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پیام تبریک فرماندار شهرستان منوجان به مناسبت 
هفته دفاع مقدس 

بسم اهلل الرحمن الرحیم 
هفتـه دفـاع مقـدس یـادآور روز های حماسـه ، رشـادت ، ایثار و از خودگذشـتگی غیور مردان و شـیرزنانی اسـت کـه در لبیک به 

فرمـان امـام ) ره ( در دفـاع از کیـان نظام مقدس جمهوری اسـالمی جانفشـانی نموده و حماسـه مانـدگار آفریدند 
اینجانـب ضمـن گرامیداشـت یـاد و خاطـره شـهدای گرانقـدر فرا رسـیدن هفتـه دفاع مقـدس را به سـاحت مقـدس رهبر معظم 

انقـالب اسـالمی حضـرت آیـت اهلل خامنـه ای و ملـت شـهید پـرور ایـران اسـالمی به خصـوص مردم 
شـریف ، والیت مدار شهرسـتان منوجان تبریک عرض نموده و از حماسـه آفرینی جانبازان ، آزادگان، 
ایثارگـران و صبـر ، اسـتقامت بـی مثـال خانواده محتـرم آنان بـه ویژه خانـواده محترم شـهدا تقدیر و 

تشـکر می نمایم.
محمد محمودی
فرماندارشهرستان منوجان

دولت جدید صنعت را به روستاهای جنوب کرمان بیاورد

دولت جدید صنعت را به روستاهای جنوب کرمان بیاورد

حسین خسروی
سردبیرنشریه ی تریبون جنوب

اقتصــادی  ی  توســعه  ی  مقولــه 
دیرگاهــی  روســتاها  اجتماعــی  و 
ســت کــه طــی چنــد دهــه ی 
ــردان  ــن دولتم ــواره ذه ــته هم گذش
و مســئولین دولتــی کشــور را بــه 
خــود مشــغول داشــته اســت. بگونــه 
ــا از  ای کــه ایــن امــر باعــث شــده ت
همــان اوایــل بعــد از پیــروزی انقالب 
اســالمی و در اولیــن برنامه ی توســعه 
ــن  ــور ای ــی کش ی اقتصادی-اجتماع
مهــم مــّد نظــر و توجــه قــرار گیــرد 
کــه بــه تبــع آن نیــز کوشــش هایــی 
ــتان  ــی از اس ــتا در بعض ــن راس در ای
هــا و نقــاط و نواحــی کشــور صــورت 
پذیرفتــه اســت. علــی رغم تالشــهای 

صــورت پذیرفتــه ای کــه گفتــه شــد 
امــا در ایــن بیــن در برخــی از نقــاط 
و نواحــی کشــور شــاهد هســتیم 
ــورد توجــه  ــم اصــاًل م ــن مه ــه ای ک
قــرار نگرفتــه و بــه گونــه ای مغفــول 

ــده اســت. مان
جنــوب اســتان کرمــان منجملــه 
شهرســتان  روســتایی  مناطــق 
منوجــان یکــی از نقاطــی اســت 
کــه در راســتای صنعتــی ســازی 
و  اقتصــادی  پایــدار  توســعه ی  و 
تالشــی  هیچگونــه  آن  اجتماعــی 

اســت. نپذیرفتــه  صــورت 
ــری، شــکاف بیــش از  ــکاری، نابراب بی
انــدازه ی طبقاتــی، اختــالف درآمــد، 
ســطح پائیــن کیفیــت زندگــی و فقــر 
ــع روســتایی  شــدید اقتصــادی جوام
ایــن نقطــه از کشــور کــه بــه وضــوح 
و آشــکارا هــم قابــل مشــاهده اســت 
ــه  ــدم توج ــن ع ــره ی ای ــوه و ثم می
آزار دهنــده مــی باشــد کــه در نهایت 
ــه ی  ــی روی ــرت ب ــه مهاج ــر ب منج
ــه  ــین ب ــتا نش ــق روس ــراد از مناط اف
مناطــق شــهری و در پــی آن بوجــود 
آمــدن مشــکالت بعــدی شــده اســت.
ادامه در همین صفحه

حــال ســوال بســیار اساســی اینســت کــه 
چگونــه مــی تــوان ایــن روســتاها را توســعه 
ــن  ــا از ای ــی داد ت ــادی و اجتماع ی اقتص

بــن بســت خــارج شــوند؟
صنایــع  اســت.  واضــح  بســیار  جــواب 
صنعتــی  نواحــی  ایجــاد  و  روســتایی 

روســتایی.
صنایــع روســتایی بعنــوان یــک عامــل 
ــر  ــی ب ــه خوب ــد ب ــی توان ــذار م ــر گ تاثی
فراینــد توســعه ی پایــدار اقتصــادی و 
اجتماعــی روســتاهای ایــن شهرســتان 

نقــش موثــری داشــته باشــد.
ایجــاد نواحــی صنعتــی روســتایی و صنعتی 
کــردن روســتاهای ایــن شهرســتان باعــث 

ــتا در  ــاد روس ــه اقتص ــیدن ب ــوع بخش تن
ــا را  ــاد آنه ــده و اقتص ــق گردی ــن مناط ای
ــه ی  ــر پای ــدی و ب ــک بع ــاً ت ــه عمدت ک
کشــاورزی و دامــداری ســنتی اســت از 
یکرنگــی بــی بــازده خــارج ســاخته و 
ــن و  ــق گرفت ــی و رون ــه گوناگون ــر ب منج

ــود. ــی ش ــا م ــاد آنه ــای اقتص احی
اســتراتژی صنعتــی کــردن روســتاهای این 
شهرســتان یکــی از خواســته هــای مّجدانــه 
ی روســتاییان از دولــت جدیــد اســت کــه 
ــردان  ــتور کار دولتم ــد در دس ــع دارن توق

ــرار گیــرد. ــد ق ــت جدی دول
ــدود  ــع در ح ــد واق ــغ محم ــتای ُم روس
40 کیلومتــری جنــوب شــرقی شهرســتان 

ــودن و  منوجــان، بعلــت ســهل الوصــول ب
دسترســی آســان بــه جــاده ی آســفالته ی 
وصــل شــده بــه شهرســتان بعنــوان یــک 
زیــر ســاخت مــورد نیــاز در ایــن راســتا و 
ــت  ــودن موقعی ــه ســبب مناســب ب ــز ب نی
قــرار گیــری جغرافیایــی روســتا در مابیــن 
ــج و  ــه گن ــان و قلع ــتان منوج دو شهرس
بــه تبــع آن دسترســی آســانتر بــه طــرف 
کــه  تجــاری جاســک  آزاد  منطقــه ی 
چنــد ســال قبــل تصویــب و بــا ایجــاد آن 
ــوان  ــه بعن ــد ب ــی توان ــد م ــت گردی موافق
ایجــاد  جهــت  پایلــوت  و  اول  حرکــت 
ــت  ــتایی در دس ــی روس ــه ی صنعت ناحی

ــرد . ــرار گی ــی ق بررس
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هفته دفاع مقدس
 گرامی باد

 خبر
معارفه فرمانده پایگاه شهید چمران کارگری  

معدن آسمینون 

بـا حضـور فرمانـده ناحیـه مقاومت بسـیج سـپاه شهرسـتان منوجان 
سـرهنگ اسـالم حیـدری و مسـئول دفتـر نمایندگـی ولـی فقیه در 
سـپاه منوجان حجت االسـالم ولمسـلمین پایسته و شـورای کارگری 
و مسـئولین معـدن آسـمینون مـورخ ۱400/6/27 در محـل مجتمع 
معـادن  آسـمینون برگـزار گردیـد. در پایان این مراسـم طی حکمی 
بـرادر بسـیجی اسـماعیل عبـداهلل زاده بـه عنـوان فرمانـده پایـگاه 

مذکـور معرفـی گردید.

کوچ استعدادهای رودبار زمین به هرمزگان در 
سایه تبعیض مدیران استانی

  
بـه گزارش کهنوجیهـا ، باحکم مدیـر کل جهادکشـاورزی هرمزگان، 
احسـان سـعیدی حقوقـدان جـوان و بـا آتیـه کهنوجـی بـه عنـوان 
»رییـس اداره حقوقـی جهاد کشـاورزی اسـتان هرمـزگان « منصوب 
شـد. احسـان سـعیدی فارغ التحصیل ممتاز دانشـگاه شـهید بهشتی 
تهـران و فرزنـد رودبارزمیـن اسـت که پـس از طی تحصیـالت عالیه 
بـه عنـوان رئیـس اداره حقوقـی جهـاد کشـاورزی اسـتان هرمـزگان 
منصوب شـد. عدم اسـتفاده از وجود چنین پتانسـیلها و استعدادهایی 
در اسـتان کرمـان بـه خصوص جنـوب کرمـان و تبعیضهای نـاروا در 
قبـال جوانـان توانمنـد رودبـار زمیـن باعـث کـوچ ایـن جوانـان بـه 

اسـتانهای دیگر شـده اسـت .
 

سفر مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای 
استانداری کرمان به شهرستان منوجان

بـه گـزارش روابـط عمومـی فرمانداری منوجـان ، منصـور خانه گیر 
مدیـرکل دفتـر امـور روسـتایی و شـوراهای اسـتانداری کرمـان بـه 
شهرسـتان منوجـان از پـروژه هـای عمرانـی گردشـگری و ورزشـی 
روسـتاهای ایـن شهرسـتان بازدیـد کـرد.  درایـن بازدیـد از پـروژه 
هـای پایش تصویـری روسـتاهای محمدآباد و سـرراس بـا اعتباری 
افـزون بـر سـه میلیـارد ریال و طـرح هادی روسـتای پور شـعبان با 

اعتبـاری افـزون برشـش میلیـارد ریـال به بهـره برداری رسـیدند.

اجرای طرح ارتقاء امنیت اجتماعی
در شهرستان کهنوج 

سرپرسـت فرماندهـی انتظامـي »کهنـوج« از اجـراي طـرح ارتقـاء 
امنیـت اجتماعـی در ایـن شهرسـتان همراه بـا دسـتاوردهای خوبی 
در ایـن حـوزه خبـر داد.  سـرهنگ«حیدر احمدیوسـفی«در گفت و 
گـو با خبرنـگار پایگاه خبري پلیـس گفت: در راسـتاي ارتقاء امنیت 
عمومـي، طرحـی بـه مـدت 4روز در نقـاط مختلـف و از قبـل تعین 
شـده شهرسـتان اجـرا شـد. وی با اشـاره بـه کشـف482کیلو و650 
گـرم تریـاک و دسـتگیری 9قاچاقچـي و خـرده فـروش موادمخـدر 
در ایـن طـرح، اظهـار داشـت: دسـتگیری دارنـدگان سـالح و عامل 
تیرانـدازی و کشـف چندیـن قبضـه سـالح غیـر مجـاز و مهمـات 

ممنوعـه از دیگـر دسـتاوردهای ایـن طـرح بود.

کشف جنازه شوراي روستاي یوباد بي بي 
منوجان در چاه

 
پـس از گذشـت بیـش از 48 سـاعت از مفقـودي موسـي پاکـروان ، 
عضـو شـوراي روسـتاي یوبـاد بـي بـي منوجـان جنـازه وي در چـاه 
موتـور پمـپ خـودش پیـدا شـد. این فـرد کـه از صبـح دو روز پیش 
بـراي اقامـه نمـاز صبح به مسـجد روسـتا رفتـه بود دیگر بـه منزلش 
بـاز نگشـته بـود کـه بعد از تحقیقات محلي مشـخص شـد جسـدش 
در چـاه موتـور پمـپ آب خـودش افتـاده اسـت. جنـازه وي بـراي 

تحقیقـات بیشـتر بـه پزشـکي قانوني منتقل شـده اسـت.

شبکه بهداشـت منوجان تکلیف 
خانه بهداشـت روسـتای دشـت 

عبـاس را مشـخص کند.
بـا اینکه حدود 4سـال از احداث 
خانه بهداشـت روسـتای دشـت 
عبـاس منوجان می گـذرد ، این 
خانـه بهداشـت هنـوز بـه بهـره 

برداری نرسـیده اسـت.
شـورای  حسـینی  عبدالحجـت 
روسـتای دشـت عبـاس گفـت: 
قـرار بـود خانه بهداشـت روسـتا 
ضمـن تجهیز بـا بکارگیری یکی 
از اهالـی روسـتا بعنـوان بهـورز 
افتتـاح شـود کـه بدلیـل معرفی 
همجـوار  روسـتاهای  از  فـردی 
بعنـوان بهـورز  و مخالفت اهالی 
روسـتا ، تجهیـز و افتتاح روسـتا 

کار  دسـتور  از  کلـی  بصـورت 
شـبکه بهداشـت خـارج شـد .

در  کـه  مدعیسـت،  حسـینی 
خانـه  بـرای  روسـتاها  سـایر 
بهداشـت هـر روسـتا از جوانـان 
بعنـوان  فـردی  روسـتا  همـان 
بهـورز تعییـن و بـکار گرفته می 
شـود امـا بـرای خانـه بهداشـت 
روسـتای دشـت عبـاس فـردی 
بعنـوان بهـورز انتخـاب شـد که 
از اهالـی روسـتاهای همجوار بود 
کـه این موضـوع اعتـراض مردم 

را در پـی داشـت.
حال از مدیریت شـبکه بهداشت 
منوجـان انتظـار مـی رود کـه به 
ایـن موضـوع ورود نمـوده و بـا 
توجـه بـه آمـاده بهـره بـرداری 

بـودن خانـه بهداشـت روسـتای 
دشـت عبـاس ضمـن تجهیـز و 
تعییـن بهـورز از میـان جوانـان 
همـان روسـتا )در صـورت وجود 
بکارگیـری  بـر  مبنـی  قانونـی 
هـدر  از  روسـتا(  هـر  از  بهـورز 
جلوگیـری  المـال  بیـت  رفـت 

تـوار نمایند./پایـگاه خبـری 
جوابیه شـبکه بهداشت منوجان 
خانـه  انـدازی  راه  بـر  مبنـی 
بهداشـت روسـتای دشت عباس
خانه بهداشـت روسـتای دشـت 
عبـاس در هفتـه دفـاع مقـدس 

افتتـاح می شـود 
از  کـه  بازدیـدی  راسـتای  در 
گرفـت  انجـام  مذکـور  پـروژه 
و  دهیـار  بـا  دیـدار  وهمچنیـن 

مقـرر  داشـتیم،  روسـتا  شـورا 
گردیـد اعضـا محتـرم همـکاری 
کنند.مدیرشـبکه بهداشتودرمان 
منوجـان تصریح کـرد: امتیازات 
آب وبرق اخذشـده اسـت وسایل 
موردنیازخریـداری  تجهیـزات  و 
شـده کـه بـزودی درهفتـه دفاع 
مقـدس ایـن خانـه بهداشـت به 
رسـید  خواهـد  بـرداری  بهـره 
هـدف ما اینسـت کـه مـردم در 
رفاه و ارامش و دسترسـی آسـان 
داشـته  بهداشـتی  خدمـات  بـه 

باشـند .
اهالـی محتـرم مـردم عزیـز این 
هـای  خانـه  بـه  نعمتـان  ولـی 
بهداشـت همجوار بـرای دریافت 
حداقل هـای خدمات بهداشـتی 

کـه بعضـا بصورت پیاده هسـتند 
کیلومترهـا طـی نکننـد نیـروی 
انسـانی هـم  درحـال حاضـر از 
واحدهـای دیگر تامیـن خواهیم 
اینسـت کـه مـردم  کـرد مهـم 
سـرمایه  از  بگیرنـد  خدمـات 
هـای ملـی کـه درآنجـا هزینـه 
بهینـه  و  الزم  اسـتفاده  شـده 
منطقـه  شـریف  مـردم  بـرای 
بـکار گرفتـه شـود بنـده از همه 
میکنـم  تمنـا  بزرگـوار  عزیـزان 
از  مـردم  نماییـد  همـکاری 
خدمـات بهداشـتی بهـره کافـی 

ببرنـد چـرا. مـردم عزیـز چهـار 
سـال از خدمـات بهداشـتی بـی 
بهـره باشـند عزیـزان ان شـااهلل 
درهفتـه دفاع مقـدس این واحد 
بهداشـتی راه اندازی خواهد شد 
چنانچـه درخواسـتی هـم باشـد 
درادامـه خدمـات مراقبتهـا بـاز 
قابـل پیگیـری اسـت. تالشـمان 
درحـال  امـا  می دهیـم  انجـام 
باهمـکاری  تالشـمان  حاضـر 
شـما بزرگـواران شـورا ودهیار. با 
اولویـت  ارائه خدمات بهداشـتی 

اسـت.

لزوم تعیین تکلیف خانه بهداشت 
روستای دشت عباس منوجان

پروژه خط انتقال آب به مجتمع کندر با روحیه 
بسیجی پرسنل آبفا در حال اجرا می باشد

بـه گـزارش روابط عمومی امـور آب و فاضالب شهرسـتان پروژه خط 
انتقـال آب بـه مجتمـع کنـدر کـه در پیمـان پیمانـکار قـرار داشـت 
بـه دلیـل مشـکالت کم آبـی در روسـتاهای تحت پوشـش بـا تالش 
جهـادی پرسـنل آبفـا در حـال اجرا می باشـد و به حول قـوه الهی به 

زودی بـه بهره بـرداری خواهید رسـید.

کشف 100 کیلو شیشه در »منوجان« 

فرمانـده انتظامـي »منوجـان« از کشـف ۱00 کیلـو و500گـرم ماده 
روانگـردان شیشـه در عملیـات ماموران پلیـس مبارزه با مـواد مخدر 

این شهرسـتان خبـر داد. 
سـرهنگ«منوچهر نـوري«در گفـت و گـو با خبرنـگار پایـگاه خبري 
پلیـس اظهـار داشـت: مامـوران پلیس مبارزه بـا موادمخدر و پاسـگاه 
انتظامي«چاه شـاهي« این شهرسـتان هنگام گشـت زني نامحسـوس 
در محور«منوجان- هشـتبندي« به یک دسـتگاه خـودروی پژو 405 

مشـکوک و به آن دسـتور ایسـت دادند.
وي افـزود: راننـده ایـن خودرو بـدون توجه به اخطار و ایسـت پلیس 
بـا افزایش سـرعت و حـرکات مارپیچ اقـدام به فرار به سـمت مناطق 
روسـتایی اطـراف این محـور کرد که طـی تعقیـب و مراقبت ضربتی 

ماموران متوقف شـد.
فرمانـده انتظامي«منوجـان« بیان داشـت: ماموران در بازرسـي از این 
خـودرو ۱00 کیلـو و 500 گـرم مـواد مخـدر از نوع شیشـه کشـف و 
در ایـن رابطـه یـک متهـم که قصد داشـت ایـن حجم سـنگین ماده 
روانگـردان و فـوق العـاده خطرنـاک شیشـه را کـه از همسـایه هـای 
شـرقی کشـور به مرکز اسـتان و سـپس به دیگر نقاط کشـور منتقل 

کند، دسـتگیر کردند.

رئیـس حفاظـت محیط زیسـت 
جیرفـت از دسـتگیری 2 گـروه 
زنده گیـری  عامـل  و  شـکارچی 
ایـن  در  وحشـی  پرنـدگان 

داد. خبـر  شهرسـتان 
مهـر  خبرگـزاری  گـزارش  بـه 
عمومـی  روابـط  از  نقـل  بـه 
زیسـت  محیـط  حفاظـت  اداره 
جیرفـت، مطهـره قریشـی اظهار 
کـرد: مأمـوران یـگان حفاظـت 
محیـط زیسـت ایـن شهرسـتان 
پایـش  و  زنـی  گشـت  حیـن 
مناطـق در عرصه هـای طبیعـی 
بـه منظـور جلوگیـری از شـکار 
بخـش  در  غیرمجـاز  صیـد  و 
سـاردوئیه موفـق به دسـتگیری 
پرنـدگان  شـکارچی  متخلـف 

شـدند. وحشـی 
وی اظهـار داشـت: از یـک گروه 
کبـک  قطعـه  یـک  متخلفـان 

شـکار شـده و یک قبضه اسـلحه 
مقـداری  و  لـول  تـک  شـکاری 
ادوات شـکار کشـف و ضبط شد.
محیـط  حفاظـت  اداره  رئیـس 
از  داد:  ادامـه  جیرفـت  زیسـت 
گـروه دیگر کـه در باغ شـخصی 
اقـدام بـه زنـده گیـری پرندگان 
وحشـی می کردند با اخـذ نیابت 
قضائـی بخش سـاردوئیه نسـبت 

بـه بازرسـی از بـاغ اقـدام و در 
بازرسـی از ایـن بـاغ یـک قطعه 
گرفتـار  زنـده  وحشـی  کبـک 
در دام و انـواع تله هـا پرنـدگان 
منظـور  بـه  و  ضبـط  و  کشـف 
رسـیدگی به تخلف انجام شـده، 
صاحـب باغ بـه دسـتگاه قضائی 

شـد. معرفی 
وی بـا بیـان اینکه پرنده کشـف 

شـده در زیسـتگاه طبیعـی خود 
طبـق  گفـت:  شـد،  رهاسـازی 
عالـی  شـورای   442 تبصـره 
حفاظـت محیـط زیسـت بهـای 
ضـرر و زیـان وارده بـه محیـط 
زیسـت، شـکار و یـا زنـده گیری 
سـه  مبلـغ  کبـک  قطعـه  هـر 
میلیـون ریـال اسـت کـه برابر با 
قانـون از متخلـف اخـذ خواهـد 

. شد
محیـط  حفاظـت  اداره  رئیـس 
از  جیرفـت  شهرسـتان  زیسـت 
شـهروندان، طبیعـت دوسـتان و 
گردشـگران خواسـت در راستای 
حفظ محیط زیست و جلوگیری 
از زنـده گیـری پرنـدگان را بـه 
یـگان حفاظـت محیـط زیسـت 
شهرسـتان جیرفـت یـا شـماره 
رایـگان ۱540 گـزارش  تمـاس 

. کنند

رئیس حفاظت محیط زیست جیرفت:

2 گروه متخلف شکار و زنده گیری پرندگان وحشی در جیرفت دستگیر شدند
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پندار ما این است که ما مانده ایم 
و شهدا رفته اند،

اما حقیقت آن است که زمان ما را با خود برده است 
و شهدا مانده اند. )شهید آوینی(

 یادداشت
شهرستان های جنوبی نردبان تخصِص  

برخی از پزشکان عمومی
خدامراد میرآبادی

اگـر اهـل شهرسـتانهای جنـوب اسـتان 
شـب  هـای  نیمـه  و  باشـید  کرمـان 
گذرتـان به کلینیکها و مطبهای شـخصی 
*پزشـکان متخصـص* در شهرسـتانها و 

اسـتانهای همجـوار خـورده باشـد 
حتما مشـاهده کرده ایـد که اکثر مراجعه 
کنندگان از شهرسـتانهای جنوبی هستند 

کـه بـا هزاران مشـکالت و مشـقات خود را به شهرسـتانها و اسـتانهای 
همجوار رسـانده و چون آشـنایی ندارند ، *همیشه نوبتهای آخر شب* 

و گاهـا« نزدیکیهـای صبـح با هزار منـت نصیب این عزیزان می شـود
ایـن در حالـی اسـت کـه در اکثـر دولتها برای بهـره منـدی از خدمات 
یکسـان و توسـعه ی متـوازن *سـهمیه ای را بـرای پذیـرش پزشـکان 
عمومـی در دوره هـای تخصصی* بـرای مناطق کم برخـوردار ، در نظر 
گرفتـه انـد که بـا توجه به همین سـهمیه هـا گروهی از پزشـکانی که 
سـالها پشـت کنکـور دوره هـای تخصصـی مانـده انـد ، در کمیـن این 
فرصتهـا بـوده و از سـایر شهرسـتانها مشـروط بـر این که پـس از اتمام 

دوره در شهرسـتانهای جنوبـی خدمـت کننـد ، قبول می شـوند.
البتـه جـا دارد از آن عزیزانـی کـه به منظـور خدمت رسـانی ،  هم می 
پذیرند که جز سـهمیه ی این شهرسـتانها شـرکت کننـد و هم پس از 
اتمـام تحصیل در یکی از این شهرسـتانها حضور پیـدا می کنند و علی 
رغـم نبـود زیر سـاختهای الزم سـالها خود را وقف سـالمت ایـن مردم 

محروم مـی کنند بی نهایت سپاسـگزاریم.
لیکن روی سـخنم با پزشـکان عمومی اسـت که با اسـتفاده از سـهمیه 
ی ایـن شهرسـتانها قبـول می شـوند و بـه محـض ورود بـه دوره های 
تخصصـی دنبـال کانـال و پارتـی و راه و چـاره ای هسـتند کـه بـه هـر 
قیمتـی در  شهرسـتانهای جنوبی حضور پیدا نکنند کـه صد البته باید 
بگوئیـم متاسـفانه موفـق هم بـوده انـد و بعضا« با نصـب تابلو یـا اعزام 
پزشـکی جایگزیـن هرگز به محـل مورد تعهد خود نمی آینـد و همواره 
شـاهد بـوده ایـم که مـردم همین شهرسـتانها بایـد کیلومترهـا را طی 

کننـد تا بـه مطب این گونه پزشـکان برسـند.
البتـه که حسـاب این گونـه افراد از آن *پزشـکان متخصص و متعهد* 
ی کـه بـا عشـق و عالقـه حتـی از اسـتانهای دیگـر در شهرسـتانهای 
جنوبـی حضـور پیـدا مـی کننـد تـا بـا حضـور و وجودشـان دایـره ی 
سـالمت مـردم را تکمیـل کننـد ، جداسـت و نگارنده بـه نمایندگی از 
تمـام مردم شهرسـتان های جنوبی قـدر دان زحمات این *متخصصان 

امـر پزشـکی* بـوده و دسـت آنها را می بوسـم.
متاسـفانه ایـن اپیدمـی در سـایر ادارات نیز سـرایت کـرده و اگر فکری 
بـه حـال آن نشـود ، مصداق همان *بـه نام شهرسـتانهای جنوبی و به 

کام دیگران خواهد شـد.
قطعـا« مـردم عـادی از این موضوع بی خبر ولی متولیـان امر خصوصا« 
دانشـگاه علوم پزشـکی واقف هسـتند لذا تمنـا دارد دسـتور فرمائید تا 
پزشـکان متخصـص مـورد نظـر به محـل تعهـد خدمت خـود مراجعه 

فرمایند.

عدم پذیرش فرهنگیان قلعه گنج در ریگان !
اقدام فرماندار ریگان

 فاقد وجاهت قانونی است
جبار زارعي 30 شهریور 1400

بعـد از مصوبه مجلس مبنی بر بکارگیری 
نیروهـای آموزشـی طبق مـاده ده تبصره 
هفـده قانـون جـذب نیـرو در آمـوزش و 
پـرورش  و  آمـوزش  کل  اداره   پـرورش، 
اسـتان کرمـان بنا بـه نیاز هر شهرسـتان 
نیروهایـی را جهـت تدریس به شـهرهای 
مختلف  اختصاص داد و بخشـی از نیروها 

بخصوص در شهرسـتانهای جنوبی به شـهرهای شمالی و شرقی استان 
بـا توجـه بـه نیـاز هـر شهرسـتان تخصیـص یافـت و ابـالغ آنهـا برای 
خدمـت در آمـوزش و پـرورش در شهرسـتانهای مختلف صـادر گردید.

امـا در اقدامـی عجیـب فرمانـدار ریـگان اعـالم کـرد نیروهایـی کـه از 
شهرسـتانهای دیگـر بیاینـد را نخواهنـد پذیرفـت!

ایـن اقـدام غیـر قانونی فرمانـدار ریگان عـالوه بر توهین بـه فرهنگیان، 
صـدای اعتـراض معلمانـی کـه به ایـن شهرسـتان رفتـه انـد را هم در 

آورد .
بایـد بـه فرمانـدار ریگان یادآوری کرد که سـالهای سـال معلمانی از بم، 
ریگان، کرمان ، بافت ، زرند و سـیرجان و رفسـنجان  در شهرسـتانهای 
جنوبـی کرمـان مشـغول بکارند و اگـر قرار بر ایـن بود کـه فرماندار هر 
شـهر از پذیـرش نیـروی غیر بومـی بعنوان معلم جلوگیری مـی کرد  و 

تصمیمـات ایالتـی می گرفت که سـنگ روی سـنگ بند نمی شـد .
جناب فرماندار!  ریگان شهرسـتانی از اسـتان کرمان اسـت و آموزش و 
پـرورش آن نیـز زیـر مجموعـه  اداره کل آموزش و پـرورش کرمان می 
باشـد که تصمیمـات الزم آموزشـی از آنجا به ادارات آمـوزش و پرورش 
شهرسـتانها ابـالغ می شـود و شـما نیز بعنـوان رئیس شـورای آموزش 
و پرورش شهرسـتان خود،  صرفا مجری دسـتورالعملهای باالدسـتی و 

ملـزم به اجراي آن هسـتید .
حـال اگـر ریـگان ایالتی بـا قوانین جداگانه اسـت و ما بـی اطالعیم که 
حرفـی دیگـر اسـت و اال اقـدام آن جنـاب در عـدم پذیـرش ۱7 نفـر از 
فرهنگیـان قلعـه گنج وجاهت قانونی ندارد و انتظـار از اداره کل آموزش 
و پـروش اسـتان کرمـان اینسـت که بـا ورود بـه موضوع اجـازه تضییع 

حقوق معلمـان را ندهند.
اگـر هـم واقعـا ریـگان نیـاز به نیـرو نداشـت بایـد از  قبل ایـن نکته به 
معلمـان اعـالم و ایشـان در شـهري دیگـر سـازماندهي مـي شـدند نه 
اینکه االن چندین بانوي فرهنگي اینچنین توسـط یک مسـئول دولتي 

تحقیر و سـرگردان شـوند.

خالصه عملکردموسسه خیریه آبشار 
عاطفه های منوجان

»او به جز کار ساز جان ها نیست   نکند برتو ظلم از آن ها نیست«
»«موسسه خیریه آبشار عاطفه های منوجان »

شماره ثبت :23۱0
شماره مجوز  ۱/8/83/۱80/452

آغاز فعالیت :۱388سال
مدیر مسئول :خانم زارعی

تعداد کارکنان :  3نفر خانم
تعداد پرونده : 225

تعـداد افـراد تحـت حمایـت 523نفـر کـه شـامل بچـه هـای یتیـم، بی 
سرپرسـت ،افـراد معلـول ،زنـان بی سرپرسـت و زنـان سرپرسـت خانوار 

باشـد. می 
عملکـرد موسسـه :کمـک نقدی و غیر نقدی شامل:وسـایل سرمایشـی و 
گرمایشـی ،بسـته های مواد غذایی،پوشـاک،لوازم التحریرو تهیه و توزیع 

جهیزیـه بین زوجیـن نیازمند
از تمامـی نـوع دوسـتان و خیریـن عزیـز بـرای مشـارکت در ایـن امـر 

پسـندیده دعـوت بـه عمـل مـی آیـد
آدرس :منوجان بلوار حاج قاسم سلیمانی روبرو اداره تامین اجتماعی

شماره کارت :6037997599040483
شماره حساب:035926۱880007

شماره تماس :034-4330۱6۱9

دستفروشان شهررادریابید...
محدثه چتروز منوجان

در جامعـه مـا چه در سـطح فردی و چه در سـطح اجتماعی به 
اندازه کافی پیش نرفته ایم و مشـکالت بسـیار سـاده ای داریم 
که بعد از سـال ها هنوز حل نشـده اند. یکی از مسـائل سـاده 
ای کـه حـل نشـده باقی مانده، موضوع دستفروشـان اسـت که 
متاسـفانه بـا آن برخورد علمی نشـده اسـت در صورتـی که در 
بسـیاری از شـهرهای پیشـرفته جهان دستفروشـان با رنگ ها 
و نشـانه هـای شـهودی مختلـف بـه زیبایـی و نشـاط بخشـی 

شـهر کمک مـی کنند.
طـی مصاحباتی که با دستفروشـان شـهر داشـتم اکثریت آنها 
از عـدم رسـیدگی بـه وضعیـت اشـان گالیـه مند بودنـد و می 
گفتنـد مـا هم راضی به دستفروشـی نیسـتیم و مجبوریم برای 
تامیـن معـاش در ایـن اوضاع نامناسـب کرونا و با سـرما و گرما 
و همچنیـن گاهـی طوفـان و بارندگـی و.... دستفروشـی کنیم 
و اکثریـت آنهـا زنانـی مسـن بودنـد و بـه دلیل کهولت سـنی 
یـا بیمـاری همسرانشـان کـه دیگر قادر بـه کار کـردن نبودند، 
اقـدام بـه دستفروشـی کـرده بودند و بیشـتر این زنـان نان آور 
خانـه و همچنیـن دارای فرزنـد کـه فرزندانشـان محصـل بوده 
و مجبـور بودنـد بـرای تامیـن مخـارج تحصیلـی فرزندانشـان 
اقـدام بـه دستفروشـی کننـد و با وجود تمسـخر مردم دسـت 
از دستفروشـی بـر نمـی داشـتند و نـا امیـد نمی شـدند و طی 
تحقیقاتـی کـه انجـام دادم نشـان می دهـد دستفروشـان بـه 
شـغلی کـه دارنـد و انجام می دهنـد عالقه ای نداشـته و اغلب 
از سـر اجبـار و نبـود راه دیگـری بـرای کسـب درآمـد دسـت 
بـه ایـن کار مـی زننـد اکثریـت آنهـا خواسـتار ایجـاد فضایـی 
بـرای فـروش محصوالت خود بودنـد مانند ایجـاد بازارچه های 
شـبانه، روزانـه، هفتگـی و... بـه گونـه ای که با در نظـر گرفتن 
وضعیـت اقتصـادی آنهـا و بـا هزینـه پاییـن این مـکان احداث 
شـود تـا هـم بـرای عابـران و هم فضـای شـهر مشـکلی ایجاد 
نشـود و دستفروشـان بـا آرامـش کامـل محصوالت خـود را به 
فـروش برسـانند و ایـن طـرح مـی توانـد بخشـی از مشـکالت 

دستفروشـان را مرتفـع کند.
در سیاسـت گـذاری بهینـه و اجـرا پذیر در حوزه دستفروشـی 
رسـمیت  بـه  دسـتفروش  همشـهریان  هویـت  بایـد  حتمـا 
شـناخته شـود، شـهرداری در راسـتای هویـت بخشـیدن بـه 
شـغل دستفروشـان بایـد بـا یک سـاز و کار سـاده و سـریع به 
دستفروشـان مجـوز بدهـد، سـپس نقـاط محـدودی از شـهر 
ممنوع اعالم  شـود، اما در نقاط دیگر دستفروشـان آزاد باشـند.

و در آخـر باید گفت که دستفروشـان فرودسـتانی هسـتند که 
از هیـچ کجـا به جزء مردم حمایت نمی شـوند. اندک سـرمایه 
اشـان را تبدیـل بـه چنـد قلم جنس مـی کنند تا مگـر بتوانند 
شـکم خانـواده خود را سـیر کننـد، آنهایی که هـر روز صبح با 
بیـم و امیـد از خانـه خـارج مـی شـوند، در برابر گرمـا و کرونا، 
بـی پنـاه در گوشـه ای از خیابـان بایـد طاقـت بیاورنـد و تمام 
امیـد آنهـا به این اسـت کـه پولـی در بیاورند تا سـفره کوچک 

اشـان خالی نماند.
بـار  مصیبـت  و  تلـخ  زندگـی  از  ای  گوشـه  حکایـت  ایـن 
دستفروشـان بـود... و شـرایط اقتصادی چنان عرصـه را بر همه 
تنـگ کـرده کـه در گوشـه و کنـار خیابـان هـا و پیـاده رو هـا 

بسـاط هـای پهـن شـده را مشـاهده مـی کنیـم.
)گاهـی از دستفروشـان چیـزی بخریـد حتـی اگر نیـاز ندارید، 
اینها همان کسـانی هسـتند کـه نمی تواننـد گدایی کننـد....(

پـرورش  و  آمـوزش  مدیـرکل 
اسـتان کرمـان از ابـالغ الگـوی 
تربیتـی  و  آموزشـی  فعالیـت 
مدارس در شـرایط شـیوع کرونا 
بـه مـدارس اسـتان کرمـان خبر 

داد.
در  نسـب  اسـکندری  احمـد 
خصـوص  در  خبـری  نشسـت 
بازگشـایی مـدارس اظهـار کرد: 
در ایـن زمینـه دو اصل سـالمت 
و برخـورداری از تعلیـم و تربیت 
قـرار  توجـه  مـورد  کیفیـت  بـا 

گرفتـه اسـت.
اسـکندری نسـب بـا اشـاره بـه 
بـرای  شـده  انجـام  تالش هـای 
بـا  مجـازی  آموزش هـای  ارائـه 
گذشـته  سـال های  در  کیفیـت 
افـزود: تأثیـر و کیفیـت آموزش 
آمـوزش  از  باالتـر  حضـوری 

اسـت. مجـازی 
پـرورش  و  آمـوزش  مدیـرکل 
بـه  اشـاره  بـا  کرمـان  اسـتان 
مـدارس  تدریجـی  بازگشـایی 
بیـان کـرد: در ایـن زمینـه تابـع 
تصمیمات سـتاد کرونا هسـتیم.

اسـکندری نسـب بـا اشـاره بـه 
دریافـت ُدز اول واکسـن کرونـا 

فرهنگیـان  درصـد   90 توسـط 
تاکنـون  افـزود:  اسـتان کرمـان 
حدود ۱5 هـزار فرهنگی دز دوم 

کرده انـد. دریافـت  را 
آغـاز  بـه  همچنیـن  وی 
آمـوزان  دانـش  واکسیناسـیون 
۱2 تـا ۱8 سـال گفـت: دانـش 
آمـوزان بـرای دریافـت واکسـن 
واکسیناسـیون  سـایت  در  بایـد 
وزارت بهداشـت ثبت نـام کنند.
بینـی  پیـش  نسـب  اسـکندری 
کـرد کـه دانش آمـوزان اسـتان 
اول  ُدز  هفتـه  دو  طـی  کرمـان 
دریافـت  را  کرونـا  واکسـن 
اشـاره  بـا  وی  کـرد.  خواهنـد 

بـه واریـز سـرانه بهداشـتی بـه 
حسـاب مـدارس اسـتان کرمان 
بیـان کـرد: رعایـت پروتکل های 
بهداشـتی در مدارس الزامیسـت 
ضـد  مرتبـه  دو  روزانـه  بایـد  و 

شـود. انجـام  عفونـی 
فعالیـت  الگـوی  ابـالغ  از  وی 
مـدارس  تربیتـی  و  آموزشـی 
در شـرایط شـیوع کرونـا ویـژه 
سـال تحصیلـی ۱40۱ - ۱400 
بـه مـدارس اسـتان کرمـان خبر 
بازگشـایی  بـرای  افـزود:  و  داد 
بـه  نیـاز  مـدارس  حضـوری 
مشـارکت و همراهـی والدیـن و 

هسـتیم. معلمـان 

اسـکندری نسـب بـا اشـاره بـه 
اهمیـت آمـوزش حضـوری بیان 
کـرد: نیـاز اسـت در ایـن زمینه 
سـازی  آگاه  و  رسـانی  اطـالع 
انجـام شـود. مدیـران مـدارس و 
انجمن هـای اولیـا و مربیـان باید 

در ایـن زمینـه کوشـا باشـند.
وی از برگـزاری آئین بازگشـایی 
مهرمـاه  سـوم  روز  در  مـدارس 
خبـر داد و افـزود: همچنیـن بـا 
رعایـت پروتکل هـای بهداشـتی 
ایثـار و شـهادت و  زنـگ مهـر، 
زنـگ نمـاز در مـدارس نواختـه 
و  آمـوزش  مدیـرکل  می شـود. 
بیـان  کرمـان  اسـتان  پـرورش 
کـرد: در 3۱ شـهریورماه آئیـن 
هـم  شـکوفه ها  و  غنچه هـا  روز 
پیـش  نوآمـوزان  حضـور  بـا 
دبسـتانی و دانـش آمـوزان پایـه 
اول ابتدایـی در مـدارس ابتدایی 
اسـتان کرمـان برگزار می شـود.
دانـش  جمعیتـی  تراکـم  وی 
آموزان شـهر کرمان را بیشـتر از 
برخی اسـتان های دیگر دانسـت 
بـاالی 35  پـروژه  گفـت: ۱0  و 
کالسـه در شـهر کرمان در حال 

احـداث اسـت.

مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان:

نقشه راه بازگشایی کالس های درس به تمامی 
مدارس کرمان ابالغ شد

رئیس دانشـگاه علوم پزشکی جیرفت از انجام 
واکسیناسـیون 50 درصد جمعیـت باالی ۱8 
سـال منطقه جنـوب کرمان تاکنـون خبر داد 
و گفـت: این تعـداد در ُدز نخسـت علیه کرونا 

شدند. واکسینه 
 دکتـر اصغـر مـکارم در آییـن افتتـاح مرکـز 
واکسیناسـیون شـهید سـلیمانی شهرسـتان 
عنبرآبـاد اظهارداشـت: در دز دوم نیـز نیمی از 

ایـن جمعیـت واکسـینه شـده اند.
وی بـه آخریـن وضعیـت آمار واکسیناسـیون 
از  و  کـرد  اشـاره  عنبرآبـاد  شهرسـتان 
واکسیناسـیون 50 درصدی جمعیت عنبرآباد 

علیـه کرونـا خبـرداد.
جیرفـت  پزشـکی  علـوم  دانشـگاه  رئیـس 
اظهارداشـت: روزانـه امکان تزریـق 20 هزار دز 

واکسـن وجـود دارد کـه بـا توجـه به شـرایط 
ارسـال واکسـن ایـن ظرفیـت قابـل افزایـش 

ست. ا
وی همچنیـن بـه افتتاح مرکز واکسیناسـیون 
شـهید سـلیمانی عنبرآباد اشـاره کرد و گفت: 
این مرکز در حسـینیه شـهرک امـام خمینی 
)ره( عنبرآبـاد بـه بهـره برداری رسـید و مراکز 
واکسیناسـیون با همـکاری بسـیج در منطقه 

جنـوب کرمان فعال هسـتند.
سـلیمانی  شـهید  طـرح  داد:  ادامـه  مـکارم 

اسـت. داشـته  خوبـی  دسـتاوردهای 
جیرفـت  پزشـکی  علـوم  دانشـگاه  رئیـس 
همچنیـن از بهـره بـرداری 2 مرکـز جامـع 
خدمات سـالمت شـهری در عنبرآباد خبر داد 
و گفـت: ایـن مراکـز جامـع خدمات سـالمت 

شـهری با اعتبـار 20میلیارد ریال افتتاح شـد.
پایـگاه  شـامل  را  شـده  افتتـاح  مراکـز  وی 
بهداشـتی شـهرک خداآفرین و پایگاه شـهری 
شـماره یک عنبرآباد برشمرد و زیربنای پایگاه 
شـهرک خداآفریـن را 220 متـر اعـالم کـرد.

مـکارم افـزود: ایـن پایگاه جمعیت شـش هزار 
نفـری را زیرپوشـش قـرار می دهد.

وی افزود: پایگاه شـهری شـماره یک عنبرآباد 
نیـز در زمینـی بـا زیربنـای 220 مترمربـع 
احداث شـده اسـت و جمعیت ۱2 هـزار 500 

نفـری را پوشـش مـی دهد.
دانشـگاه علـوم پزشـکی جیرفـت مسـئولیت 
بهداشـت و درمـان  خدمـات رسـانی حـوزه 
هفـت شهرسـتان جنـوب اسـتان کرمـان را 

دارد. برعهـده 

۵0 درصد باالی 1۸ سالگان جنوب کرمان علیه کرونا 
واکسینه شدند
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خرید ضایعات
 یا تجارت مس و آهن!!؟

اسماعیل حسینی نسب

مـس یکـی از فلـزات گـران بهـا اسـت کـه قیمـت آن تابـع 
قیمـت جهانـی و نـرخ ارز اسـت و در حـال حاضـر قیمـت 
ایـن فلـز در بـازار جهانـی  بـاال بـوده و در کشـور مـا نیـز با 
توجـه بـه ارزش ریـال در مقابـل ارزهـای خارجـی خصوصا 
دالر قیمـت ایـن فلز به صورت چشـمگیری افزایشـی شـده 
اسـت. ایـن موضـوع در خصـوص آهـن و آلیاژهـای آن نیـز 
صـدق مـی کنـد. علـی ایحـال ایـن موضـوع و عـدم نظارت 
بـر خریـد و فـروش ضایعـات ایـن دو فلـز عده ای سـود جو 
را بـر آن داشـته کـه در قالـب خریـد ضایعـات آهـن و مس 
اقـدام بـه خریـد اموالـی را بنمایند که بیشـتر آنها مسـروقه 
بـوده و مـال بیـت المـال و یـا مـردم مـی باشـد در همیـن 
راسـتا سـارقان بـا شـگردهای مخصـوص خـود شـبانه اقدام 
بـه سـرقت هـر شـی مسـی یـا آهنـی مـی نماینـد و آنهـا 

را بـا قیمـت ناچیـز  بـه فـروش میرسـانند ایـن سـرقت در 
مقطـع ای از آفتابـه هـای مسـی شـروع شـد و آخریـن آن 
سـرقت کابـل مخابـرات و کابـل بـرق هسـت یـادآوری ایـن 
نکتـه ضـروری اسـت که سـارقان در یـک مقطـع زمانی نیز 
ترانـس بـرق موتـور پمـپ هـای کشـاورزی مـردم را اوراق 
کـرده و مـس آنهـا را بـه یغمـا بردنـد حـاال هم چنـد مدتی 
اسـت کـه دسـت روی کابـل بـرق و مخابـرات  گذاشـته اند 
کـه باعـث ضرباتـی بـه زیـر سـاخت شهرسـتان شـده و می 
شـوند. سـوالی که این بین هسـت این اسـت که مسـئولین 
شهرسـتان تـا کـی مـی خواهند نسـبت بـه این موضـوع بی 
تفـاوت باشـند و دسـت هـای پنهانـی کـه باعـث  تحمیـل 
هزینـه های زیادی که ناشـی از سـرقت کابل بـرق و ترانس 
موتـور پمـپ کشـاورزی  و کابـل برق منـزل و مخابـرات به 
مـردم شـده انـد را رو نکننـد؟ چـرا  نهـاد هـای مسـئولی 
کـه بایـد  کار آنهـا نظـارت بر گارگاههـای بازیافـت ضایعات 
کـه در شهرسـتان برپـا هسـتند مـی باشـد ایـن کارگاهـا را 
رصـد نمـی کننـد و بـه رسـالت نظارتـی خـود عمـل نمـی 
نماینـد؟ چـرا هیـچ نظارتـی بـر وانـت بارهایـی کـه روزانـه 
بـدون هیـچ مجـوزی در محله ها مـی چرخند و هر شـئ را 
از دسـت هرکسـی باعنـوان ضایعـات مـی خرند ندارنـد؟ آیا 
دلـه دزدهـا که سـیم هـای عایق دار مسـی را می سـوزانند 
و مفتـول مسـی آن را جمـع آوری مـی کننـد جایـی غیـر 
بفـروش  را  آنهـا  کـه  دارنـد  از خریـداران ضایعـات سـراغ 
برسـانند؟ علـی ایحـال امیدواریـم هرچـه سـریعتر اقدامـی 
در جهـت خاتمـه ایـن معضل در شهرسـتان صـورت پذیرد.

جریان سازِی متفاوت ِ 
اربعین 1443

خیلی از ماها دوست داریم اربعین تو راه کربال باشیم .
هـر فـردی بـا هـر عقیـده ای ، دلتنـِگ رفتـن میشـه... و مـا 
دوسـت داریـم توی جریـان اربعیـن در *حِدخودمون سـهیم 

باشـیم* .
اینکـه آیا امسـال اسـممون جـزء زیارت رفته ها نوشـته بشـه 

یـا جـزء جامونده هـا باشـیم رو فقط خـدا میدونه .
اما اینکه بخوایم از این جاموندگی 

و دل هـای جامونـده هـا *اسـتفاده مـادام العمر ببریم دسـت 
خودمونه*!

*جریاِن فرهنگی ما از این قراره که امسال*
*اربعیـن متفاوتـی رو رقـم بزنیـم یعنـی بـه جای اینکه شـما 
هزینـه کنیـد و خـوراک مـادی بدیـن بـه مـردم یـه خـوراک 

معنـوی نـاب هدیـه میدید بهشـون*
*ایـن کتـاب هـا تحـت عنـوان« وقف در گـردش« نشـر داده 
میشـن  و تـا زمانـی کـه یـک نفـر ایـن کتـاب رو مـی خونـه 

ثـواب و برکتـش بـرای شـما در جریانـه...*
کتاب جذاب و انتخابی ما اسمش » *قصه کربال* »ست��

*شـما میتونیـد بـا واریـز کـردن ِ حتی هـزار تومن تـوی کار 
بزرگـی سـهیم بشـید کـه پروندش تـا ابد بسـته نمیشـه اونم 

تـو روز اربعین...*
 راسـتی یادتـون باشـه تـو دم و دسـتگاه امام حسـین هیچی 

گـم نمیشـه، حتی یـه نیت :(
نذورات خودتون رو به این شماره کارت واریز کنید.

603770۱527072299
بنام: نرجس خودستان

کل من علیها فان ویبقی وجه ربک ذوالجالل و االکرام 
خبـر بسـیار تأسـف بار درگذشـت چهـره فرهیخته فرهنگی و ورزشـی شـهرمان ، 
مرحـوم شهدادروشـناس موجـب تأثـر و تألـم گردیـد. جـای خالی این عزیز سـفر 
کـرده ،خاطـر همـکاران و ورزشـکاران  را مغمـوم و مکـدر نمـوده اسـت. اینجانب 
ضمن تسـلیت ضایعه درگذشـت این همکار ارزشـمند به بسـتگان مکّرم آن عزیز 
سـفر کرده، به ویژه خانوادۀ محترم آن مرحوم،همکاران   فرهنگی و جامعه ورزش 
شهرسـتان منوجان ،از درگاه ایزد متعال برای ایشـان علو درجات و محشورشـدن  

بـا اولیـای الهـی و برای بازماندگان صبر و شـکیبایی مسـئلت مـی نمایم.
حسن کوه پیما
مدیرمسوول نشریه تریبون جنوب منوجان

مدیر آموزش و پرورش شهرستان در پیامی، 
درگذشت همکار فرهنگی را تسلیت گفت

بـه گـزارش روابـط عمومـی آمـوزش و پـرورش شهرسـتان 
منوجـان، متـن پیـام بـه شـرح ذیـل اسـت:

بازگشت همه به سوی خداست
خبـر درگذشـت ناباورانـه همـکار ارجمنـد زنده یاد *شـهداد 

روشـناس* واصـل و موجـب تألـم و تأثـر فـراوان گردید.
بـی شـک روح بلنـد ایـن همکار پرتـالش نزد خداونـد سـبحان دارای ارج و قـرب بوده و نـام و یاد 

او جـاودان و زنـده بـر لوح دل هـا ماندگار خواهـد ماند.
اینجانـب مصیبـت وارده را بـه خانـواده محتـرم ، همکاران و جامعه فرهنگیان شهرسـتان تسـلیت 
عـرض نمـوده از خداونـد مهربـان بـرای آن عزیـز سـفرکرده رحمـت و غفـران الهی و بـرای تمامی 

بازمانـدگان صبرجمیـل و اجـر جزیل مسـألت مـی نمایم.

 ایـن روزهـا کشـاورزان جنـوب 
کرمـان بـار دیگـر به کشـت بی 
و  انـد  آورده  روی  پیـاز  رویـه 
بـه نظـر می رسـد داسـتان تلـخ 
تکـرار  سـال گذشـته در حـال 

. ست ا
خبرگزاری مهر- سـال گذشـته 
کشـت بـی رویـه پیـاز در فصل 
بـه  منجـر  زمسـتان  و  پاییـز 
ورشکسـت شـدن تعـداد قابـل 
بـه  و  کشـاورزان  از  توجهـی 
جـای مانـدن میلیاردهـا تومـان 

شـد. خسـارت 
در حالـی کشـاورزان برای خرید 
بـذر پیـاز و تأمیـن آب و سـم و 
کـود هزینـه هنگفتـی را متقبل 
شـدند کـه علیرغـم وعده هـای 
نماینـدگان و مسـئوالن جنـوب 
کرمـان امـا امکان صـادرات پیاز 
به کشـورهای مختلـف از جمله 
سـوریه  و  عـراق  افغانسـتان، 
ایـن  قیمـت  و  نشـد  میسـر 
محصـول بـه 200 تومـان برای 

هـر کیلو رسـید.
هزاران تن پیاز سال گذشته 

معدوم شد
ایـن در حالـی بـود که بـه دلیل 
کشـاورزان،  شـدن  ترغیـب 
هـزاران هکتار زمین کشـاورزی 
محصـول  ایـن  تولیـد  بـرای 
در  و  بـود  یافتـه  اختصـاص 
جبـران  بـرای  دولـت  نهایـت 
خسـارت ها بـرای تولیـد پیـازی 
دو  آن  کیلـوی  هـر  بـرای  کـه 
هـزار و 500 تومان هزینه شـده 
خریـد  نـرخ  تومـان   400 بـود 

کـرد. مشـخص  تضمینـی 
تعـاون  سـازمان  چنـد  هـر 
را  پیازهـا  ایـن  روسـتایی 
خریـداری و در نهایت به تدریج 
بـه  را  شـده  مشـخص  قیمـت 
امـا  کـرد  پرداخـت  کشـاورزان 
بخـش قابل توجهـی از پیازهای 
خریداری شـده در معـدوم و در 

شـد. دفـن  زمیـن  اعمـاق 
خریـد  پیازهـای  شـدن  انبـار 
تضمینـی و عـدم فـروش رفتـن 
آنهـا سـبب شـیوع بـوی بـد از 
محصول گندیده در روسـتاهای 
مشـکالت  ایجـاد  و  منطقـه 
حـاال  و  شـد  محیطـی  زیسـت 
یـک سـال بعـد از آن روزهـای 
قیمـت  شـدید  افـت  و  تلـخ 
محصـول، بار دیگر فصل کشـت 
پیـاز خـارج از فصـل در جنـوب 
کرمـان آغاز شـده و کشـاورزان 
بـه امید اینکـه امسـال وضعیت 
فـروش پیـاز بهتـر شـده باشـد 
مجدد با کشـت انبـوه پیاز روی 
آورده انـد و بـازار خرید و فروش 
بـذر پیـاز با قیمت هـای هنگفت 
نیـز در شهرسـتان های جنوبـی 

اسـتان داغ شـده اسـت.

کشاورزان: اگر پیاز نکاریم 
بیکار می شویم

شهرسـتان های  در  روزهـا  ایـن 
مختلـف جنـوب کرمـان کشـت 
بذرهای پیاز شـروع شـده اسـت 
و گویـی سـال گذشـته تجربه ای 
اسـت.  نشـده  کشـاورزان  بـرای 
نشـان  میدانـی  بررسـی های 
بـار  کشـاورزان  کـه  می دهـد 
دیگـر کشـت گسـترده پیـاز را 
فصـل  در  و  کرده انـد  شـروع 
برداشـت مشکالت سـال گذشته 

نمایـان می شـود. دیگـر  بـار 
بهـزاد  بـا  راسـتا  همیـن  در 
کشـاورزان  از  یکـی  کالنتـری 
جیرفتـی بـه گفتگـو نشسـتیم، 
وی می گویـد بسـیاری از مـردم 
کشـت پیـاز را شـروع کرده انـد 

در ایـن میـان مسـئوالن فقـط 
بـه چند مصاحبه در نشـریات در 
خصـوص رعایـت الگوی کشـت 
بسـنده کرده انـد و طـرح خاصی 
جنوبـی  شهرسـتان های  در 

نمی شـود. اجـرا  کرمـان 
وی عنـوان کـرد: مردم سـال ها 
کشـت  پیـاز  فصـل  ایـن  در 
شـغل  مـردم  عمـاًل  کرده انـد 
دیگری غیر از کشـاورزی ندارند 
و بـه صورت طبیعـی هم در این 
می تـوان  فقـط  سـال  از  زمـان 

پیـاز کشـت کـرد.
کالنتـری گفـت: مـردم یـا باید 
بیـکار باشـند یا هزینـه هنگفت 
بـرای احـداث گلخانـه بپردازند 
کـه مسـلماً چـون این سـرمایه 
در اختیـار کشـاورزان نیسـت با 
وام و یـا قـرض بـذر و نهاده هـا 
تأمیـن  پیـاز  کشـت  بـرای  را 

می کننـد.
وی ادامـه داد: اگـر قـرار اسـت 
کشـاورز پیاز کشـت نکنـد باید 
معرفـی  جایگزیـن  محصـول 
شـود در غیـر این صـورت مردم 

چگونـه باید امرار معـاش کنند.
حسـن پور سـرخ دیگر کشـاورز 
عنبرآبـاد  در  کرمـان  جنـوب 
سـال  می گویـد:  کـه  اسـت 
در  پیـاز  تـن  هـزار   3 گذشـته 
معـدوم  عنبرآبـاد  شهرسـتان 
شـد اما در ایـن زمینه کشـاورز 
یکبـاره  بـه  بلکـه  نبـود  مقصـر 
متوقـف  محصـول  صـادرات 
از  یکـی  دیگـر  سـوی  از  شـد 
نماینده هـای مجلـس بارهـا در 
کشـت  از  قبـل  سـخنرانی ها 
پیـاز، تاکیـد می کرد کـه پیاز را 

می کننـد. صـادر  روسـیه  بـه 
باید محصول جایگزین به 

کشاورز معرفی شود
بـه  نمی تـوان  داد:  ادامـه  وی 
را  محصـول  گفـت  کشـاورز 

کشـت نکند بلکه بایـد محصول 
جایگزیـن معرفـی شـود در غیر 
ایـن صـورت هـزاران نفـر بیکار 

می شـوند.
وی گفـت: در حـال حاضـر هـم 
همـه دارنـد ریسـک می کنند و 
امیدوارنـد سـال جـاری اوضـاع 

شـود. بهتر 
ایـن کشـاورز ادامـه داد: سـال 
قبـل 2 هـزار 500 تـا سـه هزار 
تومـان بـرای تولیـد هـر کیلـو 
محصـول هزینه کردیـم و 500 
تومـان دولت محصـول را خرید 
و معـدوم کرد! هنـوز قرض های 
و  ندادیـم  را  گذشـته  سـال 
جـاری  سـال  در  امیدواریـم 
بتوانیـم بـا کشـت پیـاز قرض ها 

بدهیـم. را 
وی گفت: بسـیاری از کشاورزان 
آب  و  زمیـن  اجـاره  بـه  حتـی 
بـرای تولیـد پیـاز روی آورده اند 
و اگـر وضعیت کنونـی مدیریت 
نشـود بـاز هـم میـزان تولیـد از 

تقاضـا بیشـتر خواهد شـد.
رئیس جهـاد کشـاورزی جنوب 

مهـر  بـا  گفتگـو  در  کرمـان 
اظهارداشـت: جهـاد کشـاورزی 
اهرمـی بـرای اجبـار کشـاورزان 
محصـول  یـک  کشـت  بـرای 
و  نـدارد  کشـت  عـدم  یـا  و 
توصیه هـای الزم به مردم شـده 
اسـت و مشـکالت سـال گذشته 
تلـخ  تجربـه ای  می توانـد  نیـز 
برای مردم باشـد کـه باید از آن 

بگیرنـد. درس 
کشـاورزان  از  برخـوری  سـعید 
بـه  خواسـت  کرمـان  جنـوب 
صـورت گسـترده به کشـت پیاز 
عـدم  موجـب  و  نیاورنـد  روی 
تعـادل در بـازار عرضـه و تقاضا 

نشـوند.
وی عنـوان کـرد: از هـم اکنـون 
بـه مـردم آگاهی داده شـده که 
بـه  بـازار  بـا کشـش  متناسـب 
کشـت محصـوالت روی بیاورند.
رعایـت  داد:  ادامـه  برخـوری 
الگـوی کشـت بسـیار ضـروری 
کشـاورزان  از  و  اسـت 
کننـد. همـکاری  می خواهیـم 

کشــاورزی  جهــاد  مدیــر 
شهرســتان عنبرآبــاد نیــز در 
ــت:  ــر اظهارداش ــا مه ــو ب گفتگ
در ســال جــاری برنامــه ریــزی 
ــرای تولیــد محصــول  مدونــی ب
پیــاز خــارج از فصــل انجــام 
ایــن کشــت  شــده اســت و 
بــازار  نیــاز  تأمیــن  بــرای 
زمســتان  فصــل  در  داخلــی 
ــور  ــق کش ــایر مناط ــه در س ک
ــدارد  ــود ن ــت وج ــکان کش ام

می شــود. انجــام 
کشاورزان توازن بازار را به 

هم نزنند
طاهـری بیـان کـرد: بـه عنـوان 
نمونـه در عنبرآبـاد 750 هکتار 
کشـت  می شـد  انجـام  کشـت 
طـرح اسـتمرار انجـام می شـود 
ریـزی  برنامـه  گونـه ای  بـه  و 
شـده اسـت که حـدود 4۱ هزار 
تـن محصـول برداشـت شـود تا 
بتوانیـم توازن در بـازار را رعایت 

. کنیم
بـه  از کشـاورزان خواسـت  وی 
روی  پیـاز  رویـه  بـی  کشـت 
سـال  شـرایط  چـون  نیاورنـد 
جاری نسـبت به سـال گذشـته 
تغییـری نکـرده و امـکان افـت 
قیمـت محصول در زمـان تولید 
بـی رویه محصـول وجـود دارد.
کشـت طـرح اسـتمرار پیـاز در 
دو نوبـت پاییـزه و زمسـتانه در 
جنـوب کرمـان انجـام می شـود 
دلیـل  بـه  کـه  محصوالتـی  و 
سـایر  در  زمسـتان  سـرمای 
مناطـق کشـور تولید نمی شـود 
گرمسـیر  شهرسـتان های  در 
داخلـی  بـازار  نیـاز  و  کشـت 

می شـود. تأمیـن 
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