرد: اگرچه 
شاهدصعود تدریجی موارد جدید ابتال به ویروس کرونا هستیم اما قطعا 
باید بهداشت عمومی و فردی و لغو تردد و سفرهای غیرضروری در 
بیشتری مورد  با جدیت  باید  بهداشتی هم  نکات  باشد.  دستور کار 
مالحظه و مراعات باشد تا بتوانیم این مرحله را هر روز با روند کاهشی 

به سمت مهار و کنترل بیماری پیش ببریم.

دیدار با امام جمعه و ریاست آموزش و پرورش 
شهرستان منوجان به مناسبت هفته عقیدتی 

سیاسی در سپاه  و بسیج
امروز صبح مورخ99/2/15 به مناسبت هفته عقیدتی سیاسی در سپاه و 
بسیج ، جمعی از کارکنان و پرسنل ناحیه مقاومت بسیح سپاه پاسداران 
شهرستان منوجان  با حجت االسالم و المسلمین امین رضوانی  امام 
گزارش  به  کردند.  دیدار  چتروز  ابراهیم  آقای  و  شهرستان   جمعه 
خبرگزاری بسیج از منوجان؛ به مناسبت هفته عقیدتی سیاسی در 
سپاه و بسیج؛  مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه؛  فرمانده سپاه جمعی 
از پاسداران؛ و مربیان عقیدتی سیاسی ومعلمان بسیجی  به مناسبت 
شهادت استاد شهید مرتضی مطهری )ره(  با حجت االسالم و المسلمین 
امین رضوانی  امام جمعه در دفتر امام جمعه شهرستان منوجان دیدار 
کردند. و به پاس تشکر از همکاری هایی که با این نهاد مقدس داشتد 

لوح یادبودی به آن بزرگواران  اهدا شد.

به مناسبت گرامیداشت هفته کار و کارگر و بسیج 
کارگری مراسم تجلیل از کارگران نمونه واحدهای 

کارگری شهرستان منوجان برگزار شد 
در این مراسم که با حضور امام جمعه محترم ، فرماندار محترم ،معاونت 
برنامه ریزی و عمران ، رئیس اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی ، رئیس 
شورای شهر ، شهردار و برخی از مدیران ادارات برگزار شد و از کارگران 
نمونه شهرداری ، اداره برق ، اداره آب و فاضالب در قالب اهداء لوح تقدیر  
تجلیل به عمل آمد و از زحمات شبانه روزی این قشر زحمتکش تشکر و 
قدرانی گردید .)روابط عمومی اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی منوجان (

فرماندار منوجان:

رفع مشکل افت قیمت پیاز کشاورزان جنوب در 
دستور کار هیئت دولت قرارخواهد گرفت

محمد محمودی فرماندار شهرستان منوجان درگفتگوباتریبون جنوب 
تصریح کرد:با پیگیری های انجام شده در جهت رفع مشکالت افت 
قیمت پیاز و لزوم برنامه ریزی خرید این محصول از کشاورزان زحمت 
کش این شهرستان،  بازدیدهای متعددی از باسکول برادران دراین 
شهرستان انجام شد و آسیب شناسی  موضوع به صورت ویژه در دستور 
کار قرارگرفت. وی با تاکید بر اینکه با  بازدیدهای میدانی وجلسات 
متعددی در جهت رفع مشکل با تعاون روستایی و جهاد کشاورزی به 
،افزود:این مشکالت  ،برگزار شده  این محصول  توافقی  منظور خرید 
پس از جمع بندی به اطالع وزیر محترم جهاد کشاورزی خواهد رسید 
گردد.  اتخاذ  نهایی  تصمیم  و  مطرح  دولت  هیئت  آتی  در جلسه  تا 
محمد محمودی افزود:دراین راستا ازطریق سازمان جهاد کشاورزی 
و تعاون روستایی با برگزاری جلسات و بازدیدهای میدانی پیگیری 
هایی بعمل آمد که ماحصل آن حضور دکتر معتمد معاون بازرگانی 
سازمان تعاون روستایی کل کشور به اتفاق مدیر کل بازرسی وزارت 
روستایی  تعاون  سازمان  درمحل  محمدی  مهندس  کشاورزی  جهاد 
جیرفت در شامگاه پنج شنبه یازدهم اردیبهشت ماه بود که امیدوارم 
پس از جمع بندی نهایی گزارش کامل و جامع به وزارتخانه ارسال وان 
شااهلل نتیجه نهایی تصمیمات متخذه به سازمان جهاد کشاورزی جهت 
اجرا ارسال خواهدشد. امیدوارم گام مهمی درجهت رفع مشکالت قشر 

زحمت کش کشاورزی این شهرستان برداشته شود.

سـعید برخـوری گفـت: سـال گذشـته 
تنظیـم بـازار محصـوالت کشـاورزی از 
اختیـار جهـاد کشـاورزی خـارج شـده 
و در اختیـار سـازمان صنعـت، معـدن و 
تجارت گذاشـته شـد، عدم تخصص این 
وزارتخانه آشـفتگی بـازار این محصوالت 
را به دنبال داشـته اسـت. سعید برخوری 
رئیـس جهـاد کشـاورزی جنوب اسـتان 
کرمـان در ارتبـاط با افـت عجیب قیمت 
محصـوالت کشـاورزی در جنوب اسـتان 
کرمـان بـه خبرنـگار راه آرمـان گفـت: 
یکـی از محصـوالت کشـاورزی کـه ایـن 
روزهـا افـت قیمـت شـدیدی را تجربـه 
 98 اسـفند   15 از  اسـت،  پیـاز  کـرده 
کارگـروه تنظیـم بـازار کشـور عـوارض 
مشـخصی بـرای صـادرات ایـن محصول 

کرد. وضـع 
دریافت عوارض، تدبیری که مسیر 
صادرات محصوالت کشاورزی را 

متوقف کرد
وی افـزود: مـدت اعتبـار مصوبه مذکور 
از 15 اسـفند مـاه تـا اردیبهشـت 99 
الزم االجـرا بـود، بـا توجـه بـه اینکـه 
پیـش از آغـاز سـال نـو قیمت پیـاز در 
کشـور بـاال بـود، بـه یکبـاره بـا افـت 
قیمـت ایـن محصـول ورق برگشـت و 
خـود  محصـول  ناچـار  بـه  کشـاورزان 
جهـاد  رئیـس  نکردنـد.  برداشـت  را 
کرمـان  اسـتان  جنـوب  کشـاورزی 
مطـرح کـرد: کشـاورزان منتظـر بودند 
تـا با فـرا رسـیدن ابتـدای اردیبهشـت 
مـاه عـوارض صادراتـی برداشـته شـده 
و قیمـت کمـی باالتـر رود از ایـن رو 
بـا عـدم برداشـت ایـن محصـول حجم 

وسـیعی از آن انباشـته شـد.

 کرونا سرعت صادرات محصوالت 
کشاورزی را کاهش داده است

برخـوری یـادآور شـد: از سـوی دیگـر بـا 
نظامـی،  مراکـز  هـا،  دانشـگاه  تعطیلـی 
رسـتوران هـا و مراکـز پر مصـرف فروش، 
تقاضـای خرید پیاز در بـازار داخلی را کم 
کـرده، در حالیکـه میـزان عرضـه بسـیار 
بیشـتر از تقاضـا بـود و عمال پیـاز در بازار 
دپو شـد. وی ابـراز کرد: عـوارض صادرات 
در ابتـدای اردیبهشـت ماه برداشـته شـد 
امـا با توجه به عدم برداشـت پیاز توسـط 
کشـاورزان، ایـن محصـول بیـش از حـد 
معمـول رشـد کـرده و همیـن امر سـبب 
بـاال رفتـن تنـاژ آن شـد. رئیـس جهـاد 
کشـاورزی جنوب اسـتان کرمـان تصریح 
کرد: شـیوع ویروس کرونا عـالوه بر اینکه 
سـبب کاهـش صـادرات شـده، سـرعت 
انتقـال را نیـز کاهـش داده و در اغلـب 
موارد بار کشـاورزان چندین روز در مرزها 
متوقـف می شـد، نتیجـه این امـر خراب 
شـدن محصـول صادراتی کشـاورزان بود.

 غارت دسترنج کشاورزان با 
سواستفاده دالالن از اشباع بازار 

داخلی
شـرایط  ایـن  در  داد:  ادامـه  برخـوری 
را  داخلـی  بازارهـای  بایـد  کشـاورزان 
جایگزیـن صـادرات محصـوالت کننـد، 
امـا اشـباع بـازار داخلـی و غلبـه عرضه 
بـر تقاضـا از تحقـق ایـن امـر جلوگیری 
قیمـت  شـدید  افـت  سـبب  و  کـرده 
مـی شـود. وی بیـان کـرد: بـا توجـه به 
شـیوع کرونا در کشـور پیـش بینی می 
شـود افـت شـدید قیمت گریبـان اغلب 
چـرا  بگیـرد  را  کشـاورزی  محصـوالت 
کـه بـا تعطیلـی برخـی مراکـز تقاضای 

بـازار داخلـی بـه شـدت کاهـش یافته، 
حـال آنکـه صـادرات همچنـان متاثر از 
شـیوع کرونـا بـه حاشـیه رفتـه اسـت. 
انتشـار اخبـار مرتبـط بـا افـت شـدید 
قیمـت محصـوالت کشـاورزی در ذهن 
مخاطـب صحنـه هایی از دفـن 17 هزار 
تـن سـیب زمینـی و خیابـان هایـی که 
بـا گوجـه فرش شـده انـد، را تدایی می 

. کند
آغاز قصه پرغصه کشاورزان همراه 

با شروع فصل برداشت محصول 
سـال هاسـت کشـاورزان با فرا رسـیدن 
فصـل برداشـت محصـول به جـای آنکه 
بـار  بـه  محصـول  از  خرسـند  هـا  آن 
نشسـته خود باشـند با اسـترس ناشـی 
از فـروش، و ضـرر و زیـان آن دسـته و 
نـرم مـی کننـد. هـر چنـد در  پنجـه 
ایـن بیـن دالالن بـا بـی رحمـی تمـام 
محصـوالت  خریـدن  مفـت  در  سـعی 
کشـاورزان دارنـد و آن هـا هسـتند کـه 
محصولـی  چـه  کننـد  مـی  مشـخص 
بـا چـه قیمتـی در بـازار عرضـه شـود. 
رئیس جهـاد کشـاورزی جنوب اسـتان 
کرمـان در ایـن خصوص بـه خبرنگار ما 
مـی گویـد: میزان تقاضـا در بـازار ایران 
برای محصوالت کشـاورزی اندک اسـت 
و مـردم بـه انـدازه نیـاز روزمـره خـود 
خریـد می کننـد بنابراین راهـکار نجات 
دسـترنج کشـاورزان از چپاول آن توسط 
دالالن، صـادرات اسـت. برخـوری افزود: 
سـال گذشـته از ابتـدای سـال زراعـی 
زیرسـاخت هـای مربـوط بـه صـادرات 
کشـاورزان  و  شـد  فراهـم  محصـوالت 
توانسـتند محصـوالت خود را بـا قیمت 
مناسـبی همراه با کسـب سـود سـالیانه 

به فـروش برسـانند.
تصمیم اشتباه مسئوالن دولتی 

درآمد کشاورزان را به دست باد 
سپرد

وی عنـوان کـرد: در سـال 99 شـرایط به 
گونـه ای دیگـر رقم خـورد، کشـور عراق 
بـه عنـوان بـازار اصلـی محصـول خیـار 
جنوب اسـتان کرمان محسـوب می شد، 
مسـئوالن عراقـی در آذرمـاه سـال 98 
صـادرات 19 قلـم کاال از ایـران را ممنوع 
کـرد که یکـی از آن ها خیار بـود. رئیس 
جهـاد کشـاورزی جنـوب اسـتان کرمان 
گفـت: بـا توجـه بـه شـرایط پیـش آمده 
مسـئوالن سـتاد تنظیـم بـازار کشـور با 
بی تدبیـری که در اخذ عـوارض صادرات 
انجـام دادنـد، عمـال صـادرات محصوالت 
کشـاورزی را متوقـف کردنـد. برخـوری 
مطـرح کـرد: از آنجایـی کـه محصـوالت 
کشـاورزی جنـوب کرمان خـارج از فصل 
برداشـت مـی شـوند و نیازمند صـادرات 
هسـتند از ایـن رو الزم اسـت مسـئوالن 
دولتـی بـه ویـژه وزارت امـور خارجه این 
امـکان را بـرای کشـاورزان فراهـم کنند.
عدم تخصص وزارت صمت عامل 

آشفتگی بازار تره بار
وی تصریـح کـرد: سـال گذشـته تنظیم 
اختیـار  از  کشـاورزی  محصـوالت  بـازار 
در  و  شـده  خـارج  کشـاورزی  جهـاد 
اختیار سـازمان صنعت، معـدن و تجارت 
گذاشـته شد، عدم تخصص این وزارتخانه 
آشـفتگی بازار این محصوالت را به دنبال 
داشـته اسـت. رئیـس جهـاد کشـاورزی 
جنـوب اسـتان کرمان یادآور شـد: سـپاه 
اسـتانی بـا ورود بـه ایـن مسـئله، خریـد 
محصـول کشـاورزان و توزیـع آن هـا در 

سراسـر اسـتان توانست گوشـه ای از درد 
کشـاورزان را تسـکین دهد و اقدام بسیار 
خوبـی بـرای کمـک بـه مـردم منطقـه 
انجـام داد. برخـوری توضیـح داد: البتـه 
ایـن اقـدام بـه تنهایـی نمی تواند سـبب 
تنظیـم بازار شـود چرا کـه در این حالت 
عرضـه بیـش از تقاضا اسـت بنابراین اگر 
محصـول کشـاورزان خریداری شـود، در 
سـرخانه ذخیره شـده و در زمـان نیاز در 
بـازار توزیع شـود، مـی تواند اثر شـگرفی 

بـر بازار داشـته باشـد.
کارگروه تنطیم بازار با خرید 

محصول کشاورزان پاسخگوی زیان 
آن ها باشد

وی ابـراز کـرد: سـرانه مصرف پیاز در کشـور 
5 هـزار و 500 تـن در روز اسـت که در حال 
حاضر به دلیل شـیوع کرونـا کاهش یافته، از 
ایـن رو در بهترین حالت بخشـی از محصول 
پیـاز بایـد خریـداری شـده و چرخـه توزیـع 
خـارج شـده و در زمـان بهتری عرضه شـود. 
رئیس جهاد کشـاورزی جنوب استان کرمان 
در پایـان خاطرنشـان کرد: مقصـر اصلی این 
ماجـرا کارگـروه تنظیم بازار کشـوری اسـت 
کـه بـا قانـون اخـذ عـوارض صـادرات، مانـع 
توزیـع ایـن محصـول در بازارهـای خارجـی 
شـد و در حال حاضر هم باید پاسـخگو باشد 
و محصـول تولیدکننـدگان را خریداری کند. 
به گـزارش راه آرمان، شـرایط پیش آمده که 
نتیجه تصمیمات اشـتباه سـتاد تنظیـم بازار 
کشـوری اسـت، عرصه را بر کشـاورزان تنگ 
کـرده از ایـن رو الزم اسـت مسـئوالن امر در 
دولـت پیش از بروز خسـارات جبـران ناپذیر 
بـه ایـن مسـئله ورود کـرده و بـا خریـداری 
محصول کشـاورزان بخشـی از زیانی که خود 

باعث آن هسـتند را جبـران کنند.

رئیس جهاد کشاورزی جنوب استان کرمان مطرح کرد؛

عدم تخصص وزارت صمت عامل آشفتگی بازار تره بار
 دریافت عوارض، تدبیری که مسیر صادرات محصوالت کشاورزی را متوقف کرد
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شب قدر شبی است که در عرصه آن انسان ،
 ره صدساله را یک شبه طی می کند.

شعر

آشفته یک معلم
در غروبی مملو از آسیب ودرد

توی یک فصلی سراسر سرد سرد
دست خالی سوی منزل بی خیال

فارغ از کلی سفارش از عیال
سردر خانه برویم باز شد

شکوه ی اهل وعیال آغاز شد
همسرم گفتا که  شیرآورده ای

سبزی و نان وپنیر آورده ای
روغن وقند ونبات ومیوه چی

یا لباس فرم رنگ تیره چی
هی سوال وهی سوال هی سوال

ریخت بر فرقم از آشوب عیال
از سواالتش شدم من بایکوت

خویش را بردم به دریای سکوت
دید رنگم زرد وحالم خوب نیست

گفت حاال فرصتی مطلوب نیست
وارد منزل شدم با اضطراب

خویش را فوراً سپردم دست خواب
خواب دیدم پشت میز قاضیم

از بساط خویش خیلی راضیم
با پرستیز قشنگی پشت میز

پیش خیلی ها شدم خیلی عزیز
عده ای دیدم که دوال می شوند

هر کجا رد می شوم پا می شوند
عده ای دیدم که در بند منند

عده ای محتاج لبخند منند
یک تراز وپیش رویم راست بود

روی میزم یک سبد درخواست بود
کار من آنجا عدالت بود وبس

زندگی عین سعادت بود وبس
جاده های زندگی هموار بود

زیر میزی ها برایم عار بود
زیر میزی واژه ی بی معنی است

بدترین اندیشه ها بدبینی است
روزهایم بود عیناً روز عید

زیر پایم یک پرادوی سفید
الغرض چون دلخوشی ها بیش بود

ذهن من خالی زهر تشویش بود
باز خوابیدم همانجا پشت میز

در اتاقی ساکت وخیلی تمیز
خواب دیدم توی بانکم پشت میز

مثل یک سردار عالی جاه نیز
پولها را روی میزم چیده ام

فقر را از شهر خود بر چیده ام
دسته دسته صد هزاری می دهم

هر که می آید هزاری می دهم
صاف کردم هر چه را امواج بود

وام دادم هر که را محتاج بود
 باز هم از دلخوشی های زیاد

خویش را در خواب خود بردم زیاد
پشت میز بانک رفتم توی خواب

توی یک خواب سراسر اضطراب
خواب دیدم باز فرهنگی شدم

وارد یک جاده ی سنگی شدم
پیش پایم باز چاله چوله است

قامتم در زیر بار غم له است
خواب دیدم خسته هستم از کالس

پای دیواری نشستم آس وپاس
خواب دیدم توی یک فصل جدید

رنگ من زرد است و موهایم سفید
خواب دیدم کفشهایم پاره است

توی دستانم قلم آواره است
خواب دیدم چشم من کم سو شده

پیش چشمانم جهان  دیتو  شده
خواب دیدم زیر آوار تبم

چون چغوکی تو دستانم شبم
خواب دیدم حالتم افسرده است

حالت یک طفل سیلی خورده است
خواب دیدم از جفای روزگار

میرسد یک جیغ و داد بیشمار
پا شدم دیدم کنار بسترم

 میکند گریه بحالم همسرم
علی دلفاردی

اندر حکایت فرشتگان سفید پوش
ایـن روزهـا بجـای شـنیدن نفس هـای زندگـی تنها صـدای گوش 
خـراش سـکوت و تنهایـی بـه گـوش مـی رسـد.و مـا گاهـی چـه 
کودکانـه خـود را در اغـوش اتـاق خانـه خـود حبـس مـی کنیـم.
خانـه،  خورشـیدمان،درِ  اتـاق  هـای  دوسـتمان،چراغ  دیوارهـای 
دروازه ای بـه سـوی ترس هایمـان اسـت کـه نفـس نفـس مـی زنـد 
بـرای اندکـی زندگی.نفـس هـا در سـینه حبس شـده و مـا چه بی 
محابـا منتظـر ثانیه هـای آخـر زندگی خود هسـتیم. لبخنـدی تلخ 
کـه در ایـن روزگار بـر چهـره ی همـگان جـای خـوش کرده اسـت.
همـگان را کـه مـی گویم، منظورم ناجیـان بی بال است.شـیرمردان 
و شـیرزنانی کـه تکه پارچه ی سـفید رنگـی را بر روی صـورت خود 
کشـیده اند و بـا تیغـه برنـده ایمـان بـه سـوی مرگ فـرا مـی روند. 
سـفید پوشـانی کـه ایـن روزهـا بـر تمـام افـکار تلـخ و سـیاه خود 
خطـی قرمـز کشـیده اند و هماننـد مسـخ شـدگان بـه فکـر نجـات 
دیگـری هستند.سرنوشـتی تلخ!مـدام بـا خـود میگویم چـه چیزی 
باعـث بافتـه شـدن ایـن سرنوشـت اسـت؟. رعـب و وحشـت تمامّا 
مهمـان مانـدگار روح و جسـممان شـده اسـت. دلم میخواهـد بروم 
بـه )او( بگویـم سرنوشـتمان را در ایـن روزهـا کمـی تنـگ بافته ای. 
نمـی توانیـم بغـض هایمـان را که در گلویمـان اسـت،قورت بدهیم.
سفیدپوشـان از دچـار شـدن بـه بغض های شـبانه بر اثر پـرواز روح 
ملکوتی آدمیزادی،می سوزد.قلبشـان تیر میکشـد،نفس هایشـان به 
شـماره مـی افتد.همـه در بهـت به سـر مـی بریـم. نمـی دانیم چه 
شـد کـه بـه اینجـا رسـیدیم. همـه، تـک بـه تـک بـه آسـمانی هـا 
مـی پیوندیم;یکـی پـس از دیگری.زندگـی سرشـار از تلخی شـده.
نیمـه شـب هـا نگرانیم بـرای فردایی که هنوز از راه نرسـیده اسـت.
هـق هق هایمـان را درون ماسـک های سـفیدرنگ خفه مـی کنیم.

نگرانیم،نگـران اینکـه نکنـد همدم روزهایمـان فردا قصد بـاز کردن 
بال هـای پـروازش بـه مقصـد آسـمان داشـته باشد.سـخت اسـت 
زیسـتنی کـه بـا حبـس، بـرادر شـده اسـت.پس بیاییـم دسـت در 
دسـت یکدیگـر بگذاریـم و این روزگاران تلخ را پشـت سـر بگذاریم.

حتـم دارم خوشـبختی پشـت پـرده ،انتظـار مارا می کشـد.
پـس به احترام نسـل بشـر و بقای آن،نجات و رهایـی از این ویروس 
منحوس،اصول بهداشـتی را طبق تاییدیه سـازمان جهانی بهداشـت 
رعایـت کنیـم تـا بتوانیم ناجی سـالمت و زندگـی باشـیم و بتوانیم 
اندکـی از بـار سـنگین زحمـات ایـن روزهـای کادر پزشـکی را کـم 
کنیم. فرشـتگان سـفیدپوش کـه در این روزها جان خـود را بر کف 

گرفتـه و بـه میدان نبـرد و جهـاد امده اند.
تمـام قـد بـه احترامتـان ایسـتاده و بوسـه شـکر بـر دسـتانتان می 

. نهیم
به امید فرداهای بهتر.

امام علی علیه السالم:
کاَة   اَلَبَرَکـُة فـی ماِل َمن آتَـی الزَّ
َوَصـَل  َو  الُمؤِمنیـَن  واَسـی  َو 

القَربیـَن؛
برکـت در مـال کسـی اسـت که 
زکات بپـردازد، بـه مؤمنـان مدد 
و یاری رسـاند و به خویشـاوندان 

کمـک نماید.
سالم وقبولی طاعات وعبادات

الهـی  الطـاف  از  اسـتعانت  بـا 
مهـدی  حضـرت  وتوجهـات 
)عـج( باهمـکاری مـردم نجیـب 
وفرهنگیـان  خیریـن  منوجـان، 
عزیـز،در بـاب رزمایـش مؤمنانه 

ومواسـات کـه حضـرت آقـا امـر 
اجراگـردد،  کشـور  فرمودنـددر 
زکات  وحـوزه  مهدویـت  بنیـاد 
کمتیـه امـداد منوجـان، قریـب 
35میلیـون تومـان کاال شـامل: 
سبدمعیشـتی ،سـیب زمینـی و 
خرماکه بین نیازمندان در سـطح 
شهرسـتان منوجان  توزیع شـده 
اسـت. شـایان ذکراسـت   ایـن 
موارد غیر ازسـبد معیشتی است 
کـه به همت  امام جمعه ، سـپاه 
،وکمیتـه  امدادمنوجان به اتفاق 
مـی  توزیـع  در حـال  اینجانـب 

 . شیم با

فعـاّل توزیـع ایـن بسـته هـا  از 
پایـگاه مسـجد صاحـب الزمـان 
)عـج( بـازار شـروع شـده اسـت. 
از طریـق این رسـانه  جـا دارد از 
گـروه جهـادی منتظـران مهدی 
)عـج( که در تهیه  بسـته و جمع 
آوری ایـن اقالم همکاری داشـته 
وهمچنـان  نمـوده  تشـکر  انـد، 
ازهمکاری واطالع رسـانی نشریه 
تریبـون جنـوب بـه طـور ویـژه 
تشـکر خـود را اعـالم مـی نمایم.

واحدزکات کمیتـه امدادمنوجان 
آمادگـی خـودرا  جهـت دریافت 
نقـد و کاالی ایـن واجـب الهـی 

اسـت  ،امیـد  دارد  مـی  اعـالم 
کشـاورزان و گنـدم کاران دراین 
زودتـر  هرچـه  برداشـت  فصـل 
راپرداخـت  محرومیـن  حـق 
درمـال  وبرکـت  خیـر  نماینـد، 
رابپـردازد. زکات  اسـت  کسـی 

خادم شمامردم درامر زکات 
 حسن ساالری بارگاه

زکات  واحـد  اقدامـات  خالصـه 
کمیتـه امـداد منوجان  به شـرح 

ذیـل اعـالم می گـردد: 
مسـتحبی  زکات  آوری  جمـع 
محمـد  خیربزرگـوار   از  )پیـاز( 
امیـن جداوی با تشـکر از ایشـان 

وجنـاب آقـای نویـد دوراندیـش
در   معیشـتی  سـبد  توزیـع 
روسـتای بنک  وسـرگرو ،توسـط 
امام جمعه منوجان ،ناحیه سـپاه 
منوجـان ،کمیتـه امـداد منوجان 

،در اجـرای رزمایـش مومنانـه
زمینـی  سـیب  آوری  جمـع 
ازمودیـان  مسـتحبی(  )زکات 
حـاج  جعفـری،  موسـی  زکات 
محمـود  جعفـری،  محمـد 
،وبسـته  ،رونما،اوژنـد  جعفـری 
جهـادی  گـروه  توسـط  بنـدی 
بنیادمهدویـت منوجـان و توزیع 
بنک،سـرگروو  هـای  روسـتا  در 

محمـد  مـغ 
بـه  ماهکنـگان  دیداربامودیـان 
،وتبلیـغ  همراهـی عامـل زکات 
واجـب  ایـن  چهـره  بـه  چهـره 
جهـت  مسـاعدت  قـول  الهـی  

زکات پرداخـت 
زکات  )پیـاز  آوری  جمـع 
مسـتحبی( روسـتای جهـاد اباد 

ناصـری ،هـادی 
گـزارش مفصـل کارهـای انجـام 
از  پـس  زکات  بحـث  در  شـده 
هـای  شـماره  در  بنـدی  جمـع 
جنـوب  تریبـون  نشـریه  آتـی 

گـردد. مـی  منتشـر 

خالصه عملکرد ستاد احیاء زکات شهرستان منوجان به همت حجت االسالم حسن ساالری 
بارگاه امام جمعه موقت و مدیرعامل بنیاد مهدویت شهرستان منوجان

اطالعیه
مرکـز نیکـوکاری اندیشـه ظهـور منوجـان ان شـااهلل سـعی دارد 
بـا همـت شـما بزرگـواران و خیریـن محتـرم در جهـت کمـک به 
معیشـت نیازمنـدان در مـاه رمضـان و تهیـه و توزیـع سـبد کاال و 
تولیـد ماسـک و همچنیـن در برنامـه هـای آینده در جهـت ایجاد 
اشـتغال هـای خـرد بـرای خانـواده هایی کـه توانایـی بـرای انجام 
کسـب و کارهـای کوچـک و زود بـازده را دارند شـغل ایجاد کند و 
بـا دادن سـرمایه اولیـه بـه ایـن خانـواده ها بـرای کسـب درآمد با 

کمـک خیریـن کمـک مالـی نماید.
و همچنیـن بـا توجـه به اوضـاع بد مالـی خانواده های بـی بضاعت 
در جهـت ثبـت نـام آموزشـی و خریـد لـوازم التحریـر و امکانـات 
آموزشـی فرزنـدان ایـن خانـواده هـا با معرفی و شناسـایی توسـط 
خـود خیریـن و امـداد منوجـان کمکـی در جهـت آمـوزش قشـر 
ضعیـف و مشـاوره و حمایـت جهت ادامـه تحصیل دانـش آموزانی 
کـه تـرک تحصیـل کـرده انـد و بازگشـت به مدرسـه بـا همکاری 

معلمیـن محتـرم  مـدارس و اولیـای آنهـا کمـک نماید.
لـذا خواهشـمندیم از کلیـه بزرگـواران در صورت امـکان با حمایت 
از این مرکز در پیشـبرد اهداف این مرکز مشـارکت داشـته باشـید.

ان شـااهلل خداونـد بـه همگـی شـما و خانـواده هایتـان سـالمتی 
عنایـت فرمایـد.

 مرکزنیکوکاری اندیشه ظهورمنوجان

بـا  گذشـته  هفتـه  یـک  طـي 
افزایـش آمـار ابتـال بـه کرونـا در 
منوجان ، جمـع بیماران کرونایي 

بـه 7 نفـر رسـید !
مبتالیـان  افزایـش  دالیـل 

؟ ! چیسـت
بواسـطه  منوجـان  شهرسـتان 
موقعیـت جغرافیایي ، تالشـهاي 
کرونـاي  بـا  مبـارزه  سـتاد 
شهرستان و اعمال محدودیتهاي 
ملـي ، در دورانـي که در سراسـر 
کشـور و شـهرهاي اطراف شـاهد 
شـیوع این بیمـاري بودیـم هیچ 
آن  در  کرونـا  از  مثبتـي  مـورد 

مشـاهده نشـد .
امـا بعـد از پایـان محدودیتهـا و 
اعـالم منوجـان بعنـوان منطقـه 
سـفید ، ایـن احسـاس در مـردم 
ایجاد شـد که ویـروس کرونا وارد 

منوجـان نخواهد شـد!
بنابرایـن بعد از بازگشـایي بازار و 
ادارات، شـهر شـلوغ شـد و مردم 
و  هشـدارها  بـه  توجـه  بـدون 
رعایت نـکات بهداشـتي و فاصله 
گـذاري اجتماعـي به ایـن اماکن 
مراجعـه کردند. کرونـا اندکي دیر 
آمـد امـا اگـر در همان زمـان که 

محدودیتهـاي ملـي اعمال شـده 
از شـیوع  بـود شـاید مـي شـد 
گسـترده آن جلوگیـري کـرد اما 
اکنون بـا این شـرایطي که ایجاد 
شـده و هیـچ محدودیـت خاصي 
اعمال نمي شـود و صرفـا رعایت 
از  اسـتفاده  و  اجتماعـي  فاصلـه 
ماسـک توصیـه مـي شـود  بایـد 
منتظـر افزایـش مـوارد ابتـال بـه 

کرونا باشـیم !
بـا توجـه بـه مـوارد فـوق ایجـاد 
محدودیتهـاي دوبـاره بـه جهـت 
جلوگیري از شـیوع بیماري براي 
شهرسـتان منوجان ضروریست !

سـتاد ملـي مبـارزه بـا کرونـا که 
در  تهـران بـر اسـاس داده هـاي 
اسـتاني تصمیـم گیـري میکنـد 
شـاید برایش مثبت شـدن 7 نفر 
از هشـتادهزار نفـر چنـدان آمـار 
باالیي نباشـد، لـذا دو راه براي ما 

خواهـد ماند !
یـا باید مردم بصـورت خودجوش 
اعمـال  و  ایجـاد  را  محدودیتهـا 
کننـد یـا اینکـه سـتاد مبـارزه با 
کرونـا شهرسـتان محدودیتهـاي 

جدیـد را اعمـال کنـد .
اوال کـه بـا این شـرایط  وضعیت 
شهرسـتان منوجـان چـه سـتاد 

اسـتاني و ملـي اعـالم کنـد یـا 
نکنـد ، قرمـز اسـت !

و  مـدارس  بازگشـایي  بنابرایـن 
مراکـز آموزشـي بـه طـور کلـي 

! کنسـل اسـت 
برگزاري کالسـهاي کنکور در این 
شـرایط هیـچ ضرورتي کـه ندارد 
هیـچ ، بلکـه مضـر هم هسـت و 
بایـد هرچـه زودتـر نسـبت بـه 

تعطیلـي آن اقدام شـود!
پاسـاژها ، اصناف پرخطر و شلوغ 
که در زمـان اعمال محدودیتهاي 
ملـي تعطیل بودند بایـد مجدد با 

محدودیتهایي مواجه شوند !
مذهبـي  جلسـات   ، تجمعـات 
،مسـاجد و اماکـن مذهبـي نیـز 

شـوند! محـدود  بایـد 
امـا هیـچ کـدام از عوامـل فـوق 
امـکان  مـردم  همـکاري  بـدون 
پذیـر نیسـت و مـردم خودشـان 
بـراي حفـظ سالمتیشـان  بایـد 
بـا مانـدن در خانـه و اسـتفاده از 
ماسـک در زمـان ضـرورت خروج 
از منـزل ، از شـیوع ایـن بیماري 
جلوگیـري کننـد ./انتهـاي پیـام
اردیبهشـت-  19 جبارزارعـي 

جنـوب تریبـون  خبرنـگار 

 متن ادبی

خداحافظی منوجان با وضعیت سفید!
سالم همشهری محترم منوجانی

طبـق اخبار واصله دوسـتان رسـانه و نشـریه تریبون جنـوب منوجان 
،دیگر این شهرسـتان از وضعیت سـفید خارج شـده و روز به روز آمار 

مبتالیان زیاد می شـود.
علیرغـم زحمـات بـی شـائبه جنـاب دکتربیانـی مدیرمحترم  شـبکه 
بهداشـت ودرمان،فرماندار محترم و مدافعان سـالمت ،در پیشـگیری 
از بیمـاری کرونا متاسـفانه تاکنـون طبق اخبارهفت نفـر مبتال داریم 
کـه اگـر پروتکلهـای بهداشـتی را رعایـت نکنیـد ،ایـن آمـار ازسـایر 

شهرسـتانها پیشـی می گیرد.
متاسفانه وضعیت شهر و استان خیلي بدجور است؛

*تقریبا دیگر آدم ماسک زده نمي بینیم واگر می بینیم اندک!
فاصله گذاری اجتماعی )فیزیکی(را دیگر مردم رعایت نمي کنند.

یادمـان رفتـه دقیقـا سـی روز قبـل چـه قرنطینه شـدیدي اجـرا مي 
؛ شد

همشهري درد و نفس تنگي به خدا قسم خیلي سخت است.
هنوز این ویروس ناشناخته هست.

بسیاري هم هنوز قرنطینه خانگي هستند.
*بیمارستان هنوز بیمار کرونایي دارد *

به هیچ یک ازکادر بیمارستان مرخصي نمیدهند، مي دانید چرا؟
اگـر یـک دفعـه رفتـه بودیـد و از نزدیـک بـا یـک بیمـار کرونایـي 

صحبـت کـرده بودیـد، قطعـاً خیلـي احتیـاط
 مي کردید.

انـگ کرونایـی شـدن و تـرس واضطراب مـی تواند اوضـاع روحی فرد 
را بدتـر کند.

آیا استراحت در خانه، بهتر از تخت بیمارستان نیست.
انتخاب باخودتان!!!!

کرونـا را جـدی بگیرید عزیزان،بخاطـر خودتان وعزیزان تـان درخانه 
... بمانید 

افزایش آمار کرونا در منوجان !
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اقدامات شبکه بهداشت و درمان 
منوجان جهت پیشگیری از 

شیوع کرونا ویروس
بازدید مدیریت و حراسـت شـبکه بهداشـت و درمان از کارگاه تولید 

ماسک شـرکت گهر زمین
آموزش های الزم  جهت باال بردن کیفیت ماسک های تولیدی 

پیشـنهاد تولیـد ماسـک هـای پارچـه ای دو الیـه و توزیـع بیـن 
خانوارهـا بـه تعـداد یـک نفـر از اعضـای خانـواده کـه خریدهـای 

ضـروری بیـرون از منـزل را انجـام میدهـد.
بازدیـد میدانـی دکتـر بیانـی مقـدم مدیریـت شـبکه بهداشـت و 
نیـروی  فرماندهـی  ،جانشـین  شـبکه  حراسـت  مسـوول  درمـان، 
انتظامـی و رییـس صنـف کشـاورزان از میادیـن خریـد محصـوالت 

کشـاورزی 
1- مذاکـره بـا خریـداران محصـوالت کشـاورزی و تاکیـد بـر خرید 

منصفانـه محصوالت کشـاورزان
2- آمـوزش و تاکیـد رعایـت فاصلـه گـذاری اجتماعـی در مراکـز 

خریـد محصـوالت وتوزیـع ماسـک بیـن افـراد
3-گـزارش و تذکـر بسـته شـدن راه ارتباطـی حـوزه هشـت بنـدی 
مینـاب  بـه راننـدگان وانـت هایـی حمل بـار محصوالت کشـاورزی

بازدید میدانی بازرسان بهداشت محیط از مراکز پرتردد
بازرسی از باربرهای طالقان و چاه حسن، با موضوع کرونا ویروس

حضـور مسـتمر و مـداوم درمحـل و نظـارت بـر انجام آمـوزش های 
قبلی

آمـوزش رانندگان)شستشـو دسـتها، گندزدایـی سـطوح، فاصلـه ای 
اطمینـان و...(

مشـایعت راننـدگان تـا محل روشـویی و تاکید بر شسـتن دسـت ها 
قبـل از انجام مراحـل کار... و بعد از آن، 

ملزومـات  تأمیـن  درخصـوص  باربـری  صاحبـان  بـا  صحبـت 
گندزدایی)شـیرآب، مایـع دستشـویی، وایتکس، پمپ، شیشـه پاکن 

و...(
آمـوزش و تذکـر بـه باربـری هایی که پروتـکل گندزدایـی را رعایت 

نمیکنند
رعایـت فاصله گـذاری اجتماعی و اصول بهداشـتی و توزیع ماسـک 

و دسـتکش به مشـتریان در فروشـگاه البسه خانه سـبز منوجان
تشکر ویژه از محمدرضا رخشان مدیریت محترم این فروشگاه

بازدیـد دکتر بیانی مقدم،حراسـت و مسـئول واحد بهداشـت محیط 
از اصنـاف و یکـی از تعمیـرگاه خـودرو و امـوزش الزم جهت رعایت 

اصول بهداشـتی بـا محوریت پیشـگیری از کروناویروس
بازدیـد دکتـر بیانـی مقدم،حراسـت شبکه،ریاسـت شـورای شـهر 
ماسـک  تولیـد  کارگاه  از  محیـط  بهداشـت  واحـد  کارشناسـان  و 

منوجـان ماهکنـگان 
توزیـع ماسـک و آمـوزش خانـه بـه خانـه پیشـگیری از کرونـا در 

روسـتای کهـن کلوتـان خالـق ابـاد
پیگیـری مـوارد مشـکوک در روسـتاهای چاه امـوزی و نهضت اباد و 
جلسـه بـا دهیاری و شـورای چـاه امـوزی و بازدید سـوپرمارکت ها 

و نانوایـی ها توسـط تیم سـالمت حسـین اباد
توزیع ماسک در روستای ایل نوشادی توسط تیم سالمت نودژ

هشـدار صوتـی بـا موضـوع کروناویـروس توسـط مدیریـت شـبکه 
بهداشـت ،دکتـر بیانـی مقـدم در سـطح شـهر منوجـان

اقدامات واحد واگیر شهرستان منوجان در پیشگیری از 
بیماری کرونا ویروسک در تاریخ 20 و 21 فروردین 99

از ایسـتگاه های غربالگـری  بازدیـد سـوپروایزر معاونـت بهداشـتی 
وکنتـرل تـردد ورودی شـهر،کلینیک غربالگـری بیماران تنفسـی و 

کرونا بیماریابـی 
غربالگری خانوارها در شهر وروستا 

پیگیـری  بیمـاران مشـکوک سـرپایی مراجعه کننده بـه کلینیک و  
بیمارسـتان  توسـط بهورزیـن ومراقبین سـالمت  وآمـوزش خانواده 

واطرافیان
ارائه آمار روزانه غربالگری ایستگاه های تردد

مشـاوره کارشـناس روان ،جهـت بیماران مشـکوک کرونایـی همراه 
روانشناختی. باآموزشـهای 

وپاسخگویی تلفنها  در سامانه 4030  
معاونـت  بـه  کرونـا  مشـکوک  مـوارد  نمونـه  وارسـال  هماهنگـی 

شـتی بهدا
آمـوزش و پیگیـری خانواده هایـی که پس از اتمام فصل کشـاورزی 

از مناطـق بـا مـورد مثبت قطعی بـه منوجان مهاجـرت کرده اند.
آمـوزش و قرنطینـه خانـواده و اطرافیـان در معـرض تماس بـا افراد 

مشـکوک تـا زمان رسـیدن جـواب نمونـه فرد.
گـزارش عملکـرد کارشناسـان بهداشـت محیـط و حرفه ای شـبکه 

بهداشـت و درمـان منوجـان 20/1/99
بازرسی از کارخانه شن و ماسه 

آموزش کارگران در خصوص عالئم بیماری کرونا
نحـوه تهیـه محلول گندزدا و اسـتفاده مکـرر از آن جهت گندزدایی 

ابزار کار و ماشـین االت
توصیه به استفاده از وسایل حفاظت فردی

بازرسـی از کارگاه های بهداشـت حرفه ای)کابیت سـازی و سـیلندر 
و...( فروشی 

بازرسی از مساجد و سرویس های بهداشتی آنها
بازرسـی از مراکـز تهیـه و توزیـع مواد غذایـی با اولویـت و محوریت 

کروناویروس
پلمپ یک واحد صنفی به علت عدم رعایت موازین بهداشتی

جمع آوری 158 کیلوگرم مواد غذایی غیر قابل مصرف)مرغ( 
بازرسـی مجـدد از نانوایهـا و خـط  کشـی جهـت فاصلـه گـذاری و 

جلوگیـری از تجمـع مـردم
ثبت و تایید عملکرد بسیجی های فعال در طرح کرونا

روابط عمومی شبکه بهداشت ودرمان 
شهرستان منوجان 

گزیده ای از گزارش عملکرد
 کارشناسان بهداشت محیط و حرفه ای

 در اردیبهشت ماه 1399
مسـئول  کارشـناس  بهداشـت،  شـبکه  مدیـر  مشـترک  بازدیـد 
بهداشـت محیـط، نماینـده فرمانـداری، اماکـن و... از مراکز تهیه 
و توزیـع مـواد غذایـی و اماکـن عمومـی و کارگاه هـای بهداشـت 

حرفـه ای
 جهـت ارزیابـی تاثیـر بازدیـد هـا و آمـوزش هـای کارشناسـان 

بهداشـت محیـط و حرفـه ای 
پلمـپ یـک واحـد مرکز تهیـه و توزیع مـواد غذایی بـه علت عدم 

رعایت موازین بهداشـتی 
نمونه گیری میکربی آب 

بازرسـی از کارگاه هـای بهداشـت حرفه ای بـا اولویت و محوریت 
آمـوزش کروناویـروس و حسـاس سـازی متصدیـان درخصـوص 

موضوع اهمیـت 
بازرسـی مجـدد از مراکـز تهیـه و توزیع مـواد غذایی بـا اولویت و 

محوریـت کروناویروس
-تاکیـد بـر ضـرورت اسـتفاده از ماسـک بـرای همـه متصدیان و 

آنها مشـتریان 
از  اسـتفاده  و  رهگیـری  کـد  دریافـت  و  نـام  ثبـت  بـر  تاکیـد 

صنـف هـر  مختـص  بهداشـتی  هـای  دسـتورالعمل 
پلمـپ دو واحـد مرکـز تهیـه و توزیـع مـواد غذایی بـه علت عدم 

رعایـت موازین بهداشـتی 
-نمونه گیری میکروبی آب 

-بازرسـی از کارگاه های بهداشـت حرفه ای با اولویت و محوریت 
آمـوزش کروناویـروس و حسـاس سـازی متصدیـان درخصـوص 

اهمیـت موضوع

بازرسـی مجـدد از مراکـز تهیـه و توزیع مـواد غذایی بـا اولویت و 
محوریـت کروناویروس

-تاکیـد بـر ضـرورت اسـتفاده از ماسـک بـرای همـه متصدیان و 
آنها مشـتریان 

از  اسـتفاده  و  رهگیـری  کـد  دریافـت  و  نـام  ثبـت  بـر  تاکیـد 
صنـف هـر  مختـص  بهداشـتی  هـای  دسـتورالعمل 

بازدیـد مراکـز جامـع سـالمت و نظـارت بـر رونـد گندزدایـی و 
اسـتفاده صحیـح از کارتخـوان

-بازرسـی از کارگاه های بهداشـت حرفه ای با اولویت و محوریت 
آمـوزش کروناویـروس و حسـاس سـازی متصدیـان درخصـوص 

اهمیـت موضوع
بازرسـی مجـدد از مراکـز تهیـه و توزیع مـواد غذایی بـا اولویت و 

محوریـت کروناویروس
-بازرسـی از آرایشـگاه هـای زنانـه و مردانـه بـا شـروع مجـدد 

فعالیـت آنهـا
تاکید بر ضرورت استفاده از ماسک برای همه متصدیان

تاکیـد بـر ثبـت نام و دریافـت کد رهگیـری اصناف و اسـتفاده از 
دسـتورالعمل های بهداشـتی مختـص هر صنف
روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان منوجان

بازدیـد میدانـی  سـتاد مبـارزه بـا کرونـا از بـازار و اصنـاف شـهر 
نـودژ و آمـوزش و توصیه های اصول بهداشـتی جهت پیشـگیری 
از شـیوع کرونـا توسـط دکتـر بیانـی مقـدم بـه کسـبه هـای این 

منطقه
در این بازدید سـید حسـینی معـاون سیاسـی فرمانداری،نماینده 
دادگسـتری ،سـروان طاهـری نماینـده ناحیـه سـپاه منوجـان، 
بهداشـت  واحـد  مسـئول  حاجـب  و  شـبکه  حراسـت  رضوانـی 

محیـط حضـور داشـتند.
آمـوزش و توزیـع پمفلـت و ماسـک بین شـهروندان بـا همکاری 

واحـد واگیـر و بسـیجیان پایگاه شـهید فـوالدی قلعه

بنام خداوند توانا
از  عطاپـور  عبـاس  مهنـدس 
مدیـران اهـل رسـانه و دارای 
تعامل بـا مردم اسـت عالوه بر 
نمایندگی مردم شـریف شـهر 
اسـالمی  شـورای  در  کهنـوج 
ایـن شـهر، اخیـراّ بـه سـمت 
مدیـر امـور آبیاری شهرسـتان 
گردیـده  منصـوب  منوجـان 

. ست ا
مهنـدس عطاپـور در گفتگوبـا 
خبرنـگار تریبون جنوب،ضمن 
تسـلیت ایـام شـهادت موالی 
بـه  )ع(  علـی  امـام  متقیـان 
شـیعیان جهـان تصریـح کرد: 
تمام تـالش خـود را در جهت 
ادای دیـن وانجـام وظایـف بـا 
پرسـنل همدل و زحمت کش 
گرفتـه  کار  بـه  آبیـاری  اداره 
ایـن  از طریـق  ام و جـا دارد 
رسـانه مراتـب تشـکر خـود را 
شهرسـتان  اداری  شـورای  از 
اینجانـب  بـا  کـه  عزیزانـی  و 
همـکاری داشـته ودارند، اعالم 

یم. نما
خالصـه ای  از عملکـرد اداره 

منوجـان  شهرسـتان  آبیـاری 
مدیریـت  بـه  درسـال1398 
عبـاس  مهنـدس  جنـاب 

عطاپـور 
بامدیـران  هماهنگـی   
جهـت  منوجـان  شهرسـتان 
جلوگیری از حفرچاه غیرمجاز

الیی روبی رودخانه ها
رفـع تصرف رودخانـه ها حتی 
در اخریـن نقطـه صفـر بیـن 
اسـتان هرمـزگان و کرمان در 

منوجان چاهشـاهی 
غیرمجـاز  چـاه  پرکـردن 

4حلقـه 0 د و حد
رفـع تصـرف رودخانـه هـا بـه 

طـول 34کیلومتـر
احـداث سـیل بنـد حفاظتـی 

روسـتای چـاه آمـوزی
ایجـاد سـیل بنـد الیـی روبی 
طـول60  بـه  هـا  رودخانـه 
فرمانداری  کیلومترباهمـکاری 
منوجـان ،شـهرداری منوجان

ودهیـاران  ،بخشـداری 
منوجـان شهرسـتان 

تریبـون  نشـریه  از  باتشـکر 
منوجـان جنـوب 

خالصه عملکرد اداره آبیاری شهرستان منوجان در سال98


