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عید فطر روز اول ماه شوال و 
اعیادمسلمانان  مهم ترین  از 
روایات  برخی  از  است. 
برای  روز  این  که  برمی آید 
ماه  در  آنها  روزه  که  کسانی 
روز  شده،  پذیرفته  رمضان 
این  است.  پاداش  و  عید 
کشورهای  بیشتر  در  روز 
اسالمی، تعطیل رسمی است 
و مسلمانان نماز عید برگزار 
روزه  روز،  این  در  می کنند. 

گرفتن حرام و پرداخت زکات فطره بر مسلمانان واجب است.
معنای کلمه »ِفطر« در لغت، به معنای روزه نبودن است، 

که از ریشه َفطر به معنای شکافتن، ابتدا و اختراع گرفته شده است.
ماُء اْنَفَطَرْت؛آن زمان که   کلمه »اْنَفَطَرْت« در قرآن کریم: »ِإَذا الَسّ

آسمان از هم شکافته شود«از همین ریشه است
عید فطر اولین روز ماه شوال است. عید فطر با رؤیت هالل ماه شوال 
در پایان روز ۲۹ ماه رمضان و یا گذشت ۳۰ روز از اول ماه رمضان، 

ثابت می شود.
بر اساس برخی روایات، ماه رمضان، پیوسته ۳۰ روز است و هیچ گاه 
کمتر از آن نمی شود. گروهی از قدما نیز بدان قائل بودند. اما در 
مقابل، بعضی روایات بیان می کند که ماه رمضان همچون دیگر 

ماه ها در نوسان است و می تواند ۲۹ یا ۳۰ روزه باشد.
بیشتر فقها قائل به این دیدگاه اند

در فقه شیعه ماه نو و تعیین عید فطر از جهت مصداقی جنبه 
تقلیدی صرف ندارد. از طریق رویت توسط خود شخص یا دو نفر 
عادل یا به دلیل شیاع یا سی روزه شدن ماه رمضان ثابت می شود. 
بیشتر مراجع حکم حاکم شرع را نیز در این زمینه مالک می دانند 
مگر اینکه فرد مطمئن باشد که حاکم شرع اشتباه کرده است. بیشتر 
مراجع اثبات ماه نو برای شهرهای هم افق نیز سرایت می دهند. 
بعضی مراجع رویت هالل را تنها از طریق چشم غیرمسلح مالک 

می دانند نه با دوربین و تلسکوپ و بعضی دیگر خیر.
بعضی از مراجع تقلید و علمای شیعه معتقدند تعیین عید فطر بر 
عهده حاکم شرع است و پیروی از آن بر تمام شیعیان حتی مراجعی 
که نسبت به آن علم ندارند )رؤیت ماه جدید برای آن ها ثابت نشده( 
الزم است. هر چند اگر فردی مطمئن شود که آن روز آخر ماه 
رمضان یا دوم ماه شوال است شرعًا نمی توان او را از عمل به علم 

خود بازداشت.

یادداشت مدیر مسئول

به بهانه عید سعید  فطر
 و حلول ماه شوال
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 شهرداری دوساری در جهت خدمت رسانی هرچه 
بیشتر به مردم و سهولت در شناسایی آدرس اقدام به 
تابلو کوچه ها وخیابان های شهر  نامگذاری ونصب 

دوساری نمود 
خصوص  این  در  دوساری  شهردار  داوری  مجید   
شهر  بولوارهای   و  ها  خیابان  ها،  کوچه  گفت:تمام 

دوساری نامگذاری و تابلوهای آنها نصب شد 
 وی گفت:اکثریت خیابان های شهر دوساری به نام 

شهدای این شهر نامگذاری شده است 

نامگذاری و نصب تابلو کوچه ها و خیابان های شهر دوساری

مهندس مجید داوری  شهردار  و اعضای شورای اسالمی شهر دوساری

عید عبادت و بندگی رگامی باد

عید فطر، عید روشـن بندگی در سـرانجام ماهی اسـت که پرودگار، انسـان را به صبر و رستگاری دعوت کرد؛ و خوشا به 
حال آنانی که در فرصتی که رفت، همه وجودشـان، مسـتعد نیاز و عنایت او شـد ، فطر جشـن فطرت هاي پاکي مي باشـد که در 
ماه میهماني خدا به وصل و قربش نائل شده و در چشمه فیاض الهي رمضان وجود خود را از غبارهاي دنیوي زدوده و شایسته 
و سـربلند از آزمـون اخـاص و بردبـاري بـه سـرمنزل توبه و بازگشـت بـه درگاه خداوند یکتا رسـیده اند تا در طلیعه ماه شـوال این 
بـزم عظیـم، خداوند را شـاکر باشـد.این عید بندگـی و عبادت را به محضر مقام معظـم رهبری)مدظله العالی( مـردم عزیز ایران 

اسـامی و همشـهریان عزیز شهر دوساری تبریک و تهنیت عرض مینماییم.

عید سعید

 فطر  

رگامی باد 

عید رمضان آمد و ماه رمضان رفت 
صد شکر که این آمد و صدحیف که آن رفت

سـاعات، بـه لحظـات حلـول مـاه شـوال نزدیـک می شـود و عید انسـانیت فـرا می رسـد. در فرهنگ اسـامی 
نخسـتین روز مـاه شـوال بـه عنـوان عید فطر و جشـن بازگشـت به فطرت معین شـده اسـت. زیرا مسـلمانان 
روزه دار در طـول مـاه رمضـان بـا ارتبـاط هـای پی در پی بـا خداوند متعال و اسـتغفار از گناهان به تصفیـه روح و 
جـان خویـش همت گماشـته و از تمام آلودگی های ظاهری و باطنی که بر خاف فطرت آنهاسـت، خـود را پاک 

نمـوده و بـه فطـرت واقعی خـود برمی  گردند.
اینـک انسـان هـای متدیـن و بـا اخـاص بـه پـاس شـکرانه سـی روز جلـوس بـر سـر سـفره پـر فیـض رمضـان و 
نعمتهـای فـراوان الهـی و درک روزها و شـب های با عظمـت این ماه، با حضور در نماز عید سـعید فطر، نهایت 

تقدیـر و سـپاس خـود را از خداونـد بلنـد مرتبه بـه نمایش خواهند گذاشـت. 
اینجانب ضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادات مردم قدرشـناس و متدین شهرسـتان های جیرفت و عنبرآباد 
در ماه مبارک رمضان، عید سـعید فطر را به همه مسـلمانان جهان بویژه مردم شـریف این شهرستانها تبریک 

و تهنیـت عرض می کنم.
سـامتی و طـول عمـر بـرای مقـام معظـم رهبـری، تعجیـل در امر ظهـور حضـرت ولی عصر)عـج( و اسـتقرار 
عدالت مهدوی در جهان، سـر بلندی و عزت اسـام و مسـلمین، قبولی عبادات روزه داران و حفظ معنویت 

در تمـام ایـام سـال را از خداوند متعال مسـئلت دارم.

یحیی امکلی پور نماینده رمدم رشیف شهرستا  ن اهی جیرفت و عنبرآباد رد مجلس شورای اسالمی



خصوصا  داران  روزه  توجه  ✅قابل 
کسانی که می خواهند، بدنشان را 

پاک سازی کنند:
اِدِق علیه السالم َقاَل: ✅ عِن الصَّ

ْجَساِد 
َ
اْل َزَکاُة  َو  َزَکاٌة  َشْيٍء  ِلُکلِّ 

َیاُم. الصِّ
امام صادق علیه السالم فرمود:

برای هر چیزی پاک کننده ای است 
و پاک کننده بدن ها روزه است.

✅ وسائل الشیعه، ج ۱۰، ص ۸
و  نخوردن  با  دار  روزه  واقع  در 
افزایش  را  بدن  حرارت  ننوشیدن، 
داده و موجب خشکاندن رطوبت ها 
و بلغم غالب بدن می سود و سپس 
صفرا و سودای تجمع یافته را با افطار 
با شیرینی سالم یا با آب فاتر شسته و 
دفع کند و کال بدن روزه دار پاکسازی 

و  تصفیه می گردد.
که  است  زیاد  بسیار  روزه  ✅فواید 
و  دنیا  دانشمندان  از  یک  هیچ  بر 

پزشکان جهان پوشیده نیست.

✅خربزه بخوریم!
✅ خربزه بهترین داروی سیستم کلیه 
و مثانه و ادرار است. پوستش ادرار 
گوشتش  و  دهنده  شستشو  و  آور 
بهترین غذا برای افراد با طبع سرد 
است.پوشال های بین تخم خربزه 
سنگ شکن کلیه می باشد. دم کرده 
پوست خشک شده خربزه، سنگ 
باعث  را دفع می کند.خربزه  مثانه 
افزایش شیر در زنان شیرده می شود 
و برای کسانی که به کم خونی مبتال 
هستند بسیار مفید است.بهتر است 
این میوه با فاصله بعداز غذا صرف 
شود درغیر اینصورت تولید اسهال و 

ورم روده می کند.

امام کاظم )ع( فرموده اند: 
سفره بی نمک، سفره بی برکت 

است. برای بدن بهتر است که 
سرآغاز غذا نمک باشد. 

✅کافی، ج ۶، ص۳۲۶
✅نمک دریا درمان ۷۲ بال می باشد

مضرات آب یخ
✅ آب یخ باعث چسبیدن چربی دور 
عروق قلب شده و عامل انسداد چهار 
ایست  یا  سکته  و  قلب  اصلی  رگ 

قلبی می شود.
شاید شنیده باشید افراد جوانی که 
ایست قلبی می کنند و از دنیا می 
روند، یکی از علت های این اتفاق بد، 
نوشیدن آب یخ است. آب یخ اولین و 
بزرگ ترین علت سیروز کبد و نابودی 
کبد محسوب می شود؛ چون آب یخ 
جداره  دور  چربی  چسبیدن  باعث 
کبد می شود. متاسفانه باالی ۹۰ در 
صد کسانی که در انتظار پیوند کبد 
هستند، قبال به نوشیدن آب خیلی 

خنک عادت داشتند.
✅در کل نوشیدن آب یخ باعث از کار 
دیابت  بیماری  و  لوزالمعده  افتادن 
می شود. آب یخ باعث از بین رفتن 
موجب  و  شده  معده  و  روده  عاج 

سرطان دستگاه گوارش می شود.

مفید  بدن  تمامی  برای  عطسه 
است

✅ در روایت آمده است : 
عطسه برای تمامی بدن مفید است 
بیشتر  مرتبه  سه  از  که  شرطی  به 
نباشد، پس اگر از سه مرتبه بیشتر 

شد نشانه بیماری است 
ص   ، ج۲  کلینی،  شیخ  ✅الکافی، 

۶۵۶

تشنگی  هنگام  در  کار  ✅بدترین 
چیست ؟

✅ »مصرف نوشابه« در هنگام تشنگی 
برای  ممکن  گزینه  اشتباه ترین 
جبران آب از دست رفته بدن است، 
کلیه ها  به  فراوانی  آسیب  کار  این 
و  کلیه  سنگ  ایجاد  باعث  میزند، 

کلیه ها  افتادگی  کار  از  مرور  به 
میشود.

کوتاه،  را  کودکتان  قد  ✅نوشابه 
خشن،  را  او  و  پوک  را  او  استخوان 

کم حرف و حواس پرت میکند.

خشکی مفاصل در سالمندی
عضالنی  آسیب های  از  ✅ یکی 
در  )بویژه  سالخوردگان  مفصلی 
مایع  کاهش  فقرات(  ستون  و  زانو 
و  غضروف  خشکی  و  مفصلی 
سخت شدگی وترها و رباط هاست که 
با کاهش محدوده حرکت مفصل، و 
تغییر شکل آن، و #درد، و ضعف و 
می شود.  پدیدار  حرکت  در  ناتوانی 
این کم حرکتی خود موجب کاهش 
گردش خون و تبادل مواد در مفصل، 
کوتاه شدگی  و  استخوان،  پوکی  و 
مفصل  اطراف  عضالت  ضعف  و 

می گردد.
✅مالش مالیم و هرروزه دورادور زانو 
با روغن بادام شیرین یا روغن کنجد 
از  ترکیبی  یا  بابونه،  روغن  بعالوه 
روغن زیتون با روغن دنبه برای این 
وضعیت ها مفید است. البته درین 
نیز  حرکتی  درمان های  شرایط، 
ضروری است و روغن مالی به تنهایی 

کافی نخواهد بود.

مضرات نوشیدن آب هنگام غذا 
خوردن از دیدگاه طب اسامی

✅ امام رضا علیه السالم:.
شکم  آزار  به  خواهد  می  که  کسی 
)معده( مبتال نشود، در بین غذا آب 
نیاشامد؛ زیرا آشامیدن آب میان غذا 
بدن را مرطوب و معده را ضعیف می 
گرداند؛ در نتیجه عروق خاصیت غذا 
را نمی گیرد، ریختن آب روی غذا، 

معده را دچار اختالل می کند.

آب  بجای  قدیم  در  مردم  چرا 
سرد،آب گرم می خوردند؟ 

داروی  یک  مانند  گرم  آب  ✅ چون 
گردش  می تواند  که  است  واقعی 
خون رابهبود بخشد،پیری رابه تعویق 
انداخته و سموم را از بدنتان خارج 

کند

جلوگیری از خروپف !
نرم  بالش  از  بخوابید،  پهلو  ✅ به 
استفاده نکنید و زیر سرتان را کمی 

باال بیاورید.
✅خوابیدن به کمر باعث عقب رفتن 
زبان و باریک شدن مسیر عبور هوا و 

در نتیجه خروپف میشود.

✅ پیامبر اکرم )ص(:
شستن   پاها   با  آب  ســـرد 
پس از بیرون آمدن از حمــام

مایه ایمنی از ســر درد است... 

خواص عناب
غذای  یک  تنهایی  به  عناب  ✅میوه 

کامل است
✅  خواص درمانی  ✅✅

✅ کاهش چربی خون
✅ تقویت مغز و اعصاب

✅ جلوگیری از پیری زود رس
✅ کاهش حرارت بدن

✅زیتون و انجیر؛ اعجاز قرآن
خداوند در سوره “تین” )انجیر( به این 
میوه قسم خورده است و دانشمندان 
دین  پژوه می گویند، احتمااًل علت آن 
است که انجیر یکی از میوه های همه 
چیز تمام است و کلکسیونی از امالح 
توجه  مورد  لذا  دارد؛  ویتامین ها  و 
خاص قرآن قرار گرفته است. اما این 
سوگند، ویژگی ظریف دیگری هم در 
بر دارد که موجب مسلمان شدن یک 

تیم تحقیقاتی ژاپنی شده است.
ژاپنی ها فهمیدند این ماده فقط در 
انجیر و زیتون موجود است و برای 
به  را  انجیر و زیتون  باید  تأمین آن، 
کرد.  مصرف  هفت  به  یک  نسبت 
یعنی ۷ عدد زیتون و ۱ عدد انجیر! 
بعد از ارائه این نتیجه یکی از قرآن 
تیم  این  به  نامه ای  مصری  پژوهان 
تحقیقاتی نوشته و اعالم می کند که 
و زیتون  انجیر  به  در قرآن، خداوند 
نکته  و  خورده!  قسم  هم  کنار  در 
مهم تر این که نام انجیر فقط یک بار 
و نام زیتون نیز هفت بار در قرآن آمده 

است!

یحیی کمالی پور نماینده فعلی مجلس که جز رقبای مجلس 
یازدهم از حوزه انتخابیه جیرفت و عنبرآباد هست آیا این جام 
همچنان در دستان ایشان و باالی سرش است یا به دیگر رقبا 

واگذار می کند؟ 
و  کرمان خصوصا جیرفت  در جنوب  مردم  روزها مجالس  این 
عنبرآباد پررونق در جهت اعالم نامزدی اشخاص برای انتخابات 

مجلس یازدهم است.
یحیی کمالی پور نماینده مجلس که جز کاندیدا مجلس یازدهم هم 

هست و حضورش قطعی است.
در ادامه خدمات و فعالیت های چهار ساله اش در مدت باقیمانده با 
همان دلگرمی و پشتکار برنامه هایش را به پیش می برد و نیم نگاهی 

هم به مردم دارد.
حضور مردم در دفتر و منزل ایشان جهت امورات و پیگیری های 
ایشان راهی تقریبا هموار برای شرکت در پارلمان یازدهم از دید 
کارشناسان نسبت به دیگر رقبا دارد و کاندیدای احتمالی و قطعی 
مجلس هم برای رسیدن به رقیب از هیچ کوششی فروگذار نخواهند 
بود و همچنان مصمم و بااراده در حال رایزنی و مجالس خانگی و 

دیدارهای چهره به چهره هستند.
بهنام سعیدی که سالها دو فرمانداری عنبرآباد و کرمان، مدیرکل 
حوزه استاندار کرمان و معاونت سازمان مدیریت بحران کشور را 
طی کرده زمزمه استعفای ایشان از معاونت و سخنگوی سازمان 
مدیریت بحران به گوش می رسد و مصمم و بااراده در حال فعالیت 

است و برای عاقبت کار باید اسفند 98 را به نظاره نشست.
محمد حجتی پور که در منوجان نماینده عالی دولت بود به یکباره 
طاقت دوری از امینی روش که یک هفته قبل تر از او به کسوت 
بازنشستگی نائل آمده بود برایش سخت بود که استعفای او بر 
خروجی شبکه های اجتماعی قرار گرفت و حجتی از نمایندگی 
دولت در شهرستان منوجان رفت و خودش را برای مجلس یازدهم 

آماده می کند.
حجتی پور گرچه به زمان بازنشستگی هم نزدیک میشد اما با توجه 
به جانبازی می توانست به خدمتش ادامه دهد اما ظاهرا صندلی 
سبز بهارستان از صندلی فرمانداری منوجان بهتر و راحت تر است.
روح الله میرکهنوج جوانی که در سه دوره در شورای شهر جیرفت 
رای اول بوده و این ایام لقای ریاست شورای شهر جیرفت را به 

بهارستان بخشید و برای ماراتنی سخت و نفس گیر خودش را آماده 
می کند.

فرج الله عارفی که نماینده مجلس در دوره نهم از حوزه انتخابیه 
جیرفت و عنبرآباد بوده با توجه به بازنشستگی دیگر نیازی به استعفا 
ندارد اما همچنان با شعار اتمام پروژه های زمان نمایندگی اش در 

حال فعالیت انتخاباتی است.

احمد امینی روش گرچه به کسوت بازنشستگی نائل گردید اما 
برای انتخابات مجلس هم چراغ سبزی به دوستانش نشان داده 
و برای ادامه فعالیت انتخاباتی قطعا اطرافش را بهتر می بیند و بی 

گدار به آب نخواهد زد. 
حجت االسالم محمد احمدیوسفی که چراغ سبزی نشان داده و 
اما در حال جمع بندی نهایی است که آنچه به نفع شهرستانهای 
جیرفت و عنبرآباد است که آن را رقم بزند و قطعا در این مسیر 

پرتالطم شور و مشورت را سرلوحه کار قرار خواهد داد.
محمدعلی بهروز فرماندار جیرفت و بافت در دولت نهم و دهم گرچه 
هنوز بصورت جدی وارد کارزار انتخابات نشده است اما زمزمه 

حضورش گاهی حس میگردد.
حسین مجاز جوانی که یکدوره به پارلمان شهری شورای شهر 
جیرفت راه یافته و در این مسیر با توجه یه سن جوانی و شغل وکالت 

همواره نیم نگاهی به بهارستان دارد.
حسین مجاز گرچه بصورت قطعی حضورش را اعالم نکرده است 

اما در محافل نامش بر سر زبان هاست.
محسنی عضو شورای روستای یوسف آباد عنبراباد هم از شورای 
این روستا استعفا داده و زمزمه حضورش را برای محک زدن به 

آزمون مجلس به گفته دوستانش می آزماید..
بخشدار اسبق جبالبارز جنوبی از توابع شهرستان عنبرآباد جلیل 
پهلوان نژاد هم نامش جز کاندیدای احتمالی است اما مرور زمان 

همه چیز را مشخص می کند.
علی اسالم پناه نماینده دوره هشتم مجلس شورای اسالمی از 
حوزه انتخابیه جیرفت و عنبرآباد و هیئت علمی دانشکده حقوق 
دانشگاه تهران گرچه در دوره قبل از فیلتر شورای نگهبان نگذشت 
زمزمه  طلبش  اصالح  یاران  خصوصی  محافل  در  ایام  این  اما 

حضورش نیمه قطعی است.
ذبیح الله اعظمی عضو هیئت علمی دانشگاه جیرفت که در 
بود که همه اصالح طلبان  فینال  پای  انتخابات مجلس دهم 
جیرفت و عنبرآباد برایش سنگ تمام گذاشتن. در دوره چهار سال 
گذشته لحظه ای فکرش از بهارستان خالی نشد و در حال فعالیت 
بود که با توجه به تعدد کاندیدای اصالحات و ادامه مسیر باید دید 

راه برای کدامیک هموارتر است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان در مراسم بزرگداشت ارتحال 
ملکوتی حضرت امام راحل)ره( فراموشی آرمان ها و اندیشه های 
و تحریف  ایشان  اندیشه ی  به  امام )ره(، سطحی نگری نسبت 
اندیشه های امام را مهم ترین خطرات برای آرمان ها و اندیشه های 

امام خمینی)ره( دانست.
 به گزارش اداره اطالع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش 
استان کرمان، احمد اسکندری نسب شامگاه یکشنبه ۱۲ خرداد 
ماه ۹۸ طی سخنانی به مناسبت سالگرد ارتحال امام خمینی )ره( 
در جمع کارکنان حوزه ستادی آموزش و پرورش استان کرمان 
برگزار شد، افزود: امروز به دلیل آن که نسل های دوم و سوم و چهارم 
به ویژه نسل چهارم انقالب نتوانسند امام)ره( را درک کنند، خطر 
آن که ایشان و به ویژه اندیشه هایشان به دست فراموشی سپرده 

شود بسیار وجود دارد.
 وی با بیان این که امام خمینی )ره( سنبل مبارزه و یک معلم برای 
جامعه بودند و باید در تمام زمینه ها الگو قرار بگیرند، اظهار داشت: 
خطر سطحی نگری و تحریف اندیشه های ایشان در این روزگار 
بسیار وجود دارد. ممکن است عده ای به نام امام)ره( و به نام راه امام 
تالش کنند جایگاه مردم را در نظام از بین ببرند و نقش جمهوریت 

را کاهش دهند.
اسکندری نسب، افزود: البته عده ای نیز قصد دارند در پوشش راه 
امام)ره( جایگاه والیت را کم رنگ کنند و به همین جهت هرگونه 

انحراف از راه و اندیشه های امام)ره( نگران کننده است.
مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان، دوران مبارزه انقالب را 
الگویی از امام خمینی)ره( برای مبارزه و پیروزی خون بر شمشیر 
عنوان و تصریح کرد: در دورانی که مبارزه به اوج خود رسیده بود 
عده ای قصد داشتند با تحت فشار قرار دادن امام)ره( مبارزه ی 
مسلحانه را آغاز کنند، ولی امام)ره( همواره الگوی مبارزه ی خود 
را حرکت امام حسین)ع( قرار داده بودند و در این راه به مبارزه 

پرداختند و پیروز شدند.
احمد اسکندری نسب با تاکید بر این که امروز الگوی مبارزاتی امام 
خمینی)ره( در تمام دنیا فراگیر شده است، اظهار داشت: با نگاهی 

به مبارزات در افغانستان، عراق، لبنان، فلسطین و یمن می بینیم که 
الگوی مبارزاتی امام)ره( در تمام دنیا فراگیر شده است.

امروز  این که  بیان  با  کرمان،  استان  پرورش  و  آموزش  مدیرکل 
معظم  مقام  مدبرانه ی  رهبری  با  خمینی)ره(  امام  آرمان های 
رهبری)مدظله العالی( حضرت امام خامنه ای به ثمر رسیده است، 
خاطر نشان کرد: دست یابی ایران به فناوری هسته  ای نشان از به 
ثمر رسیدن آرمان های امام)ره( است، امام راحل فرمودند با دلی 
آرام این جهان را ترک می کند چون به خوبی می دانست که این 
حرکت به ثمر خواهد رسید ولی دشمنان اسالم و نظام می خواهند 

در مقابل این حرکت بیایستند.
وی با تاکید بر این که باید ایران از نظر فناوری و علمی در درجه ی 
باالیی قرار بگیرد، اظهار داشت: در پیش از انقالب اگر چه عده ای 
تحقیر رژیم پهلوی را نپذیرفتند و الگوهای شرقی و غربی را برای 
خود در نظر گرفتند ولی سال های مبارزه نشان داد که الگوهای 
ملی گرایی و مارکسیستی به نتیجه نرسیده و نمی رسد و تنها الگوی 

امام خمینی)ره( به نتیجه رسیده است.
اسکندری نسب با اشاره به اینکه امروز نام امام خمینی)ره( نیز 
موجب ترس و وحشت دشمنان اسالم و انقالب می شود، اظهار 
داشت: اگر روزگاری طرفداران امام )ره( جرات نداشتند نام او را بر 
زبان بیاورند ولی نام ایشان امروز در سراسر جهان فراگیر شده است. 
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مسعود استاد برادر میترا که دیروز به دادسرای جنایی تهران آمده بود نیزبه خبرنگاران گفت: 
صبح شنبه من و پدر و مادرم برای ارائه درخواست قصاص به دادسرا آمده بودیم که نجفی را 

دیدیم حدود یک ساعت او با من حرف زد.
آخرین جلسه دفاعیات محمد علی نجفی که به اتهام قتل همسر دومش بازداشت شده در 

شعبه دهم دادسرای جنایی تهران برگزار شد.
 به گزارش ایران، شهردار اسبق تهران به دادسرای جنایی تهران انتقال یافت تا در حضور 
بازپرس دشتبان آخرین دفاعیات خود را بیان کند این در حالی بود که وی همان اظهارات قبلی 

خود را درباره انگیزه اش از قتل میترا استاد تکرار کرد و به شرح ماجرای قتل پرداخت.
 پس از پایان جلسه بازپرس پرونده در حالی که از ادامه تحقیقات تکمیلی در این پرونده 
خبر می داد گفت: کیفرخواست این پرونده هنوز صادر نشده است چرا که روند رسیدگی به 

پرونده های جنایی مراتبی دارد که باید با دقت و به شکل قانونی طی شود.
 پس از تکمیل تحقیقات قرار مجرمیت صادر خواهد شد و سپس پرونده برای بررسی و صدور 
کیفرخواست در اختیار معاون دادستان قرار خواهد گرفت. پس از صدور کیفرخواست نیز 

پرونده به دادگاه کیفری ارسال خواهد شد.
صحبت های برادر مقتول در دادسرا

مسعود استاد برادر میترا که دیروز به دادسرای جنایی تهران آمده بود نیزبه خبرنگاران گفت: 
صبح شنبه من و پدر و مادرم برای ارائه درخواست قصاص به دادسرا آمده بودیم که نجفی را 

دیدیم حدود یک ساعت او با من حرف زد.
 خیلی موضوعات را بیان کرد و مدام از من می خواست که رضایت بدهم و پدر و مادرم را راضی 
کنم که گذشت کنند، اما حرف آخر من و خانواده ام قصاص است ما از خون میترا نمی گذریم.

 میترا با هیچ نهاد سیاسی و امنیتی در ارتباط نبود و این حواشی که درباره خواهرم ساخته اند 
دروغ است، قتل میترا نیز هیچ دلیل سیاسی نداشت بلکه فقط یک اختالف خانوادگی 
بود. من شب قبل از قتل تا ۴ صبح با خواهرم حرف می زدم، او از اختالف و درگیری اش با 
نجفی می گفت و ما سعی داشتیم او را آرام کنیم، اما خواهرم مظلومانه کشته شد و از خونش 
نمی گذریم. قاتلش باید قصاص شود این حرف من است و پدر و مادرم هم روی حرف من حرف 

نمی زنند.

شایعه عزل وکیل
همچنین گفته شده که نجفی شهردار اسبق تهران، علیزاده طباطبایی، وکیل خود را در پرونده 
قتل میترا استاد عزل کرد. این در حالی است که علیزاده از این خبر اظهار بی اطالعی کرد و 

گفت: به من چنین موضوعی را اعالم نکرده اند.
ناگفته های روز بازسازی صحنه

گفته می شود ظهر روز جمعه و در صحنه بازسازی قتل میترا استاد، محمدعلی نجفی ضمن 
بیان جزئیات حادثه عنوان کرده بود: پس از قتل به بالکن آپارتمان رفتم تا با سقوط از آنجا به 
زندگی ام خاتمه دهم، اما به خاطر اعتقاداتم از این کار منصرف شدم و پس از آن به قصد عزیمت 
به قم خانه را ترک کردم. وی در ادامه افزود: پس از آنکه به قم رسیدم بالفاصله به مزار پدر و 

پدربزرگم رفتم.
 در آنجا نشسته بودم که شخصی من را شناخت و خواهش کرد با هم عکس سلفی بگیریم و من 
هم قبول کردم. لحظاتی بعد نیز فردی با دیدن من تسلیت گفت و وقتی علت تسلیت گفتنش 
را پرسیدم، پاسخ داد به خاطر فوت همسرتان. همانجا متوجه شدم که خبر حادثه منتشر شده 

و تصمیم گرفتم با مراجعه به اداره آگاهی خودم را معرفی کنم. از سوی دیگر پزشکی قانونی 
هم گزارش خود را مبنی بر تأیید سالمت روحی و روانی متهم به قتل در لحظه ارتکاب جرم به 

بازپرس پرونده ارائه کرده است

برادر میترا استاد: قصاص می خواهیم و رضایت نمی دهیم

کمالی پور همچنان جام مجلس دوازدهم را باال می برد؟

مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان در مراسم بزرگداشت ارتحال ملکوتی حضرت امام خمینی)ره(:

برای ادامه دادن راه امام )ره( باید با افکار ایشان آشنا شویم

طب شیعه

خرما

اطالعیه تاسیس انجمن صنفی کارفرمائی سردخانه داران جنوب کرمان
 

بــه اســتناد مــاده ۱۳۱ قانــون کار و آییــن نامــه مصــوب ۸/ ۸/ ۸۹ هیــات وزیــران انجمــن صنفــی بــا 
عنــوان فــوق در شــرف تاســیس میباشــد .

ــن  ــار ای ــخ انتش ــت از تاری ــه عضوی ــل ب ــورت تمای ــور در ص ــف مزب ــاغل در صن ــان مش ــه کارفرمای کلی
ــد . ــل نماین ــس تحوی ــات موس ــه هی ــود را ب ــی خ ــت کتب ــه درخواس ــدت یکهفت ــه م ــه ب اطاعی

شماره ارسال کتبی درخواست هیئت موسس
واتساپ شماره ۰۹۱۳۲۴۸۱۲۵۵ اقای منصورمروجی فرد

و شماره واتساپ
اقای فرودنیا

 ۰۹۱۳۱۴۸۰۱۹۸
تاریخ انتشار ۱۳/ ۰۳/ ۱۳۹۸ 

مهلت یکهفته کاری 

هیئت موسس

  نیروگاه_اصفهان را در حالی به قیمت ۱۴۰۰ میلیارد تومان واگذار 
کرده اند که فقط ۲۰۰۰ میلیارد از دولت طلبکار است

✅  آلومینیم_المهدی هرمزگان را به کمتر از ۱۰ درصد قیمت واقعی 
واگذار کردند و ۱۳۵۰۰۰ تن شمش و ضایعات انبار شده در کارخانه 

را اصال در محاسبات قیمت به حساب نیاوردند
✅ طبق قانون تنها واحدهایی مجاز به واگذاری از طریق مذاکره 
هستند که زیر ۱۰۰ میلیارد تومان ارزش داشته باشند و انحصاری هم 
نباشند اما آلومینیم المهدی، هم باالی ۱۰۰ میلیارد قیمت دارد و هم 

به تنهایی ۶۰ درصد آلومینیم کشور را تامین می کند
✅ ۲ مورد از خصوصی سازی ها به افرادی واگذار شده که توانسته اند با 
پرداخت رشوه به کارمندان  بانک_مرکزی، دالر دولتی به نرخ ۴۲۰۰ 
تومان بگیرند و در بازار آزاد به فروش برسانند و اکنون در زندان هستند

✅ اسماعیلی، نماینده مجلس: 
فاجعه خصوصی_سازی به حدی رسیده 

است که مو را به تن سیخ می کند

خبر

طی مراسمی با حضور حجت االسالم دکتر رضا سعادت فر 
امام جمعه جیرفت ،ابوذرعطاپور وزیری سرپرست فرمانداری 
شهرستان جیرفت، مهندس نعمت الله حسین زاده شهردار 
و اعضای محترم شورای اسالمی شهر جیرفت کلنگ احداث 
۵ زمین چمن مصنوعی و بوستان مشاهیر در شهر جیرفت به 

زمین خورد.
الزم به ذکر است کلنگ ۵ زمین چمن مصنوعی در محالت 
در  ورزشی  امکانات  عاالنه  توزیع  باهدف  شهر  مختلف 
اعتبارات  از محل  بر ۱۰ میلیارد ریال  بالغ  محالتبااعتباری 

شهرداری جیرفت ،برزمین زده شد.

کلنگ احداث ۵ زمین چمن مصنوعی و 
پارک مشاهیر در جیرفت به زمین زده شد

علی ساالری مقدم، گفت: در راستای نظارت بر فعالیت های درمانی 
در حوزه دانشگاه علوم  پزشکی جیرفت، چند واحد درمانی غیر مجاز 

پلمپ شدند.
به گزارش خبرنگار ما، »علی ساالری مقدم« معاون درمان دانشگاه 
علوم پزشکی جیرفت، در جمع خبرنگاران، در پاسخ به سوالی درباره 
اقدامات نظارتی معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی جیرفت در 
جنوب کرمان، گفت: نظارت بر سیستم های درمانی با توجه به 
ارزشمند بودن جان افراد اهمیت فراوانی دارد و در این راستا اداره 
نظارت و بازرسی جلوگیری از هرگونه سوء استفاده از نظام سالمت 

کشور را دنبال می کند.
علی ساالری مقدم، ابراز داشت: با افرادی که سقط جنین غیر قانونی 

در منطقه انجام می دهند، برخورد قانونی می شود.
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی جیرفت، خاطرنشان کرد: طی 
9 ماه گذشته در راستای نظارت بر فعالیت های درمانی منطقه، ۷ 
دندانسازی غیر مجاز و ۴ موسسه غیرمجاز شامل یک عینک سازی 
و ۳ مورد طب سنتی در حوزه تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی 
جیرفت پلمپ شده است که پلمپ یک دندانسازی در هفته جاری 

بود.
وی، با بیان این مطلب که با ۲ پزشک که در بخش خصوصی وجه 
غیرقانونی دریافت کرده اند، برخورد قانونی شده است و بازدید دوره 
ای از مطب پزشکان در راستای نظارت انجام می شود، اظهار کرد: 
طی 9 ماه گذشته 9 پرونده از کمیسیون ماده 11 به تعزیرات ارجاع 

و حکم آن اخذ شده است.
ساالری مقدم، اضافه کرد: در بازدید از دفاتر مشاوره پرستاری جنوب 

کرمان ۲ مورد به کمیسیون ماده 11 ارجاع شده است

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی جیرفت، خبر داد: 

پلمپ چند واحد درمانی غیر مجاز، 
در حوزه تحت پوشش دانشگاه



 عیب دیگران
مـرحـوم آیت الله مـجتهـدی میفـرمـودند انسـان حـق ندارد عـیب کـسی را بگـویـد حاال بعضی 
ها می گویند آقا ما دیده ایم کـه می گـوییـم ، ندیـده کـه نمی گـوییم! جواب این است که چون 

دیدی ومیگویی  غیبت است ، اگر ندیده باشی که تهمت است.
تو هیچ عیبی نداری ؟ مریضی؟ همه اش عیـب ایـن و آن را می گـویـی کـه فـالنی ِچنیـن ، 
فالنی ُچنان . چـه کار داریـم کـه فالنی بـد است یا خـوب ، بـه ما چـه؟ ما ببینیم خودمان چه 

کاره هستیم
خطبـه  ای در  نهج البالغه هـست راجـع به غـیبت  که امیـرالمومنین علیـه السالم می فـرمایند 
اگـر شما هیچ عیبی نداشته باشـید همین که عیب مردم را می گویی، همین بزرگترین عیب 

است

 تجارت  ُپر سود
سه  تجارت عالی هست، که هیچ خسارتی نداره. فقط سود داره. اونـم سوِد خالص: قرآن ، 

نماز و صدقه
ا َو  ا َرَزْقَناُهْم ِسرًّ نَفُقوا ِممَّ

َ
اَلَة، َو أ َقاُموا الصَّ

َ
ِذیَن َیْتُلوَن ِکَتاَب اللِه، َو أ  قرآن کریم می فرماید: ِإنَّ الَّ

ن َتُبور. سوره فاطر آیه ۲۹ َعاَلِنَیًة، َیْرُجوَن ِتَجاَرًة لَّ
کسـانی که کتـاب الـهی قـرآن را  تالوت می کنند و نماز را برپا می دارند و از آنچه به آنـان روزی 
داده  ایـم ، پنهـان و آشکار انفاق می کنند ، تجارتی پرسـود، بی  زیان و خالی از کساد را امید 

دارند.

 یا رب یا رب
استاد فاطمی  نیا فرمـودند فردی نشسته بود و یارّب میگـفت . شیطان بر او ظاهر می شود و 

می گـوید: تا به حال این همه  یارّب گفته  ای فایده ای داشته است؟
مرد دلش شکست واز دعا کردن منصرف شد وخوابید. شب کسی به خواب او آمد و گفت چرا 
دیگـر یارّب نمیگویی؟ جواب داد : چـون جوابی نمی شنوم و میتـرسم از درگـاه خـدا  مردود 

باشـم ، پـس چـرا دعا بکنم!؟
گـفت خـدا مـرا فرستـاده است تـا بـه تـو بگویم این یارّب گفتن هایت همان  لّبیك و جـواب 
ماست! یعنی اگـر خـدا نخواهد صدای مابه درگاهش بلند شود اصال نمی گذارد یارّب بگوییم. 

التماس دعا

 کام امیرالمومنین
یکی از تکان دهنـده تریـن جمله هایی که در فرهنگ بشری گفته شده، جمله زیر از  

امیرالمومنین علی علیه السالم در یکی از دعاهای نهج البالغه است
َل َکِریَمٍة َتْنَتِزُعَها ِمْن َکَراِئِمی. خـدایا کاری کـن کـه از چیـزهای ارزشمند  وَّ

َ
ُهمَّ اْجَعْل َنْفِسی أ اللَّ

زندگی، جانم اولین چیزی باشد که از من می گیری .  نهج البالغه
با زبان ساده ما، خدایا نکند قبل از اینکه جانم را بگیری ، شرفم، انسانیتم، عدالتم و.. گرفته 

شده باشدو تبـدیل به یک تفاله ای شده باشم که تو جانم را میگیری
ایـن همان جمله معروفـه که ما آمده ایـم تا  زندگی کنیـم و قـیمت و ارزش پیـدا کنیم، نه اینکه 

به هر قیمتی زندگی کنیم

 ظرف انگور
ه داد، رسـول الله آن  ه او هـدـی زد رسـول الله آمـد و ـب روزی مردی فقير ، با ظرفی پر از انگـور، ـن

ظـرف را گـرفت و شـروع كـرد به خـوردنِ  انگور و با خـوردن هـر دانه انگور تبسمی ميكرد
آن مرد هم بسیار خوشحال شد. اصحاب رسول الله منتظر بودند كه آقا آنها را در خوردن شريك 

نمايد ولی رسول الله همه انگورها را خـورد و به آنها  تعارف نكرد
د كه  ن داشتـي مردفقير با خوشحالی از آنجا رفت. یکی از اصحاب پرسيد يا رسول الله عادت بر اـي

ـا اين بار به تنهائی انگورها را خورديد !! ما را در خـوردن شـريك می کرديد ، ام
ـا   رسول خدا صل الله علیه وآله لبخندی زد و فرمـود خوشحالی آن مـرد را دیدید وقـتی انگـوره
ود ، كـه ترسيدم اگـر یکی از شما در خوردن تلخی واکنشی  را می  خـوردم؟ انگـورها آنقـدر تلخ ـب
ن أخـالقـنا باالقـرآن بحق  ه افسـردگی مبـدل  شـود . اللهم زـی نشان دهد خـوشـحالی آن مـرد ـب

محمد و آل محمد

بزرگتریـن مشـکل مـردم 
سـربیژن  روسـتای  در 
بـاب  ده  خصـوص  بـه 
صفحـه نداشـتن منـزل 
ده  درایـن  مسـکونی 
اسـت زمینهای که طرح 
هـادی بودندگفتندطرح 
رامیخواهیـم  هادیتـان 
چـون  بدهیـم  افزایـش 
کم اسـت باالخره نقشـه طـرح هادی قبلی راحـذف کردندکه 
افزایشـش بدهنداکنـون چندسـال اسـت که خبـری ازطرح 
هادی نیست هرسال یک تعدادمهندس ازکرمان آمدندنقشه 
ای زدندورفتندخبـری هم ازنقشـه جدیدطرح هادی نیسـت 
همـان مقدارزمینـی هـم که قبالطـرح هـادی بـوده اندراهم 
نمیگذرارندسـاخت وسـازکنیم چسـبیده به منازل مسـکونی 
زیـادی  هزینـه  بدهیدکـه  میگویندبایدتغییرکاربـری  هـم 
ارگانهابالمانـع  همـه  تغییرکاربـری  کردیـم  میخواهدشـروع 
نظردادندکلـی هزینـه طـی هشـت مـاه  درزمسـتانهای برف 
ریزومه آلودمتحمل شـدیم چندین باراینقدرجـاده رامه گرفته 
بـود که سـاعتهادرجاده میزدیم بغل وپارک میکردیم بعدشـم 
میرسـیدیم یامسـول بـرق ساردونبودیابخشـدارنبودخالصه 
چندین ماه گذشـت تاتمـام امضاهارابالمانع گرفتیـم پرونده 
هاتکمیـل تحویـل اداره جهاددادیـم وجهادامضاکردوتحویل 
سـازمان کشـاورزی دادوگفتندکمیسـیون میگیریـم خبرتـان 
میدهیـم جالب اینجاسـت افرادکمیسـیون هـم همـان اداره 
بودکـه  بودندجالبترایـن  داده  نظربالمانـع  بودندکـه  جاتـی 

نظرمنفـی داده بودنـد گفتـه بودنداجـازه سـاخت ندارنـد.
سوال اینجاست اگراجازه نداشتیم بسازیم چراوقتی ارگان به 
ارگان مهندسـهارامی آوردیم وپول به حساب میریختیم وکلی 
هزینـه خـرج میکردیـم نظربالمانـع دادندبعدادرکمیسـیون 
حاالنظرمنفـی  بودنـد  داده  نظربالمانـع  افرادکـه  همـان 
دادندفقـط جادارداینجاازبخشـدارمحترم آن زمـان کـه آقـای 
حسین صالحی بودتشکرکنم که یکسرمیگفت من دلسوزانه 
میگم اینقدرخرج نکنیدآخرشم تاییدنمیکنندکه بسازیدتابه 
حـال بنیادمسـکن وراه وشهرسـازی هیـچ اقدامـی بـرای این 
روسـتاانجام نداده انداین همه خرج وخسـارت متحمل شده 
ایـم بازهم یک سـرپناه نتوانسـتیم بـرای فرزندانمان بسـازیم 

مسـولین محتـرم طرح هـادی تقاضـای رسـیدگی داریم
به قلم : صالحی

✅مقابله پدافند هوایی سوریه با 
4-T حمله موشکی به فرودگاه

✅سامانه دفاع هوایی ارتش سوریه با چند موشک متخاصم بر فراز 
فرودگاه نظامیT-4 در حومه حمص مقابله و شماری از آنها را 

رهگیری و منهدم کرد.
✅بر اساس این گزارش یک سرباز سوری شهید و دو سرباز دیگر 
زخمی شدند. همچنین به یک انبار اسلحه و چند ساختمان و 
تجهیزات نظامی نیز خسارت های مادی وارد شد. خبرگزاری 
سانا به نقل از یک منبع نظامی، رژیم صهیونیستی را عامل 

شلیک این موشک ها معرفی کرده است
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فرماندار 
عنبراباد تصریح 
کرد:شم  یک 
مدیر بکار گیری 
نیروی انسانی 
متخصص ومتعهد 
و استفاده از 
خردجمعی نخبگان 
و تحصیلکردگان 
است، که در 
این زمینه است 
از مشورت 
فرهیختگان 
استفاده می شود. 

نکته های ناب درخواست مخاطبین

بـه همـراه اعضـای شـورای  اسـتاندار کرمـان 
تامیـن اسـتان از مـوزه تاریخی، نظامـی و دفاع 

مقـدس ذوالفقـار بازدیـد کـرد.
بـه گـزارش روابط عمومـی اسـتانداری کرمان، 
فرمانده قرارگاه منطقه ای جنوبشـرق ارتش در 
ایـن بازدید گفت: مـوزه ارتـش از جمله بناهای 
تاریخـی و بـاارزش دوره قاجاریـه اسـت کـه کار 
مرمـت و بازسـازی آن از سـال 1385 آغاز شـده 

است.
امیـر »مهـدی معمارباشـی« افـزود: حـدود دو 

هـزار سـالح و تجهیزات از سراسـر پـادگان های 
ارتـش بـه منظـور راه انـدازی ایـن مـوزه جمـع 
آوری شـد و ایـن مـوزه در آبـان مـاه سـال 88 بـه 

بهره بـرداری رسـید.
وی بـا تاکیـد بـر اینکـه مـوزه هـای نظامـی باید 
برنـد یـک اسـتان باشـند، تصریـح کـرد: بایـد 
اقدامـات بیشـتری به منظـور معرفی ایـن موزه 
اینکـه اسـتان  بـه  بـا اشـاره  انجـام شـود. وی 
دارای  اسـتان هـای  معـدود  از جملـه  کرمـان 
موزه تاریخی و نظامی اسـت، خاطرنشـان کرد: 

برخی سـالحهای موجود در این موزه بی نظیر 
هسـتند. فرمانده قرارگاه منطقه ای جنوبشرق 
ارتـش گفت: این موزه دارای دو سـالن از جمله 
سـالن اصلـی و سـالن دفـاع مقـدس اسـت کـه 
در سـالن اصلـی سـیر تکاملـی سـالح از دوره 
صفویـه تاپهلـوی به نمایش گذاشـته شـده و در 
سـالن دوم نیـز تمامـی عملیـات هـای آفندی و 
پدافنـدی کل نیروهـای مسـلح در دوران دفـاع 
مقـدس بـه دو زبـان فارسـی و التین بـه نمایش 

گذاشـته شـده است

بازدید استاندار و اعضای شورای تامین استان از موزه ذوالفقار

خرما

امروز  جلسه  در  خرما،  نشریه  گزارش  ✅به 
مدیرمسئول نشریه خرما با محمود رییسی 
فرماندار عنبرآباد در خصوص مصوبات توسعه 
روستای هیئت آباد که در دفتر مدیرکل امور 

روستایی استانداری مصوب شده بود.
توسعه  برای  گفت:  عنبرآباد  ✅فرماندار 
شهرستان عنبرآباد با برنامه آمده ام و تمام 
وقت و فکرم را برای پیشرفت این شهرستان 

بکار میگیرم. 
✅رییسی افزود: شهرستان عنبرآباد پتانسیل 

های ویژه ای دارد که با چشم انداز توسعه ای 
به آن نگاه خواهیم کرد، ودر جهت بروز آنان 

اقدام خواهیم نمود. 
یک  کرد:شم   تصریح  عنبراباد  ✅فرماندار 
متخصص  انسانی  نیروی  گیری  بکار  مدیر 
ومتعهد و استفاده از خردجمعی نخبگان و 
تحصیلکردگان است، که در این زمینه است 

از مشورت فرهیختگان استفاده می شود. 
✅رییس شورای برنامه ریزی شهرستان عنبرآباد 
و  شهرستان  یک  توسعه  برای   : داد  ادامه 

منطقه باید نگاه ویژه ای به روستاها داشت 
که در این خصوص با برنامه ریزی و افق دید 
کامل گام برخواهیم داشت.وخدمات ویژه ای 

به مردم ارائه می نماییم. 
✅وی افزود : برای توسعه روستای هیئت آباد 
از بن بست  باعث خروج شهر دوساری  که 
اواسط  تا  بود  آباد خواهد  آبادانی  هیئت  و 
تیرماه کار آسفالت جاده روستایی آن و اتصال 
به شهر دوساری را به اتمام خواهیم رساند و 

انتظار مردم هیئت آباد را به پایان می رسانیم.

فرماندار عنبرآباد:

برای توسعه عنبرآباد با برنامه آمده ام  تغییر کاربری زمین های 
سربیژن ساردوییه

جانشین فرمانده کل سپاه: 

با تالش، ابتکار و خالقیت به اقتدار رسیدیم

پیام تبریک دکتر بهنام سعیدی به مناسبت عید سعید فطر

 جمشید مالرحمن به عنوان مدیرعامل جدید شرکت معدنی و 
صنعتی گل گهر سیرجان با حضور مسئوالن کشوری و محلی 
معرفی شد و از خدمات ناصر تقی زاده مدیرعامل سابق این شرکت 

تقدیر شد.
 این آیین روز یکشنبه با حضور رئیس سازمان نظام مهندسی معدن 
اعضای  استاندار،  اجتماعی  و  امنیتی  سیاسی،  معاون  کشور، 
کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی، نمایندگان مردم 
شهرستان سیرجان و بردسیر و شهربابک در مجلس، سرپرست 
فرمانداری و امام جمعه سیرجان و جمعی از مردم و کارکنان این 

شرکت در سیرجان برگزار شد.
منطقه معدنی و صنعتی گل گهر با داشتن معادن غنی از سنگ آهن 
به عنوان یکی از مطرح ترین قطب های فعال معدنی، صنعتی در 
خاور میانه است که دارای قابلیت های بسیاری برای تبدیل شدن 
به یک منطقه بزرگ و رقابتی در سطح ایران و حتی جهان محسوب 

می شود
شرکت معدنی و صنعتی گل گهر سیرجان به عنوان یکی از شرکت 
های فعال این منطقه، نقشی مهم در سیاست گذاری و مدیریت 
منطقه را برعهده دارد و این شرکت در حال حاضر با ظرفیت تولید 
بیش از ۱۵ میلیون تن کنسانتره و بیش از ۱۰ میلیون تن گندله 

بزرگترین تولید کننده کشور است.
این شرکت با اجرای پروژه های توسعه و بهینه سازی خطوط شرکت، 
در افق چشم انداز، مجموع تولیدات ساالنه این شرکت به بیش ۳۰ 

میلیون تن خواهد رسید.
شرکت معدنی و صنعتی گل گهر سیرجان برای توسعه زنجیره ارزش 
خود با تاسیس شرکت های فوالدی سهم خود را در تولید محصوالت 
فوالدی نظیر آهن اسفنجی توسعه داده است و در آینده نه چندان 
دور با تولید اسلب نازک و مقاطع فوالدی این زنجیره را تکمیل خواهد 
کرد و این شرکت نخستین منطقه ای در ایران خواهد بود که تمامی 
فرآیند تولید از معدن تا محصول نهایی را در یک منطقه در کنار هم 

قرار داده است.

**گل گهر سیرجان در اجرای مسئولیت ها موفق بوده است
سرپرست فرمانداری سیرجان نیز در این آیین گفت: حضور شرکت 
معدنی و صنعتی گل گهر سیرجان افتخارات بسیاری برای شهرستان 
سیرجان و استان کرمان رقم زده و این شرکت در حمایت ها و انجام 

مسئولیت های اجتماعی موفق ظاهر شده است.
محمد محمودآبادی با بیان اینکه سیرجان دارای نیروی انسانی، 
صنعت و معادن غنی است افزود: این شهرستان با داشته های بالقوه 
توانایی ها، معنویت و وجود نیروهای متخصص در تمامی حوزه ها از 

جمله دینی در طول تاریخ درخشیده است.
وی تصریح کرد: سیرجان شهر رسانه، صنعت و معدن است لذا 
اهمیت و نقش آفرینی این شهرستان همواره در تحوالت کشور 
و منطقه مشهود بوده است و انتخاب مدیرعامل شرکت گل گهر 
سیرجان می تواند پویایی و نوآوری در چرخه تولید کشور به همراه 

داشته باشد.

سرپرست فرمانداری ویژه سیرجان با بیان اینکه مدیران شایسته از 
تمامی داشته ها برای اعتالی نام جمهوری اسالمی و توسعه صنعت 
استفاده می کنند گفت: از تصمیمات ناصر تقی زاده مدیرعامل 
سابق شرکت گل گهر سیرجان برای اعتالی صنعت و معدن استان 
و سیرجان تقدیر می شود و زحمات وی شاید قطره ای از توانایی 

نیروهای متخصص و توانمند سیرجانی سیرجانی باشد.
وی عنوان کرد: جمشید مالرحمن مدیرعامل جدید شرکت معدنی 
و صنعتی گل گهر سیرجان نیز با کارنامه درخشان و روشن در حوزه 
صنعت و معدن، توان و تجربه فراوان، می تواند این چرخه را در سال 

رونق تولید به رشد و توسعه برساند.
محمود آبادی افزود: گل گهر یکی از نشانه های رونق تولید و یکی از 
شرکت های موثر در این حوزه است و با وجود این شرکت می توان در 

اقتصاد مقاومتی و رونق تولید به اوج قله رسید.
وی اضافه کرد: معین های اقتصادی شهرستان سیرجان شرکت 

های وابسته گل گهر هستند و تاکنون وظایف خود را به خوبی انجام 
داده اند و مردم سیرجان پس از این نیز چشم به راه مسئولیت های 

اجتماعی این شرکت هستند.
سرپرست فرمانداری سیرجان با بیان اینکه سیرجان با نام گل گهر 
در حوزه ورزش، صنعت و معدن شناخته شده است ادامه داد: رنج 
بیکاری از مردم سیرجان و نیازمندان با حمایت شرکت گل گهر 
برطرف شود و شرکت گل گهر طی سال های گذشته بیشترین نقش 

در پایین آوردن نرخ بیکاری شهرستان برعهده داشته است.
وی گفت: مسئوالن شهرستان سیرجان با تمامی قوا در کنار شرکت 
گل گهر هستند و می توانند مشاوران توسعه محوری در اداره کردن 

شرکت صنعتی و معدنی گل گهر باشند.
**توسعه تولید استراتژی اصلی شرکت گل گهر سیرجان است

مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی گل گهر سیرجان نیز در این آیین 
گفت: توسعه تولید اساسی ترین اصل و استراتژی اصلی این شرکت 

است. جمشید مالرحمن افزود: توسعه اکتشافات معدنی ایران در 
شرکت گل گهر سیرجان پیگیری می شود زیرا اگر به تامین مواد اولیه 

نپردازیم سرمایه گذاری ها پس از چندی به هدر خواهند رفت.
وی اظهار داشت: چاره ای غیر از مهندسی مدیریت، نگاه عالمانه، 
علمی و مدبرانه به مدیریت نهادهای تولید و توسعه صنایع معدنی 

کشور به عنوان پیشران اقتصاد کشور نداریم.
مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی گل گهر سیرجان با اشاره به پیش 
نیازهای تولید ایران افزود: نیاز اصلی صنعت مواد اولیه است و صیانت 
از منابع، بهره وری بهینه و جلوگیری از اتالف منابع به عنوان سرمایه 

ملی باید در شرکت معدنی و صنعتی گل گهر سیرجان توجه شود.
وی عنوان کرد: مدیریت شرکت معدنی و صنعتی گل گهر سیرجان 
نگاهی ویژه به منابع انسانی و جهت دهی به سمت تولید دارد و در 
این راستا از حقوق منابع انسانی، معیشت، رفاه و آینده سیرجان دفاع 
می کنیم و به عنوان حداقل وظیفه در کنار کارمندان این شرکت 

هستیم.
مالرحمن گفت: ایران به جای خریدار باید فروشنده تکنولوژی های 

صنعتی به دنیا باشد که این امر استرانژی اصلی این شرکت است.
وی ادامه داد: توجه به زیربناها، زیرساخت ها و طرح های اساسی 
مشابه آبرسانی و تسریع در به ثمر رسیدن پروژه ها، توجه به مسئولیت 
های اجتماعی اصل علمی در شرکت معدنی و صنعتی گل گهر 
سیرجان دنبال می شود زیرا این فعالیت ها، اصل اساسی مسلم برای 

رسیدن به اهداف تولید است.
منابع گل گهر  از  اینکه  بیان  با  ایمیدرو  سرپرست سابق شرکت 
سیرجان به استان های دیگر نخواهیم فرستاد گفت: تمامی تالش 
در نظام مدیریت شرکت، مهندسی هوشمندانه، نگاه به تحقق توسعه 
پژوهش است که با همراهی همدلی و همفکری و پرهیز از حاشیه 

های غیر ضروری محقق می شود.
ناصر تقی زاده مدیرعامل سابق شرکت گل گهر سیرجان نیز در این 
آیین حضور نداشت و مسئوالن محلی و استانی از خدمات وی تقدیر 

کردند.

را  سوریه  در  حرم  مدافع  جوانان  پیروزی 
انقالب  دشمنان  بلکه  خودی  جبهه  نه تنها 
اعتراف  این  و  می زنند  فریاد  نیز  اسالمی 
سرکرده شیطان بزرگ، آمریکاست که گفت 
»می خواستیم در سوریه این حکومت نباشد، 
می خواستیم جبهه مقاومت نباشد«، حتی 
مخالف  نیز  عرب  مرتجع  کشورهای  و  اروپا 
حکومت کنونی سوریه بودند اما نتوانستند 

چون ایران نخواست و همه جهانیان دیدند که 
چه اتفاقی افتاد.

✅ما تنها مقید به عمل به تکالیف خود هستیم 
که اگر درست عمل کنیم خداوند نیز به وعده 
خود در پیروزی جبهه حق عمل می کند و این 

یک قاعده دینی و الهی است.
در  دشمن  مقدس،  دفاع  سال  دوران 8  ✅در 
یک رویارویی نظامی با ما قرار داشت اما امروز 

انواع دشمنی های پیچیده که بصیرت های 
ویژه برای مقابله می خواهد بر کشور ما تحمیل 

می شود. 
✅شهدا با دست خالی مقابل دنیای استکبار 
ایستاده اند  مردم  نیز همه  امروز  و  ایستادند 
و  بردارد   قدم  از  قدم  باطل  جبهه  مبادا  تا 
همان طور که می بینیم دشمن در منجالبی 

که برای خود ساخته در حال فرو رفتن است.

و  پیامی عید سعید فطر  بهنام سعیدی در  دکتر 
حلول ماه شوال را تبریک گفت:

به  ایشان  پیام  در  تدبیرجوان،  نشریه  گزارش  به 
مناسبت این عید آسماني آمده است:
حلول ماه عید و شادی مسلمین است

پایان ماه روزه، برای صائمین است
نشاط، افتخار، شادی و سربلندی
از محک الهی برای مؤمنین است

عید در بینش انسان ساز اسالمی از بار فرهنگی 
خاص و سازنده ای برخوردار است و بیانگر بازگشت 
انسان به خدا، آن مظهر کمال مطلق است و با انجام 
خالصانه ترین بندگي ها جشن گرفته می شود، عید 
در نگرش توحیدی، نه تنها بلکه روز آگاهی، پاکی، 
فضیلت، معنویت،کمال جویی و روز تجدید حیات 

انسانهاست. 
سمبل بارز این ارزشهای الهی و معنوی، عید فطر 
است؛ عیدی که به دنبال یك ماه تزکیه و تهذیب 
درون و برون از تمام مظاهر و حرکتهای شیطانی 

نمودار می شود.
الهی رفته و وجود خویش را با زمزمه های دعا و نوای خوشا به حال آنان که عاشقانه به استقبال ضیافت 

دلنشین مناجات صفا دادند و با درک لیله القدر که 
بهتر از هزار ماه است، راه سعادت و نیکبختی را 
پیش گرفتند و اینک با قلبی مطمئن به استقبال 

عید سعید فطر می روند.
عموم  عبادات  و  طاعات  قبولی  آرزوی  ضمن 
مردم مؤمن و روزه دار ایران اسالمی در ماه مبارک 
رمضان، فرارسیدن عید سعید فطر، عید پیروزی 
در  اساسی  تحوالت  سرآغاز  و  اکبر  جهاد  در 
زندگی خداجویان و پرهیزکاران را به مردم مومن و 
والیت مدار شهرستان های جیرفت و عنبرآباد تبریک 
عرض می کنم و مهم ترین دستاورد این ماه را حفظ 
مسلمانان  تمامی  جمعی  اراده  تقویت  و  وحدت 
برای خدمت رسانی به مکتب سعادت بخش اسالم 

می دانم.
 و همچنین سالمتی و طول عمر باعزت برای مقام 
معظم رهبری، تعجیل در امر ظهور حضرت ولی 
عصر)عج( و استقرار عدالت مهدوی در جهان، سر 
بلندی و عزت اسالم و مسلمین، قبولی عبادات روزه 
داران و حفظ معنویت در تمام ایام سال را از خداوند 

متعال مسئلت دارم.

مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی گل گهر سیرجان معرفی شد

خبر
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اشـاره: عنبرآباد شـهری اسـت در جنـوب کرمان کـه جمعیت این 
شهرسـتان قریـب بـه 90 هـزار نفر اسـت کـه از دوبخش مرکـزی و 

جبالبارز جنوبی تشـکیل شـده اسـت.
در مرکز شهرسـتان عنبرآباد که شـهر عنبراباد هست، جمعیت 30 

هزار نفری سـکونت دارند.
بـه همـت شـهردار و شـورای اسـالمی شـهر عنبرابـاد در یکسـال 
گذشـته خدمات بی نظیری در شـهر عنبراباد صورت گرفته است. 
کـه توسـعه و زیرسـازی ایـن شـهر نمونـه بـارزی از توسـعه شـهری 

است.
خدمـات و فعالیـت هایی که در چند روز گذشـته با توجـه به دهان 
روزه پرسـنل خـدوم و زحمـت کـش شـهرداری صـورت گرفتـه بـه 

شـرح ذیل اسـت:
همزمـان بـا سـالروز والدت کریـم اهـل بیـت امام معصـوم حضرت 

امام حسـن مجتبـی)ع( 
و بـا حضـور نـوزادی ریاسـت شـورای شهر،شـهردار و جهانشـاهی 

عضو شـورای شـهر
مجموعه زیبای شـهر بازی کودکان درکنارحضورپرازشـادی وشوق 

کـودکان درپـارک الله های گمنام افتتـاح گردید.
تشـکر و قدردانی شـهروندان حاضـر در پارک از ایـن کار زیبا و مورد 

نیاز کودکان عنبرآبادی از مهندس دینا  و شـورای شـهر
در حاشـیه این مراسـم شـهردار عنبرآباد گفت : این شـهربازی کار 
خود را آغاز نموده که درآینده سـعی داریم نسـبت به گسـترش این 

مجموعـه زیبا اقدامات خوبـی را انجام دهیم.
رسـتم نـوزادی رییـس شـورای اسـالمی شـهرعنبراباد هـم تصریح 
کـرد : برنامه های بسـیار خوبی دربحث تفریح وسـرگرمی کودکان 
ایـن شـهر در پارکها داریم وسـعی خواهیم نمود نواقص پیـش رو را 

نماییم. برطرف 
کار زیر سازی و آسفالت   خیابان ۱۶ متری شهرک نخل

با دسـتور شـهردار و حضـور نوزادی رییس شـورای شـهر،مهندس 
کوهسـتانی نایب رییس شورا،جهانشاهی عضو شـورای شهر آغاز 

گردید:
خیابـان ۱۶ متـری شـهرک نخل محل عبـور و مرورسـاکنین بیش 
ازدویسـت خانوارمـی باشـد کـه ازاهمیـت وحساسـیت ویـژه ای 

برخوردارمـی باشـد.
خیابـان ۱۶متـری شـهرک نخـل دوخیابـان مهـم وپرتـردد دولـت 

وجهادکشـاورزی رابـه یکدیگـر متصـل مـی نمایـد.
 کار جهـادی شـهرداری عنبرابـاد همزمـان درچنـد نقطه ازسـطح 

شـهر جهت پاکسـازی
 همزمان درچند نقطه ازسـطح شـهر عملیات پاکسـازی کوچه ها 

دربحـث کنـده کاری های شـرکت گاز آغاز گردید.
پاشـی کانـال گاز جهـت  پاکسـازی خیابـان رسالت،امولسـیون 

آسـفالت درایـن خیابـان
آغاز آسفالت کانال گاز در شهرک فرهنگیان 

ادامه آسـفالت درشـهرک نخل وآغاز کار آسـفالت درخیابان شهید 
رضایـی بعد از اتمام کارشـهرک نخل

آغـاز لکـه گیری چاله های سـطح شـهر و ادامـه آن هـرروز بصورت 
مسـتمر تاپایـان کار و رفع چاله های موجود درسـطح شـهر

رنـگ آمیـزی جـداول تـازه نصب شـده و مـورد نیـاز رنگ درسـطح 
شـهرتانیمه شـب توسـط پرسـنل خدوم شـهرداری

بازدیـد مهنـدس دینـا ازوضعیـت روشـنایی پایـه چراغهای سـطح 
شـهر ودسـتور درجهـت رفع نواقـص موجوددرروشـنایی تعـدادی 

ازآنها
 شهرداری عنبرابادهمچنان بدون خستگی ،بصورت شبانه روز

آغازپخش امولسیون جهت آسفالت

 تعداد سه کوچه وخیابان منتهی به خیابان امام)ره(
دینا شهردارعنبرابادبعد ازچندشبانه روز کار پاکسازی وجمع اوری 
نخالـه هـای سـاختمانی سـه معبرمهم منتهی بـه خیابـان اصلی 

شـهرعنبراباد کارپخش امولسـیون جهت آسـفالت آغاز کرد:
 پخـش امولسـیون تاپایـان کارایـن سـه معبر تـا روز یکشـنبه ادامه 

داشت.
خیابان شـهید دسـتغیب//کوچه امام ۱۲ و ۱۶))کوچـه دفترامام 
جمعـه قدیـم(( از کوچـه هـا و خیابـان مهـم و پرتـردد متصـل بـه 
خیابان امام )ره( که دارای بار ترافیکی بسـیار سـنگینی می باشند 

کار امولسـیون پاشـی و آسـفالت آنان انجـام گردید. 
 آسفالت الین جنوبی خیابان امام )ره( بعد ازچند دهه

آغاز  آسفالت الین جنوبی خیابان امام)ره(از چهارراه مسجدجامع 
تا چهارراه خواجویی ادامه دارد.

شهردار عنبرآباد در حاشیه این کارها گفت:  ضمن اینکه عملیات 
اسـفالت در قسـمتهای مختلف شـهر ادامه دارد سعی داریم معابر 

پرتـردد و مهم در مرکز شـهر را در اولویت قرار دهیم.
مهنـدس دینـا درپایـان بازدیـد ایـن کارهـا گفـت : مـردم خـوب ما 
الیـق بهترینها هسـتند ودر این مـاه خداوند توفیق  ایـن خدمت را 

بـه همـه ما عطـا کند.
 ادامه فعالیت های شهرداری عنبرآباد در این هفته

زیرسازی وآماده نمودن خیابان جمهوری جهت آسفالت 
آماده سـازی بلوارجمهوری جهت سـنگ فـرش ،موزاییک ونصب 

چراغ پایه 
آسـفالت کانـال گاز خیابـان مطهری درضلع شـمالی میـدان امام 

حسین)ع(
آسفالت کانال گاز درخیابان رسالت

 ورودوانتقال لوله آب به بلوارجمهوری توسط شهرداری عنبراباد
حفرکانـال واتصـال لولـه آب از نقلیـه سـابق بـه خیابـان جدیـد 

ودرخـت گیـاه  و  گل  کاشـت  جمهوری(جهـت  التاسـیس) 
شـهردار عنبرآبـاد ایـن نویـد را بـه شـهروندان داد و گفـت : سـعی 
داریـم همزمـان بـا زیر سـازی این بلوار جهت آسـفالت سـایر موارد 
ضروری شـامل انتقال لوله آب در این قسـمت راجـز اولویت برنامه 

هـا دراین بلـوار قـرار دهیم.
دهـان روزه و گرمـی هوا مانع فعالیت های شـهردار و همکارانش و 
مجموعه شـورای شـهر نشـد و همچنان بصورت جهادی مشـغول 
بـه فعالیـت هسـتند، کـه بتواننـد خدمتـی به شـهروندان شـریف 

بنمایند. عنبرآبادی 
 تعامـل و همـکاری مهنـدس محمدعلـی کشـیتی مسـول روابـط 
عمومی شـهرداری و شـورای شـهر عنبراباد با اصحاب رسـانه قابل 

تقدیر اسـت.

به گزارش روابط عمومی دانشـگاه علوم پزشکی 
ارائـه  جلسـه  در  مـکارم  اصغـر  دکتـر  جیرفـت، 
گزارش عملکرد کمپین کنترل فشـارخون باال با 
بیـان اینکه طرح بسـیج ملی کنترل فشـارخون 
بـاال از 27 اردیبهشـت مـاه آغـاز و تـا 15 تیرمـاه 
ادامـه خواهد داشـت، اظهـار داشـت: این طرح 
بـرای مقابلـه و کنتـرل فشـارخون بـاال در جامعه 
صورت میگیرد که در این راسـتا فشـارخون افراد 
در معـرض خطـر بـه ویـژه افراد بـاالی 30 سـال، 
بیمـاران کلیـوی، زنـان بـاردار و بیمـاران دیابتـی 
بـرای تشـخیص به موقع بیمـاری انـدازه گیری و 

ثبت سـامانه میشود.
بـاالی 30 سـال  اینکـه جمعیـت  بیـان  بـا  وی 
هفت شهرسـتان حـوزه دانشـگاه علوم پزشـکی 
جیرفـت حـدود 290 هـزار نفر اسـت کـه مکلف 
بـه پوشـش50 درصـد جمعیـت در ایـن طـرح 
هسـتیم و تاکنـون کـه زمـان زیـادی از اجـرای 
طرح نگذشـته خوشـبختانه 28 درصد جمعیت 
هـدف در جنـوب کرمان یعنـی بیـش از 41 هزار 

نفـر غربالگـری شـده اسـت.
دکتـر مـکارم تصریح کـرد: از مراکـز محل تجمع 
مـردم مانند محل برگزاری مراسـم شـبهای قدر، 
نمـاز عیـد فطـر و ... غربالگری توسـط همکاران 
اجـرا میشـود، مـردم هـم در اجرای طـرح کمک 
کننـد تـا مـا بتوانیـم عـوارض ایـن بیمـاری را در 
جنـوب کرمـان کاهـش دهیـم ایـن به نفـع همه 
اسـت چرا کـه فشـارخون باال بیماری خاموشـی 
اسـت که میتواند، منجر به بیماریهای سختی از 

جمله سـکته قلبـی و مغزی شـود.
#فشار_خون

بدانیم اقدام کنیم.......
#طرح_بسیج_ملی_فشارخون_باال

در جنـوب کرمـان، تعـداد زیـادی از افـراد بـه 
بیماری فشـارخون باال مبتا هستند و از این 

موضوع آگاه نیسـتند
 بـه گـزارش روابـط عمومـی معاونـت بهداشـتی 
دانشگاه علوم پزشکی جیرفت، دکتر علی اصغر 
خیرخواه دبیر سـتاد اجرایی کمپین بسیج ملی 
کنترل فشـار خون باال گفت: بیماری فشارخون 
بـاال و کنتـرل نشـده اولین عامل خطر در سـکته 
مغزی، سـکته قلبی و مرگ می باشـد و از همین 

رو کنتـرل آن اهمیـت دارد. اما این عامل خطر تا 
حـدود زیادی قابل پیشـگیری و البته کامل قابل 

است. کنترل 
 وی مهمترین دلیل بیماری فشـارخون را نسبت 
مصـرف باالی نمـک و عـدم رعایت رژیـم غذایی 

مناسـب عنوان کرد.
بیمـاری  اینکـه  بـه  بـا اشـاره  دکتـر خیرخـواه   

بـه آسـانی قابـل تشـخیص اسـت،  فشـارخون 
افـزود: متاسـفانه میـزان آگاهـی مـردم از ایـن 
بیمـاری در سـطح پائینـی قـرار دارد و کمتـر از 
نیمـی از بیمـاران از درمـان مناسـب و مسـتمر 

برخوردارنـد.

 وی گفـت: بسـیج ملـی کنتـرل فشـارخون بـاال 
بـا هدف ارتقـای آگاهی مـردم درباره فشـارخون 
بـاال، ترغیـب آنـان بـرای مراجعه بـه مراکز تعیین 
شـده جهت اندازه گیری فشـارخون و شناسایی 
و پیگیـری افـراد دارای فشـارخون بـاال طراحـی 

شـده است.
 دکترخیرخـواه بیان کرد: به همین علـت وزارت 

بهداشـت تصمیم گرفته اسـت، طرحی با عنوان 
بسـیج همگانـی کنتـرل فشـار خـون بـاال را در 

کشـور اجـرا کند.
 وی بـا بیـان اینکـه طـرح ملـی بسـیج همگانـی 
کنترل فشـار خون باال از 27 اردیبهشـت در حال 

اجـرا اسـت، اظهار کـرد: این طـرح در دو مرحله 
اجرا می شـود. مرحله ی اول چـون در ماه مبارک 
رمضان اسـت و فشـارخون افـراد را نمی تـوان در 
هنـگام روزه داری بـه صـورت دقیـق ثبـت کـرد، 
طرح در قالب آموزش و اطالع رسـانی در سـطح 
اسـتان بـه صـورت گسـترده تا تاریـخ 17 خـرداد 
اجرا می شـود و در مرحله ی دوم که از 17 خرداد 
تـا 15 تیـر اجـرا مـی گردد، فشـار خـون افـراد در 
پایـگاه هـای سـالمت،  خانـه هـای بهداشـت، 
تیـم هـای سـیار، بیمارسـتان هـا، داروخانـه ها و 

آزمایشـگاه هـا چک می شـود.
پزشـکی  علـوم  دانشـگاه  بهداشـتی  معـاون    

جیرفـت در خصـوص گـروه هـای هـدف در ایـن 
طـرح گفت: بـا توجه بـه مطالعات علمـی انجام 
شـده،  گـروه مـورد نظر در این طرح، سـه دسـته 
هسـتند، افـرادی کـه سنشـان 30 سـال بـه بـاال 
اسـت، خانـم هـای بـاردار بدون شـرایط سـنی و 

کلیوی. بیمـاران 
 وی بـا اشـاره به اینکـه طبق برآورد انجام شـده از 
۲۹۰هـزار نفر جمعیت باالی ۳۰سـال در جنوب 
اسـتان کرمان، حداقل  ۱۴۵هزار و ۲۳۶نفر باید 
غربالگری شـوند، گفت: در این طرح ۳۹۳ خانه 
بهداشـت ، ۱۱۶ مرکـز جامع سـالمت شـهری و 
روسـتایی و ۵۰ایسـتگاه در جنوب استان کرمان 

دارند مشارکت 
افـزود: متأسـفانه در جنـوب  دکتـر خیرخـواه   

فشـارخون  بـه  افـراد  از  زیـادی  تعـداد  کرمـان 
بـاال مبتـال هسـتند و چـون از ایـن موضـوع آگاه 
نیسـتند به عارضـه های بعـدی دچار می شـوند 
و یکـی از اهـداف مـا در ایـن طـرح، ایـن اسـت 
آگاهی مردم را نسـبت بـه این موضوع باال ببریم.

دبیـر سـتاد اجرایـی کمپین بسـیج ملـی کنترل 
فشـار خـون باال دانشـگاه علوم پزشـکی جیرفت 
داریـم موضـوع  تقاضـا  مـردم  از  کـرد:  تصریـح 
فشارخون را جدی بگیرند و در کنترل فشارخون 
پیگیزیـرو اهتمـام جـدی داشـته باشـند و بـرای 
چـک کـردن فشارخونشـان بـه مراکـز مربوطـه 
مراجعـه کننـد و یا بـه سـامانه salamat.gov.ir از 
طریـق کدملـی، شـماره شناسـنامه و تاریخ تولد 
وارد شـوند و فشـارخون و اطالعاتشـان را ثبـت 

. کنند

همت و کار مضاعف، عیدی به مردم عنبرآباد 

 ✅رئیس دانشگاه علوم پزشکی جیرفت گفت: 

28 درصد جمعیت هدف جنوب کرمان در بسیج ملی کنترل فشارخون باال غربالگری شده است

دکتــر خیرخــواه : بیمــاری فشــارخون بــاال و کنتــرل نشــده اولیــن عامــل خطــر در ســکته مغزی، ســکته قلبــی و مرگ می باشــد و 
از همیــن رو کنتــرل آن اهمیــت دارد. امــا ایــن عامــل خطــر تــا حــدود زیــادی قابل پیشــگیری و البتــه کامل قابل کنترل اســت.
وی مهمتریــن دلیــل بیمــاری فشــارخون را نســبت مصــرف بــاالی نمــک و عــدم رعایــت رژیــم غذایــی مناســب عنــوان کــرد

در مرحله ی دوم که از 17 خرداد تا 15 تیر اجرا می گردد، فشار خون افراد در خانه های بهداشت، پایگاه های سالمت، تیم های سیار، بیمارستان ها، داروخانه ها و آزمایشگاه ها چک می شود.


