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روشنفکری پرمخاطب ترین نشریه 
استان کرمان در مدت انتشار

کشف 807 لیتر مشروبات 
الکلی دست ساز در سیرجان
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رویدادهای مهم مورد توجه 
کاربران فضای مجازی و رسانه ها 

در روزهای گذشته
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جنوب کرمان کارگاه 
حراست و احیای منابع 
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بحـران تخـریب و 
زیـرآب زنـی
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نود و هفت با خاطرات تلخ و شیرین سپری شدچهارشنبه سبـز را سیـاه نکنید
دقیقا در اسفند ماه سال گذشته که آخرین شماره نشریه چاپ شد در همین ستون 

که  سالی  شش  و  عنوان:نود  تحت  مطلبی 
اشک زیاد و خنده کم داشت منتشر کردیم 
و در آخر آرزو کردیم که ای کاش سال پیش 
رو سالی زیباتر برای جهان و ایران باشد،اما 
قبل  سالیان  مثل  نیز  هفت  و  نود  متأسفانه 
اشک های بیشمار و خنده های کمی داشت.
گر چه شدت جنگ و خونریزی در خاورمیانه 
خوران  آدم  حضور  و  یافت  کاهش  قدری 
اما در گوشه و کنار  داعش کم رنگ گشت 

گیتی شاهد جنگ و خونریزی بودیم.
المللی قتل جمال قاشقجی   در عرصه بین 
روزنامه نگار منتقد سعودی،دیدارهای ترامپ 

و کیم جونگ اون دیکتاتور کره شمالی و مسائلی همچون ازدواج شاهزاده هری با 
یک هنرپیشه خارج از خاندان سلطنتی،مرگ بوش پدر،حوادث سوریه، اعتراضات 
جلیقه زردهای فرانسه و قیام عمومی در ونزوئال علیه مادرو جزو پر سر و صداترین 
اتفاقات بود، همچنین در این سال در جهان شاهد مسائل غمباری همچون:اصابت 
اندونزی،سقوط  کلیساهای  در  تروریستی  تورنتو،اقدام  در  رهگذران  به  خودرو 
هواپیمای مسافربری اندونزی،سقوط هواپیمای اتیوپی و ادامه جنگ در سوریه،یمن 

و فلسطین بودیم.
سوزی  که:آتش  گذراندیم  سر  از  را  بی شماری  تلخ  اتفاقات  نیز  میهن  داخل  در 
مشهد،اعتراضات  در  وی  قتل  و  افغان  بچه  دختر  ندا  به  اهواز،تجاوز  خانه  قهوه 
در  زن  چندین  به  شهرستان،تجاوز  این  از  بخشی  شدن  جدا  به  کازرون  مردم 
ایران  فوتبال  بازی  با  همزمان  میرجاوه  در  مرزبانان  ایرانشهر،شهادت  شهرستان 
در جام جهانی،برخورد اتوبوس مسافربری با نفتکش در سنندج،حمله تروریستی 
میرجاوه،حادثه  مرزی  هنگ  مرزبانان  اهواز،ربودن  در  مسلح  نیروهای  رژه  به 
زاهدان،تصادف  حسنه  اسوه  دخترانه  مدرسه  در  سوزی  چابهار،آتش  تروریستی 
اتوبوس واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد،سقوط هواپیمای باربری ارتش در صفا 
دشت کرج،وقوع حوادث تروریستی در زاهدان و نیکشهر،حمله انتحاری خونین به 
اتوبوس سپاه در خاش و سقوط هلیکوپتر هالل احمر در چهار محال بختیاری مهم 

ترین آنهاست.
در این سال ما نخبگان و هنرمندان بزرگی را نیز از دست دادیم که:ناصر چشم 
انتظامی،حسین  اهلل  انتظام،عزت  امیر  مطیعی،عباس  ملک  افشار،ناصر  آذر،قاسم 
عرفانی،سعید کنگرانی،بهرام شفیع،دکتر نوربخش،پیام صابری،ایرج دانایی فر،آیت 
اهلل محمود هاشمی شاهرودی،پوران شریعت رضوی و خشایار الوند جزو برجسته 

ترین آنها بودند.           ادامه ص 2
  احسان احمدی

دکتر روحانی:

نتیجه عملکرد شهرداری و 
شورای شهر جیرفت؛ 

 توسـعه نامتوازن این شهـر

2

توافق های مهم 
ایران و عراق در 

سفر اخیر

استان کرمان از 
حیث وقف عام 

در کشور جایگاه 
پنجم را دارد

با تدابیر دکتر کردستانی ؛دکتر فدایی : 

2

این عید  رپ از عطر دل انگیز خداست        رسشار رتین آینه ی خارطه اهست 

نوروز خوشت همیشه رنگین با عشق            آراسته با دلی هک همراه خداست  

سالی دیگر گذشت و سالی نو در حال آغاز شدن است، در این سال رو به پایان همه سعی و 
تالشمان بر این بود که خدمتگزاری الیق و شایسته برای مردمی نجیب و مهربان که مصداق 
واقعی نجابت و صداقت اند باشیم،در آستانه فرا رسیدن نوروز 1398 و بهار دل انگیز طبیعت 

از خداوند عاشق و مهربان برای همه پارسی زبانان خصوصا همشهریانمان در شهر زیبای 
عنبراباد ،سالمت و شادکامی و برخوردای از زیبایی ها و مواهب نوروز و بهار را آرزومندیم،امید 
که مجموعه شورای اسالمی، شهرداری و همکاران خدوم ما بتوانند نوروزی شایسته این مردم 

بزرگ برای آنها و مهمانانشان فراهم نمایند.

c مراد دینا شهردار و اعضای شورای اسالمی شهر عنبرآباد

3

مشکالت گسترده اقتصادی مردم در آستانه سال نو؛

نوروز با طعم گس گرانی

مزایده حضوری ماشین االت شهرداری جبالبارز

محمدرضا سعیدی - شهردار جبالبارز

شهرداری جبالبارز در نظر دارد ماشین االت و لوازم جانبی زیر را طبق مصوبه شماره ۲۰9 
مورخ 1۶ اسفندماه 139۷ شورای اسالمی شهر جبالبارز از طریق مزایده حضوری به فروش 

برساند:

1-ایویکو کمپرسی )یورو کارگو( مدل 8۷ ده تن تک کابین یک دستگاه
۲-مینی بوس هیوندا مدل 8۶ رنگ سفید دو دستگاه

3- فوتون شش تن با تانکر ۲۰۰۰ لیتری مدل89 یک دستگاه
۴-پژو ۴۰۵ نقره ای مدل 93 یک دستگاه

۵-پراید فاقد پالک و بیمه مدل ۷8  رنگ سفید یک دستگاه
۶-اتاق کمپرسی ده تن طرح مایلری با شاسی و جک یک عدد

شرایط مزایده:

-مزایده به شکل حضوری و با بازدید از ماشین االت ذکر شده در وقت اداری روزهای ۵ 
لغایت 8 فروردین 1398 در محل شهرداری برگزار می شود.

-بازدید کنندگان باید پیشنهادات خود را به عالوه ده درصد قیمت پیشنهادی به شکل 
ضمانتنامه یا واریز نقدی به حساب اعالمی از سوی شهرداری در پاکت درب بسته تحویل 

نمایند.
-در صورت انصراف برنده ، مبلغ ضمانتنامه به نغع شهرداری ضبط و نفر بعد جایگزین خواهد 

شد.
-شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.

-هزینه کارشناسی و چاپ اگهی بر عهده برنده مزایده است.

گزارش روشنفکری از رقابت ناسالم یا حسادت در میان مشاغل مختلف؛
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رویدادهای مهم مورد توجه کاربران فضای 
مجازی و رسانه ها در روزهای گذشته

تحلیل

رئیس جمهوری سفر رسمی سه روزه خود 
به عراق را نقطه عطفی در روابط دو کشور 
دانست و تاکید کرد: هیچ قدرت و کشور 
ثالثی قادر نیست بین دو دولت و دو ملت 

بزرگ ایران و عراق تفرقه ایجاد کند.
حسن  دکتر  والمسلمین  االسالم  حجت 
فرودگاه  در  شب  چهارشنبه  روحانی 
با   ، خبرنگاران  در جمع  و  تهران  مهرآباد 
قدردانی از پذیرایی گرم و صمیمانه دولت 
سفر  این  در  اظهارداشت:  عراق،  ملت  و 
عراق  عالیرتبه  های  مقام  همه  با  تقریبا 
جمهور،  رییس  وزیر،  نخست  جمله  از 
این کشور  مقامات  دیگر  و  رییس مجلس 

به صورت خصوصی و جمعی دیدار و گفت 
و گو کردیم و مسائل بسیار مهمی در این 

مالقات ها مورد بحث قرار گرفت.
دکتر روحانی افزود: در این مالقات ها در 
معاهده  بر  کشور  دو  مرزی  مسائل  مورد 
1975 تاکید شد، برای الیروبی اروند رود 
بویژه منطقه جنوب  و  برای دو کشور  که 
است  برخوردار  باالیی  اهمیت  از  ایران 
رایگان  درمورد  دوطرف  و  کردیم  توافق 
دو  زائران  و  سفرگردشگران  روادید  شدن 

کشور به توافق رسیدند.
رئیس جمهور با بیان اینکه سالیانه حدود 
کنند  ایران سفر می  به  عراقی  میلیون   3
نفر  میلیون  دو  به  نزدیک  نیز  ایران  از  و 
گفت:  روند،  می  عراق  به  زائر  و  گردشگر 
 ، اقتصادی  نظر  از  گردشگری  موضوع 
فرهنگی و حتی سیاسی از اهمیت زیادی 
برخوردار است و رایگان شدن روادید سفر 
به دو کشور می تواند در توسعه گردشگری 

و افزایش تعداد گردشگران موثر باشد .
زمینه  در  کرد:  خاطرنشان  روحانی  دکتر 
کاهش  درمورد  تجاری  های  همکاری 
تعرفه  حذف  حتی  و  تجاری  های  تعرفه 
برخی اقالم گفت و گو کردیم و همچنین 
در  صنعتی  های  شهرک  احداث  درمورد 

های  توافق  توافق شد.  دو کشور  مرزهای 
در  همکاری  درزمینه  هم  خوبی  بسیار 
حوزه انرژی ، برق و نفت و گاز حاصل شد.
اولین  عراق  اینکه  بیان  با  جمهور  رئیس 
افزود:  ایران در دنیا است،  مرکز صادراتی 
صدور  شد  گرفته  تصمیم  سفر  این  در 
روادید تجاری نسبت به قبل تسهیل شود، 
و  نزدیک  بسیار  تجاری  روابط  کشور  دو 
صمیمی دارند و نقشی که فعاالن اقتصادی 
و تجار در این زمینه ایفا می کنند برای دو 

طرف بسیار مهم است.
ایران  توافق  به  همچنین  روحانی  دکتر 
 - فنی  حوزه  در  همکاری  برای  عراق  و 
مهندسی اشاره کرد و افزود: در گفت و گو 
با مقام های عراقی درمورد ارائه تسهیالت 

خدمات فنی و مهندسی مذاکره کردیم .
و  بانکی  روابط  موضوع  از  جمهور  رئیس 
حاکم شدن پول ملی دو کشور و تسهیل 
محورهای  دیگر  عنوان  به  بانکی  روابط 
گفت و گوی خود با مقام های عراقی نام 
امنیتی  مسائل  درخصوص  افزود:  و  برد 
و  داشتیم  خوبی  های  توافق  نیز  منطقه 

نظرات دو کشور به هم نزدیک است .
سند   5 امضای  به  اشاره  با  روحانی  دکتر 
و  کشور  دو  بین  هنکاری  توافقنامه  و 

پایان  در  مشترک  بیانیه  صدور  همچنین 
این  همه  کرد:  تصریح   ، عراق  به  سفرش 
موارد برکاتی بود که خداوند در این سفر 

نصیب دو ملت کرد.
رئیس جمهور اظهار داشت: در دیدارهای 
مختلف با مقام های عراقی دو طرف تاکید 
کردند که روابط خوب دو جانبه در آینده 
به روابط سه جانبه ، چهار جانبه و بیشتر 

تبدیل شود.
دکتر روحانی با بیان اینکه ارتباط فرهنگی 
افزود:  است  عراق عمیق  و  ایران  ملت  دو 
تجار  و  عراق  نخبگان  با  خوبی  دیدارهای 
و بازرگانان دو کشور در بغداد برگزار شد 
و همچنین در شهر کربال با سران قبایل و 

عشایر عراقی دیدار کردیم .
سفر  این  در  اینکه  بیان  با  جمهور  رئیس 
و  )ع(  هدی  ائمه  زیارت  توفیق  همچنین 
اصحاب ابی عبداهلل حسین )ع( نصیب ما 
شد، گفت: این سفر می تواند نقطه عطفی 
در روابط دو کشور باشد و امیدواریم شاهد 
آینده  در  عراق  و  ایران  روابط  گسترش 
باشیم که به نفع دو کشور و همه منطقه 

خواهد بود.

 توافق های مهم ایران و عراق در سفر اخیر
1-بیستم جمادی الثانی والدت حضرت فاطمه سالم اهلل علیها و 

روز بزرگداشت مقام زن و مادر
طوالنی  های  و صف  مرغ  و  قرمز  گوشت  گرانی  به  2-اعتراضات 

گوشت های یخ زده
3-استعفای محمدجواد ظریف و حمایت های چهره ها و شخصیت 
های مختلف برای بازگشت ایشان و عدم موافقت رئیس جمهور با 

این استعفا
4-دومین دیدار بین دونالد ترامپ و کیم جونگ اون دیکتاتور کره 

شمالی در ویتنام
5-دیدار رهبر انقالب و رئیس جمهور با بشار اشد رئیس جمهور 

سوریه در تهران
حضور  پیرامون  بحث  و  پوتین  و  اسرائیل  وزیر  نخست  6-دیدار 

نیروهای ایرانی در سوریه
7-ادامه مباحث پیرامون تصویب یا عدم تصویب لوایح چندگانه در 

مجمع تشخیص مصلحت نظام
8-بررسی الیحه بودجه سال 1398 در مجلس شورای اسالمی

9-درگذشت خشایار الوند نویسنده چیره دست سینما و تلویزیون و 
نویسنده سریال هایی همچون مرد هزار چهره،شب های برره،قهوه 

تلخ و پایتخت
پرسپولیس  اسبق  بان  دروازه  حقیقی  علیرضا  بین  10-درگیری 
منشا  درگیری  همچنین  و  استقالل  باشگاه  معاون  خطیر  علی  و 

بازیکن استقالل با چند تماشگر در خوزستان
11-تصویب دو طرح پر سر و صدای ممنوعیت نمایندگی بیش از 

سه دوره و استانی شدن انتخابات مجلس
افزایش  و  خویش  تعهدات  به  سازان  خودرو  پایبندی  12-عدم 

مجدد قیمت خودرو
13-انتصاب حجت االسالم والمسلمین ابراهیم رئیسی به ریاست 

قوه قضائیه
14-سقوط هواپیمای مسافربری اتیوپی با 157 سرنشین و کشته 

شدن همه آنها
15-بررسی تخلفات مالی مربوط به حسین هدایتی و پرونده جدید 

پتروشیمی
16-هشتم مارس روز بزرگداشت جهانی زن

مقامات  گرم  استقبال  و  عراق  به  روحانی  حسن  دکتر  17-سفر 
عراقی از رییس جمهور ایران

ادامه یادداشت مدیر مسئول

دکتر روحانی:

 بیش از 500 مدل متنوع کارت عروسی ،  اوراق اداری ، کارت ویزیت ، تبلیغات ،رقعه  ترحیم ، صحافی و طالکوب و... 

جیرفت ، چهارراه دهخدا ، خ ولیعصر شرقی    مدیر مسئول : آذر سادات  حسینی  تلفکس : ۴3۲13۷18 - ۰3۴  * ۰91۷8۴۷۲8۷۴     

چاپخانه ، صحافی و تبلیغات مهدوی گراف خرید و فروش ماشین های لیزینگ ، قسط عقب افتاده و توقیف در پارکینگ . 
آزاد سازی ماشین های لیزینگ بدون پرداخت اقساط عقب افتاده 

                                                     به صورت کامال قانونی
                                                     0۹1۳۳۴۶۹۷1۶    کویری

ادامه از ص 1...
اما در این سال فارغ از مسائل مطرح شده شاهد مسائل مهمی در داخل 
کشور بودیم که بحث بر سر تصویب لوایح چندگانهfatf،استعفای 
گرانی  قضائیه،  قوه  ریاست  به  رئیسی  اهلل  آیت  ظریف،انتصاب 
رکورد  بیشترین  دارای  مردم  اساسی  کاالهای  و  دالر،سکه،خودرو 
تحریم  اعمال  و  برجام  از  آمریکا  پی خروج  در  بود،آری  خبر  نشر 
های ظالمانه و سودجویی برخی تجار و مسئوالن وضع معیشتی مردم 
خصوصا در اقشار آسیب پذیر به شدت در سال نود و هفت شکننده 
شد و امید داریم همچنانکه در اواخر زمستان و سال کهنه نزول رحمت 
الهی باعث خوشحالی مردم در سراسر میهن عزیزمان گردید،سال 98 
لبخند و آزادی برای همه  از  با رفاه و سرشار  سالی آرام،امن،همراه 
مردم ایران،پارسی زبانان،مسلمانان و همه بشریت با هر رنگ و قوم 

و نژادی باشد.

احسان احمدی

چهارشنبه سبـز را سیـاه نکنید
              

چهارشنبه سوری یک سنت زیبای ایرانی 
رسم  یک  جهات  بسیاری  از  که  است 
،چرا  میشود  محسوب  پسندیده  و  مقبول 
که بهانه ای برای همدلی و شاد بودن در 
کنار خانواده و دوستان بوده و نیز با ایجاد 
هیجان مثبت موجب نشاط در میان مردم 
آن  شاهد  که  است  چندسالی  میشود.اما 
هستیم که این سنت کهن و زیبای ایرانی به 
رفتاری خشونت بار ،خطرناک و تنفرآمیز 
تبدیل شده است.به گونه ای که منفجر نمودن بمب های صوتی ،ترقه 
بازی های خطرناک و آسیب رساندن به جسم و اموال دیگران آن هم 
به بدترین شکل ممکن )سوزاندن(،در نهایت موجب میشود که در استانه 
بزرگترین عید ملی و آغاز سال نو تعدادی از هموطنانمان راهی بیمارستان 
و بعضاً خدایی ناکرده قبرستان بشوند.و نیز  روزهای پر مشغله و پرکار 
قبل از آغاز سال نو بسیاری از ارگان ها و ادارات پرسنل خود را که آنها 
نیز از مردمان هموطن ما هستند  به حالت آماده باش نگه دارند.و در این 
میان بسیاری از افراد سالمت جامعه که خواستار برگزاری شاد و بی خطر 
این مراسم در کنار خانواده و دوستان خود هستند از ترس رفتار های 
دیوانه وار عده ای قلیل برای حفظ جان خود و خانواده هایشان مجبور 

به خانه نشینی میشوند . 
لذا توصیه میشود برای هر چه بی خطر برگزار شدن این مراسم توصیه 

های زیر را جدی بگیرید
*  والدین در تهیه وسایل آتشبازی بیخطر فرزندانشان را همراهی نمایند. 
کودکان به هیچ عنوان شخصاَ نباید از مواد آتش بازی و محترقه استفاده 

نمایند.
به  بازی  آتش  وسایل  ساخت  و  تهیه  موادمحترقه،  نگهداری  از   *   

خصوص در منزل،زیر زمین،محل کار و … جداًجلوگیری کنید.
   * از حمل مواد محترقه و آتش گیر و انفجاری حتی به مقادیر بسیارکم، 

در جیب لباس و کیف جداًً خودداری کنید.
*   در صورت نگهداری مواد آتش بازی،حتی کم خطر حتماً آن را در 

جای خشک و خنک نگهداری کنید.
*  همیشه در مواقع آتش بازی جهت اطفاء حریق، آب، کپسول اطفاء 

حریق و حتی االمکان جعبه کمکهای اولیه در دسترس باشد.
* مواد آتش بازی )منفجره و محترقه( را به طرف افراد دیگر پرت نکنید.

*  هیچگاه مواد آتش بازی )منفجره و محترقه( را در ظروف شیشه ای 
یا فلزی قرار ندهید، زیرا در صورت انفجار ذرات شیشه یا فلز، به اطراف 

پرتاب شده و سبب صدمات و خطرات جانی خواهد شد.
*  هیچگاه از الکل برای آتش گیری مواد استفاده نکنید.

 * از آتش زدن الستیک، هیزم، کارتن خالی و امثال آن چه در واحدهای 
مسکونی و چه در معابر ، کوچه و خیابان خودداری نمایید.

* از پرتاب مواد آتش زامانند فشفشه و موشک بر روی درخت ها، بام 
و بالکن منازل که از عوامل عمده بروز آتشسوزی است جداً خودداری 

کنید.
* صاحبان فروشگاه های مواد شیمیایی و رنگ فروشی هااز فروش هر 
گونه مواد آتش زا و مواد شیمیایی به کودکان و نوجوانان جداً خودداری 

نمایند.
 * از ریختن مواد سریع االشتعال مانند نفت، بنزین و غیره بر روی مواد 

آتشگیر جداً خودداری شود.
* از قرار دادن ظروف تحت فشار از جمله کپسول، اسپری، حشره کش 

ها و غیره بر روی آتش خودداری شود.
* مراقب رفتارهای خطرناک و ناهنجار بوده ودر صورت لزوم مراتب را 

به واحدهای گشتی نیروی انتظامی و یا پلیس 11۰اطالع دهید.
* از سوزاندن وسایلی چون کپسول گاز، الستیک  و استفاده از موادآتش 

زا نظیر بنزین، الکل، کاربیت و مانند آن جداً خودداری نمایید.
یا  برق  پستهای  نزدیکی  در  و  باریک  معابر  در  آتش  برپایی  از   *

ایستگاههای تقلیل فشار گاز وپارکینگهای عمومی پرهیز کنید.
* از برپایی آتشهای حجیم و غیرقابل مهار خودداری کنید.

* استفاده از مواد آتش بازی هرگز به طور کامل ایمن نیست، حتی در 
تنها ممکن است  نه  صورتی که مراقبت کامل صورت گیرد. حوادث 
برای کسانی که از آن استفاده میکنند به وجود آید، بلکه برای کسانی 
که این مواد را درست می کنند نیز ممکن است اتفاق بیفتد. پس از مکان 
هایی که از مواد محترقه در آن استفاده می شود دوری کنید. شما میتوانید 

از عینک های محافظ یا حداقل عینک های طبی خود استفاده کنید.
در  یا حادثه ضمن حفظ خونسردی  و  بروزهرگونه حریق  در صورت 
فوریتهای  و  حوادث  مدیریت  11۵مرکز  تلفن  شماره  با  وقت  اسرع 
پزشکی و 1۲۵ستاد فرماندهی سازمان آتش نشانی تماس گرفته و مراتب 

را با ذکر نوع حادثه و نشانی دقیق اطالع دهید.

آذر سادات حسینی - کارشناس ارشد استراتژیک

نتیجه عملکرد شهرداری و شورای شهر جیرفت؛ 

 توسـعه نامتوازن این شهـر
با تفاوت هایی  شهرداری نهادی قدرتمند است که در سراسر جهان 
اندک نقشی مشابه و البته کلیدی دارد،در کشور ما نیز این مجموعه 
که نزدیک به دو دهه تحت نظارت و برنامه ریزی شوراهای اسالمی 
ایجاد خیابان،کوچه و  از جمله  فعالیت میکند وظایف متعددی  شهر 
معابر،نظارت بر ساخت و سازها،زیبا سازی،توسعه و نگهداری فضای 
سبز،انجام امور فرهنگی،بهسازی و تجهیز معابر و...را بر عهده دارد که 
باید به تناسب و اولویت سنجی نیازهای موجود نسبت به عمران و توسعه 
شهر اقدام شود،اما متأسفانه در شهر جیرفت به رغم احساس نیازهای 
فراوان در توسعه این شهر،شهرداری در دوره جدید تنها بر آسفالت 
کوچه و معابر متمرکز شده و سایر بخش ها از جمله فضای سبز،نگرش 
به توسعه بلند مدت و ایجاد معابر جدید برای کاهش و کنترل ترافیک 
به کیفیت و شیوه آسفالت  واقع شده است،شایان ذکر است  مغفول 
های انجام گرفته و نادیده گرفته شدن محله های پیرامونی نیز انتقادات 
فراوانی وارد است که میطلبد شورای محترم شهر در سال پیش رو با 
مشورت گرفتن از کارشناسان خبره در امر شهرسازی بر اساس نیازهای 
نام و قدمتش از قطار توسعه شهری  ذاتی شهر جیرفت که بر اساس 

بسیار عقب است فکری اساسی اندیشیده شود.

حیث  از  استان  این  گفت:  استاندارکرمان 
خود  به  را  کشوری  پنجم  رتبه  عام  وقف 

اختصاص داده است.
به گزارش روابط عمومی استانداری کرمان، 
دکتر محمد جواد فدائی در نشست مشترک 
با مدیر کل بنیاد توسعه موقوفات کشور با 
اشاره به سرمایه زیاد سازمان اوقاف و امور 
توسعه  بنیاد  گذاری  سرمایه  افزود:  خیریه 
موقوفات کشور می تواند به ایجاد اشتغال 

در سطح استان کمک کند.
مدیر عامل بنیاد توسعه موقوفات کشور نیز 
در این نشست با اشاره به حوزه فعالیت این 
بنیاد گفت: بنیادتوسعه موقوفات کشور  به 
عنوان بازوی اجرایی سازمان اوقاف و امور 
 25 حدود  گذشته  سالیان  طی  در  خیریه 
سرمایه  کرمان  استان  در  تومان  میلیارد 
سه  تنها  تاکنون  و  است  کرده  گذاری 
میلیارد تومان از این میزان برگشت داشته 

است.
های  اولویت  بر  تأکید  با  بیگدلی  سهیل 
امور  و  موقوفات  سازمان  گذاری  سرمایه 
خیریه کشور، تصریح کرد: رویکرد سازمان 
اقتصادی  نگاه صرفا  ها  در سرمایه گذاری 
مطرح نیست بلکه توجه به ایجاد اشتغال، 
احیای موقوفات، حوزه خدمات، کشاورزی 
بنیان  دانش  های  حوزه  و   دامپروری  و 

است.

  دکتر فدایی:
استان کرمان از حیث وقف عام در کشور جایگاه پنجم را دارد

متن پیام به شرح ذیل است ...

بسم رب الشهداء والصدیقین
به  هفته  ایام  و  روزها  تمامی  اگرچه 
آبادانی  شهیدانی تعلق دارد که آرامش، 
و رشد و توسعه ایران اسالمی و آسایش 
خویش  راحتی  بر  را  کشورشان  مردم 
 22 نامگذاری  یقیناً  اما  دادند  ترجیح 
شهید  بنیاد  تاسیس  سالروز  اسفند 
امام  حضرت  فرمان  به  اسالمی  انقالب 
عالی  شورای  مصوبه  با  )ره(  خمینی 
نام  به   1383 سال  در  فرهنگی  انقالب 

در  تواند  می  شهدا«  بزرگداشت   « روز 
و  خانواده شهدا  جایگاه شهدا،  به  توجه 
فرزندان شهدا نقشی موثر داشته باشد. 

اینجانب ضمن بزرگداشت این روز بزرگ 
شهیدان  بلند  روح  به  احترام  ادای  و 
سال  هشت  و  اسالمی  انقالب  واالمقام 
دفاع مقدس و همچنین شهدای مدافع 
و  کرمان  جنوب  شهدای  ویژه  به  حرم، 
استقامت  و  شکیبایی  به  نهادن  ارج  با 
و  جانبازان  شهدا،  معظم  های  خانواده 
ایثارگران، توفیقات همگان را در پاسداری 
راه  شهیدان،پیمودن  خون  از  صیانت  و 

و  آنان  آرمان های  حفظ  بزرگواران،  این 
تکریم ذخیره های طالیی انقالب اسالمی 
و گسترش فرهنگ ناب ایثار و مقاومت 
و انتقال آن به نسل های جدید در سایه 
و  عصر)عج(  ولی  حضرت  توجهات  سار 
رهنمودهای داهیانه مقام معظم رهبری 
می  مسئلت  سبحان  خداوند  درگاه  از 

نمایم
دکتر اصغر مکارم

رئیس دانشگاه علوم 
پزشکی جیرفت

پیام دکتر مکارم رئیس دانشگاه علوم پزشکی جیرفت به مناسبت ۲۲ اسفندماه
 روز بزرگداشت شهدا

یک میلیارد ریال اعتبار کمیته خرید 
کتاب در جنوب کرمان

به گزارش روابط عمومی اداره کل 
جنوب  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ 
سال  پایانی  روزهای  ،در  کرمان 
کمیته خرید کتاب تشکیل جلسه 

داد.
حسین اسحاقی مدیرکل فرهنگ و 
ارشاد اسالمی جنوب کرمان گفت 
منظور  به  کتاب  خرید  :کمیته 
کتاب  پدیدآورندگان  از  حمایت 
در جنوب کرمان هرساله اقدام به 

ارشاد  و  فرهنگ  کل  اداره  فعالیت  حوزه  شده  منتشر  کتب  خرید 
اسالمی جنوب کرمان می کند.

حسین اسحاقی بیان داشت:امسال یک میلیارد ریال اعتبار تخصیص 
یافته خرید کتاب از محل تفاهم نامه حمایت از فعالیت های فرهنگی 
داشتیم که صرف خرید کتاب هایی شد که نویسندگان و محققان 

جنوب کرمان آنها را پدید آورده بودند.

به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان 
و  بهار طبیعت  رسیدن  آستانه  در  کرمان، 
درختکاری،  روز  ماه  اسفند   15 بمناسبت 
مهندس فالح مدیر عامل ، معاونین، روسا 
کاشت  با  شرکت،  کارکنان  از  وجمعی 
را  روز  این  درخت،  نهال  اصله  چندین 

گرامی داشتند.
این مراسم با هدف ترویج فرهنگ حفاظت 
های  سرمایه  عنوان  به  طبیعی  منابع  از 
ارزشمند ملی و ترغیب کارکنان شرکت به 
کاشت نهال و احترام به طبیعت در محل 

انبار کاالی شرکت  برگزار شد.
مهندس فالح ضمن ایراد سخنانی در این 

مراسم توجه ویژه به فضای سبز و کاشت 
مربوط  فضاهای  در  درختان  نگهداشت  و 
به صنعت گاز را بسیار الزم دانست و آن 
امروزه  که  نمود  اعالم  نقشی  مکمل  را 
انرژی پاک در  به عنوان یک  گاز طبیعی 

جامعه ایفا می کند.
فعالیت  مجموعه  به  اشاره  ضمن  ایشان  
های شرکت گاز استان کرمان در راستای 
حفظ و حراست از فضای سبز و طبیعت 
افزود : توسعه فضاهای سبز و درختکاری 
   HSE امور  شده  ریزی  برنامه  اهداف  جزء 
می باشد و امیدواریم این سنت و فرهنگ 
عادتی  به  تبدیل  درختکاری  پسندیده 

از  گیری  بهره  با  بتوان  تا  شود  همیشگی 
معضالت  از  بسیاری  حسنه  فرهنگ  این 

زیست محیطی را برطرف کرد.
بیان  خاتمه  در  فالح  مهندس   
هر  درختکاری  فرهنگ  کرد: 
از  به سال گذشته  نسبت  سال 
اهمیت بیشتری برخوردار بوده 
و بیش از پیش مورد توجه قرار 
است  الزم  بنابراین   ، گیرد  می 
فرهنگ  این  افزایش  ضمن 
اقشار  تمامی  بین  در  حسنه 
وصیانت  نهال  کاشت  با  جامعه 
برداشتهای  عدم  و  جنگلها  از 
نادرست این موهبت طبیعی را 

برای نسلهای آینده نیز حفظ نمائیم.

معاون وزیر صمت درستاد تنظیم بازار 
کرمان :

11.500 تومان قیمت مرغ برای کل کشور
3500 تومان قیمت شکر برای کل کشور

وجود هر نرخی باالتر از رقم اعالم شده کوتاهی دستگاههای نظارتی 
است

گرامی داشت روز درختکاری در شرکت گاز استان کرمان

با تالش شبانه روزی شهردار و کارکنان، بندر 
مهمانان  از  پذیرایی  تفریحی دوساری جهت 

نوروزی  ساماندهی کامل شد .
خصوص  این  در  داوری  مهندس 
شامل  گردشگری  منطقه  گفت:ساماندهی 
سنگ فرش،نور پردازی،اجرای نرده مطابق با 
منطقه وبازسازی سرویس های بهداشتی در 

حال انجام است .
به  باتوجه  کرد:همچنین  خاطرنشان  وی 
امسال  گذشته  های  سال  سنگین  ترافیک 
شده  ساماندهی  دوساری  بندر  در  پارکینگ 

است .
داوری افزود:امسال نور پردازی خوبی در بندر 
دوساری انجام شده است و برنامه های نوروز 

امسال شب ها  برگزار خواهد شد .

کشف 8۰۷ لیتر 
مشروبات الکلی دست 

ساز در سیرجان
باند  انهدام  از  سیرجان  شهرستان  دادستان 

کارگاه ساخت  مشروبات الکلی خبر داد .
توسط  اجتماعی  امنیت  ارتقاء  طرح  اجرای  در 
فرماندهی  عمومی  امنیت  پلیس  ماموران 
لیتر   807 مقدار  کشف  و  شهرستان   انتظامی 
مشروبات الکلی دست ساز تعداد 3دیگ و نیچر 
واجاق گاز و... در یکی از روستا های  سیرجان و 

دستگیری متهم در این رابطه خبر داد.

تانکر  یک  حفر  و  جاسازی  به  اقدام  متهم 
500لیتری داخل اتاق منزل زیر تلویزیون نموده 

بود و روی ان را با بتن پوشانده بود.

گردهمایی بزرگ راهداران و 
دوستداران محیط زیست

اولین گردهمایی بزرگ اکیپ های راهداری، دوستداران محیط زیست 
راهداری  کل  مدیر  باحضور  راه  حریم  پاکسازی  روز  در  طبیعت  و 
سید علیخانی ، عراقی زاده معاون مدیر کل استان کرمان ، مهندس 
شهسوارپور فرماندار محترم بم ، مهندس قربانی زاده بخشدار بروات ، 
آقای مطهری بخشدار مرکزی، فاطمی شهردار بروات ، جناب سرگرد 
مالحسینی فرمانده پلیس راه بم زاهدان ، مهندس شهسوارپور رئیس 
ادارات  ورئیس   ، بم  شهرستان  ای  جاده  ونقل  وحمل  راهداری  اداره 
شهرستان بم ، کارمندان اداره راه وحمل نقل جاده ای شهرستان بم و 

شهرستان های هم جوار در کیلومتر 30 کرمان برگزار گردید .

شهردار دوساری خبر داد:

بندر تفریحی دوساری آماده پذیرایی از مهمانان نوروزی
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مشکالت گسترده اقتصادی مردم در آستانه سال نو؛ 

ایرانیان از دیرباز تا کنون آیین های 
های  جشن  و  داشته  گرامی  را  آریایی  کهن 
و  کرده  برگزار  شکوه  با  را  سالیانه  چندگانه 
آور  پیام  که  نو  سال  موسم  یا  میکنند،نوروز 
بهار و دگرگونی طبیعت است مهم ترین عید 
تحوالت  علیرغم  که  است  ایرانیان  جشن  و 
تاریخی و کم رنگ شدن آداب و سنن تا کنون 
پابرجا مانده و همه پارسی زبانان در هر کجای 
گیتی آن را پاس داشته و به وسع خویش این 

جشن ملی را برگزار میکنند،اما متأسفانه در 
کشور ما به دالیل مشکالت اقتصادی و گرانی 
غیر قابل تصور ایجاد شده در سال اخیر امکان 
استقبال شایسته از نوروز در اقشار متوسط و 
از  بسیاری  و  نیست  میسر  جامعه  فرودست 
خانواده ها به دلیل افزایش قیمت سرسام آور 
نیاز  مورد  و  اساسی  کاالهای  و  اقالم  برخی 
قبیل گوشت،آجیل،شیرینی،پوشاک  از  نوروز 
در  و  بوده  محروم  آیین  این  برپایی  از   ... و 

به  اند،آری  زده  خجالت  خویش  خانواده  نزد 
سیمای  و  صدا  و  رسمی  مراجع  اعالم  رغم 
افزایش سفرهای  بر  جمهوری اسالمی مبنی 
نوروزی و افزایش خرید شب عید این افزایش 
ذکر  اقشار  مطلقا شامل  ها  برخورداری  و  ها 
نیازمندان در  و  شده نشده و سفره کارگران 
این  گاها  و  شد  نخواهد  رنگین  بهار  آستانه 
افراد به جای گشت و گذار و یا دید و بازدید 
یخ زده سپری  را در صف گوشت  ها  ساعت 

میکنند،لذا ضمن ابراز تاسف از ایجاد شکاف 
عمیق در میان طبقات جامعه و حیف و میل 
از  طلب  فرصت  ای  عده  توسط  المال  بیت 
مسؤالن ارشد نظام درخواست می شود تا با 
برنامه ریزی دقیق و مدون و ایجاد یک نظام 
هدفنمد در شناسایی و توانمند سازی اقشار 
مستضعف از ادامه رنج این عده که اکثرا سهم 
عظیمی در پیروزی و تدوام انقالب داشته اند 

جلوگیری شود.

و  اساسی  وجوهات  از  یکی 
انکارناپذیر زندگی اجتماعی 
قوانین  از  یکی  حتی  و 
طبیعت رقابت است به هر سمت و سوی جهان 
طبیعت و زندگی بشر که نگاه بیاندازیم رقابت 
تئوری  در  بقا  تنازع  اصل  است.از  جریان  در 
جوامع  در  سیاسی  رهبران  انتخاب  تا  داروین 
دموکرات ،تحصیل در رشته ها و مقاطع مختلف 
علمی و هنری،ورزش ،کسب و کار ،و در حتی 
لطیف ترین و زیباترین پدیده جهان که همانا 

عشق باشد پای رقابت در میان است.
به عبارتی رقابت نیروی محرکه و انگیزه اساسی 
و  بودن  فرد  به  رشد،تعالی،منحصر  برای  بشر 
رسیدن به اهداف گوناگون می باشد.لذا میتوان 
حس رقابت جویی را نوعی هیجان  مثبت و قابل 
از  رهایی  نوعی  به  را  آن  و  کرد  تلقی  احترام 
نقص و دستیابی به کمال قلمداد نمود.تا آنجا 
قرآن  مقدس  کتاب  در  حکیم  پروردگار  که 
بندگان خود را به رقابت مثبت فرا خوانده است 
به عنوان مثال خداوند در آیه 48 سوره مائده و 

148سوره بقره میفرماید
)فاستبقو الخیرات:  پس در کارهای نیک سبقت 

آیه 21سوره حدید)َسابُِقوا  در  گیرید(همچنین 
به  رسیدن  :برای  َوَجنٍَّة  ُِّکْم  ب رَّ مِّن  َمْغِفَرٍة  إِلَی 
گیرد(  پیشی  یکدیگر  بر  پروردگارتان  آمرزش 
و  خیر  در  گرفتن  پیشی  از  نشان  همگی  که 

نیکی است.

باری، سکه رقابت و نیل به مقصود روی دیگری 
هم دارد که رقابت ناسالم و یا به عبارتی حسادت 
می باشد،رذیلتی اخالقی که هم موجبات آسیب 
به  هم  می نماید  فراهم  را  دیگران  به  رساندن 
این  در  می کند  وارد  لطمه  فرد  خود  اعتبار 
نگاشته به طور اخص به رقابت ناسالم و حسادت 
در زمینه مشاغل مختلف می پردازیم معضلی که 
امروزه دامن گیر بسیاری از اصناف و رشته های 
طالیی  اصل  و  است  شده  گوناگون  تخصصی 
همچون  رفتارهایی  به  را  همفکری  و  همکاری 
آتش  همچون  پراکنی،تخریب،اقداماتی  شایعه 
زدن واحد صنفی و یا به عبارت عامیانه نان بری 
و زیر آب زنی بدل نموده است. در این گزارش 
از  پای درد دل چندین شغل و حرفه مختلف 
نمونه  تا  خواستیم  آنها  از  و  نشستیم  جامعه 
هایی از درد و دل های خود برای ما بازگو کنند

****
الف.م وکیل

سالم تو عرصه وکالت چه قبل از قبولی و چه 
حرف  زدن  حسادت.رقابت.زمین  قبولی  از  بعد 
اولو میزنه و این آزمون یه نوع جنگه اونم جنگ 
نامردی تا جایی نامردی هست که حاضرا طرفو 

نابود کنن چه جسمی چه روحی چه آبرویی .
بسیار  مسایل  سری  یه  میان  مثال  طور  به 

سخت رو میذارن جلوت که نتونی حلشون کنی 
و  نفس  به  اعتماد  کلی  به  و  بمونی  توشون  و 

امیدتو از دست بدی
****
ب.پ مشاور حقوقی

ندادن  یاد  طریق  از  مثال  من  نظر  به   . سالم 
مساله اي مبهم مابین فرد و شخص حسود که 
میتواند فرد را به راه حل منطقي برساند راه را 
و  مراجعه  رجوع  ارباب  به  ،یا  دهد  نمي  نشان 
جوري وانمود میکنن که ب فردي ک مراجعه 
کردي براي حل مشکالت ،نه تنها مشکل تو رو 
را حل نمي کند بلکه تورازبه بیراهه مي کشاند.
از طریق سو تبلیغ ،زیراب زني ،...امکانپذیر مي 

باشد .
****

م.الف:باستانشناس،کاوشگر-مدرس 
دانشگاه

حسادت و رقابت که تو رشته ما بسیااااره
بیشتر هم ساز منم منم میزنن و به صورت علنی 

میگن ما بهتر از بقیه ایم و بقیه بلد نیستن 
زیرآب زنی پیش مدیرمسئول برای اینکه چهره 

کسی رو تخریب کنن
 بی ارزش دونستن کارای علمی بقیه 

له کردن هم برای رسیدن به مرتبه باالتر 
چیزایین که هرجا رفتم دیدم

زیرآب زنی
پارتی بازی

تخریب اخالقی
تخریب علمی و عملی

بدگویی طرف

کال داغون
****

صنایع  عرصه  در  کننده  ،تولید  م.م 
غذایی

حسادت در شغل ما که واقعا ناجوانمردانه است 
از تهمت ،تخریب،انتشار فیلم غیر مسند گرفته 

تا تحریک پرسنل.....
****

ن .م آرایشگر زنانه
بددترین تجربه من از حسادت مربوط به یکی 
از همکاران که در رابطه با کار تتو من همه جا 
شایعه کرده بود که تو سالن من بهداشت رعایت 
نمیشه و من از سوزن های غیر استریل استفاده 

میکنم که واقعا به هیچ وجه صحت نداشت
****

در دنیای امروز با توجه به فزونی عرضه بر تقاضا 
و نیز مقتضیات دنیای کنونی از لحاظ اقتصادی 
شرایط ایجاب میکند تا تولید کنندگان ،شرکت 
دنبال  به  فروشان همگی  های پخش،و خورده 
جلب مشتری برای کاال و خدمات خود باشند، 
لزوم  و  مشاغل  شدن  تخصصی  با  طرفی  از 
و  ها  سازمان  در  راندمان  و  بهره وری  افزایش 
ادارات و همچنین کمبود شغل و فزونی نیروی 
کار متخصص نقش رقابت در عرصه کسب و کار 
و مشاغل پر رنگ تر از هر زمان دیگری می باشد 
البته رقابت در بازار کار و در بین مشاغل مختلف 
امری اجتناب ناپذیر می باشد.که به ایجاد انگیزه 
ارتقا سطح  و   کار  نیروی  عملکرد  بهبود  برای 
خدمات و محصوالت و نیز و پویایی و پیشرفت 
بازار کار و خدمات میشود.اما در رقابت همیشه 

منتهی به پیشرفت و ارتقا خود 
نخواهد شد و در بسیاری موارد 
عقب  به  با  دارند  سعی  افراد 
راندن رقیب در صدر بمانند که 
این وجه رقابت نه تنها سازنده 
نبوده بلکه بسیار مخرب و غیر 

به  دیگران  به  می باشد،نگریستن  نیز  اخالقی 
باعث  کرد،  غلبه  او  بر  باید  که  رقیبي  عنوان 

ایجاد جو بي اعتمادي و خصومت 
میان افراد مي شود و در نتیجه انگیزه اي براي 
فرد صرفا مي  هر  ماند.  نمي  باقي  کار گروهي 

خواهد بهترین نتیجه را براي خودش 
کسب کند و کاري به نتایج نهایي گروه ندارد.

و  رئیس  دیدگاه  در  همکاران  زیرآبزني  پدیده 
دیگر همکاران یکي دیگر از اثرات منفي 

نتواند  که  زماني  در  ویژه  به  فرد  است.  رقابت 
در دنیاي واقعیت عملکرد بهتري از دیگري به 
نتایج  دادن  در کم جلوه  را  چاره  بیاید،  دست 
زیر  هاي  حالت  بروز  لذا  بیند.   مي  فرد  آن 
وجود  ي  دهنده  نشان  تواند  مي  سازمان  در 
کاهش  باشد:  کارکنان  میان  در  ناسالم  رقابت 
با  همراه  افراد  عملکرد  و  وري  بهره  شدید 
بین  روابط  در  تنش  و  شدید  تعارضات  وجود 
مقابل  در  غیراخالقي  رفتارهاي  بروز  فردي؛  
در  یکدیگر  از  افراد  بدگویي  ویژه  به  همکاران 
شخصیت  و  رفتار  از  افراد  انتقاد  مدیر؛   برابر 
افراد  تالش  عملکردها؛   نقد  جاي  به  دیگران 
براي بزرگنمایي عملکرد خود در عین کوچک 
بیش  توجه  دیگران؛   عملکرد  تحقیر  و  نمایي 
به  و  اشتباهات همکاران  به کوچکترین  از حد 

راه انداختن جار و جنجال هاي بي مورد؛ عدم 
عملکرد  یکدیگر؛  با  همکاري  به  افراد  تمایل 
مناسب تاکتک افراد همکار یک گروه در عین 
نتایج بسیار ضعیف آن گروه؛از طرفی دیگر در 
بازار کسب کار فروش یا صنعت تجربه جوامع 
موفق نشان دادن است که رقابت سالم و پرهیز 
اقتصاد  کلی  رشد  موجب  رقیب  زدن  زمین  از 
و  اصناف  در آن جوامع شده است و همکاری 
صنایع در کنار یکدیگر با رقابت سازنده به ایجاد 
یه بازار منجر شده است به عنوان مثال جوامع 
تولیدات  انواع  در  آلمان  و  ژاپن  نظیر  صنعتی 
الکترونیکی،خودرو و.... آن کشورها را به بازاری 

جهانی برای محصوالتشان تبدیل نموده است.
باری در دنیای اقتصاد در دراز مدت آنچه که 
نگه میدارد قیمت و کیفیت  را سرپا  بازار  یک 
زمین  نتیجه  در  می باشد  خدمات  و  محصول 
تا  تنها  کردن  در  به  میدان  از  و  رقیب  زدن 
مدت محدودی میتواند بازار را برای فرد حفظ 
نماید و پس از سال اعتماد مشتری از هر واحد 
با  و  امکان  قابل  غیر  آن  احیا  دیگر  اقتصادی 

بسیار دشوار میشود
مریم جلیل نتاج امیری -کارشناس 
ارشد اقتصاد و مشاور اقتصادی و 

سرمایه گذاری

گزارش روشنفکری از رقابت ناسالم یا حسادت در میان مشاغل مختلف؛

بحـران تخـریب و زیـرآب زنـی

نـوروز با طعـم گس گـرانی

محیا احمدی
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بشر  اساسی  و  مهم  های  دغدغه  از  یکی  امروزه 
در سراسر جهان حفظ و احیای محیط زیست و 
منابع طبیعی است که متأسفانه طی سده اخیر به 
اثرات مخرب آن هم اینک  شدت آسیب دیده و 
به  نیز  ما  کشور  است،در  گرفته  را  همه  گریبان 
دلیل برخی ضعف نظارت ها از سوی دولت،دست 
دو  سهمیگن  خشکسالی  و  سودجو  افراد  اندازی 
دیده  آسیب  شدت  به  طبیعی  منابع  اخیر  دهه 
در  صدا  به  هشدار  آژیر  مناطق  برخی  در  و 
هفت  دارای  که  کرمان  استان  است،جنوب  آمده 
شهرستان و اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری 

مدیریت  دوران  در  است  استان  مرکز  از  مستقل 
این اداره کل توسط دکتر محمدحسن کردستانی 
به رغم خشکسالی بسیار شدید از حیث انسانی و 
عوامل غیر طبیعی کمترین آسیب را دیده و در 
بسیاری موارد سعی در احیای منابع نیز گردیده 
منابع  هفته  جاری  سال  در  کل  اداره  است،این 
طبیعی را که از 15 لغایت 21 اسفند ماه در کشور 
ما تعیین گردیده به نحو احسنت و با برنامه هایی 
این  روزشمار  اساس  بر  فاخر  و  جذاب،کاربردی 
ایام برگزار کرد که تنها به ذکر برخی از عناوین 
است  ذکر  کرد،شایان  خواهیم  اشاره  ها  برنامه 
منابع  هفته  آغاز  از  قبل  روز  تنها سه  امسال  که 
طبیعی، همایش حافظان انفال جنوب کرمان در 
از منابع طبیعی به تدبیر  راستای حفاظت جامع 
شهر  در  همکاران  مجموعه  و  کردستانی  دکتر 
رودبار جنوب با حضور مهندس آقایی معاون وزیر 
جنگلها،مراتع  سازمان  ریاست  و  کشاورزی  جهاد 
پنج  نماینده  حمزه  کشور،دکتر  آبخیزداری  و 
کل،اعضای  جنوبی،فرمانداران،مدیران  شهرستان 
منطقه،کارشناسان  و  استان  تامین  شورای 
چشمگیر  حضور  و  طوایف  طبیعی،بزرگان  منابع 

دوستداران منابع طبیعی برگزار گردید.
جیرفت  شهرستان  در  نهال  هزار  هفت  1-توزیع 

توسط پرسنل منابع طبیعی

2-اعطای 30 هزار کارت سبز طبیعت به همیاران 
طبیعت در هفت شهرستان جنوبی

کتابخانه  فعال  اعضای  توسط  درخت  3-کاشت 
نام  و  دهکهان  روستای  در  ها  فاطمه  معروف 
گذاری درختان به نام کتاب ها و شخصیت های 

داستانی کودکان
ارباب  به  پاسخگویی  و  خدمت  میز  4-برگزاری 
شهرستان  در  کردستانی  دکتر  حضور  با  رجوع 
قلعه گنج و ایراد سخنرانی قبل از خطبه های نماز 

جمعه توسط مدیر کل منابع طبیعی
ارباب  به  پاسخگویی  و  خدمت  میز  5-برگزاری 
والمسلمین  االسالم  حجت  حضور  با  رجوع 
حسینی زاده نماینده ولی فقیه در اداره کل منابع 
سخنرانی  ایراد  و  جیرفت  شهرستان  در  طبیعی 
توسط مسئوالن این اداره کل قبل از خطبه های 

نماز جمعه
جمعه  نماز  مراسم  در  رایگان  نهال  6-توزیع 

شهرستان عنبرآباد
جمعه  نماز  های  خطبه  در  جمعه  ائمه  7-تشکر 
راهکارهای  تدوین  و  طبیعی  منابع  مسئوالن  از 
حفاظت از منابع و شرکت در بازدید از پروژه ها 

در هفت شهرستان
8-پخش کلیپی از عملکرد اداره کل منابع طبیعی 
و آبخیزداری جنوب کرمان در مراسم نماز جمعه 

شهرستان منوجان توسط مسئوالن این اداره

آبگرمکن  دستگاه  بیست  از  برداری  9-بهره 
با  ساردوییه  دران  سه  روستای  در  خورشیدی 
احمدی  دکتر  با حضور  ریال  میلیارد  یک  اعتبار 
مدیر منابع طبیعی شهرستان جیرفت و مهندس 
ابوسعیدی معاون سیاسی اجتماعی فرمانداری این 

شهرستان
طبیعی  منابع  همیاران  توسط  نهال  10-کاشت 
ایراد  و  زهکلوت  حجاب  دخترانه  دبیرستان  در 
جنوب  رودبار  اداره  مسئوالن  توسط  سخنرانی 
و  مختاری  آقای  توسط  نهال  غرس  همچنین  و 
فرماندار شهرستان در چاهدشت بوئینگ و بازدید 
از پروژه های بیابان زدائی ، نهالکاری توام بامالچ 
بند  پروژه  افتتاح  و  نهالستان  از  بازدید   ، پاشی 
خاکی زهکلوت ،  پروژه احداث گوراب جنت اباد ، 
فاز اول جنگلکاری بهادر اباد و بازدید از ساختمان 

اداری
11-بازدید از پروژه جنگل کاری سیل بند زرچین 
بخش چاه مرید توسط کارشناسان دفتر مدیریت 

برنامه ریزی استانداری و مسئوالن محلی
12-برگزاری جلسه تعاملی میان مهندس ساالری 
بیدشکی  و سرهنگ  عنبرآباد  اداره  ریاست  نسب 
اجرای  پیرامون  شهرستان  این  انتظامی  فرمانده 
قاچاق  از  دام،جلوگیری  چرای  مدیریت  طرح 
محصوالت فرعی جنگلی و مرتعی و تخریب منابع 

طبیعی

13-کاشت نهال توسط شورای اداری قلعه گنج 
در گلزار شهدای روستای دستجرد

با طالب حوزه  اداره جیرفت  ریاست  14-دیدار 
از  حفاظت  درباره  گفتگو  و  صادق  امام  علمیه 

انفال و منابع طبیعی
فرماندار  روش  امینی  توسط  نهال  15-کاشت 
شهرستان  این  اداره  ریاست  احمدی  و  جیرفت 

در محوطه شهرک صنعتی شماره 2
16-کاشت نهال توسط اداره کهنوج با همراهی 
روحانیت معزز در محوطه اداره تبلیغات اسالمی 

این شهرستان
17-افتتاح پروژه سنگی مالتی حوزه آبخیزداری 
قلعه گنج با حضور ناوکی فرماندار،اعضای شورای 

اداری و امیری ریاست اداره شهرستان
شهرستان  مدارس  در  نهال  غرس  و  18-توزیع 

عنبرآباد
19-دیدار مهندس لورگی رئیس اداره شهرستان 

کهنوج با خانواده های شهدای همکار
ساویدان  آبخیزداری  های  پروژه  20-افتتاح 
حضور  با  اسفندقه  و  ساردوییه  جبالبارز،دلفارد 
معاونت  جیرفت،شاهرخی  فرماندار  روش  امینی 

آبخیزداری اداره کل و مسئوالن محلی
21-توزیع بیش از 50 هزار نهال در سطح هفت 

شهرستان

رفیعی  المسلمین  و  االسالم  حجت  22-بازدید 
به  همراه  هیئت  و  فاریاب  شهرستان  جمعه  امام 
اداره منابع طبیعی  اتفاق مهندس کریمی رئیس 
و آبخیزداری این شهرستان از روند اجرای پروژه 

پخش سیالب این شهرستان
23-حضور دکتر احمدی ریاست اداره شهرستان 
جیرفت و دکتر ایرج امیری رئیس اداره جنگلداری 
در  طبیعی  منابع  هفته  روز  آخرین  در  کل  اداره 
دانشگاه منابع طبیعی دانشگاه جیرفت و همفکری 

با مسوالن دانشگاه

جنوب کرمان کارگاه حراست و احیای منابع طبیعی با تدابیر دکتر کردستانی؛

    با شکفتن شکوفه های نوروز سبزترین 
و دلنوازترین تبریکات خود و همکارانم را 

پیشاپیش خدمتتان عرض نموده و سالی سرشار 
از عشق و امید را در سایه سار امن باری تعالی 

برای یکایک شما آرزومندم.
امیدوارم زندگیتان هماره سبز و بهار در بهار باد 
و همه مردم ایران خصوصا همشهریانم در شهر 
فرهنگی جبالبارز سال 98 را به شادی و موفقیت بگذرانند،تالش ما نیز در ایام نوروز 

باستانی و همه سال پیش رو فراهم ساختن شهر و لحظاتی زیبا برای شما مردم ادیب و 
عزیز است.

 همچنین ضمن عرض شادباش به یکایک همکاران عزیز و خدومم در مجموعه شهرداری 
از تالش و همراهیشان کمال امتنان را دارم.

ســرخوش آن عیــدی هک آن بانــی نــور      
از کنــار کعبــه بنمایــد ظهــور 

محمدرضا سعیدی-شهردار جبالبارز

قلبهــا را مهــر هــم عهــدی زنــد                                    
از حــرم بانــک اان المهــدی زنــد

نسیم روح بخش فروردین و عطر دل انگیز بهار به همراه گلبانگ مرغان و ترنم باران گواه دگرگونی 
طبیعت و نوید بخش دل ها و جان هاست.

این عید فرخنده را به مردم فهیم و عزیز ایران به ویژه اهالی نجیب و دوست داشتنی شهر دوساری 
تبریک گفته و از خداوند بزرگ سالمت سعادت و آراستگی های بی کران معنوی را برای یکایک این 

مردم شریف خواستاریم و خداوند را شاکریم که این توفیق را که همانا خدمتگزاری به این عزیزان 
است نصیب و روزی ما نموده و امیدواریم که با اتکا به ذات مقدسش و همکاری و همفکری همکاران 

صمیمی این رسالت را به نحو احسن به پایان رسانیم.

مجید داوری شهردار و اعضای شورای اسالمی شهر دوساری

صد مبارک به تو آن عیدکه فردا باشــد               نوروز نوید وصل دلها باشــد
امید که با فضل خداوند جلّی                              ســال فرج مهدی زهرا باشــد

ز سروش باغ رضوان، تو چه نغمه ای شنیدی
                                   که وصال کوی جانان، به بهای جان خریدی

بی گمان پدر بزرگترین تکیه گاه فرزندان و قهرمان زندگی ادمی است 
و چه سخت است روز جدایی

برادران محترم رئیسی
با دلی اندوهگین درگذشت ابوی گرانقدرتان مرحوم حاج 

زلفعلی رئیسی را محضر شما تسلیت گفته و از خالق غفار برای 
آن پدر آمرزیده آرامش ابدی مسالت داریم .

نادر، مسعود و احسان احمدی


