
آگهی مزایده فروش ماشین آالت 
شهرداری عنبراباد )حضوری _ نوبت دوم (  

مراد دینا  شهردار عنبرآباد

چاپ آگهی نوبت اول :99/2/1                                           چاپ آگهی نوبت دوم:99/2/8
شهرداری عنبراباد در نظر دارد از طریق مزایده حضوری به استناد موافقت نامه شماره 222 مورخه 98/12/20 شورای 
محترم اسالمی شهر و در نظر دارد از طریق مزایده حضوری نسبت به فروش ماشین آالت با شرایط ذیل به اشخاص حقیقی 

یا حقوقی واجد شرایط واگذار نماید.
شرایط مزایده:

1-متقاضیان از تاریخ انتشار آگهی تا روز کمیسیون مزایده مهلت دارند از مورد فروش ماشین آالت مزایده بازدید نمایند .
2-قیمت مورد فروش در صورت برنده شدن به صورت تمام نقدی به صورت یکجا پرداخت و به حساب شهرداری واریز گردد.

3-هر یک از شرکت کنندگان در زمان برگزاری مزایده می بایست با در دست داشتن اصل و کپی کارت ملی و مبلغ 5 درصد 
سپرده شرکت در مزایده را بابت این ماشین به حساب جاری 3100003605008 بابت سپرده شرکت در مزایده پرداخت 

نمایند و در محل مزایده حضور بهم رسانند .
4-پرداخت کلیه هزینه های چاپ آگهی مزایده در روز نامه ها –هزینه های کارشناسی بر مبنای دستمزد کارشناسی و کلیه 

هزینه های متعلقه )مالیات بر ارزش افزوده و عوارض نقل و انتقال سند ...( بر عهده برنده مزایده می باشد.
5-مزایده در روز پنجشنبه مورخ99/2/18 در محل بازدید )واحد نقلیه موتوری( راس ساعت 9 انجام می گردد.

6-متقاضیان می توانند جهت کسب اطالعات الزم به واحد امور قراردادها مراجعه نماید.
7-شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات حضوری در محل مورد مزایده فروش مختار است.

8-متقاضیان شرکت در مزایده نبایستی مشمول ممنوعیت های مقرر در قانون منع مداخله کارمندان دولتی مصوب 1337 
باشند.

9-برنده مزایده مکلف است پس از دریافت نامه کتبی از شهرداری دال بر برنده شدن حداکثر تا یک هفته نسبت به تعیین 
و تکلیف مورد فروش اقدام نماید در غیر اینصورت سپرده ایشان به نفع شهرداری ضبط و طبق آیین نامه مالی و معامالت 

شهرداری به پیشنهادات بعدی رجوع خواهند نمود.
10-متقاضی برنده فروش باید حین انجام عملیات واگذاری ماشین آالت مدارک شناسایی کامل که مورد تایید شهرداری را 

به واحد امور قراردادها ارائه نماید .
11-سپرده نفرات اول تا سوم تا زمان انعقاد قرارداد فروش با نفر اول در حساب سپرده شهرداری باقی و در صورت انصراف 

برندگان اول تا سوم سپرده آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.

خرما
سال هشتم   شماره  192  دوشنبه 8  اردیبهشت ماه 1399  

27 آوریل 2020 _ 3 رمضان 1441   قیمت 1000 تومان
هفته نامه 4 صفحه ای ، منطقه ای  استان های : قم- کرمان - فارس  

هرمزگان- سیستان و بلوچستان- یزد  چهارمحال بختیاری

پیاز ،مدیراِن تدبیر را شکست داد!

 �� رییس قوه قضائیه :

با توجه به کاهش در آمد و کرونا، در  پروندهای چک 
برگشتی، دیه و مهریه، حداکثر مدارا  صورت پذیرد

3
رهبر انقالب اسالمی: 

نترسیدن از دشمن و محکم ایستادن مقابل آن از 
دستورهای مهم قرآن است

2

9�� توصیه عالی از مرحوم آیت الله کشمیری برای ماه مبارک رمضان

واکسن کرونای »دانشگاه آکسفورد« تا ۳ هفته دیگر به تولید انبوه می رسد

3

3

مدیر کل، 
ُکل و دلسوز

مهار 45 میلیون 
مترمکعب روان آب در 

جنوب استان کرمان

صفحه 3 صفحه 3

حضور سرزده و ناشناس استاندار کرمان 
در روستاهای سیلزده شهداد

تقدیر فرمانده سپاه  استان از رئیس و معاون 
بازرگانی سازمان صمت جنوب کرمان

  توسعه و پیشرفت شهر عنبرآباد حاصل تفکر جهادی مهندس دینا

3

2

4

2

قانون شکنی مدیران
 جنوب کرمان

دکتر اعظمی به  کرونا 
 مبتال شد  

برخورد جدی با هرگونه 
مظاهر روزه خواری

دهه هشتادی ها هم 
در تولید سهیم هستند

یک متخصص تغذیه و رژیم درمانی: 

برای تقویت سیستم ایمنی بدن 
ترک دخانیات امری بسیار

 مهم است

2

3

3

2

2

آنچه در این شماره می خوانید

نام وسیله 
نقلیه

شماره رنگمدل
موتور

شماره 
شاسی 

وضعیت وضعیت 
سند

قیمت پایه

کارشناسی)ریال(

مبلغ تضمین شرکت

در مزایده)ریال(

سواری 
پژو پارس

700/000/00035/000/000داردسالم0277947708737خاکستری1392

 همزمان با اولین روز ماه مبارک رمضان ، اجرای 
سه طرح راهسازی در جنوب استان آغاز شد. 
این طرحها شامل آغاز احداث باند دوم محور 
جیرفت به فاریاب ؛ ساخت پل دوم جنگل آباد 
جیرفت و قطعه جدیدی از باند دوم محور رودبار 

جنوب به ایرانشهر است. 
  �� به گزارش روابط عمومی استانداری کرمان 
با حضور معاون  شنبه ششم اردیبهشت ۹۹ 
تیرهای  مرحله  کار  کرمان  استاندار  عمرانی 
آماده سازه پل سرجاز جیرفت یکی از پلهای 
پرترافیک ورودی جیرفت و خروجی به سمت 
استان هرمزگان در ابتدای بزرگراه خلیج فارس 

آغاز شد.
��دکتر موسوی از اهتمام مجموعه استان برای 
تسریع درروند احداث و تکمیل زیرساختهای 

حمل و نقلی جنوب استان کرمان خبر داد.
جیرفت  سرجاز  پل  تکمیل  از  موسوی  دکتر 
تا هفته دولت خبر داد و گفت: باساخت این 
پل بار ترافیکی و حمل ترانزیتی از حوزه خلیج 

فارس به مرزهای شرقی کشور تسهیل خواهد 
شد. 

عمرانی  معاون  حضور  با  امروز  همچنین 
استاندار کرمان کار احداث یک قطعه دیگر 
جنوب  رودبار   - آباد  بهادر  محور  دوم  باند  از 
موسوی  اقای  گفته  به  شد.  آغاز  ایرانشهر   -
معاون عمرانی استاندار کرمان این محور 360 
کیلومتر طول دارد که 165 کیلومتر آن در حوزه 
است.  واقع  کرمان  استان  جنوب  راهداری 
قطعه سوم این مسیر به طول 13 کیلومتر و با 

صرف 178 میلیارد ریال احداث خواهد شد.
کمالی پور نماینده مردم شهرستانهای جیرفت 
و عنبرآباد از اختصاص چندین میلیارد تومان 
اعتبار برای بزرگراه جیرفت _بافت_سیرجان 
و  داد  خبر  وشهرسازی  راه  وزارت  توسط 
گفت: بزرگراه جیرفت_بم و بزرگراه میانچیل و 
همچنین باند دوم محور جیرفت بلوک  خبر داد 
و افزود: سازمان برنامه بودجه کشور و وزارت راه 
و شهرسازی قول مساعد برای کمک به تسریع 

درروند طرح های راه در جنوب کرمان را در 
مجلس دادند که به زودی با تزریق اعتبارات 
روند مثبت این کمکها و تصمیمات مشخص 

خواهد شد. 
مدیرکل راه و شهرسازی جنوب استان نیز گفت 
: باند دوم محور جیرفت – فاریاب – زیارتعلی 
147 کیلومتر طول دارد که 105 کیلومتر آن 
در حوزه جنوب استان کرمان قرار دارد . آقای 
امروز  که  باند  این  اول  قطعه  افزود  ساردویی 
ساخت آن آغاز شد به طول 14.5 کیلومتر در 
حد فاصل خروجی  شهر بلوک به سمت فاریاب 
احداث  ریال  میلیارد  حدود 100  با صرف  و 
میشود . مدیرکل راه و شهرسازی جنوب استان 
همچنین گفت : ُپل دوم جنگل  آباد جیرفت 
طول 196  به  شد  آغاز  آن  ساخت  امروز  که 
متر و شامل هفت دهانه 28 متری است که 
با اعتباری حدود 130 میلیارد ریال احداث 
میشود و تردد در محور مواصالتی جیرفت – 

کهنوج – رودان را تسهیل می کند.

با حضور معاون امور عمرانی استاندار کرمان؛

آغاز و ادامه روند احداث ۶ طرح عمرانی راهسازی در جنوب کرمان
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کسی که حمام می رود و لباسی تمیز میپوشد، همین که 
یک  سیاهی روی  صورت یالباسش بنشیند میفهمد ولی 
 کسی که مثال در مکانیکی کار کرده و لباسش سیاه شده، 

هرچقدر هم خاک بخورد متوجه نمی شود
 گناه هم همین طور است. کسی که تزکیه کرده وخودش 
را تمیز نگه دارد می فهمد که یک گناه چه قدر اثر دارد ولی 
کسی که  غرق گناه  است هر قدر که گناه کند ککش هم 

نمیگزد. مرحوم آیت الله مجتهدی

 یک_قطره_اشک
الله  آیت  از درس  بعد  با اصـرار  روز  تعریف می کرد یک 
مجتهدی ، ایشان را برای ناهـار به منزل خودم بـردم ، بعد 
از یک بار غذا کشیدن از من خواست دوباره برایشان غذا 

بکشم ، با تعجب غذا کشیدم ولی چیزی نگفتم
بعـد از جمع کردن سفره تحمل نکردم از  استاد پرسیدم 
ببخشید که ازتون این سوال رو میپرسم ، آخه شما اهل 
غذانبودید چطور دوبار غذا کشیدید؟ البته برایـم باعث 

افتخاِر و خوشحال شدم...
از  رو  جـواب  برو  کردی  من  از  رو  سوال  فرمودند  استاد 
خانومت بگیر. رفتم از همسـرم پرسیـدم مـوقع پختن غذا 

چکار کـردی؟ کمی فکر کـرد و گفت با وضو بودم.
با وضو بوده. فرمود اینکه  رفتم به ایشان گفتم خانومم 
کار همیشگی شان است ، بپرس دیگر چکار کرده؟ رفتم 
پرسیدم، خانوم کمی فکر کرد و گفت وقتی داشتـم  غذا 
می پختم کمی با خودم روضه سیدالشهدا علیه السالم رو 

زمـزمه کردم و قطره ی اشکی هم ریختم.
نزد استاد رفتم و مـوضوع را خدمت ایشان عرض کردم. 
استاد لبخند زدند و گفتند بله دلیل رفتارم این بود. اگر نیت 
کنید ثواب این غذای هر روز نذر یکی از ائمه شود، آن وقت 
هم آشپزی برایت  دلنشین تر است ، هم این که خانواده 

هرروز سر سفره یکی از ائمه نشسته اند.

 به_وقت_نادانی
محمد کریم مبارز مصری در مقابله با فرانسوی  ها مقاومت 
بر  قـرار  و دستگیری اش  از شکستش  بعد  خوبی کرد، 
اعدامش شـد ، ناپلئون او را خواست و گفت سخت است 
برای من کسی را اعدام کنم کـه برای آزادی وطن خـود  

مبارزه کرده است
من به تو فرصتی می  دهم تا ده هزار سکه طال بابت غرامت 
سربازهایی که کشته شـده به من بدهی محمد کریم گـفت 
من االن این پـول را ندارم ولی صد هزار سکه از تاجران می  

خواهم، می  روم تهیه می  کنم و باز می  گردم
محمـد کریم را چند روز با زنجیـر در بازار برای تهیه پول 
گرداندند، اما یک تاجر هم حاضر به پراخت پول جهت 
آزادی او نشد و حتی بعضی  طلبکار می  گفتند که با جنگ  
نـزد  پس  کرده.  نابسـامان  را  اقتصادی  وضعیت  هایش 

ناپلئون برگشت
ناپلئون گـفت: چاره ای بجز اعدام تو ندارم، نه به خاطر 
کشتن سربازهایم، بلکه به دلیل جنگیدن برای مردمی که 
پول را مقـدم بر وطن خود می  دانند. دانایی که برای جامعه  
ای نادان جهاد میکند مانند کسی است که خودش را آتش 

میزند  تا روشنایی رابرای عده ای نابینا فراهم سازد

 نقش_نگین_انگشتر
آیت الله جوادی آملی می فرمود نقل شده فاطمه زهرا 
علیها السالم فرمود بر روی  نگین انگشتر من این ذکر را 
بنویسید؛ ذکر: الهی التکلنی الی نفسی طرفه عین ابدا. 
یعنی خدایا من را به اندازه یک چشم به هم  زدن به خودم 

وامگذار
از حضـرت پرسیدند: چرا در بیـن این همـه ذکرهـا ، شما 
این ذکر را انتخاب کردیـد؟  حضرت_زهرا علیها السالم 
فرمود: زمانی که من دختر بودم و در خانه پدرم، هر وقت 
سجده  به  سر  الله  رسـول   پدرم  دیـدم  شدم  بیدار  سحر 

گذاشته و در سجده این ذکررا زمزمه می نماید

 بداخالقی_مومن
حضـرت موسی علیه السـالم بـه طور سینا می رفت. در 
مسیر عبادتگاهی را دیـد که سقف آن ویـران شده. نزدیک  
رفت و دید مردی در زیر  آوار ُمرِده. جنازه را کـه بیرون کشید 
دید یکی از مؤمنان شهر بوده است. ناراحت شد، اورا دفن 

کرد تا طعمه حیوانات نشود
به طور سینا که رسید، برایش سؤالی پیش آمـد. پرسید: 
خدایا! صبح که از خانه بیرون آمدم ظالمی ُمرده بود که 
جنازه او را در مـیان تابوتی طالیی با غالمان وبا احترام 
و عزت بسیار دفن کردند. ولی این مؤمن غریبانه در زیر 
آوار مانده بـود و مـن او را با  غربت دفن کردم. عـرض کرد 

خداوندا مرا از این راز عدالتت آگاه بفرما
خـداوند فرمـود: ای مـوسی آن ظالم، عمـری نافرمانی ما 
را کـرد و روزی به سائلی سّکه ای بخشید، ولی آن مؤمن 
عمری فـرمان ما را برد ، ولی روزی با همسرش بدُخلقی 
کرد واو را به ناحق آزرده ساخت. امروز، روز مرِگ هر دو آن 
ها بود. یک سّکه  ی آن ظالم را در این دنیا دادیم و آن هم 
تشییع جنازه  با شکوه او بـود و دیگـر آن ظالم غیر از گناه ، 
چیزی با خود نیـاورده و یک بد اخالقی آن مؤمن رابا ویران  
کردن سقف  مجازات کردیم تا به این دنیا آخرت ، گناهی 

با خویش نیاورد

 ماَدِر_شیطان_را_دیدم
در سال قحطی ، در مسجدی واعظی روی منبر می گفت 
کسی کـه بخواهد صدقه بدهد هفتاد شیطان به  دستش 

می چسبند و نمی گذارند، صدقه بدهد
مؤمنی پای منبر این سخنان را شـنید با تعّجب  به رفقا گفت 
صدقه دادن که این چیزها را ندارد، من مقداری گندم خانه 
دارم ، می  روم و برای  فقرا به مسجد می آورم و به این نیت 

رفت... 
وقتی به خانه رسید، تا زنش از قصد او آگاه شد. شروع 
به سرزنش او کرد که در ایـن ساِل قحطی، رعایِت زن و 
فرزنـدت را نمی  کنی ؟ شـاید قحطی طوالنی شـد ، آن 

وقت ما از گرسنگی بمیریم و… 
به مسجـد  را وسوسه کرد که دست خالی  به قدری مرد 
برگشت. به او گفتند چه شد؟ هفتاد شیطانی که  به دستت 
چسبیـدند ، را دیـدی؟ پاسخ داد: مـن شیطان  ها را ندیدم 

لکن مادر شیطان را دیدم که نگذاشت
در روایتی از امیرالمومنین علی علیه السالم آمـده  است 
زمـان انفاق هفتاد هـزار شیطان انسان را وسـوسه و به او 
التماس می  کنند که چیزی نبخشد. انسـان می خواهد در 
بـرابر  شیطان مقاومت کند ، اما شیطان به زبان زن یا رفیق 

و… مصلحت  بینی می کند و نمی گذارد

✅آداب غذا خوردن
✅ قبل از هر چیز باید متذکر شد که تمامی این آداب جزء 
مستحبات محسوب می گردند و اصلی ترین و مهم ترین 
امر این است که انسان، غذا و لقمه ای را که می خورد، از 
راه حالل به دست آمده باشد و شبهه ناک نباشد؛ زیرا اگر 
لقمه حرام باشد، انسان هر کدام از این مستحبات را انجام 
دهد، فایده ای ندارد؛ چون اصل را کنار گذاشته و به فرع 
پرداخته است. حضرت علی علیه السالم می فرمایند: 
زندگی را برای خوردن مخواه؛ بلکه خوردن را برای زندگی 

بخواه.

و اما مستحبات غذا خوردن:
شستن دست ها پیش و پس از غذا. گذاشتن سبزی در 
سفره. درآوردن کفش ها. بر زبان آوردن نام خدا. خوردن با 
دست راست. آغاز کردن غذا با نمک و به پایان بردن آن با 
نمک یا سرکه ) نمک دریا و سرکه طبیعی انگور (. خوردن 
غذا به هنگام گرسنگی و اشتها. آغاز کردن با سبک ترین 
غذا. خوردن غذای گرم، پیش از سرد شدن. برداشتن لقمه 
های کوچک و جویدن کامل. دست کشیدن از غذا پیش از 
سیری. دست کشیدن بر چهره و دعا کردن پس از شستن 
دستان. به پشت دراز کشیدن پس از غذا و پای راست را بر 

پای چپ قرار دادن
از  پرهیز  از دمیدن در غذا.  پرهیز  زیاده روی.  از  پرهیز   
خوردن با دست چپ. پرهیز از خوردن پس از سیری. پرهیز 
از خوردن غذای داغ.پرهیز از خوردن در حالت جنابت؛ 
مگر با وضو. پرهیز از خفتن، بالفاصله پس از خوردن غذا. 

شکر و سپاسگزاری از خداوند و ...

غذا  میزان  مورد  در  السالم  علیه  علی  امام  توصیه 
خوردن

✅ امیرمؤمنان علیه السالم به جناب کمیل می فرماید: ای 
کمیل معده! خود را به خوراک، سنگین مکن و برای آب 
جایی و برای نفس و دم مجالی بگذار!  و دست از خوراکی 
بکش در حالی که هنوز اشتها داری؛ پس اگر چنین کنی، 
و  زیرا صحت  گوارا خواهد شد؛  و  برایت طیب  خوراکی 

سالمت تن به کم  خوردن و کم نوشیدن است.

خواص سیاهدانه
بعضی بیماری ها در بدن وجود دارد، اما فعال نیست؛ سیاه 

دانه این بیماری ها را از بدن خارج می کند.

سبزی بخورید
  یکی از غذاهای اساسی که باید سر سفره ها باشد، سبزی 

هاست !
 این روزها ثابت شده که سبزی ها و غذاهای فیبردار یکی 
از بهترین منابع برای جلوگیری از سرطان هاست. در قدیم 
رسم جالبی که داشتیم در باغچه های منازلمان سبزی 
می کاشتیم. متأسفانه حتی در شمال کشور که این همه 
زمین مستعد وجود دارد، همتی نیست که افراد در باغچه 
های منزل خود تخم سبزی بریزند و از سبزی های باغچه 

خودشان استفاده کنند. 
های  ضرورت  از  فصل،یکی  سبزیجات  تمام  تقریبًا 
آن  در  سبزی  که  ای  سفره  سر  )ع(  رضا  امام  غذاست. 

نبود،نمی نشستند.
 فقط ما بررسی کرده ایم که شاهی را نباید شب ها خورد. 
یکی از دالیلش هم این است که ویتامین »ث« آن باالست 
باال بودن  به دلیل  ندارد،  انسان حرکت  و چون شب ها 
ویتامین »ث« شاهی، استخوان ها کلسیم خود را در خون 
تخلیه می کنند و خطر رسوب کلسیم در کلیه ها زیاد می 
شود و سنگ کلیه به وجود می آید، اما ما همه سبزیجات را 

می توانیم مصرف کنیم. 
 بهتر است کسانی که اشتهایشان کم است، سبزیجات 

خوشبو را مصرف کنند.

 میوه ها را نصفه رها نکنید و آن ها را تا انتها میل کنید.
 امام صادق علیه السالم میوه ای را دیدند که مقداری از آن 
خورده و داخل خانه رها شده بود. امام علیه السالم ناراحت 
شدند و فرمودند: این چه کاری است؟ اگر شما سیر شده 
اید، عده زیادی هستند که سیر نشده اند، پس آن ها را به 

کسی بدهید که نیاز دارد.

✅ فقر را بیرون کنیم ...
 ✅ امام باقر علیه السالم:

جارو کردن اتاق ها فقر را از بین می برد.
 امام صادق علیه السالم:

شستن ظرف و جارو کردن جلوی درب منزل، باعث جلب 
رزق و روزی می شود.

مضرات نوشابه
✅ اسید فسفریک و کافئین موجود در نوشابه 60دقیقه پس 
به بدن باعث تخریب مواد مغذی و ویتامینهای  از ورود 
موجود دربدن میشود! اسید فسفریک نوشابه یقینا باعث 

پوکی استخوان خواهد شد
✅اگر نوشابه میخورید بامشکل کمبود  ویتامینها مواجه 

خواهید شد.

✅درمان ام اس
✅  بهترین و مهمترین غذا برای درمان بیماری ام اس ارده 
کنجد با شیره انگور است. در غذاها می توان به فسنجان و 
بخصوص فسنجان بادام اشاره کرد و کسانی که گرمیشان 
بیشتر است در فسنجان از رب انار استفاده کنند. زیتون 
بادام و انجیر روزی هرکدام ۷ عدد صبح ظهر و شب به 

ترتیب میل شود.
زانو  و  مفاصلشان  و  تحتانی  اندام  در  دانه  سیاه  روغن   
هایشان بمالند. ترکیبی از سیاه دانه و عسل یک به سه 
)سه واحد عسل و یک واحد سیاه دانه( هر هشت ساعت 
یک قاشق مرباخوری مصرف کنند. استشمام عطریات به 
طور مداوم داشته باشند به خصوص عطر مالیم مثل عطر 

محمدی مثل یاس و گل نرگس.
✅ در مواقع نگرانی هایشان سردی اصاَل نخورند. شبها به 
هیچ وجه ماهی نخورند حتی در روز هم با گرمی های 
شدید بخورند بخصوص با خرما یا شکم پر با مجموعه ادویه 

تند بخورند.
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طرح مقابله با ویروس کرونا بااین فاصله گذاری مدیران جنوب و 
جیرفت محقق نخواهد شد

طبق اعالم ستاد مقابله باکرونا حداقل فاصله گذاری 1.5 میباشد 
اما مدیران جنوب و جیرفت در معارفه رئیس سازمان تعاون روستایی 

جنوب کرمان قانون شکنی کردند.
بیش از دو ماه کشور تعطیل و به حالت نیمه تعطیل در آمد ، حوزه 
های علمیه، دانشگاه ها، مدارس، مراکز مذهبی، بقاع و اماکن 

متبرکه تعطیل شدند که فاصله ها رعایت گردد.

در ادارات هنوز قانون مرخصی یک سوم کارمندان در حال لحاظ 
شدن است، اما این مدیران قانون شکنی نموده و دنبال تکثیر 
ویروس کرونا هستند. الزم بذکر است که این جلسه قانون شکنانه 

در اواخر فروردین ماه برگزار گردیده است.

قانون شکنی مدیران جنوب کرمان

پیاز محصول تولیدی کشـاورزان جنوب 
کرمـان اسـت کـه در ایـن ایـام برداشـت 
روی دسـت مسولین مانده و کشـاورزان 
بارفروشـی  میـدان  در  سـرگردان  را 

جیرفـت جمـع کـرده اسـت.
تعرفـه  برداشـتن  مدیـران،  جلسـات 
صادراتـی دردی را دوا نکـرد و ایـن پیـاز 
بـود کـه ماراتـن بـی تدبیری را شکسـت 

داد.
بیـش از 500 هـزار تـن محصـول پیـاز 
و  مانـد  مـی  کشـاورزان  دسـت  روی 
نهایتـا باایـن تدابیر حرکت الک پشـتی 
مدیـران بـه دپـو ختـم خواهـد شـد کـه 
باعـث مشـکالت زیسـت محیطـی هـم 
خواهـد شـد، و باعـث فالکـت و نابودی 

می شـود. کشـاورزان 

پیاز ،مدیراِن تدبیر را شکست داد!

فرمانده سپاه ثاراله )ع(  استان کرمان از زحمات و تعامل سازنده 
رئیس و معاون بازرگانی سازمان صنعت، معدن و تجارت جنوب کرمان 

با سپاه تقدیر کرد.
 در دیدار رئیس بسیج اصناف شهرستان جیرفت با رئیس سازمان 
صنعت، معدن و تجارت جنوب کرمان، سرهنگ پاسدار ساالری 
به نمایندگی از فرمانده سپاه ثاراله )ع( استان کرمان از زحمات بی 

شائبه و تعامل سازنده وی با سپاه پاسداران تقدیر کرد.
همچنین در دیدار رئیس، معاونین و مسئول بسیج سازمان با فرمانده 
شد،  انجام  سپاه  روز  گرامیداشت  مناسبت  به  که  جیرفت  سپاه 
سرهنگ بهروز لوح تقدیری از طرف فرمانده سپاه استان کرمان را به 
پاس تالش های محسن مشایخی معاون بازرگانی سازمان به جهت 

تالش در عرصه بازار و رفاه مردم به وی تقدیم کرد.
در این دیدارها مهندس مروجی فرد رئیس سازمان صنعت، معدن و 
تجارت جنوب کرمان ضمن ارائه خالصه ای از عملکرد و دستاوردهای 

این سازمان در حوزه های مختلف و فعالسازی پتانسیل های جنوب 
کرمان اعم از معادن، فرآوری محصوالت کشاورزی و صنایع، افزود: 
همراهی بسیجیان در حوزه بازرگانی و اصناف خصوصًا در طرح 
تنظیم بازار نوروز و کمک برای هرچه بهتر برگزار شدن این طرح و رفاه 
مردم قابل تقدیر است که امیدواریم همچنان این همکاری ها ادامه 

داشته باشد.
فرمانده سپاه جیرفت نیز ضمن مثبت ارزیابی کردن عملکرد این 
سازمان گفت: مدیریت نسل جوان در سطوح مختلف در جنوب 
کرمان که نسلی متخصص وو دانشگاهی بوده، یکی از دالیل پیشرفت 
این منطقه و گام های موثری است که در این راه برداشته شده و ان شا 

الله تا چند سال آینده شاهد پیشرفت و آبادانی منطقه خواهیم بود.
سرهنگ بهروز افزود: در همه زمینه های فعالیت این سازمان آماده 

کمک هستیم تا با کمک هم در راه خدمت به مردم گام برداریم.

تقدیر فرمانده سپاه  استان از رئیس و معاون بازرگانی سازمان صمت جنوب کرمان

رهبر انقالب اسالمی در ارتباط زنده با مراسم انس با قرآن در اولین روز از ماه مبارک رمضان: 

نترسیدن از دشمن و محکم ایستادن مقابل آن از دستورهای مهم قرآن است
در اولین روز از ماه مبارک رمضان، بهار قرآن و موسم ضیافت الهی، مراسم 
انس با قرآن در مصالی تهران و ارتباط زنده تصویری با حسینیه امام 
خمینی)ره( با حضور رهبر معظم انقالب اسالمی برگزار شد و قاریان قرآن 

کریم به تالوت آیات نور پرداختند.
رهبر انقالب اسالمی در این مراسم در سخنانی ضمن تبریک حلول ماه 
مبارک رمضان ماه نزول قرآن، به بیان مواردی از دستورهای کاربردی و 
سعادت بخش قرآن برای تنظیم قواعد و روابط فردی و جمعی زندگی 

انسانها پرداختند.
حضرت آیت الله خامنه ای تنها راه نجات بشریت از ظلم، تبعیض، جنگ، 
ناامنی، لگدمال شدن ارزشها و حاکم شدن امنیت و سالمت و آسایش 
را عمل به دستورهای کاربردی قرآن دانستند و گفتند: یک دسته از 
دستورهای کاربردی قرآن، نحوه قاعده سازی در زندگی است. اگر این 
قاعده سازی بر مبنای قدرت و پول و شهوت باشد، انسان از زندگی واقعی 
و اخروی بی نصیب خواهد ماند اما اگر انسانها بنای زندگی خود را در دنیا 
براساس نیکی و حسنه قرار دهند، عالوه بر منافع دنیوی قطعًا به مقاصد 

واقعی و حقیقی زندگی نیز خواهند رسید.
وسیله قرار دادن نعمت های الهی همچون ثروت و قدرت برای آباد کردن 
زندگی انسانهای دیگر و نجات نیازمندان و نیکی به همنوعان، یکی دیگر 

از دستورهای کاربردی قرآن بود که رهبر انقالب به آن اشاره کردند.
و  قرآن  آیات  از  دیگری  دسته  به  عمل  خامنه ای،  آیت الله  حضرت 
دستورهای کاربردی آن را موجب تنظیم مناسبات اجتماعی دانستند 

و افزودند: از جمله این دستورها، »نهی از غیبت در جامعه« و »رعایت 
انصاف حتی در قبال مخالفان و دشمنان« است.

ایشان »پیروی نکردن از موضوعاتی را که نسبت به آنها یقین وجود ندارد« 
از جمله دستورهای قرآن خواندند و یکی از مشکالت ژورنالیسم رایج در 

دنیا را عمل نکردن به این دستور و تالش برای شایعه پردازی و خبرسازی 
دانستند. رهبر انقالب اسالمی خاطرنشان کردند: متأسفانه در داخل 

جامعه ما هم از این موارد به چشم می خورد.
ظالمان«،  به  گرایش  و  اعتماد  از  »پرهیز  خامنه ای  آیت الله  حضرت 
»رعایت قسط و عدل و انصاف در زندگی« و »خیانت نکردن در امانت« 
را از دیگر دستورهای اسالم برشمردند و با تأکید بر اینکه خیانت نکردن 
در امانت شامل مسئولیت هم می شود، گفتند: »نترسیدن از دشمن و 
محکم ایستادن در مقابل او« از دستورهای مهم قرآن است و وضعیت 
امروز برخی دولتهای اسالمی و تحقیر آنها به وسیله قدرتهای ظالم نتیجه 

ترسیدن آنها از دشمنان اسالم است.
ایشان با اشاره به سیره و درس بزرگ امام بزرگوار مبنی بر نترسیدن از 
قدرتهای زورگو تأکید کردند: هراس از امریکا نتایج تلخی را به بار خواهد 
آورد و ما در سالهای گذشته در برخی دولتهای خودمان مشاهده کردیم 

که ترس از امریکا، آنها را دچار چه مشکالت سختی کرد.
و  »توبه  و  یاد خدا«  برای  و  توجه  با  نماز  »اقامه  اسالمی  انقالب  رهبر 
درخواست عفو و بخشش از خداوند بخصوص در ایام ماه مبارک رمضان« 
را زمینه ساز اعتالی روحی دانستند و در پایان اظهار امیدواری کردند که 
آحاد ملت و مسلمانان و بویژه دولتهای اسالمی و مسئولین توفیق عمل به 

دستورهای کاربردی قرآن را بیابند زیرا نسخه شفابخش مشکالت است.
در این مراسم نورانی، تعدادی از اساتید قرآنی و قاریان جوان و یکی از 

مناجات خوانان به اجرای برنامه پرداختند.

 یک متخصص تغذیه و رژیم درمانی گفت: برای تقویت سیستم ایمنی بدن 
ترک دخانیات امری بسیار مهم است که در زمان روزه داری کمک می کند 
سیستم ایمنی عملکرد منفی نداشته باشد. افکار مثبت، خندیدن، روابط 
اجتماعی خوب و ... نیز از دیگر عوامل موثر در تقویت سیستم ایمنی بدن 

خواهد بود.
دکتر »بهروز طالیی« در گفت وگو با ایسنا، ضمن تبریک فرارسیدن ماه 
مبارک رمضان، گفت: روزه داری دارای یکسری مزیت هایی است که می 

تواند به سالمتی افراد کمک شایانی کند.
وی از تاثیر روزه بر سالمتی افراد سخن به میان آورد و اظهار کرد: در زمان 
جریان  ها  زمان  این  در  و  می کند  استراحت  گوارش  دستگاه  روزه داری 
خون رسانی بیشتر به سمت مغز و سیستم عصبی فرد انتقال پیدا می 
کند ضمن آنکه از فرسودگی دستگاه گوارش جلوگیری و کمک می کند 

سلول های دستگاه گوارش خود را بازسازی کنند.
این متخصص تغذیه و رژیم درمانی ادامه داد: روزه سبب کاهش ذخایر 
قبلی چربی بدن شده و حتی در افراد الغر یا افرادی که وزن طبیعی دارند 
چربی های قدیمی سوخته و چربی های تازه جایگزین آنها خواهد شد و این 

امر باعث می شود متابولیسم بدن تنظیم گردد.

وی با اشاره به برخی از اظهارات مبنی بر اینکه آیا روزه بر کرونا تاثیر دارد 
یا خیر، عنوان کرد: بحث تغذیه صرف باعث تقویت سیستم ایمنی بدن 
نخواهد شد و تنها بخشی از تقویت سیستم ایمنی بدن مربوط به رژیم 
غذایی است. برای تقویت سیستم ایمنی بدن باید خواب کافی )۷ تا ۹ 
توصیه  رمضان  ماه  )در  منظم  ورزش های  بزرگسال(،  افراد  برای  ساعت 
می شود که ورزش سبک انجام دهید( و نیم ساعت پیاده روی روزانه با رعایت 

فاصله گذاری اجتماعی داشته باشیم.
طالیی افزود: برای تقویت سیستم ایمنی بدن ترک دخانیات امری بسیار 
مهم است که در زمان روزه داری کمک می کند سیستم ایمنی عملکرد منفی 
نداشته باشد. افکار مثبت، خندیدن، روابط اجتماعی خوب و ... نیز از دیگر 

عوامل موثر در تقویت سیستم ایمنی بدن خواهد بود.
وی مصرف غذاهای سالم را یکی دیگر از عوامل تقویت سیستم ایمنی بدن 
دانست و تصریح کرد: مصرف گروه میوه جات و سبزیجات، گروه آجیل های 
کم نمک و بدون نمک، ماهی، غالت، مرکبات، اسفناج، سیر و ... نیز باعث 

تقویت کننده سیستم ایمنی بدن خواهد شد.
به  اشاره  با  کرمان  پزشکی  علوم  دانشگاه  علمی  هیات  عضو  این 
نوشیدنی هایی که باعث تقویت سیستم ایمنی بدن می شود اظهار کرد: 
نوشیدنی آب میوه های طبیعی شامل آب مرکبات همراه با ترکیبات زنجبیل، 
هویج یا نعنا در این ایام به شدت توصیه می شود ضمن آنکه نوشیدن چای 
سبز و حتی خود آب آشامیدنی، نیز سبب تقویت کننده سیستم ایمنی بدن 
خواهد شد. طالیی افزود: یکسری گیاهان دارویی و مکمل ها نیز می تواند 
باعث تقویت سیستم ایمنی بدن شود منتهی مصرف مکمل ها و گیاهان 

دارویی حتما باید تحت نظر پزشک و متخصص تغذیه صورت گیرد.

یک متخصص تغذیه و رژیم درمانی: 

برای تقویت سیستم ایمنی بدن ترک دخانیات امری بسیار مهم است

جوان  دو  نیا  معتمدی  محمد  و  علی 
با  ساله  هر  که  جیرفتی  هشتاد  دهه 
کاشت و برداشت محصوالت کشاورزی 
به  وابستگی  بدون  و  مستقل  بصورت 
مصارف  برای  پیاز  تولید  در  بزرگترها 

داخلی و خارجی همت میگمارند.
و  دانشجو  نیا  محمدمعتمدی  و  علی 
دانش آموز هستند که وقتهای اضافی 

در  تحقیق  و  مطالعه  از  بعد  را  خود 
مزرعه کشاورزی می گذرانند.

این دو جوان که پسر عمو هستند و 
همیشه باهم و همراه هستند.

دو  این  برای  خرما  نشریه  مدیریت 
جوان آرزوی بهروزی و موفقیت می 

نماییم.
جوانان_عزیز

دهه هشتادی ها هم در تولید سهیم هستند
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 کمیت گرا نباشید
 »کمیت گرا نباشید؛ کیفیت جو باشید!«

دنبال ختم آیات و ادعیه نباشید؛ بلکه در پی هضم آنها 
باشید! غذای اندک را خوب بجوید تا جزء جان تان شود. 
بزرگترین مشکل ما قشری نگری به دین و شریعت است. 
با خود فکر کنید آنقدر در سال های قبل با ولِع زیادخوانی 

اعمال انجام دادید، به کجا رسیدید؟!
آغاز ماه رمضان حتمًا نیت کنید فقط برای الله روزه بگیرید؛ 
فقط الله! آداب روزه داری را تا آنجا که نشاط دارید، انجام 

دهید:
 تفکر

 حتمًا دقایقی از ساعات رازآمیز روزه داری خود را به برترین 
عبادت اختصاص دهید و آن هم چیزی نیست جز »تفکر«! 

با خود و خدای خود خلوت  کنید.
خصوصًا به نوع رابطه حضرت حق با خودتان بیندیشد؛ امید 

است ابوابی از معرفت به رویتان باز شود.
یکی از مهم ترین حاالت بندگی خصوصًا در ماه رمضان، 
حالتی است که توصیه ی مؤکد نبی مکرم است و آن »سجده 

طوالنی« است.
فقط خدا و اولیاء الهی می دانند هنگام سجده ی عبودیت 
چه بارانی از ابر رحمت و چه برکاتی از عالم ربوبیت بر سر شما 

می بارد. حتمًا در روز یک سجده ی طوالنی داشته باشید.
✅ حتی المقدور در خانه خود افطار کنید؛ حتی در مساجد 

افطار نکنید.
بگذارید برکت افطار و دعای مستجاب لحظه ی افطار به 

خانواده و خانه ی شما تعلق گیرد.
در ضمن، هنگام افطار ِدالل کنید!

»ِدالل یعنی ناز کردن«
هنگام افطار برای خدا ناز کنید! چون براش روزه  گرفتید 
وحضرتش خوان کرم گسترده؛ لقمه ی اول را نزدیک دهان 
ببرید، اما نخورید! دعا کنید؛ یعنی به خدا عرض کنید: »اگر 

حاجتم را بدی، افطار می کنم!«
این حالت معجزه می کند!

✅ رمز ماندگاری در ضیافت الهی رمضان کیمیای»ُحسن 
خلق« است.

با فرزندان، خویشان و دوستان خود با اکسیر حسن خلق 
و مهربانی برخورد  کنید. لحظه ی عصبانیت و خشم شما 

همان لحظه اخراج شما از این مهمانی الهی است!

بعداز ۴۸ ساعت درگیرے با دشمن 
نیمہ شب به اردوگاه رسیدیم ...

 ، بود  باقے مانده  مقداری آب و یڪ جعبه خرما 
فرمانده بچه های گردان را به خط ڪرد و گفت : 
خرما  این  از  هستند  گرسنه  خیلی  ڪہ  برادرانے 
بخورنـد و آنهایے کہ می  توانند، تا فـردا صـبح تحمل 

ڪنند.
جعبہ خرمـا بیـن بچـه ها دست به دست چرخیـد تا 

به فرمانــده رسید... 
فرمانـده بہ جعبـه خرمـا نگاه ڪرد، خرماهـا دست 
آب قمقمه هایشان  با  تنـها  ها  ،بچـه  بود  نخورده 

افطار ڪرده بودنـد.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری جنوب کرمان گفت: 
در بارندگی های اخیر ۴۵ میلیون مترمکعب روان آب در 

جنوب کرمان مهار شد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و 
آبخیزداری کشور- حمزه احمدی با بیان اینکه طرح های 
آبخیزداری در این منطقه ۴۵ میلیون مترمکعب روان آب 
را مدیریت کرده  گفت: ۴۰۰ هزار متر مکعب رسوب نیز 

توسط ۸۵۰ بند سنگی و خاکی مهار شده است.
حمزه احمدی افزود: این میزان رسوب در پی بارندگی های 
بندهای سنگی  و در مجموع ۵۰ درصد  امسال کنترل 
و خاکی آبخیزداری و آبخوانداری منطقه جنوب کرمان 

آبگیری شد.
وی ادامه داد: در پی بارش های اخیر بندهای سنگی و 
خاکی آبخیزداری و آبخوانداری منطقه جنوب کرمان بیش 

از یکهزار ُتن کنترل فرسایش داشتند.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری جنوب کرمان با بیان 
اینکه آبگیری طرح های آبخیزداری و آبخوانداری عالوه بر 
کنترل سیالب و رسوب، نقش مهمی در تغذیه سفره های 
زیر زمینی دارد گفت: در بارش های اخیر۱۰ میلیون متر 
مکعب آب به سفره های زیرزمینی این منطقه افزوده شده 

است.
وی مساحت مجموع حوزه های آبخیز جنوب کرمان را سه 
میلیون و ۶۰۰ هزار هکتار عنوان کرد و گفت: طرح های 
و  طبیعی  منابع  کل  اداره  آبخوانداری  و  آبخیزداری 
آبخیزداری جنوب کرمان شامل عملیات سنگی مالتی، 
خاکی و پخش سیالب، گابیونی و بیومکانیکی )بانکت 

بندی( در ۳۶ حوزه آبخیز در حال مطالعه و اجرا است.

بسم الله الرحمن الرحیم
سه آیه ی 182، 183 و 184 سوره ی بقره درباره ی روزه 
ی ماه مبارک رمضان است. در دو آیه از این سه آیه آمده 
است: »هر کس مریض بود، روزهای دیگر را روزه بگیرد ]و 
البته اگر مریضِی او همیشگی بود؛ یعنی مثاًل روزه باعث 
مریضی می شد چه روزه ی ادائی و چه روزه ی قضائی، 
فقهاء گفته اند که روزه از او برداشته می شود و باید به 

جای روزه گرفتن، غذا به فقیر بدهد[.«
سؤال این است که حد مرضی که با وجود آن، انسان می 

تواند روزه نگیرد، چیست؟
در معتبر ترین کتاب روائی شیعه، کافی، جلد 4، صفحه 
ی 118، بابی وجود دارد به نام »باب حد بیماریی که با 
وجود آن، انسان می تواند افطار کند«. این باب دارای 
شش روایت معتبر است که ترجمه ی پنج روایت این باب، 

تقدیم می گردد:
✅1 ولید بن صبیح می گوید: در مدینه، یک روز در ماه 
رمضان تب گرفتم. امام صادق علیه السالم ظرفی برایم 
فرستاد که در آن خوراکی بود و فرمود: افطار کن و نشسته 

نماز بخوان.
✅2 عمر بن ُاذینه می گوید: به امام صادق علیه السالم 
نامه نوشتم و سؤال کردم که حد مرضی که انسان می 
تواند با داشتِن آن مرض روزه نگیرد و نماز را نشسته 
بخواند، چیست؟ امام فرمود: »انسان بر نفس خودش 
آگاه است« و به خودش مربوط است و خودش بهتر می 

داند که حالش چگونه است.
✅3 سماعة می گوید: از امام صادق علیه السالم سؤال 
کردم که حد مرضی که انسان باید در آن مرض افطار 
ـ چیست؟ امام  کند، همانطور که مسافر باید روزه نگیرد 
فرمود: به خودش ربط دارد اگر دید ضعف دارد، بخورد 
و اگر دید می تواند روزه بگیرد، بگیرد، مرض هر چه می 

خواهد باشد.
✅4 حریز از امام صادق علیه السالم روایت کرده که فرموده 

است: روزه دار اگر بر چشمش بترسد، روزه نگیرد.
✅5 عمار بن موسی از امام صادق علیه السالم سؤال کرد 
که اگر کسی سرش از بیماری ُصداِع شدید ]میگرن[، 
درد بگیرد، می تواند روزه را افطار کند؟ امام فرمود: اگر 
انسان صداع شدید یا تب شدید داشت یا چشمانش به 

شدت درد می کرد، افطار برای او جایز است.
نکته: در این وضعیت کرونائی، حکم شرعی همان است 
که قباًل گفته شده و چیز جدیدی پیش نیامده است: اگر 
کسی می ترسد که روزه گرفتن موجب ایجاد بیماری یا 
تشدید بیماری یا بازگشت بیماری برای او شود، نباید روزه 
بگیرد و می تواند یک یا چند روز در میان روزه بگیرد. در 
هر حال، انسان بر نفس خود آگاه تر است. در پایان آیه ی 
ُه ِبُکُم اْلیْسَر َواَل ُیِریُد  روزه، خداوند فرموده است: ُیِریُد اللَّ
ِبُکُم اْلُعْسَر )خدا آسانی را برای شما می خواهد و سختی 

را برایتان نمی خواهد(.
متعال  خداوند  از  را  عزیزان  شما  ی  همه  سالمتی 

خواستارم.
ـ 5 اردیبهشت 99 ـ قم  محمد ذکاوت صفت 

)شب اول ماه مبارک رمضان 1441(

ماه رمضـان درجبهه ها 

مهار 45 میلیون مترمکعب 
روان آب در جنوب استان 

کرمان

روزه و مریض

چندتوصیه  عالی از مرحوم آیت الله 
کشمیری برای ماه مبارک رمضان:

رسانه در کنار انتقاد و ارائه خدمات مسولین باید به خدمات فراتر 
از وظیفه مسولین هم بپردازد که جانب انصاف و حق قلم رعایت 

گردد.
کرمان  جنوب  در  کشاورزی  محصوالت  ساماندهی  و  فروش 
دغدغه بزرگی برای مسولین زخم عمیقی بر اقتصاد کشاورزان 

و تولید کنندگان است.
گرچه برنامه ها و جلساتی در مرکز استان، شهرستان تشکیل 

شده و هنوز نتوانسته این زخم را التیام بخشد.
اما بی انصافی است که من رسانه ننویسم و مردمم ندانند که 
فرزندی از فرزندان جیرفت که بعنوان مدیر کل و یا رئیس سازمان 
چه دغدغه ها و مشکالتی را که در توانش نیست و در حیطه 

کاری اش نیست با جان دل پیگیری و مرتفع می نماید.
مدیری که مورد اشاره ماست گرچه مدیر و برنامه ریز و سیاست 
گذار است، اما فراتر از وظایف قانونی و برنامه ریزی و تدوین 
اقدامات  و تجارت جنوب کرمان  برای صنعت، معدن  راهکار 

موثری برای تک تک ارباب رجوع و مردمش انجام می دهد.
خط  پشت  از  می خورد  زنگ  جوان  مدیر  این  تلفن  که  وقتی 
کارخانه دار، معدن کار و تاجر و بازاری از خرد و کالن مشورت 

و همکاری می طلبد.
حتی  گوجه  رب  های  کارخانه  برای  کشاورزان  گوجه  خرید 
پیگیری کامیون از مزرعه تا کارخانه، ارتباط و تعامل بین کشاورز 
و کارخانه دار و مدیر شهرستانی، پیگیری جهت سوله برای تجار 
و...... از کارهای ریزی است که این مدیر کل پیگیری و مرتفع 

می نماید.
بله وقتی که مقام معظم رهبری )مدظله العالی( تاکید به نسل 
جوان دارد این پتانسیل و تدبیر را در جوانان سراغ دارد و جوانان 

ایران اسالمی را خوب می شناسند.
مهندس مسلم مروجی فرد مدیر کل جوان صنعت، معدن و 
تجارت جنوب کرمان به تعبیر بنده یک مدیر کل، کل است و 
یک فرهیخته دلسوز که می تواند برای توسعه جنوب به شاهکارها 
و خدمات ایشان اشاره کرد و تحوالت اساسی در حوزه مدیریت 

ایشان کلکسیون کارستان خدمت است.
می توان در جنوب کرمان و بصورت کلی تر در کل کشور مروجی 
ها را برای تحول و انقالب مدیریتی و خدمت تشویق و حمایت 

کرد.

مدیر کل، ُکل و دلسوز

حضور سرزده و ناشناس استاندار کرمان در روستاهای سیلزده شهداد
استاندار کرمان، سرزده و ناشناس با خودروی شخصی در 
مناطق سیلزده اندوهجرد و جهر در بخش شهداد حضور یافت 
و مشکالت اهالی را پیگیری و دستورات الزم را تلفنی به مدیران 

ابالغ کرد.
از طریق منابع محلی در اختیار  حضور سرزده دکترفدائی 

روابط عمومی استانداری کرمان قرار گرفت.
این  از روحانیون روستای جهر، در  حجت االسالم کدروتی 
باره به روابط عمومی استانداری کرمان گفت: قصد داشتم 
از روستای جهر به کرمان بروم که در رودخانه متوجه حضور 
یک خودروی جدید شدم که به سمت اندوهجرد حرکت کرد. 
برخی که در محل بودند گفتند »احتماال استاندار بود« اما باور 

نکردم.
در مسیر جهر به اندوهجرد از خودرو سبقت گرفتم و ۵۰۰ متر 
بعد ایستادم و جلوی خودرو را گرفتم. راننده که ایستاد متوجه 
شدم دکتر فدائی راننده خودرو است. با ایشان به روستای جهر 
برگشتیم و حدود یکساعت استاندار ضمن گفتگو با مردم، 
مشکالت روستا را بررسی و دستورات الزم را به مدیران استان 

ابالغ نمود.
 کدروتی افزود: استاندار در ادامه به اندوهجرد رفت و مشکالت 

اهالی را پیگیری نمود.
استاندار کرمان در تشریح این سفر گفت:  بازدید کامال سرزده 

بود و بنده به اتفاق همسرم و با خودروی شخصی به صورت 
ناشناس به منطقه رفتم.

وی با بیان اینکه با این وجود تعدادی از مردم بنده را شناختند 
از  بعضی  از  روستا  روحانی  کدروتی  آقای  همراه  به  افزود: 
از  تعدادی  و  کردیم  بازدید  روستا  در  آسیب دیده  خانه های 
مربوطه  مدیران  با  تلفنی  تماس  طریق  از  را  مشکالت  این 
پیگیری کردم. استاندار کرمان با اشاره به اینکه کانال آبرسانی 
کشاورزی مردم در جریان سیل آسیب دیده است خاطر نشان 
کرد: با تماس تلفنی با جهاد کشاورزی مقرر شد این کانال 

بازسازی و لوله گذاری شود.
وی با بیان اینکه وسایل خانه مردم در سیل خراب شده است 
گفت: این موضوع را پیگیری خواهیم کرد تا بخشی از لوازم 
خانگی سیل زدگان تامین شده و همچنین تالش می کنیم تا 
مصوبه ای برای کمک بالعوض مردم سیل زده از دولت بگیریم.
فدائی با اشاره به اینکه از تعدادی از باغات در شهر اندوهجرد 
نیز که بر اثر سیل آسیب دیده بودند، بازدید کردم گفت: جهاد 
کشاورزی باید در این قضیه ورود کند و بالفاصله الیروبی و 
احیای قنوات در مناطق سیل زده شهداد و نیز الیروبی باغ ها 

را پیگیری کند.
استاندار کرمان روند امدادرسانی به مردم سیل زده در منطقه 
اندوهجرد و روستای جهر را نسبتا خوب ارزیابی کرد و افزود: 
الیروبی و احیای قنوات در مناطق سیل زده مورد تاکید است 
چرا که درآمد و معیشت کشاورزان به این موضوع بستگی دارد.

وی با بیان اینکه کارهای اولیه امداد رسانی به مردم سیل زده 
تصریح  است  رسیده  اتمام  به  منازل  الیروبی  و  شده  انجام 
کرد: اقدامات انجام شده توسط دستگاه ها مطلوب است اما 

کارهایی هنوز وجود دارد که باید با کمک هم به اتمام رساند.
جمعه  بامداد  کرمان  استانداری  عمومی  روابط  گزارش  به 
۲۹/۱/۹۹ جاری شدن سیل به روستاهای گلباف و شهداد 

خسارات زیادی وارد کرد.

دکتـر ذبیـح اللـه اعظمـی، منتخـب مـردم جیرفـت و عنبرآباد 
در یازدهمیـن دوره مجلـس شـورای اسـالمی دقایقـی قبـل 
در گفتگـو بـا خبرنـگار دقیانـوس گفـت: هفتـه قبـل سـفری 
بـه تهـران بـرای شـرکت در جلسـه توجیهی مجلـس و دیـدار با 
نماینـدگان منتخـب و برخـی مقامـات کشـوری از جملـه وزیر 
جهاد کشـاورزی پیرامون مشـکالت کشـاورزان جنـوب کرمان 
داشـتم که پس از برگشـت از تهران به تب شـدید ، سـرفه و بدن 
درد مبتـال شـدم بـه طـوری کـه امـروز روز بسـیار سـختی برای 
مـن بـود و پـس از مراجعه به بیمارسـتان و انجـام آزمایش خون 

عالئـم کرونا مشـخص شـد ولی در سـی تی اسـکن ریـه عالئم 
خاصـی نبـود و تسـت کرونـا نیـز انجـام شـد کـه طـی روزهـای 
آینـده نتیجـه آن مشـخص مـی شـود و هم اکنـون در منـزل در 
قرنطینـه خانگی به سـر می بـرم و از عموم مـردم عزیز التماس 

دعـا برای همـه بیمـاران دارم.
بـر اسـاس ایـن خبر دیـدار وی بـا وزیر جهـاد کشـاورزی و دیگر 
مقامـات و شـخصیت  ها کـه قبال برنامه ریزی شـده بـود در پی 
بـروز عالئم این بیماری منتفی شـده و به زمـان دیگری موکول 

گردیده اسـت.

دکتر اعظمی به  کرونا  مبتال شد  

بر
خ

در  کرونا،  شیوع  ایام  در  خانواده ها  آمد  در  کاهش  به  توجه  با 
رسیدگی به پرونده ای چک برگشتی، دیه و مهریه، حداکثر مدارا 

با مردم صورت پذیرد.
   ✅ رییس قوه قضائیه در بازدید از پیش اعالم نشده از دادسرا و 
دادگستری شهرستان ری، در جریان مشکالت حقوقی و قضایی 

برخی از مراجعان قرار گرفت و دستورات الزم را صادر کرد.
 ✅ معاونت ارجاع دادسرای عمومی و انقالب شهرستان ری، واحد 
رایانه، دفتر معاون دادستان، اجرای احکام انقالب، شعبه یازدهم 
دادیاری، شعبه دوم دادیاری، شعبه 11 بازپرسی، شعبه چهارم 
بازپرسی، شعبه هفتم دادیاری و واحد اظهارنظر، مقصدهای 
رییس قوه قضائیه در جریان بازدید از دادسرای عمومی و انقالب 

شهرستان ری بود.
 ✅ در طی این بازدید یکی از مراجعان در دیدار با حجت االسالم 
و المسلمین رئیسی از اجاره دادن خیابان روبروی دادسرا انتقاد 

کرد و خواستار تحقیق پیرامون مسائل شهرستان ری شد.
 ✅ رییس قوه قضائیه همچنین دستوراتی به منظور توسعه فضای 
و همچنین  انقالب شهرستان ری  و  دادسرای عمومی  اداری 

تسریع در رسیدگی به پرونده های کثیرالشاکی صادر کرد.
از  بازدید  به  سپس  رئیسی،  المسلمین  و  حجت االسالم   ✅ 
احکام  اجرای  واحد  از  و  رفته  دادگستری شهرستان شهر ری 
خانواده و شعبات 9، 6، 8 دادگاه خانواده و دفتر شعبه 7 دادگاه 

خانواده بازدید کرد.
 ✅ وی در بازدید خود از شعبات دادگاه خانواده، بر ارائه فرصت 
به منظور صلح و سازش در میان زوجین و ارجاع پرونده های 

خانواده در بدو امر به شورا تاکید کرد.
 ✅ رییس قوه قضائیه در طی این بازدید، دستور رسیدگی به مشکل 
پیرمردی را که عنوان می کرد از ورود وی به دادسرا جلوگیری شده 

بود، صادر کرد.

✅ حجت االسالم و المسلمین رئیسی در این بازدید خطاب به 
قضات این مجتمع قضایی گفت: اگر اجاره کسی به دلیل شرایط 
موجود و نداشتن کسب و کار عقب افتاده، آن را تقسیط کنید 
چون نتوانسته کاسبی کند و همچنین در صورتی که موارد دیه و 

مهریه عقب افتاده، با افراد مدارا کنید.
 ✅ همچنین در این بازدید، برخی از مراجعان مشکالت حقوقی 
خود را به صورت شفاهی و مکتوب بیان کردند و رییس دستگاه 
قضا نیز دستورات الزم را برای رسیدگی به مشکالت آن ها صادر 

کرد.
 ✅ در پایان این بازدید، رئیس قوه قضائیه راهنمایی های الزم را در 
خصوص مشکل حقوقی یکی از مراجعان که سرباز بود، به وی 
ارائه کرد. ✅  رعایت پروتکل بهداشتی برای متهمان، محکومان، 
وکال و مراجعین به دادگستری از موارد مهم دیگری بود که از سوی 

رئیس قوه قضائیه مورد بررسی دقیق قرار گرفت.

 ✅ رییس قوه قضائیه :

با توجه به کاهش در آمد و کرونا ، در  پروندهای چک برگشتی، دیه و مهریه، 
حداکثر مدارا  صورت پذیرد

تولید دارو و واکسن  به  موسسه »سروم«) Serum( هند که 
می پردازد، اعالم کرد که برنامه دارد تولید واکسن »کووید-۱۹« 
ساخته شده توسط دانشگاه »آکسفورد« را طی دو تا سه هفته 

آتی آغاز کند.
به گزارش ایسنا و به نقل از اکونومیک تایمز،  شرکت هندی 
»سروم«)Serum( اعالم کرد که قصد دارد واکسن ساخته شده 
توسط دانشگاه آکسفورد را طی دو تا سه هفته آتی به تولید 

برساند.
بودن  موفقیت آمیز  صورت  در  که  است  امیدوار  شرکت  این 
آزمایش بالینی واکسن، تا ماه اکتبر)مهر و آبان( سال جاری آن 

را به بازار عرضه کند.
شرکت سروم که در شهر » پونه«)Pune( هند قرار دارد، در 
تولید انبوه واکسن کروناویروس، با دانشگاه آکسفورد همکاری 

می کند.
»سروم«  موسسه  مدیر   )Adar Poonawalla(»پوناواال »آدار 
اظهار کرد، تیم ما همکاری نزدیکی با دکتر هیل از دانشگاه 
آکسفورد داشت و ما انتظار داریم که تولید واکسن ساخت این 
دانشگاه را طی دو یا سه هفته آتی آغاز کنیم و در شش ماه اول، 

ماهیانه پنج میلیون دوز از این واکسن را به تولید برسانیم.
وی ادامه داد، در پی آن ما امیدواریم که مقیاس تولید را افزایش 

داده و هر ماه ۱۰ میلیون دوز از واکسن را تولید کنیم.
گفتنی است این موسسه پیش از این هم با دانشگاه آکسفورد 
همکاری کرده و در پروژه تولید واکسن ماالریا هم با این دانشگاه 

همکاری داشته است.
موسسه »سروم« قصد دارد همزمان با تولید واکسن، کارآزمایی 

بالینی آن را در هند هم انجام دهد. 
به نظر می رسد شرکت های سازنده واکسن برای صرفه جویی 
در زمان همزمان با پیش بردن آزمایشات، تولید انبوه آن را نیز 
پیش می برند تا به محض موفقیت آمیز بودن آزمایش ها، توزیع 

واکسن ها انجام شود.
واکسن  خبر ساخت  »آکسفورد«  دانشگاه  محققان  پیشتر 

»کووید-۱۹« را به جهانیان مخابره کردند.
این واکسن روز جمعه اولین مرحله از آزمایش بالینی خود را 

سپری کرد و به دو نفر تزریق شد.
پژوهش  این  سرپرست   ،)Sarah Gilbert(»گیلبرت »سارا 
گفت: من شخصا اطمینان زیادی به این واکسن دارم. ما باید 
پیش از به کار بردن واکسن روی شمار زیادی از مردم، نشان 
دهیم که این واکسن می تواند کارآیی الزم را در بیماران مبتال به 

کروناویروس داشته باشد

واکسن کرونای »دانشگاه آکسفورد« تا 
۳ هفته دیگر به تولید انبوه می رسد

دادسـتان عمومـی و انقالب کرمان با تاکیـد بر این مطلب که بر 
اسـاس قانـون تظاهـر بـه روزه خواری جرم اسـت، گفـت: اکیپ 
های نظارتی دسـتگاه قضـا در ایام ماه مبـارک رمضان در جهت 
برخـورد بـا روزه خـواری در سـطح اسـتان فعال بـوده و با هرگونه 

مظاهـر روزه خواری برخـورد می کنند.
»دادخـدا سـاالری« در تشـریح جزییان این خبر افـزود: بر طبق 
مـاده ۶۳۸ قانـون مجـازات اسـالمی هر کسـی علنـا در انظـار و 
اماکـن عمومـی و معابـر تظاهـر به عمـل حرامی کند، عـالوه بر 
کیفـر عمـل بـه حبـس از ده روز تـا دو مـاه یـا تا ۷۴  ضربه شـالق 
محکـوم خواهـد شـد و در صورتـی کـه مرتکـب عملـی شـود که 
نفـس آن عمـل دارای کیفـر نمی باشـد ولـی عفـت عمومـی را 
جریحـه دار کنـد، فقط به حبـس از ده روز تا دو ماه یا تا ۷۴ ضربه 

شـالق  محکوم خواهد شـد.
وی خاطرنشـان کـرد: روزه خـواری جـزء جرایم مشـهود اسـت و 
نیروی انتظامی به عنوان ضابط قضایی در صورت مشـاهده آن  
مـی توانـد وارد عمل شـده و با روزه خـواران برخـورد الزم را انجام 

دهد.

دادسـتان عمومی و انقالب مرکز اسـتان کرمان با اشاره به اینکه 
براسـاس برنامـه ریـزی های انجام شـده، فعالیت تمامـی اغذیه 
فروشـی ها )رسـتوران، کبابی و ...( در طول سـاعات روز ممنوع 

اسـت، خاطـر نشـان کـرد: با توجـه به شـرایط ناشـی از بیماری 
کرونا در اسـتان کرمان تعداد مسـافران احتمالی کاهش داشته 
امـا نظـر بـه اهمیت انجـام پیش بینـی هـای الزم بـرای خدمات 
دهـی بـه مسـافران، تعـدادی از ایـن واحدها به منظـور خدمات 
رسـانی بـه مسـافران مجاز به فعالیت هسـتند کـه در ایـن رابطه 
بایـد تمامی قوانین مربوطه از جمله محصور  وعدم دیده شـدن 

و .... را رعایـت کنند.
سـاالری از اختصـاص شـعب ویـژه بـرای رسـیدگی بـه منکـرات 
مرتبـط با ماه مبـارک رمضان نیز خبر داد و گفـت: در ماه مبارک 
رمضـان بـا منکرات مرتبـط با این مـاه که مهمترین آنـان تظاهر 
بـه روزه خـواری اسـت خـود مـردم بـه عنـوان جامعـه اسـالمی  
رعایـت شـونات و احتـرام شـهر اللـه را حفـظ خواهند کـرد و اگر 
عـده قلیل قانون شـکن نقض قانون را کننـد در صورت مقاومت 
یـا تکرار، برخورد قضایی و انتظامی اجتنـاب ناپذیر خواهد بود.

وی خاطرنشـان کـرد: بـرای ایجـاد وحـدت رویـه قضایـی در 
برخـورد بـا این گونه منکرات، شـعبه خاص در دادسـرای کرمان 

بـه ایـن پرونده هـا رسـیدگی خواهنـد کـرد.

برخورد جدی با هرگونه مظاهر روزه خواری

نی
ند

خوا
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توسعه و پیشرفت شهر عنبرآباد حاصل تفکر جهادی مهندس دینا 

گوشه ای ازعملکرد یکساله مهندس دینا شهردار عنبراباد
شـاید کمتـر کسـی بـاور می کـرد در مـدت تصـدی مهنـدس مـراد دینـا 
بـر شـهرداری عنبرآبـاد شـاهد اینهمه تحـول و تغییر در چهره شـهر و 

زیباسـازی عنبرآباد باشـد.
مهندس مراد دینا مدیری بسیجی و جهادی در یکسال گذشته تحول 
عظیمـی در عمـران و زیرسـازی شـهر عنبرآباد با همـکاری و همفکری 
اعضـای شـورای شـهر ایجاد کـرد که ثمره ایـن خدمات جهـادی و مدیر 

بسیجی رضایت شـهروندان است.
گرچه تحوالت عظیم شـهری حاصل تفکر مدیری پاکدسـت و جهادی 
اسـت امـا در ایـن شـماره نشـریه خرمـا بـه گوشـه کوچکـی از خدمـات 

مهنـدس دینـا می پردازیم.
-بازگشایی کمربندی کلیدی شهر پس از ۱۳ سال وقفه در انجام پروژه

-آسفالت معابر مهم بافت فرسوده شهر پس از سه دهه انتظار اهالی
-بازگشایی و تعریض خیابان جدید التأسیس۲۴ متری جمهوری اسالمی

-احداث بولوار زیبای جمهوری اسالمی

-احداث جاده سالمت به طول ۵ کیلومتر
-شن ریزی و زیرسازی معابر خاکی 

-ساماندهی پارک الله های گمنام
-ساماندهی کشتارگاه که از ضروریات بهداشتی شهر محسوب می شود

-برگزاری جشن باشکوه نوروز سال ۱۳۹۸
-زیرسـازی و آسـفالت خیابـان نخـل، بولوارجهاد،خیابـان شـهید رجایـی، 
خیابان شـهیدرضایی، خیابان پاسـداران، خیابان شهیدمعناصری، خیابان 
مدرس،خیابـان نارنـج، خیابـان شـهید دسـتغیب،امام۱۲،امام۱۶،مدرس
۶،امامـت ۱، الیـن جنوبـی خیابـان امـام حدفاصل چهـار راه مسـجد جامع 
و خواجویـی، الیـن غربـی کمربنـدی و همچنیـن بـه زودی آسـفالت مسـیر 

بازگشـائی شـده کمربندی،مطهـری۱۳،
امام۲۸،امام۲۷ و امام ۱۳ نیز انجام می پذیرد.

 -نام گذاری و ساخت تابلوی نام گذاری معابر سطح شهر
-نام گذاری بولوار ورودی و نصب تابلوی چلنیوم به نام سـردار شـهید سپهبد 

سلیمانی

-فعالیت مسـتمر، تعامل و همکاری در برگزاری تمامی اعیاد ملی و مذهبی 
و همچنین برگزاری یادواره شـهدای گرانقدر

-ساماندهی واحد نقلیه و نوسازی ناوگان
فارسـی،خیابان  سـلمان  خیابـان  کاری  موزاییـک  و  گـذاری  -جـدول 

پاسـداران خیابـان  و  امـام  مدرس،خیابـان  خیابـان  شـهیدرجایی، 
-خرید و نصب وسایل بازی کودکان در پارک های سطح شهر

-نصب تابلوهای تمثال مبارک شهدا
-لوله گذاری و آبرسانی به بولوار شهید بینا و بولوار پیامبر اعظم)ص(

-کاشـت پنـج هزار اصله درخـت و درختچه و ۲۰۰ هـزار بوته گل های فصلی 
در سطح شهر 

-تعریض، کانیوو و آسفالت بولوار امام 
-همـکاری و تعامل مسـتمر بـا دفتر امام جمعه محتـرم و فرمانـداری محترم 

شهرستان
-حمایت از آقایان و بانوان ورزشکار و تالش برای توسعه ورزش شهرستان

-تجلیل و دیدار باخانواده معظم شهدا و جانبازان به صورت مداوم

-محلـول پاشـی و ضـد عفونـی تمامـی ادارات سـطح شـهر جهـت مبـارزه با 
ویـروس منحـوس کرونا

-محلـول پاشـی و ضدعفونـی تمامی خیابان هـا و محله های شـهر عنبراباد 
بـا تـالش و حضـور پرسـنل خـدوم واحـد آتش نشـانی شـهرداری و همچنین 

تـالش پاکبانـان زحمتکش بـرای پاکیزه نگه داشـتن شـهر در ایـن ایام
سـاخت تابلوی بسـیار زیبای عنبراباد بازبان التین ورارتفاع کوه فجر درمسیر 

جاده اصلی 
نصـب لولـه هـای ابیـاری فضای سـبز دربلـوار شـهید بینا//خیابان سـلمان 

فارسـی//بلوار جمهـوری اسالمی//کشـتارگاه
مدیریـت نشـریه خرما ضمن تقدیر و تشـکر از خدمات مهنـدس دینا و 
اعضای شـورای شـهر تحوالت عمرانی شـهری را ارج نهاده و برایشـان 

آرزوی موفقیـت می نماید.
از تعامـل و همـکاری روابـط عمومـی شـهرداری عنبرآبـاد جنـاب آقـای 
مهنـدس محمدعلی کشـیتی قدردانی نمـوده و آرزوی بهترین هـا را از 

می نماییم. خداونـد 


