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یادداشت مدیر مسئول

رمضان؛ ماه خودسازی

در این ماه خودسازی درهای
بهشت بر روی مومنان گشوده می
شود و درهای جهنم بسته می شود،
نباید کاری کرد که در اثر آن کار،
درهای بهشت بر رویمان بسته و
درهای دوزخ گشوده شود.
در این ماه پربرکت چنان که از روایات
استفاده می شود بهشت را زینت
می دهندو پاداش کارهای خیر و
عبادت ها و راز و نیازها دوبرابر می
گردد.
هدف از گذراندن هر یک از دقایق ،ساعات و روزهای ماه مبارک رمضان
تنها تحمل گرسنگی و تشنگی نیست .بلکه ماه رمضان ،فرصتی مهم در
خودسازی برای دوری کردن از گناه و معصیت است بدان معنا که با تحمل
و صبر در برابر امیال و حتی در مقابله با نیازهای طبیعی ،خود را برای مقابله
باشیطانآمادهمیکنیم.
خودسازی جوهره رسیدن به کمال است ،اگر انسان بتواند ارزش و مقام
این ماه را با همه وجود درک کند قطعا به خودسازی که جوهره رسیدن به
کمال و سعادت است ،میرسد.
گناهانی همچون دروغ ،غیبت ،تهمت ،تمسخر دیگران ،ترک عبادت ،بی
توجهی به بندگی و...گاه آنقدر در زندگی روزمره انسان تکرار میشود که
فراموش میکنیم هر یک از آنها معصیتی بزرگ است که آخرت انسان را به
تباهیمیکشاند.
بسیاری از مشکالت جهان زائیده گناه و معصیت است ،وقتی زندگی
خود را با گناه و معصیت میآمیزیم مشکالت و مصیبتها زندگیها را فلج
میکند که اگر انسان کمی به عواقب کارهای خود در زندگی میاندیشید
دیگر به سمت گناه و معصیت نمیرفت.
دین اسالم و به ویژه قرآن کریم تاکید فراوانی بر تزکیه نفس ،خودسازی و
ترک گناه دارد و اگر بشر بتواند با تدبر بر راز و رمز خلقت هدف از زندگی در
این جهان را بیابد آن گاه تزکیه نفس و خودسازی و ترک گناه آسان میشود.
خودسازی به این معناست که ابتدا از خودمان آغاز کنیم متاسفانه عدهای
میگویند وقتی گناه و معصیت در جامعه فراوان است خوب بودن و
خودسازی یک فرد نقشی در جامعه ندارد در حالی که اگر هر کس طبق
وجدان و توان و ایمان و باوری که دارد به خودسازی بپردازد آن گاه جامعه
نیز هدایت میشود .خودسازی مطابق با آیات قرآن کریم انسان را به
رستگاری میرساند و سعادت دنیا و اخرت را برای خود فراهم میسازد.
توبه در درگاه خداوند یکی از راههای مهم خودسازی است ،وقتی گناهی
در زندگی مرتکب میشویم و به آن بی توجهی میکنیم رفته رفته خود را
برای گناهان بزرگتری آماده میسازیم اما اگر در همان ابتدا عالوه بر توجه
به دوری از معصیت ،توبه در برابر حق و معبود را فرا بگیریم آن گاه قدمی در
مسیر خودسازی نهاده ایم.

استاندار کرمان تاکید کرد:
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لزومافزایشاستفادهحداکثریاز
ظرفیتاینترنتیاستانکرمان

3

از طالب برتر علمی ،پژوهشی،
اخالقی و جهادی حوزه علمیه
عنبرآبادتجلیلبعملآمد

4

گام دوم خدمت
در عنبرآباد

3

رهبر معظم انقالب در محفل انس با قرآن کریم؛

ملت ایران قدر انقالب را دانست به استکبار اعتماد نکرد و پیشرفت کرد
بهمناسبتهفتهبزرگداشتمقاممعلمصورتگرفت؛

حضورمدیرکلآموزشوپرورش
استانوجمعیازمسئوالندر
مدارسواهداءشاخهگلبهمعلمان

2

برگزاری جلسه کارگروه
اشتغال و رفع موانع تولید
در کهنوج
3
تجلیلازکارگراننمونهمعادنسیرجاندرگلگهر
باجوانانکارآفریندرسالرونقتولید
روایت مجازی؛

ماجرای «طلبهای که با
یک تراز در جستجوی
ماه بود» چیست؟
2
تبریک

ما به گوشی گنهکاریم

6میلیون 16سال قبل
چه مشکالتی از علی آباد
حلمیکرد؟

2
4
2

با حضور سرپرست معاونت سیاسی ،امنیتی و اجتماعی استانداری کرمان:

برادر ارجمند جناب آقای شهاب شهابی بخشدار محترم اسفندقه

انتصاب بجا و شایسته جنابعالی به این سمت که نشان از شایستگی و توانمندی شما دارد را تبریک و تهینت عرض نموده و
رجای واثق دارم تعهد و توانمندی های شما نوید بخش پیشرفت و توسعه هر چه بیشتر این مجموعه رفیع خواهد بود .سعادت
 ،سالمتی و توفیق روزافزون شما را از خداوند متعال مسالت دارم .
شیخ محمد احمدیوسفی مدیر مسئول نشریه خرما

بخشداری اسفندقه در شهرستان جیرفت افتتاح شد

مردی بی ادعا و بی همتا در کسوت قضاوت

شـاگرد درس خـارج آیـات
عظـام مـکارم ،جـوادی آملـی
و سـبحانی در شهرسـتان
کهنـوج بـی ادعـا و گمنـام در
حـال خدمـت بـه مـردم در
کسـوت قضـاوت اسـت.
یحییاحمدیوسفیمتولد1353
که  22سال در سنگر قضاوت
خدمت میکند و در بین مردم به
خوش نامی و بی ادعایی مشور
است.
یحیی احمدیوسفی دانش
آموخته دانشگاه تهران و فوق
لیسانس جزا و جرم شناسی
دانشگاه قم و دانشجوی دکتری
حقوق اگر در بین مردم عادی
بنشیند نمیتوان از جنس لباس
و ادعایش تشخیص داد که او
یک کارمند است .احمدیوسفی
که سطوح حوزه را در حوزه های
علمیه الهادی ،امام صادق ع و
فیضیهقمبانمراتممتازطیکرد
و همزمان در دانشگاههای تهران
و قم لیسانس و فوق لیسانس را
اخذنمود.

این مقام علمی که میتوان او را
یکیازنوابغدردرسخواندنآنهم
در بهترین دانشگاههای کشور
و حوزه های علمیه ممتاز کشور
دانست.
بی ادعا و گمنام  18سال در
مقام قضاوت در استان سیستان
وبلوچستان شهر زاهدان و کرمان
شهرستانهاي بافت ،جیرفت و
کهنوج خدمت کرده و هیچ زمان
لببهشکوهوشکایتنگشود.
یحیی احمدیوسفی که درس

خارج فقه و اصول را از محضر
اساتید و حضرات آیات عظام
مکارم ،جوادی آملی و سبحانی
کسب نمود و در زمره اخالق و
کرامت انسانی میتوان او را نمره
عالیوممتازداد.
برای این مرد بزرگ که اینچنین در
شهرستان کهنوج در بین مردم
مصداقآیهشریفه:
َّ َ ْ ُ ْ ُ َ ْ ٌ َ َ
ون ِإخ َوة فأ ْص ِل ُحوا َب ْي َن
ِإنما المؤ ِمن
َأ َخ َو ْي ُك ْم َو َّات ُقوا َّالل َه َل َع َّل ُك ْم ُت ْر َح ُم َ
ون
خدمتواخوهایجادمیکندآرزوی

توفیقوخدمت.
🔶شجاعت و همت قاضی
احمدیوسفیقابلمدحاست
با همت قاضی یحیی
احمدیوسفیرئیسشعبهحقوقی
دادگستری کهنوج در معیت
کارشناس قضایی آقای عیسوی
جلسه سازش امالک در چاه
ریگان کهنوج بین طوایف حوت
برگزارگردید.
در این جلسه مشکالت آنان
بررسی و همگی در جهت سازش

اقدام نمودند .با همت یحیی
احمدیوسفی قاضی دادگستری
کهنوج اختالف امالک ختم
به خیر شد .از همت و پشتکار
این قاضی مردمی و دلسوز که
در دورترین روستاها و در چنین
مکانهایی به مردم خدمت
میکندتقدیروتشکرمینماییم.
جلسهصلحوسازشاختالفات
ملکی بین طوایف علیدادی
سلیمانی در کهنوج که منجر
بهخاتمهاختالفوسازششد.
با حضور یحیی احمدیوسفی
رئیس شعبه حقوقی
دادگستری  ،مسولین و
نمایندگاناداراتبنیادمسکن،
برق ،منابع طبیعی ،ثبت،
اسناد و امالک و امور اراضی
شهرستانکهنوج
با تشکر از علی علیدادی
بلحاظگذشتوبخششزمین
جهت مصارف عام المنفعه
روستای لنگ اباد کهنوج و
نیز دهیار روستا که مساعدت
نمودند.

بخشداری اسفندقه در شهرستان
جیرفت به صورت رسمی افتتاح و
شهابشهابیبهعنواناولینسرپرست
بخشداریاینبخشمعرفیشد.
به گزارش روابط عمومی استانداری
کرمان ،دکتر محمد صادق بصیری
در این مراسم افزود :بخشدار شدن
اسفندقه نتیجه یک فرآیند طوالنی
کار کارشناسی در سطح شهرستان،
استانوکشوربیندستگاههایذیربط
است و مهمترین عامل در به نتیجه
رسیدناینطرح،حمایتودرخواست
مردم منطقه بوده است.سرپرست
معاونت سیاسی ،امنیتی و اجتماعی
استانداریکرمانبااشارهبهنقشمردم
درتوسعهمناطقمختلفتصریحکرد:
کار اصلی در اسفندقه از امروز آغاز می
شود و مسئولین باید خود را موظف به
خدمترسانیبهمردمبدانند.
وی با تأکید بر پتانسیل های مختلف
منطقه اسفندقه اظهار داشت:
اسفندقهدارایظرفیتزیادیدرحوزه
های کشاورزی ،معدنی و صنعت قالی
سرخ است و به نوعی بهشت معادن
جنوباستانمعرفیمیشود.
سرپرست معاونت سیاسی ،امنیتی
و اجتماعی استانداری گفت :وجود
تعداد زیادی از نیروهای رزمنده،
جانباز ،ایثارگر و جمعی از شهدا در

منطقه اسفندقه ،سند حمایت و
همت مردم این منطقه در دفاع از نظام
جمهوریاسالمیاست.
دکتر بصیری با اشاره به کمبودهای
بخش اسفندقه در حوزه زیرساختها
تصریح کرد :بخشدار جدید باید از
ظرفیت همه نیروها فارغ از هرگونه
خطی کشی برای توسعه اسفندقه
استفادهکند.
نماینده شهرستان های جیرفت و
عنبرآباد در مجلس شورای اسالمی
نیز در این مراسم گفت :برای ارتقای
دهستان اسفندقه به بخش ،همه
مسئولین استان تالش کردند و در
نهایتاینطرحدرتاریخ 12اسفندماه
 97در هیأت دولت به تصویب رسید و
سه روز بعد ابالغیه بخشداری توسط

دکتر جهانگیری معاون رئیس جمهور
ابالغشد.
یحیی کمالی پور با اشاره به پتانسیل
های مختلف بخش اسفندقه افزود:
بهزودیشهرداریاسفندقهنیزافتتاح
خواهد شد و همه ادارات شهرستان
جیرفت موظف به تعیین یک نماینده
دراینبخشهستند.
فرماندار جیرفت نیز در این مراسم
با اشاره به خصوصیات جمعیتی
و جغرافیایی منطقه گفت :بخش
اسفندقه با  3472کیلومتر وسعت و
 13751نفر جمعیت ،دارای 114
آبادی و  68روستای باالی  20خانوار
است.
ابوذر عطاپور با اشاره به خدمات
مختلف دولت تدییر و امید در بخش

اسفندقه تصریح کرد :دولت های
یازدهم و دوازدهم در حوزه دهیاری
ها بالغ بر  4میلیارد تومان ،در حوزه
راهداری بیش از هفت و نیم میلیارد
تومان ،در حوزه راه و شهرسازی بالغ
بر  12میلیارد تومان و در حوزه های
کشاورزیوبهداشتیبیشاز 8میلیارد
تومان خدمات به مردم اسفندقه ارائه
کرده است .به گزارش روابط عمومی
استانداری کرمان؛ پنجشنبه2
1اردیبهشت ماه  98در مراسمی
با حضور دکتر بصیری سرپرست
معاونت سیاسی ،امنیتی و اجتماعی
استانداری کرمان ،معاون اداره کل
تقسیمات کشوری وزارت کشور ،امام
جمعه جیرفت ،نماینده مردم جیرفت
وعنبرآباددرمجلس،مدیرکلسیاسی
و انتخابات استانداری و جمع زیادی
از مسئولین؛ بخشداری اسفندقه
افتتاح و شهاب شهابی به عنوان اولین
سرپرستبخشداریمعرفیشد.
بخش اسفندقه در  70کیلومتری
شهرستان جیرفت قرار دارد و به دلیل
منابع عظیم معدنی به بهشت معادن
جنوب معروف است .صنعت قالی
بافی سرخ در این منطقه و همچنین
پتانسیلهایکشاورزیازجملهویژگی
هایبارزاسفندقهمیباشد.
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استاندارکرمانتاکیدکرد:

خرما

لزوم افزایش استفاده حداکثری از ظرفیت اینترنتی استان کرمان
اسـتاندار کرمـان گفـت :بـه دلیـل مشـکالت
زیرسـاختی در حال حاضر تنها هشـت درصد از
ظرفیت اینترنتی این اسـتان مورد اسـتفاده قرار
مـی گیرد.
دکتـر محمدجـواد فدائـی روز پنجشـنبه در
نشسـت بررسـی وضعیـت زیرسـاخت هـای
ارتباطی اسـتان کرمـان افزود :اسـتان کرمان در
زمینـه اسـتفاده خانواده هـا از اینترنـت رتبه 30

کشـور را دارد و بـر اسـاس ایـن آمـار ،یک اسـتان
بعـد از کرمـان قـرار دارد.
وی بـا بیـان اینکه در حوزه پوشـش تلفـن همراه
به شـدت دراسـتان مشـکل داریم ،ادامه داد :در
بخـش دیتـا و اینترنت نیـز ظرفیت باالیـی داریم
اما به دلیل مشـکالت انتقال ،امکان اسـتفاده از
آن در اسـتان وجـود ندارد.
وی خاطرنشـان کـرد :در مجمـوع در حـوزه

ما به گوشی گنه کاریم

بهمناسبتهفتهبزرگداشتمقاممعلمصورتگرفت؛

6میلیون 16سال قبل
چه مشکالتی از علی آباد حل میکرد؟
میگـن  :پولـی که  ۱۶سـال پیش به حسـابی بـه نام شـهرداری علی آباد واریز شـد
امـا تا امـروز قابل برداشـت نبود
در سـال  ۸۲یـا  ۸۳جنـاب تـراب پیگیر شـهر شـدن علی آبـاد عمران و بخشـداری
اسـفندقه بـوده اند که در چندین نوبت کارشناسـان تقسـیمات کشـوری نیز برای
بازدید به جیرفت مراجعه کرده و یکی از درخواسـت های کارشناسـان تقسـیمات
کشـوری بـرای تایید شـدن شـهر ،تامین خـودرو  ،تراکتور و پرداخت سـرانه محلی
بـرای تاییـد شـهر شـدن بـوده کـه بر اسـاس جمعیـت آنـروز علی آبـاد بایـد تاییده
واریـزی ۶۰میلیـون ریـال از بانک ضمیمـه مدارک می شـد که در بانک کشـاورزی
شـعبه مرکزی جیرفت و یا بانک ملت که جنب فرمانداری جیرفت اسـت حسـابی
بنـام شـهرداری علـی آباد عمران افتتاح و مبلغ ۶۰میلیون ریـال واریز می گردد که
بـا افتتاح شـهرداری در امروز ،مسـئولین مربـوط می توانند به بانـک مراجعه و این
مبلـغ را بـا معرفی امضا برداشـت کنند....

حـال بـه نظـر شـما  6میلیـون تومان  16سـال قبـل چه مشـکالتی از
علـی آبـاد حـل میکرد؟
جایگاه 6میلیونامروزکجاست؟

پیام مردم
باسالمخسـته نباشـیدخدمت همه همشـهریان عزیزم وپیشـاپیش فرارسیدن ماه
بندگـی ورحمـت رابرهمه مسـلمانان این خطـه وکشـورعزیزم ایـران تبریک عرض
میکنـم اول اینکـه میخواسـتم یـک تشـکرویژه بکنـم ازجنـاب سـرهنگ ابکارکـه
بااینکه میتوانست درشهرهای دیگرباامکانات بهترخدمت کندولی باصبروبصیرت
در محـل زادگاه خـودش انجـام وظیفـه کردوخدمـات ومردم داری ایشـان برکسـی
پوشـیده نیست ویک گله ازایشان به عنوان یک همشـهری ازایشان که خودایشان
بهترمیدانندکه محوردلفاردمیشـه گفت پررفت امدترین محوراسـتان کرمان است
مخصوصـا باشـروع شـدن فصـل گرمـا کهازسراسـرمناطق جنـوب ایران واسـتانها
همجوارازهرمـزگان سیسـتان وهمچنیـن شـهرهای اطـراف جیرفـت بـرای تفریح
وفرارازگرمـای سرسـام اورتابسـتان حتـی بـرای سـاعتی هـم شـده درایـن محورتـا
سـاردوییه سفرمیکنن ولی متاسـفانه باوجوداین همه مسـافردراین محوروباشروع
شـدن فصل گرمـا شـاهدعبورومرورازادانه تریلیها کمرشـکن بنزکوچـک وبزرگ که
بـه خـودی خودایـن محورتوانایـی حجـم خودروهـای سـبک رانداردچـه برسـد به
خودروهـای سـنگین ومتاسـفانه شـاهدمرگ میرهای زیـادی دراین محورهسـتیم
کـه بـه تازگـی مرگ دوخانـم که براثربرخـورد برکامیـون یخچالی درایـن محوربودیم
لذاازبرادرعزیزجنـاب سـرهنگ ابکارکه زحمات ومعرفت ایشـان برکسـی پوشـیده
نیسـت خواهشمندهسـتیم که بصورت جدی ازورود وخروج این نـوع خودروهای
سـنگین درایـن مسـیر جلوگیـری کنندفقـط خدامیداندکـه دریـک روزازتابسـتان
کـه یـک کامیون شهرسـتانی کـه اصال به این مسـیر اشـنایی نـداره با سـرعت باال
وباوجودپیچ وخمهای زیاداین مسـیرچه بالیی سـرمردم میادخواهشمند هستیم
اگرامـکان ایـن امروجـوددارد ازوردوخـرچ جلوگیری کنید باتشـکر

طبشیعه

»

صبح دوشنبه ۱۶
اردیبهشت ماه ۹۸
احمد اسکندری نسب
مدیرکل آموزش و
پرورش به همراه
محمدصادقبصیری
معاون سیاسی و
امنیتیاستانداری
کرمان و و جمعی از
مسئوالن با حضور در
برخی مدارس شهر
به صورت سرزده
به مناسبت هفته
بزرگداشت مقام معلم
با اهداء شاخه گل به
معلمان از آنان تجلیل
کردند.

ناصر تقیزاده با بیان
اینکه در سومین
جشنواره بیش از
 ۴هزار میلیارد
ریال صرفهجویی
توسط کمیته فنی
صحهگذاری شده
است ،افزود :در دو
جشنواره قبلی نیز
در مجموع در حدود
 ۲۰۰پیشنهاد ویژه
به دبیرخانه جشنواره
ارسال که صرفهجویی
در سال اول جشنواره
بیش از یکهزار
میلیارد ریال و در
جشنواره دوم  2هزار
و  ۵۰۰میلیارد ریال
بوده است.

فواید روزه داری
درمان کبد چرب
افزایشطولعمر
کاهشریفلکسمعده
سمزداییکاملبدن
تحلیلچربیهایاضافه
️هشدار:نوشیدنآبونوشیدنیسرددرافطار موجب
کبدچربمیشود

تدابیرماهمبارکرمضان
سحری را نباید با آب شروع کرد مگر گرم مزاج ها که
حتی مقداری آب سرد هم برایشان اشتها آور است،
اما هرگز یخ را در آب نیاندازید ،یخ در آب لقوه می آورد.
مصرفموادشیرینهنگامسحردراولویتاستامابه
شرطی که قندها و شیرینی های طبیعی باشد؛ مثل
خرما،عسل،شکرسرخوحلوایطبیعی
خوردنکلهپاچه،آبگوشت،سیرابی،گوشت،خورش
های گوسفندی  ،فیله و … برای سحر مفید است چرا
که غذاهای چرب طبیعی از گرسنگی جلوگیری می
کنندودرمقابلهرچهبرنجکمتربخوریدبهتراستبه
جایآننانسبوسداربدونآردغنیشدهمیلکنید؛
کسانی که زیاد ضعف می کنند گاهی شربت عسل
با زنجبیل بخورند و از مصرف سردی ها پرهیز نمایند.
ً
هرگز در هنگام سحری ماهی نخورید و کال گوشت
های سرد را مصرف نکنید که عامل ضعف هستند.
خوراکهایخاموپختهراباهم ًمیلنکنید.درافطاراز
غذاهایسهلالهضموترجیحاشیرینهمچونفرنی
ها،حلیموآشهااستفادهکنید.
💥کسانی که مبتال به دیابت هستند می توانند هر
شیرینی فراوری شده با عسل یا توت را در سحر میل
کنند
سویقعدس
امامصادقعلیهالسالمفرمودند:
سویق عدس تشنگی را برطرف و معده را تقویت
می کند و در آّن شفای هفتاد بیماری است و صفرا را
خاموش و درون را خنک می کند و هرگاه حضرت علیه
السالم مسافرت می کرد آن را همراه داشت و همیشه
به هر کدام از خادمانش که به هیجان خون مبتال می
شدمیفرمود:سویقعدسبخورچراکههیجانخون
را ساکن و حرارت را خاموش می کند.

زیرسـاخت هـای ارتباطـی  10سـال از سـایر
اسـتان ها و تکنولوژی های جدید فاصله داریم.
اسـتاندار کرمان گفت :در این نشست مقرر شد
شـبکه انتقال سـینا تـا پایـان شـهریورماه جاری
شـامل نصـب تجهیـزات و راه اندازی اجرا شـود.
دکترفدائـی افـزود :همچنیـن مقـرر شـد از 44
نقطه موردنیاز دانشـگاه علوم پزشکی 23 ،نقطه
ظـرف یـک هفتـه اجـرا شـود و بـرای  21نقطـه

برنامه ریزی شـود .وی بیان کرد :درباره پوشـش
جـاده ای اسـتان کرمـان نیـز مقرر شـد تـا پایان
سـال جـاری پوشـش راه هـا حداقـل  95درصـد
باشـد و هیـچ مسـیری بیـش از  5کیلومتـر فاقد
پوشـش نباشـد .وی اظهارداشـت :همچنیـن
مقـرر شـد در روسـتای اللـه آبـاد فراخـوان ثبـت
نام تلفن ثابت توسـط مخابـرات داده شـود و این
شـبکه ظرف شـش ماه آینـده در این منطقـه راه

انـدازی شـود .وی بـا بیـان اینکـه بـرای تمامـی
روسـتاهای اسـتان کـه درخواسـت خـط ثابـت
دارنـد نیـز امـکان ثبـت نـام در سـایت مخابـرات
وجـود دارد ،گفـت :همچنیـن مقـرر شـد در هـر
جـا که مخابرات برای اجرای فیبر نـوری از مردم،
شـرکت ها یـا موسسـات وجهـی دریافت کـرده،
وجـه مزبـور را پس داده و فیبر مورد نظر را راسـا با
هزینـه خـود اجـرا کند

گنجیمخفیبرایروزهداران
برای جلوگیری از عطش ،تقویت روده و جلوگیری از
یبوستتخمشربتیرااستفادهکنید
مثلشیطاننخوابید!
خواب روی شکم بسیار مذمت شده و شوم و خواب
شیطان این گونه است .به اندازه ای این حالت خواب
ضررداردکهامیرالمومنینعلیهالسالممیفرماینداگر
کسیرادیدیدکهرویشکمخوابیدا،بیدارشکنید!
آمار نیز نشان داده که خوابیدن روی شکم بسیار
خطرناک است؛ یکی از عوارض خطرناک خوابیدن
روی شکم ،تشکیل سنگ کلیه است .فشار به قلب در
اینحالت،احتمالایستقلبیراافزایشمیدهدوبه
مرورقلبومعدهوکلیههاضعیفمیشوند
حولهرادردستشویینگذارید
✍️بخارهایی که از ادرار و مدفوع متصاعد میشود تا
۲متر جابهجا شده و با قرار گرفتن روی حوله باعث
بیماریهای↯↯
درمان_خر_و_پف:
خروپفناشیازمشکالتسینوسییاگلومیباشد.از
لحاظطبسنتیافزایشبلغمدرایننواحیباعثاین
بیماری می شود .برای درمان آن باید سر وگلو را گرم
کرد .طول درمان ۱۲۰روز است.
-۱تخلیهکردنسینوسهابااستفادهازبخوراکالیپتوس
یا چکاندن روغن بنفشه یا سیاه دانه شبی سه قطره
یکشبدرمیانداخلهربینیچکاندهشودبهمدت
 ۱۴شبیکهفتهتعطیلدوباره ۱۴شبتکرارشود.
 -۲روغن مالی مالج سر با روغن سیاه دانه هرشب
-۳ترکسردیجاتمخصوصاشبها
-۴مزمزهکندرـعسلشبانگاه
-۵مالیدنروغنسیاهدانهیاکنجدزیرگلوشبها
 -۶بادکش تیروئید  ۷الی  ۱۴مرتبه باید تحت نظر
پزشکانجامشود.

حضور سرزده مدیرکل آموزش و پرورش استان و جمعی از مسئوالن در
برخی از مدارس شهر کرمان و اهداء شاخه گل به معلمان

اردیبهشتماه۹۸احمداسکندری
نسب مدیرکل آموزش و پرورش به
همراهمحمدصادقبصیریمعاون
سیاسی و امنیتی استانداری
کرمان و زهرا موسی پور مدیرکل
اموراجتماعیاستانداریوجمعی
از مسئوالن آموزش و پرورش با
حضور در برخی مدارس شهر
کرمانبهصورتسرزدهبعمناسبت
هفتهبزرگداشتمقاممعلمبااهداء
شاخه گل به معلمان از آنان تجلیل
کردند.

به مناسبت هفته بزرگداشت مقام
معلم مدیرکل آموزش و پرورش به
همراه معاون سیاسی و امنیتی
استانداری کرمان و مدیرکل امور
اجتماعی استانداری و جمعی از
مسئوالنآموزشوپرورشباحضور
در برخی مدارس شهر کرمان به
صورت سرزده با اهداء شاخه گل به
معلمانازآنانتجلیلکردند.
به گزارش اداره اطالع رسانی و
روابط عمومی آموزش و پرورش
استان کرمان ،صبح دوشنبه ۱۶

تجلیل از کارگران نمونه معادن سیرجان در گلگهر
طی مراسمی که در سالن پردیس
شرکت سنگ آهن گلگهر برگزار
شد از  35کارگر نمونه معادن
منطقهتجلیلشد.
مدیرعامل شرکت صنعتی و
معدنی گلگهر گفت :با استفاده
ازتوانداخلوظرفیتهایمنطقه
میتوانیم اقتصاد را شکوفا کنیم
و در همین راستا طرح جشنواره
پیشنهادات و خالقیتها را با
هدف توسعه مشارکت کارکنان در
ارائه طرحها به گلگهرراهاندازی
کردیم..
یزادهافزود:جشنوارهنظام
ناصرتق 
پیشنهادها ،رویکردی در راستای
ارتقاء خالقیت و توسعه مشارکت
کارکنان در گلگهر است که در این
جشنواره بیش از  7هزار و 500

پیشنهاد ارائه شده که از این تعداد
 ۱۶۶پیشنهاد بهصورت ویژه در
کمیتهفنینظامپیشنهادهابررسی
شده است که به هر پیشنهاد بر
اساس شیوهنامه شرکت پاداش
تعلقخواهدگرفتوبهسهپیشنهاد
برترنیزسهخودرواهداخواهدشد.
وی با بیان اینکه در سومین

جشنواره بیش از  ۴هزار میلیارد
ریال صرفهجویی توسط کمیته
فنی صحهگذاری شده است،
افزود :در دو جشنواره قبلی نیز در
مجموع در حدود  ۲۰۰پیشنهاد
ویژهبهدبیرخانهجشنوارهارسالکه
صرفهجویی در سال اول جشنواره
بیش از یکهزار میلیارد ریال و در

جشنواره دوم 2هزارو ۵۰۰میلیارد
ریالبودهاست.
شهباز حسن پور نماینده مردم
سیرجان و بردسیر در مجلس نیز
کار و کارگر را رکن استقالل و توسعه
اقتصادیکشورعنوانکردوگفت:
اگرامروزدرمقابلجنگاقتصادی
دشمن میایستیم به خاطر وجود
کارگرانی پرتالش و مبتکر است
که در مسیر رونق اقتصادی و
خودکفاییموفقهستند.
وی بر رفع مشکالت اقتصادی و
معیشتیکارگرانتاکیدکردوافزود:
دولت ،مسئوالن و کارفرمایان باید
توجه کافی به این قشر داشته
باشندتااقتصادزندگیشانفارغاز
هردغدغهورنجتامینشود.

آگهی دعوت مجمع فوق العاده تعاونی چند منظوره هلیل
(نوبت سوم) جیرفت
بـــه اطـــاع کلیـــه اعضـــا محتـــرم میرســـاند بـــا توجـــه بـــه اینکـــه
جلســـه مجمـــع فـــوق العـــاده نوبـــت دوم
ایـــن تعاونـــی بـــه حـــد نصـــاب نرســـید لـــذا جلســـه نوبـــت ســـوم
مورخـــه  98.2.24در روز ســـه شـــنبه راس ســـاعت  11صبـــح در
محـــل دفتـــر شـــرکت موکـــول گردیـــد.
علیهــذا از کلیــه اعضــای محتــرم دعــوت میگــردد کــه راس ســاعت
مذکــور در جلســه حضــور بهــم رســانند.
اعضاییکـــه مایلنـــد حـــق حضـــور و رای خـــود را بـــه نماینـــده تـــام
االختیــار واگــذار نماینــد ،الزم اســت همــراه خــود تــا یــک روز قبــل
از جلس ــه ب ــه دفت ــر ش ــرکت مراجع ــه نماین ــد.
دستور کار جلسه  :تصویب اساسنامه جدید شرکت
باتشکر هئیت مدیره

رهن و اجاره

مغازه اجاره ای مرکز شهر با اجاره ماهیانه مناسب
جیرفت _ پایین تر از میدان امام خمینی (ره) _ روبه روی بانک کشاورزی _ خیابان
دارایی(مالیات) از این سمت که وارد خیابان دارایی شدید نبش اولین چهارراه

از نظر موقعیت مغازه ها  :سر نبش چهارراه و بسیار پرتردد است.
متراژ  ۲۴مترمربع

متراژ  ۵۰متر مربع

۰۹۱۳۹۸۴۱۸۲۴

متراژ  ۷۵مترمربع

مذهبی
از آنجایی که ولی فقیه معصوم نیست
اطاعت از او هم واجب نیست?!

🌸پاسخ
⃣ 1برای اجرای احکام اسالمی شایسته ترین فرد کسی است که از
نظر تفسیر ،تطبیق و اجرای قانون اسالم در عالی ترین مرحله باشد
که از آن به «عصمت» یاد شده و مصداق آن پیامبر و امامان معصوم ع
هستندوباحضورآنهانوبتبهغیرمعصومنمیرسد.
⃣ 2در دوران غیبت معصوم ،دو راهکار قابل تصور است؛ یا پذیرش
حکام جور و عدم تفاوت گذاری بین حاکم عادل ،زاهد و اسالم
شناسبادیگرانکهبطالنآنمشخصاستویااینکهبهدنبالکسی
باشیم که از نظر شرایط نزدیک ترین فرد به معصوم باشد که بهترین
راهکاراست،چوناگرچهبهدلیلعصمتاحتمالانحرافهمچنان
وجوددارد،امااینخطاباوجودنظارتهایدرونیهمچونعدالتو
بیرونیهمچونمجلسخبرگانرهبریبهحداقلمیرسد.
✅ نتیجه :وقتی امکان حکومت ایده آل به دلیل غیبت میسر نباشد،
عقالبایدنزدیکترینمرتبهبهحدمطلوبراتامینکردکهایناقربیت
در سه جهت تجلی پیدا می کند :فقاهت ،تقوا و کارآمدی در اداره
جامعهکههمانویژگیهایولیفقیهمیباشدودرنتیجههمانطور
که اطاعت از امام معصوم واجب است اطاعت از ولی فقیه نیز
واجبمیگردد.

وجود  ۵۰۰شاعر طلبه جوان
در سطح کشور

رییسانجمنشعرطالبمرکزفرهنگیهنری:
🔹افتخار ما این است که بزرگترین شاعران ادبیات فارسی ما از جمله
حافظ،موالنا،سعدی،نظامیوسناییبرخاستهازحوزههایعلمیه
هستندومحصالنمدارسعلمیهشیعییااهلسنتبودهاند.
🔹امروز به برکت انقالب اسالمی ،حدود  500شاعر جوان طلبه در
سطح کشور هستند و از افتخارات شعر حوزه محسوب می شوند و
شاید نزدیک به  100شاعر طلبه در قم حضور دارند و این افتخاری
است.
🔹اگر طالب هنرمندانه کار کند ،از این نعمت می تواند به بهترین
شکل استفاده کند ،همانطوری که در شعر امروز ما وجود دارد که
زکریااخالقینمونهبارزاینمسألههستندکهباحفظهویتطلبگی
خود فعال بوده و استاد سطوح عالی مدرسه علمیه و یکی از شاعران
موفقبودهاست.
روایتمجازی؛

ماجرای «طلبهای که با یک تراز در
جستجوی ماه بود» چیست؟

در روزهای گذشته عکس از یک روحانی در شبکه های اجتماعی
دست به دست شد که در آن با یک تراز مشغول رصد ماه بود .این
تصویر در نهایت واکنش عجوالنه فیروزنادری از مدیران سابق ناسا را
هم در پی داشت.
در روزهای گذشته تصویری از یک روحانی در حال استهالل ماه
متشرشدکهبهسرعتدرشبکههایاجتماعیدستبهدستشده
وواکنشکاربرانفضایمجازیرابرانگیخت.
انتشار این تصور حتی منجر به واکنش عجوالنه دکتر فیروز نادری از
مدیران سابق ناسا شد .وی در واکنش به رؤیت آسمان با «تراز» توسط
یک روحانی برای رصد هالل ماه در توئیتر خود نوشت« :امیدوارم که
اینتصویریکشوخیباشد!»
اینروحانیکهمحسنمقدسزادهنامداردخودازفعالینشبکههای
اجتماعیاستکهدرپاسخبهاینرخدادخطاببهمخاطبانودیگر
کاربرانشبکههایاجتماعیدرصفحهتوئیترخودنوشت«:تصویری
ازبندهدرفضایمجازیمنتشرشدهکهگویاباترازمشغولجستجوی
ماه هستم! بنده این توضیحات را نه برای کسانی که از روی کینه و
تعصبمخالفتمیکنندبلکهبرایکسانیعرضمیکنمکهجویای
فقدان
حقیقت هستند .تراز ابزار ساده و ارزانقیمتی است که در
ً
ابزارهایگرانقیمتوپیشرفتهمیتوانصفرافقراباآنبادقتنسبتا
خوبیتشخیصدادوپسازآنبااستفادهازقطبنمایایکیازاجرام
آسمانی(مثلمحلغروبخورشید)ودانستنسمتخورشیدوماه
و ارتفاع ماه ،ماه را پیدا کرد .در اکثر استهاللها نیازی به ابزار دقیقتر
برایپیداکردنهاللنیست.عالوهبرآنقیمتباالیابزارهایدقیق
و کافی بودن دقت آن باعث میشه که در بیشتر استهاللها از ابزار
دقیقتربینیازشویم».
مقدس زاده در پاسخ به یکی از کاربران مبنی بر اینکه «آیا با استفاده
از سیستم آنالین و رایگان میتوان به صورت دقیق شروع ماههای
قمری را در هر نقطهای تشخیص داد یا خیر» گفت« :متاسفانه هیچ
فرمولدقیقعلمیبرایپیشبینیدقیقهمهماههایقمریوجود
نداره .همچنین بودجه خاصی برای استهالل در نظر گرفته نشده و
بسیاریازدوستانباهزینهوابزارشخصیاقدامبهاینکارمیکنند.
به عالوه وقتی یک علمی هم از طرف دین توصیه شده است و هم از
نظر علمی ارزشمند است هزینه کردن برای آن هم الزمه .همانطور
که شما نمیگویید چرا خرج مدرسه و آسفالت خیابان و … حیف و
میلاست!»
اینروحانیدرپاسخبهاینکهچراکشورایرانهموارهبعدازعربستان
شروع ماه قمری را اعالم میکند گفت« :اوال احتمال رؤیت هالل
در ایران و عربستان یکسان نیست .چه بسا هاللی در عربستان و
کشورهایغربیتربهراحتیقابلرؤیتباشهولیدرایرانوکشورهای
شرقی قابل رؤیت نباشه (برای اطالعات بیشتر به نقشههای رؤیت
پذیری مراجعه فرمائید) وقتی ما میتوانیم به اعالم کشور عربستان
اعتماد کنیم که هم مالکشان درست و دقیقباشه و هم روش
مشخصی داشته باشند .ممکن است شما به علت عدم اعتماد به
بندهحرفبندهراقبولنکنیدولیتوصیهمیکنمازرصدگرانیکهبه
آنهااعتمادداریدبپرسید».
مقدس زاده در پاسخ به سواالت پرتکرار کاربران مبنی بر چگونگی
گوید« :در علمای نظرات مختلفی وجود دارد .بعضی
رؤیت ماه می ً
میفرمایند حتما باید با چشم عادی رؤیت شود و بعضی رؤیت با
چشم مسلح رو قبول دارند و بعضی دیگر میفرمایند اگر در بخشی
از زمین رؤیت شود برای بقیه مکانها کافی است و هر کدام استدالل
خودشان را دارند که پیش متخصص محکم و قوی است .پس طبق
کسی ابزار دقیق رو نفی نکرده است و بر اساس نظر فقهی میتوان
به ابزار اعتماد کرد به عالوه متأسفانه فرمول دقیق علمی برای پیش
بینیقطعیرؤیتهاللدراکثرماههانداریم.ولی ًاگردرموردهاللی
مطمئن باشیم در زمان خاصی رؤیت میشود قطعا بر همین اساس
عملمیکنیم».
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رهبرمعظمانقالبدرمحفلانسباقرآنکریم؛

خرما

ملت ایران قدر انقالب را دانست به استکبار اعتماد نکرد و پیشرفت کرد

حضـرت آیـت اللـه خامنـهای در ایـن مراسـم
در سـخنانی ،یکـی از نیازهـای اساسـی امروز
بشـریت و جامعه اسالمی را فهم معارف قرآنی
و عمـل بـه آن دانسـتند و بـا اشـاره بـه تصریح
قـرآن بـر مقابلـه بـا اسـتکبار و کفـر و طواغیت
و ایسـتادگی در مقابـل آنهـا ،گفتنـد :عـزت
روزافـزون و پیشـرفت فوقالعاده ملت ایـران در
چهـل سـال گذشـته ،به علـت عمل به قـرآن و
ایسـتادگی بوده اسـت و امروز نیز تنها راه غلبه
بـر شـیاطین و کفار ،ایسـتادگی اسـت.
حضـرت آیت الله خامنه ای یکی از مشـکالت

امـروز دنیـای اسلام را آشـنا نبـودن بـا معارف
قرآنـی و عمـل نکـردن بـه آنهـا برشـمردند و
افزودنـد :آنهایی که از موضع رییس جمهوری
و یـا پادشـاه برخـی کشـورها ،بـر سـر ملـت ها
عربـده مـی ًکشـند ،همـان هایی هسـتند که
قـرآن صراحتـا دسـتور مقابلـه بـا آنهـا را داده و
تأکیـد کـرده اسـت به آنهـا اعتمـاد نکنید.
ایشـان بـا اشـاره به حرکـت بیداری اسلامی و
قیـام مـردم در برخـی کشـورها در چنـد سـال
پیش ،خاطرنشـان کردند :این حرکت به علت
قـدر ندانسـتن آن و اعتمـاد بـه آمریـکا و رژیـم

خبر
برگزاری جلسه کارگروه اشتغال و رفع
موانعتولیددرکهنوج

جلسه کارگروه اشتغالو رفع موانع تولیدبادستور کاررفع موانع
تسهیالت روستایی و عشایری ،صبح دیروز با حضور جمعی از
سرمایه گذاران طرح های اشتغال زایی در روستاها و به ریاست
لورگی معاون طرح و توسعه و برنامه ریزی فرماندار کهنوج در
محلحوزهمعاونتبرنامهریزی،برگزارشد.
ابراهیم لورگی معاون برنامه ریزی فرمانداری در ابتدای این
جلسه کل اعتبار طرح های روستایی و عشایری ارسال شده
به بانک های عامل در طول یکسال را بالغ بر 26میلیارد تومان
عنوان کرد و افزود :از این مبلغ تا کنون بالغ بر 14میلیارد تومان
توسط بانک های عامل پرداخت شده است .قابل ذکر است در
این جلسه مدیران بعضی از بانک های شهرستان هم حضور
داشتند.

اهدای خون در ماه مبارک رمضان
پایگاهانتقالخونشهرستانجیرفت

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک جیرفت
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی
اراضیوساختمانهایفاقداسنادرسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و
ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رأی شماره
 97/12 /12 -1397603190140070023هیات
دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی
و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی
حوزه ثبت ملک جیرفت تصرفات مالکانه بالمعارض
متقاضی آقای صابر شریف پور فرزند کرم بشماره
شناسنامه  6484صادره از جیرفت در ششدانگ یک
باب خانه به مساحت  590 /23متر مربع پالک –
فرعی از  – 556اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 21
فرعی از  -556اصلی قطعه  5واقع در اراضی پیر زارچ
ساردوئیه جیرفت بخش  34کرمان خریداری از مالک
رسمی آقای رحمان مشایخی محرز گردیده است .لذا
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15
روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به
صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند
می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در
صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض
طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد .

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک جیرفت
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی
اراضیوساختمانهایفاقداسنادرسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده 13آئین نامه
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و
ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رأی شماره
 97/12/12 -139760319014007013هیات
دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی
و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی
حوزه ثبت ملک جیرفت تصرفات مالکانه بالمعارض
متقاضی آقای محمد صفوی گردینی فرزند امری به
شماره شناسنامه 311صادره از جیرفت در ششدانگ
یک باب خانه به مساحت  488 /04متر مربع پالک
 فرعی از  -78اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 5فرعی از  -78اصلی قطعه یک واقع در اراضی سغدر
جبالبارز جیرفت بخش  34کرمان خریداری از مالک
رسمی آقای سید نمک موسوی محرز گردیده است .
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله
 15روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت

صهیونیسـتی خامـوش شـد اما ملت ایـران به
برکـت امام بزرگوار که سرشـار از معـارف قرآنی
بـود ،قـدر حرکـت و انقلاب خـود را دانسـت و
از همـان روز اول بـه قـدرت هـای اسـتکباری
اعتمـاد نکـرد و در مقابل آنها ایسـتاد.
ایشـان در بخـش دیگـری از سـخنان خـود،
قـرآن را یـک اثـر هنـری بـی نظیـر خواندنـد
و بـا تأکیـد بـر اینکـه قـرآن بایـد در جلسـات و
محافـل ،هنرمندانـه قرائـت شـود ،گفتنـد:
قرائـت هنرمندانـه قـرآن و تکیه صحیـح و بجا
بر عبـارات ،موجب تأثیرگـذاری بر مخاطبان و

فهـم آن مـی شـود.
رهبـر انقلاب اسلامی ،فهـم قـرآن را زمینـه
سـاز گشـوده شـدن درهـای معـارف گوناگون
دانسـتند و بـا اشـاره بـه جلسـات و محافـل
قرائـت قـرآن در مـاه مبـارک رمضـان ،تاکیـد
کردنـد :بایـد ایـن محافـل در طـول سـال در
مسـاجد برگزار و مسـاجد به پایگاه های قرآنی
تبدیـل شـوند.
حضـرت آیت الله خامنـه ای افزودند :عالوه بر
محافل قرائت قرآن باید جلسـات تفسـیر قرآن
نیز برگزار شـود تا سـطح معارف قرآنی و دینی

جامعه افزایش یابد.
ایشـان تأکیـد کردنـد :انـس جامعه بـا معارف
قرآنـی موجـب اسـتحکام و قـوام جامعـه در
شـئونات و مسـائل مربوط بـه حیـات دنیوی و
حیـات اخـروی خواهـد شـد.
در ایـن محفـل نورانـی جمعـی از اسـاتید و
پیشکسـوتان ،قاریـان جـوان ،گـروه هـای
جمعخوانـی ،تواشـیح و مدیحهسـرایی و
مناجاتخوانـان بـه اجـرای برنامـه پرداختند.
در پایـان ایـن مراسـم نمـاز مغـرب و عشـاء بـه
امامـت رهبـر انقلاب اسلامی اقامـه شـد.

از طالب برتر علمی ،پژوهشی ،اخالقی و جهادی
حوزه علمیه عنبرآباد تجلیل بعمل آمد

از طالب برتر علمی ،پژوهشی،
اخالقی و جهادی حوزه علمیه
عنبرآبادکهاسامیایشانبهشرح
ذیلمیباشدتجلیلبعملآمد.
🔻نفرات برتر پایه دوم :نفر اول
جواد عسکرپور /نفر دوم محمد
زرنگ  /نفر سوم سجاد محمدی
سلیمانی.

🔻نفراتبرترپایهسوم:نفراولعلی
حیدری/نفردومفرزاداطمینانی
/نفرسومحسینمنصوربهمنی.
🔻نفرات برتر پایه چهارم :نفر اول
حسین لطفی  /نفر دوم میالد
ارژنگی/نفرسوماحمدسعیدی.
🔻نفرات برتر پایه پنجم :نفر اول
امیر اسکندری  /نفر دوم محمد

سعیدی نفر سوم منصور زبر
دست.
🔹همچنین لوح تقدیر اخالق ،به
آقای محمد جواد بیداری تعلق
گرفت.
🔹در این مراسم از طرف معاون
پژوهش ،از آقای جواد دولت
کردستانی که رتبه برتر جشنواره

مقاله نویسی عالمه حلی(ره) را
کسبکردهبودتقدیرشد.
🔹همچنین در پایان از آقایان؛
احمدشهریاری،حسینلطفی،
قاسم ساالری ،جاسم بازگیر،
محمدعلی ساالری ،علی
محمدی ،پرویز جنبش بعنوان
طالبگروهجهادیتقدیرشد.

سه واحد تولید زولبیا در شهر جیرفت پلمپ شد

رضا محمودی در گفت و گو با
خبرنگار ایرنا افزود :در بازدید از
 2واحد قنادی ،بیش از 200
کیلوگرم شیرینی ،زلوبیا و بامیه
کهدرشرایطغیربهداشتیتولید
و نگهداری شده بود به دستور
ریاست شعبه اول اداره تعزیرات
حکومتی و واحد بهداشت
محیطجیرفتمعدومشد.
وی همچنین از بازداشت  2نفر
از خاطیان تولید زولبیا ،بامیه و
شیرینی در شهرستان جیرفت
خبر داد و گفت :صاحبان یک
کارگاه تولید زولبیا و بامیه در

به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند
می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید
ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در
صورت انقضای مدت مذکور به عدم وصول اعتراض
طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک جیرفت
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی
اراضیوساختمانهایفاقداسنادرسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده 13آئین نامه
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و
ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر با رأی شماره
 97/11/14 -139760319014006271هیات
اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جیرفت تصرفات مالکانه
بالمعارض متقاضی خانم بیتا خزائی فرزند ابراهیم به
شماره شناسنامه 3020349273صادره از جیرفت
در ششدانگ یک باب خانه و باغچه به مساحت /87
206متر مربع پالک  -فرعی از  579اصلی مفروز و
مجزی شده از پالک  28فرعی از  -579اصلی قطعه
دو واقع در اراضی رهجرد جیرفت بخش  45کرمان
خریداری از مالک رسمی آقای صمدالله گیالنی محرز
گردیده است  .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در
دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می شود در صورتی
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم
و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم
اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم
نمایند بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور به
عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر
خواهدشد.
آگهیفقدانسندمالکیت
چون آقای ناصر ساالری مالک ششدانگ پالک 3038
فرعی از  -705اصلی واقع در بخش  45کرمان با ارائه
دو برگ شهادت شهود تصدیق شده ادعا و اعالم نموده
ً
اصل سند مالکیت پالک اخیر الذکر که قبال ذیل ثبت
 14305صفحه  34دفتر امالک  88محلی جیرفت
صادر و تسلیم شده است به علت جابه جایی مفقود
گردیدهازاینادارهتقاضایصدورسندمالکیتالمثنی
پالک فوق را نموده لذا بنا به درخواست نامبرده و بر
حسب دستور تبصره یک ماده  120آئین نامه – قانون

حال معدوم کردن تخم مرغ

های تاریخ گذشته بودند و به

ثبت مراتب در یک نوبت آگهی میگردد تا چنانچه
شخص یا اشخاصی مدعی انجام معامله نسبت به ملک
مرقوم و یا وجود اصل سند مالکیت مورد ادعا نزد خود
می باشند از تاریخ انتشار آگهی ( یک نوبت است)
10روز مراتب را با ارائه اصل سند مالکیت یا
ظرف مدت ً
سند معامله کتبا به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان
جیرفتاعالمنمایندبدیهیاستپسازانقضایمهلت
مقرر در آگهی (  10روز) هیچگونه ادعایی از هیچ کس
مسموع نخواهد بود و این اداره وفق ضوابط و مقررات
نسبت به صدور سند مالکیت المثنی به نام مالک اقدام
خواهد نمود .

آگهیتجدیدحدوداختصاصی
چون ششدانگ یک باب خانه پالک 9191فرعی574
–اصلیبهمساحت 498مترمربعبخش 45کرمانواقع
در اراضی جیرفت مورد تقاضای آقای حمید افشارپور
باغخان به استناد رأی -139760319014005831
 97/10/26مالکیت نامبرده قرار گرفته است و
آگهی موضوع ماده  3قانون تعیین و تکلیف وضعیت
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده
 -13آیین نامه قانون ثبت منتشر و در موعد مقرر مورد
واخواهی قرار نگرفته و نیاز به تحدید حدود دارد لذا
حسب درخواست شماره 719مورخ 98/1/26مالک
بدینوسیلهآگهیتحدیدحدودآنبهاستنادتبصرهماده
 13قانون مزبور منتشر و عملیات تحدیدی آن از ساعت
 8صبح روز دوشنبه مورخ  98/03/20شروع و به عمل
خواهد آمد لذا به مالک یا مالکین امالک مجاور مزبور
اخطار می گردد که در موعد مقرر در این اعالم به محل
وقوع ملک حاضر و در صورت عدم مراجعه مجاورین
عملیاتتحدیدیبامعرفیمالکانجاموچنانچهکسی
از مجاورین بر حدود و حقوق ارتفاقی آن اعتراض داشته
باشد بر طبق ماده  20قانون ثبت و ماده  – 86اصالحی
پس از تنظیم صورت مجلس تحدیدی اعتراض خود را
ً
کتبا به این اداره اعالم ظرف مدت  30روز دادخواست
به مراجع ذیصالح قضایی تقدیم نماید و گواهی
دادخواست به این اداره ارائه نماید و پس از گذشت
مهلت یاد شده هیچ گونه ادعایی مسموع نخواهد بود .
آگهیتجدیدحدوداختصاصی
چون ششدانگ یک باب مغازه پالک  396فرعی
 – 556اصلی به مساحت  58/26متر مربع بخش 34
کرمان واقع در اراضی سنگ سفید ساردوئیه جیرفت
مورد تقاضای خانم سهیال رضایی زاده به استناد رأی
 97/11/3 -139760319014005950مالکیت
نامبرده قرار گرفته و آگهی موضوع ماده  3قانون تعیین
و تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد

علت باز نکردن درب کارگاه برای
بازدید بازرسان مرکز بهداشت،
بازداشت شدند .رئیس مرکز
بهداشت جیرفت ادامه داد:
حسب دستور رئیس شعبه اول
تعزیرات حکومتی شهرستان
جیرفت و همکاری یگان ویژه
نیروی انتظامی ،افراد متخلف
به علت تهدید علیه بهداشت
عمومیروانهبازداشتگاهشدند.
شهرستان جیرفت با  308هزار
نفر جمعیت در فاصله 230
کیلومتری جنوب کرمان واقع
شدهاست.

سند رسمی و ماده  -13آیین نامه قانون ثبت منتشر و
در موعد مقرر مورد واخواهی قرار نگرفته و نیاز به تحدید
حدود دارد لذا حسب درخواست شماره  2028مورخ
 98/2 /16مالک بدینوسیله آگهی تحدید حدود آن
به استناد تبصره ماده 13قانون مزبور منتشر و عملیات
تحدیدی آن از ساعت  8صبح روز دوشنبه مورخ
 98/03/27شروع و به عمل خواهد آمد لذا به مالک
یا مالکین امالک مجاور مزبور اخطار می گردد که در
موعد مقرر در این اعالن به محل وقوع ملک حاضر و
در صورت عدم مراجعه مجاورین عملیات تحدیدی با
معرفی مالک انجامو چنانچه کسی از مجاورینبر حدود
و حقوق ارتفاقی آن اعتراض داشته باشد بر طبق ماده
 20قانون ثبت و ماده  – 86اصالحی پس ازً تنظیم
صورت مجلس تحدیدی اعتراض خود را کتبا به این
اداره اعالم ظرف مدت  30روز دادخواست به مراجع
ذیصالح قضایی تقدیم نماید و گواهی دادخواست به
این اداره ارائه نماید و پس از گذشت مهلت یاد شده
هیچ گونه ادعایی مسموع نخواهد بود .

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک جیرفت
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی
اراضیوساختمانهایفاقداسنادرسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و
ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رأی شماره
 97/11 /14 -139760319014006261هیات
اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی
و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی
حوزه ثبت ملک جیرفت تصرفات مالکانه بالمعارض
متقاضی خانم فاطمه فاریابی فرزند عباس بشماره
شناسنامه 436صادره از جیرفت در ششدانگ یک باب
خانه به مساحت  331متر مربع پالک – فرعی از –611
اصلی مفروز و مجزی شده از پالک -21فرعی از-611
اصلی قطعه  5واقع در اراضی باغعلیشیر ساردوئیه
جیرفت بخش  34کرمان خریداری از مالک رسمی
آقای نورالله فاریابی محرز گردیده است .لذا به منظور
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی
می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از
تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را
به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع
قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در صورت انقضای
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند
مالکیت صادر خواهد شد .

نکته های ناب
🔻نفرات برتر پایه
دوم :نفر اول جواد
عسکرپور /نفر
دوم محمد زرنگ
 /نفر سوم سجاد
محمدی سلیمانی.
🔻نفرات برتر پایه
سوم :نفر اول علی
حیدری /نفر دوم
فرزاد اطمینانی /
نفر سوم حسین
منصوربهمنی.
🔻نفرات برتر پایه
چهارم :نفر اول
حسین لطفی  /نفر
دوم میالد ارژنگی
 /نفر سوم احمد
سعیدی.
🔻نفرات برتر پایه
پنجم :نفر اول امیر
اسکندری  /نفر
دوم محمد سعیدی
نفر سوم منصور
زبر دست.

افکار_پاک
خانم ها لباسهای تمیز را کنار لباسهای تمیز و لباس های کثیف را کنار لباسهای کثیف
می گذارند .هندسه عالم هم همین است  .آنهایی که پاک اند کنار پاکی ها و پاکان قرار
میگیرند و آنهایی که ناپاک اند کنار ناپاکیها و ناپاکان قرار میگیرند
ْ َ َ ُ
ات ل ْل َخبيث َ
ين َو..
و این
خـود َّحقیقتی است که قرآن کریم از آن یاد میکند :الخ ِبيث ِ ِ ِ
َ َّ ِّ َ ُ
ات للط ِّيب َ
ين آیه ۲۶سوره نور .پس پاک شـویـم تا دوستـانی پاک پیـدا کـنیم
ب
والطي ِ ِ
پاک شویم تا افکاری پاک و زیبا نصیب مان شود.
مجلس_میهمانی
پیرمرد از جایش برخاست تا بیرون برود اما وقتی که بلند شد  ،عصای خـود را بر عکـس بـر
زمـیـن گـذاشت و چـون دستـه عصا بر زمین بود  ،تعادل کامل نداشت
دیگران فکر کردند که او چون پیـر شده ،دیگر حواس خـودش را از دسـت داده و متـوجه
نیست کـه عصایـش را بر عکس زمیـن گذاشته ؛ به همیـن دلیـل با حالتی که خالی از
تمسخرنبـودبـهاوگـفتند:
چراعصایت را برعکس گرفتهای؟ پیرمرد آرام و متین پاسخ داد انتهای عصا خاکی است؛
میخواهـمفـرشخانهتانخاکینشـود.مـراقبقضاوتهایمانباشیـم
مراقب دل ها باشیم !
مـراقـبباشیـمصدایماندیوارصوتیقلبیرانشکند
مراقب باشیم عیب آدم ها را داد نزنیم  ،چون اول شخصیت خودمان را ترور میکنیم و بعـد
آبروی آنها را ...
خداوند صدای تـرک دل ها را زودتر از فریاد زبان ها میشنود
جواب_رد_به_شکم
روزى امیرالمـومنیـن على علیه السالم از درب دکان قصابى مىگذشت  .قصاب به آ 
ن
ت هاى بسیار خوبى آورد ه ام  ،اگر می خواهید
حضرت عرض کرد یا امیرالمؤمنین ،گـوش 
ببرید
حضرت فرمود اآلن پول ندارم که بخرم .عرض کرد من صبر میکنم ،پولش را بعدا بدهید .
امـام فـرمـود مـن به شکـم خـود میگویـم که صبر کند  .اگر نمى توانستـم به شکـم خـود
بگویـم  ،از تـو میخواستم که صبر کنى  ،ولى حاال که میتوانـم  ،بـه شکم خود میگویم که
صبر کند .ارشـاد القلوب دیلمى  ،ابی محمد حسن دیلمی  ،صفحه۱۱۹
َّ ُ ْ َ َّ ْ َ َ َّ ُ َ ٌّ َّ
ـالل ْیل َو ُذ ٌّل ب َّ
الن َه ِار  .از مقـروض
قال امیرالمومنین علی علیهالسالم ِإیاكم و الدین ف ِإنه هم ِب
ِ
ِ
بـودن و قرض گـرفـتـن دوری كنید ،چون دین ّ
هم و اندوه شمـا در شب «وقتی که به فکـر
ِ
بدهی ها میافتید» و ذلـت و خــواری شـمــا در روز را «وقـتـی طلبكار را میبـیـنـد» در پی
دارد .مـنـبـع من الیحضره الفقیه  ،جلد ، ۳صفحه۱۸۲
کور_واقعی
درویشی تنگـدست بـه در خـانه توانگـری رفت و گفت :شنیـده ام مالی در راه خدا نذر
کرده ای که به درویشان دهی  ،من نیز درویشم .توانگر گفت :من نذر کوران کرده ام تو
کورنیستی
درویـشتاملیکـردوگـفت:ایخواجهکور حقیقیمنم کهدرگاهخدایکریمراگـذاشـتـه
بـه در خـانه چـون تـو گدائی آمده ام  ،این را بگفت و روانه شد
حدیث
َ َ َ ََ َ ََ َ َ
َ َ ََ ّ
ّ
ضانک َت َبالل ُه
هررم
امـام
صـادقعلیـهالسالممـنصامثالثةأی ٍام ِمن ِ
آخ ِرشعبانووصلها ِبش ِ
هرین ُم َتتاب َ
َل ُه َص َوم َش َ
ین
ع
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ن هـا را بـه ماه_رمضان ّمتصل کنـد ،خـداونــد
روز آخر شعبان را روزه بدارد و آ 
هرکس سه ِ
بـرای او پــاداش روزه دو مــاه پیاپی را مینویسد .بحاراالنوار
دو_آفت_صدقه
ی شـود هـم باید از مال حالل باشـد و از طریقی شرعی به دست آمـده
مالی کـه انفاق م 
باشـد و هــم از نظــر کیـفـیت بایـد حداقل به گـونهای باشد که اگـر به خود دهنـده آن را
َبـدهـندباخـوشـحالیآنرابگیرد
َْ ُ ُ ْ
َ
ْ َ ّ ْ ََ
َیأ ُّی َها َّالذ َ
یـن َءامَـنُـوا ل ت ْب ِطلوا ص ََـدق ِاتکُـم ِبالم ِ
ن َو الذی .سوره بقره آیه  . ۲۶۴منت
ِ
گـذاشتن و اذیت کردن  ،دو خطـر مهمی است که اجر صدقات را تهدید میکند .خـداوند
متعال در ایـن آیه  ،مـردم را از نابـود کـردن اجـر صـدقاتشان با مـنت و اذیت نهی میکند
ی شود که انفاق در راه خـدا در صـورتی در پیشگاه پروردگار
از این آیه به خوبی استفاده م 
ب آزار و رنجش نیازمندان
مورد قبول واقع میشود که به دنبال آن منت و چیزی که مـوج 
استنباشـد
بنا بر این کسانی که در راه خـداوند بـذل مال میکنندولی بدنبال آن منت میگذارند یا کاری
کـه مـوجب آزار و رنجش اوست انجـام میدهنـد در حقیقت با ایـن عـمل ناپسند  ،اجـر و
پاداش خـود را از بیـن میبرند .در این بین کسی اجر میبرد که بتواندکار ارزشمند خود رااز
این دو آفت نابودگر حفظ کند
در قرآن آمده دین_اجباری نیست یعنی چه؟
🌷اگر کسی نقاشی کشیده باشد و به نظر شما نقاشی او زیبا نباشد آیا میتواند شما را مجبور
کند که نقاشی او را زیبا ببینید⁉️
✴️ممکن است او شما را مجبور کند ،تا بگویید آن اثر زیباست ،ولی نظر قلبی و واقعی شما با
زور و اجبار عوض نمی شود.
✴️چنانچه که اگرکسی را دوست نداشته باشید آیا می تواند شما را آنقدر بزند تا او را واقعا
دوست داشته باشید؟ جواب روشن است.
🌸 چیز هایی که به نظر و عقیده افراد بستگی دارد مانند زیبایی ،زشتی ،دوستی ،دشمنی
و ...از چیز هایی است که با زور نمی توان آن را به کسی تحمیل کرد.
✅دین و خداشناسی نیز همین طور است.
اگر کسی وجود داشتن خداوند برایش ثابت نشده نمی توان به او آنقدر کتک زد ،تا برایش
ثابت شود و یقین کند که خداوند وجود دارد .چنانچه اگر کسی فکر کند در روی زمین سه
خدا وجود دارد نمی توان با زور به او ثابت کرد که خدا یگانه است ،بلکه باید به دلیل های
عقلی ،نظر او را اصالح کرد.
این که می گویند در دین اجباری نیست ،ترجمه آیه :ال اکراه فی الدین ...است و معنای آن
این است که دین از امور اعتقادی بوده و باید با دلیل و عقل ثابت شود.
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هفته نامه خرما
صاحب امتیاز و مدیر مسئول :حجه االسالم و
المسلمینمهندسمحمداحمدیوسفی
سردبیر :حجه االسالم فرزاد احمد یوسفی
مدیر داخلی  :علی داور
طراح :بهار ستایی مختاری
نمایندگی عنبراباد  :سلمان احمد یوسفی 09369550403
نمایندگی استان قم ۰٩١۶٢١١۰٩۶٣:

گام دوم خدمت در عنبرآباد

عنبرآبـاد شـهری اسـت کـه در یکسـال گذشـته بـا
همت مهندس مراد دنیا شـهردار و اعضای شـورای
شـهر توسـعه و پیشـرفت آن بصـورت کالسـیک و
شـکیل در حـال انجام اسـت.
در هفتـه گذشـته بـا حمایت های محمود رییسـی

سرپرسـت فرمانـداری
عنبرآبـاد و بـا مدیریـت مهنـدس دینـا و پشـتیبانی
اعضـای شـورای شـهر همچـون روزهـای گذشـته
شـاهد خدماتـی نـو در نقـاط مختلف شـهر بودیم.
عنبرآبـاد بـرای جلـوه زیبایـی آن نیـاز بـه آسـفالت

محلات و لکـه گیـری نقـاط مختلـف داشـت.
کـه ایـن هفتـه شـهرک نخـل ایـن شـهر بـا تدبیـر
مهندس رئیسـی فرمانـدار و مدیریت مهندس دینا
زیرسـازی و امولسـیون پاشـی ایـن شـهرک انجـام
گرفت.
گرچـه شـهرک نخل یکی از پرجمعیـت ترین نقاط
شـهر عنبرابـاد اسـت و سـالها بـوی محرومیـت و
مظلومیـت آن بـه مشـام میرسـید امـا تدبیـر دینـا
بـرای خدمـت در ایـن منطقـه مضاعـف گردیـد.
همچنیـن برای زیباسـازی شـهر جـداول باید رنگ
آمیـزی میشـد کـه بـا همـت مضاعـف نمـا و جلوه
خاصـی بـه عنبرآباد زیبـا داده اسـت.
مهنـدس دینـا شـهردار و اعضـای شـورای شـهر

عنبرابـاد در بازدیـدی کـه از کارخانـه آسـفالت
داشـتند بـا خردجمعـی و مشـورت بـه دنبـال احیا
و سـاماندهی کارخانه آسـفالت هسـتند که سـالها
برزمیـن مانـده و دسـتگاهها و ماشـین آالت آن در
حـال مسـتهلک شـدن هسـتند.
خدمتـی مانـدگار در هفتـه گذشـته کـه در شـهر
عنبرابـاد صورت گرفت ،آتش سـوزی جایگاه پمپ
بنزیـن بلوچسـتانی مرکـز شـهر عنبرابـاد بـود کـه
در کمتـر از  3دقیقـه ماشـین هـای آتش نشـانی با
مدیریت دینا شـهردار و حسـین توکلی رئیس آتش
نشـانی عنبرآبـاد اطفـا گردید.
در همیـن لحظـه تانکـر سـوخت در حـال تخلیـه
بنزیـن بـود که فاجعـه بزرگـی در حال وقـوع بود که

همت مجموعه شـهری
عنبرآبـاد جلـوی ایـن فاجعـه را گرفت.
الزم بـه ذکـر اسـت کـه آتـش سـوزی جایـگاه پمپ
بنزیـن بلوچسـتانی در سـاعت  1بامـداد صـورت
گرفـت کـه دینـا شـهردار و مرتضـی جهانشـاهی

نمایندگی سیستان و بلوچستان :نظر محمد بادین

09153407027

لیتوگرافی و چاپ  :کرمان چاپ
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هماهنگی و پشتیبانی کرمان :رضا مشایخی 09131986557
نمایندگی شهرکرد :شهرام اسدی 09132840826

عضـو شـورای شـهر دقایقـی بعـد خودشـان را بـه
محل آتش سـوزی رسـاندند و مدیریت اطفا حریق
را برعهـده گرفتند،کـه خدمات توکلـی رئیس آتش
نشـانی و پرسـنل آتـش نشـانی قابل تقدیر اسـت.

با جوانان کارآفرین در سال رونق تولید

به بهانه سال رونق تولید این هفته در
خدمت یکی از جوانان فعال و پویا
جنوبکرمانهستیم.
این جوان سالها در بحث تولید و
خدمات در جنوب کرمان خدمت
نموده و زمینه اشتغال بسیاری از
جوانانرافراهمنمودهاست.
🔵لطفاخودتانمعرفیکنید.
منصور مروجی فرد هستم از هند
کوچکایرانشهرستانسبزواران.
🔵بهچهفعالیتهاییمشغولهستید؟
گلخانهدارموباغدار
سردخانهوسورتینگمرکباتهمدارمو
در زمینه خرما و بسته بندی خرما و تره
بارهمفعالیتمیکنم.
عضو هیئت مدیره یک شرکت هم
هستمکهخودمهمسهامدارهستم.
بازاریابی و صادرات محصوالت
کشاورزی به افغانستان و پاکستان و
روسیهوباکوانجاممیدهم
🔵جایگاه صنعت در جنوب کرمان
کجاست؟
از نظر بنده زنجیره تولید و فرآوری و
بایستی همراه هم رشد کند در جنوب
اتفاقنیفتاده..
مثال در بحث ساماندهی تولید
محصوالت کشاورزی کارخانه فرآوری
نداریموکمبودحسمیشود.
دوم بحث حمل و نقل ارزان در جنوب
باعثرشدصنعتمیشود
سوم هدایت سرمایه گذار به سمت
احداث کارخانجات بزرگ دارای
اشتغالپایدار.
جنوب فعال غیر از صنعت سردخانه
تقریباصنعتیوجودندارد
بحث بازاریابی حداقل این است
دفاتر فروش محصوالت در کشورهای
همسایه دایر شود که نیازمند حمایت
دولت و تسهیل کردن سازوکارهای
قانونیوتوانمندسازیتجارعاشقاین

کارانجامپذیرد.
در مجموع پولهایی که امسال
الحمدالله بواسطه فروش محصوالت
کشاورزی وارد جنوب کرمان شده اگر
به سمت احداث کارخانجات مختلف
هدایت شوند بدون دریافت تسهیالت
شاهد احداث هزاران کارخانه تولیدی
میشویمنیازاستکارشناسانباایجاد
تعاونیوتشکلها کشاورزانراتشویق
بهسرمایهگذاریکنند.
و در آخر احساس میکنم صنعت
جنوب رو به پیشرفت است و حرکت
خود را شروع کرده است .
🔵جنابعالی بعنوان یک صنعتگر اگر از
اول برگردید باز همین شغل انتخاب
میکنید؟چرا؟
بله ولیکن دیگر به شغل مرتبط با
سردخانهبرنمیگردم
تولیدواشتغالعشقمناست.
🔴دیدگاه مسولین نسبت به صنعت در
جنوببهچهوضعیهست؟
خیلی مثبت است و فقط به نظرم به
هماهنگیبیشترنیازدارد.
🔴فکرکنیداالنفرماندارمنصورمروجی
بودچهاقداماتیانجاممیدادید؟
طبیعیه نگاهم به سمت صنعت و
اشتغالپایداربود.
اولین اقدام کمیته های مختلف
مشاوره ترتیب میدادم و جلسات رو هر
ماه یکبار با جمعی از نخبه ها و فعالین
اقتصادیمیگذاشتم.
و اولویت اولم هماهنگی بین مدیران
و متولیان بخش صنعت و کشاورزی و
آب و برق و سازمان تعاون روستایی و
مخصوصا دریافت گزارش هفتگی از
اتاقبازرگانیبود.
🔵خاطرات خوب و بدی که در این حوزه
داریدبرایماننقلکنید؟
بهترینخاطراتملحظهپرداختحقوق
نیروهایم است .خیلی خوشحال

میشوم.
و بدترین خاطرات عمرم در صنعت
از یک بانک دارم رئیس حوزه غیر
بومی یک بانک باعث اذیت و آزار من
و همکارانم شد تا جاییکه اشک ما را
درآورد
تا پارسال هیچ وقت در نظام مقدس
جمهوری اسالمی احساس تنهایی
نکردم.
🔵صنعتجنوببهکجاخواهیدرسید؟
حرکت آغاز شده و ما با حمایت قاطع
به سمت و سوی صنعتی شدن پیش
میرویمازدوجهتصنعتومعدن.
مثال در تولید محصوالت کشاورزی
اینقدرحجمتولیدباالستبازاراکثریت
کشورهای همسایه را هم اشباع
میکنیم.
شواهدحاکیازاینست
منتظر انقالب در زمینه اشتغال پایدار
باشیم.
درآیندهباکمبودشدیدنیرویانسانی
مواجههستیم.
االن هم فصل تولید کمبود نیرو از
اردوگاههای افغانها در بردسیر جبران
میشود.
🔵 سردخانه داران جنوب به انسجام
خواهندرسید؟بهچهشکلی؟
بلیصددرصد
باایجادتشکلوانجمنصنفی
بزرگترین تشکل انجمن صنفی در
جنوبمیتواندانجمنسردخانهباشد.
🔵 نقش بانکها در حمایت شما خوب
بوده؟
بیشترین نقد به بانکها پرداخت
تسهیالت به صورت رانتی به افراد غیر
مرتبط در هر حوزه ای بوده .
و هنگام وصول هم با اولین ابالغ سراغ
ما صنعتگران آمدند نه ان نورچشمی
ها .
خوب است مدیر بانک بومی باشد تا با

سابقه همه همشهریان آشنایی کامل
داشتهباشد.
میخواهم از برخی از مدیران تشکر
کنم.
ازهمهبانکهاتشکرمیکنم.
از اقای رئیسی رئیس شعبه بانک
کشاورزی مرکزی و آقای فاریابی در
شعبه بعثت و بانکهای ملت و صندوق
کارآفرینی امید هم تشکر و قدردانی
میکنم.
🔵چند نام میبرم اولین جوابی که به
ذهنتانخطورمیکندبفرمایید.
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