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لزوم ساماندهی 
محصوالت 
کشاورزی 
مبتنی بر 

صادرات و 
صنایع تبدیلی

افزایش
 30 درصدی 

مصرف سوخت 
CNG در 

استان کرمان

خدمات انجام 
گرفته در روستاهای 
گردشگری دومار و 

جوچار تشریح شد 2

مهندس فالح: با حضور دکتر زینی وند:
دهیار و اعضای شورا؛

2

یادداشت  مدیرمسئول روشنفکـری

2

روشنفکری پرمخاطب ترین نشریه 
استان کرمان در مدت انتشار

شهردار دوساری:

از سردیس سردار شهید حاج قاسم 
سلیمانی در شهر دوساری 

رونمایی می شود
1

رویدادهای مهم مورد توجه 
کاربران فضای مجازی و رسانه ها 

در روزهای گذشته

2

3

پیام تسلیت دکتر مکارم به مناسبت 
سالگرد شهادت سردار حاج قاسم 

سلیمانی و شهید ابومهدی المهندس

3

2020 جهان را با رخت عزا به 2021 تحویل داد
بـاور کنیـد هـر زمـان کـه به آیـه شـریفه 70 سـوره اسـراء از کتاب سراسـر حکمت 

و معرفـت کالم وحـی برخـورد می کنـم کـه می فرمایـد:
لْنَاُهْم  یِّبَـاِت َوفَضَّ مْنَـا بَنِـي آَدَم َوَحَملْنَاُهْم فِـي الْبَرِّ َوالْبَْحـِر َو َرَزقْنَاُهم مَِّن الطَّ َولََقـْد َکرَّ

ْن َخلَْقنَـا تَْفِضیاًل. َعلَی َکثِیـٍر مِّمَّ
)و بـه راسـتی مـا فرزنـدان آدم را گرامـی داشـتیم و آنـان را در خشـکی و دریـا 
]بـر مرکب هـا[ برنشـاندیم و از چیزهـاى پاکیـزه بـه ایشـان روزى دادیـم و آنهـا را بـر 
بسـیارى از آفریـده  هـاى خـود برتـرى آشـکار دادیـم( از لقـب اشـرف مخلوقاتی که 
خالـق مهربـان بـه مـن و مـا عنایـت کـرده خجلـت زده می شـوم و احسـاس می کنـم 
فرزنـدان حضـرت آدم به درسـتی نتوانسـتند پاسـخ اعتمـاد حضرت دوسـت را بدهند 

و در بسـیارى مـوارد مشـاهده می کنیـم که انسـان 
ایـن آفریـده برتـر پـروردگار چنـان بـه پسـتی و 
رذایـل اخالقـی دچـار می شـود کـه هیـچ حیـوان 
نـدارد،  توحشـی  و  سـبعیت  چنیـن  درنده خویـی 
کـردن  تکـه  تکـه  هم نوعـان،  سـر  بریـدن  آرى 
بـدن کـودکان بی گناه و سـوختن انسـان در آتش 
تنهـا چهـره آدمیـت  نـه  و مذهـب،  دیـن  نـام  بـا 
مذهب گریـزى  بـه  بلکـه  کـرده  مخـدوش  را 
جهانـی  در  گردیـده،  منتـج  نیـز  دین سـتیزى  و 
دانشـمندان،  شـبانه روزى  تـالش  واسـطه  بـه  کـه 
کشـاورزان  معلمـان،  صنعتگـران،  پژوهشـگران، 

و... بایـد بـوى عطـر گل یـاس و نـواى آرام موسـیقی رونق بخـش محافـل بشـریت 
باشـد بـا کمـال تأسـف، ویـروس، بـوى تند بـاروت، صـداى مهیـب انفجـار، دلهره و 
اضطـراب هدیـه جنـگ سـاالران، متجـاوزان، زیاده خواهـان و مرتجعـان بـه زمینیـان 
دنیـاى امـروز اسـت، آرى سـال 2020 در حالـی بـه پایـان خـود رسـید و کلیـد کـره 
خـاک را بـه 2021 تحویـل داد کـه جنـگ و خونریـزى در تمامی بالد شـرق و غرب 
بـه صـورت غیررسـمی ادامـه دارد و خاورمیانـه همچنـان مسـتعد هرگونـه ناآرامـی و 
بحـران جدیـد اسـت و بـه قول افغان هـاى عزیز روز به روز آمار بی جا شـدگان ناشـی 
از جنـگ، عوامـل طبیعـی و فقـر فزونـی می یابد. کشـور ما نیـز علی رغـم برخوردارى 
از امنیـت پایـدار در ایـن سـال از ترور، بالیاى طبیعی و کرونا آسـیب هاى بی شـمارى 
دیـد. آرى عـالوه بـر جنـگ، تروریسـم، سـیل، زلزلـه و ده  هـا بـالى طبیعی و انسـانی 
دیگـر، کرونـاى لعنتـی بـا تبعـات نامیمـون فقـر، نـدارى، گرسـنگی و شـکاف عمیـق 
طبقاتـی اصلی تریـن مخاطـره جوامـع بشـرى سـال اخیـر بـود کـه اگـر فکرى اساسـی 
بـراى آن نشـود تبعـات بغرنـج آن غیرقابل کنتـرل خواهـد بـود، امـا امیـد مـی رود بـا 
تغییـر دولتمـردان در آمریـکا و تـالش دانشـمندان در کشـف چندیـن نـوع واکسـن 
کرونـا،2021 اندکـی بـا سـال سـیاه 2020 کـه برخی آن را سـیاه ترین سـال قـرن اخیر 
می داننـد متفـاوت باشـد، هـر چنـد بشـر امـروزى غیرقابل اعتمـاد بـوده و هـر لحظـه 

احتمـال وقـوع بحرانـی جدیـد دور از انتظـار نیسـت.

در سی و سومین هفته پویش هرهفته الف ب ایران و با حضور وزیر نیرو؛ 

از مهندس عبدالوحید مهدوی نیا 
سرپرست شرکت توزیع نیروی
 برق شمال استان تجلیل شد  

بررسی سوءتغذیه و گرسنگی، خصوصا در دوران کرونا؛

بر سر سفره های ایرانی چه آمده است؟
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دل نوشته یک شاعر رزمنده به مناسبت سالگرد آسمانی شدن سردار؛

افسوس که نشناختمت

4

احسان احمدی

بـه اسـتناد مـاده ۱۳۱ قانـون کار و آیین نامـه مصـوب 89/8/8 هیئـت  وزیـران، انجمـن صنفـی 
بـا عنـوان فوق در شـرف تأسـیس می باشـد، لـذا کلیـه کارفرمایان مشـاغل در صنـف مذکور در 
صـورت تمایـل بـه عضویـت از تاریـخ انتشـار ایـن اطالعیـه بـه مـدت یک هفتـه فرصـت دارند 

درخواسـت کتبـی خـود را بـه هیئت مؤسـس تحویـل نمایند.
شماره تماس: 09۱۳۳482۱60 مختاری

هیئت مؤسس

آگهی تأسیس انجمن صنفی کارفرمایی شرکت های حمل ونقل بار جیرفت

ــه موجــب مــدارک تســلیمی از ســوی انجمــن مذکــور، اســامی و ســمت هــر  ــه اطــالع می رســاند ب بدین وســیله ب
ــاب  ــال انتخ ــدت ۳ س ــخ 99/۱0/۱0 به م ــه از تاری ــان ک ــره و بازرس ــت  مدی ــدل هیئ ــی و علی الب ــا اصل ــک از اعض ی

ــد: ــل می باش ــرح ذی ــه ش ــده اند ب ش
۱-منصور مروجی - رئیس هیئت مدیره                                  2- یعقوب احمدی - نایب رئیس

۳- احمد بلوچ اکبری - خزانه دار                                         4-غالم رضا آرمان - عضو علی البدل هیئت مدیره
۵-حسن محمدی - بازرس اصلی                                        6-معراج مروجی - بازرس علی البدل 

۷-اسفندیار ساالری - دبیر انجمن
ضمنـا مطابـق بـا ماده 22 اساسـنامه کلیه اسـناد، مـدارک و اوراق مالی و بهادار با امضای مشـترک رئیـس هیئت مدیره 

و خزانـه دار ممهـور بـه مهر انجمن معتبـر خواهد بود.
ابوذر آیین- سرپرست اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان جیرفت

آگهی انتخابات مسئوالن انجمن صنفی کارفرمایی صنایع غذایی جنوب کرمان )تولید و فرآوری مواد و محصوالت غذایی، سورتینگ و بسته بندی(

ــه موجــب مــدارک تســلیمی از ســوی انجمــن مذکــور، اســامی و ســمت هــر  ــه اطــالع می رســاند ب بدین وســیله ب
ــاب  ــال انتخ ــدت ۳ س ــخ 99/۱0/۱0 به م ــه از تاری ــان ک ــره و بازرس ــدل هیئت مدی ــی و علی الب ــا اصل ــک از اعض ی

ــد: ــل می باش ــرح ذی ــه ش ــده اند ب ش
۱- علیرضا شریفی - رئیس هیئت مدیره

2-یونس محمدی - نایب رئیس
۳-آرش خسروی - خزانه دار و دبیر

4-علی محمد احمدیوسفی - عضو علی البدل هیئت مدیره
۵-میالد افشار - بازرس اصلی

ضمنـا مطابـق با ماده 22 اساسـنامه کلیه اسـناد و مدارک و اوراق مالـی و بهادار با امضای مشـترک رئیس هیئت مدیره 
و خزانـه دار ممهـور به مهر انجمن معتبـر خواهد بود.

ابوذر آیین- سرپرست اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان جیرفت

آگهی انتخابات مسئوالن انجمن صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان مواد و محصوالت پتروشیمی و شیمیایی جنوب کرمان

آسـتانه  در  گفـت:  دوسـارى  شـهردار  داورى  مجیـد 
سـالگرد سردار شهید حاج قاسم سـلیمانی و دهه مقاومت 
سـردیس متعلق به شـهید سـپهبد حاج قاسـم سـلیمانی در 
جنب میدان شـهید سـلیمانی در شهر دوسـارى نصب و از 

آن رونمایـی خواهد شـد.
وى خاطرنشـان کرد: سـردار شـهید سلیمانی شخصیتی 
بی بدیـل بـود و نـام و یـاد او هرگـز از خاطـر مـردم ایـران 

پـاک نخواهد شـد.
وى گفـت: براى ابراز ارادت به سـاحت مقدس سـردار 
دلها، سـردیس سـردار شهید سـلیمانی به همت شهردارى 
و اعضـاى شـوراى شـهر خریـدارى و جنب میدان شـهید 

سـلیمانی در شـهر دوسـارى نصب خواهد شد.
داورى گفـت: طی مراسـمی با حضور مسـئولین از این 
سـردیس رونمایـی خواهـد شـد و امیدواریـم بـا شـناخت 
سـبک زندگـی، سـیره و مکتـب او جهـش بزرگـی در 

زندگـی معنـوى افـراد رخ بدهـد.

شهردار دوساری:

از سردیس سردار شهید حاج قاسم سلیمانی 
در شهر دوساری رونمایی می شود

رقص و جوالن بر سر میدان کنند
رقص اندر خون خود مردان کنند

چون رهند از دست خود دستی زنند
چون جهند از نقص خود رقصی کنند

همانـا جهـاد در راه خـدا درى از درهـاى بهشـت اسـت کـه خداونـد 
ایـن در را بـر روى اولیا و بندگان شایسـته خویش می گشـاید و پاکان از 
بنـدگان خـود را بـه ایـن در رهنمون می  سـازد. آنها هسـتند کـه لطف و 
رحمت خدا نصیبشـان گشـته و به باب فی سـبیل اهلل قدم برداشته و خود 
را بـراى جانبـازى و فـداکارى در راه خـدا آمـاده می کننـد. جهـاد درى 
نیسـت که هر کسـی لیاقت آن را داشـته باشـد و خود را مجاهد و جانباز 
در راه خـدا معرفـی کنـد. ایـن باب مخصـوص اولیاى خاص خداسـت 

کـه مقام فیـض شـهادت در راه خدا مخصوص آن هاسـت.
اولیـن سـالگرد پـرواز عاشـقانه شـهید سـپهبد حاج قاسـم سـلیمانی و 
هم رزمانـش یـادآور عشـق بـه اهـل بیت، وطـن و تمـام زیبایی هاسـت، 
باشـد کـه راهشـان همـاره سـبز و پر رهـرو و ایرانـی کـه جـان را فدایش 
نمودند بر تارک تاریخ آزاد و سـربلند باشـد، اینجانبان این سـالرزو تلخ 
امـا غرورآفریـن را بـه همه مـردم ایران، مـردم جنوب اسـتان و باألخص 
اهالی شـریف و شـهیدپرور شهر دوسـارى تبریک و تسلیت می گوییم.

مجید داوری شهردار و اعضای شورای اسالمی شهر دوساری
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رویدادهای مهم مورد توجه کاربران فضای اخبار کوتاه
مجازی و رسانه ها در روزهای گذشته

پیام تسلیت دکتر مکارم به مناسبت
 سالگرد شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی و 

شهید ابومهدی المهندس
عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 
دانشـگاه علوم پزشکی جیرفت متن 

پیـام بـه شـرح ذیـل اسـت:
بسم رب الشهدا و الصدیقین

 شـهادت پاداش مجاهـدان در راه 
خداست.

یک سـال از شهادت سرباز رشید 
والیت و امت اسـالمی سپهبد شهید 
حاج قاسم سـلیمانی فرمانده فداکار 

شـجاع و بی نظیر نیروى قدس سـپاه پاسـداران انقالب اسالمی گذشت. 
در لحظـه اى کـه اکثـر مـردم خـواب بودنـد، او بـراى حفظ امنیـت ما و 
جهـان اسـالم بیـدار بـود و بدون شـک نام سـردار حاج قاسـم سـلیمانی 
در قلـب تمـام مردم ایـران جاودانه خواهـد بود و هر قطـره از خون حاج 
قاسـم، در رگهـاى هـزاران جوان مومـن و انقالبی این مـرز و بوم خواهد 
جوشـید. بدون تردید راه سـترگ ایثار و مقاومت سـردار فداکار و عالی 
مقام شـهید حاج قاسـم سـلیمانی این مبارز خسـتگی ناپذیر و سلحشـور 
در نیرو هـاى مقاومـت اسـالمی ادامـه خواهـد یافـت و سـبب وحـدت و 
انسـجام امـت و ملـت اسـالم بـراى مبـارزه بـا اسـکتبار، جنایتـکاران و 
نظام سـلطه خواهد شـد. این جانب فرارسـیدن سـالگرد شـهادت مجاهد 
فـداکار اسـالم، بزرگمـرد اخـالص و ایثـار، سـپهبد شـهید حـاج قاسـم 
سـلیمانی و شـهید ابومهدى المهنـدس را به همه ملت ایـران، مقام معظم 
رهبـرى، مـردم جنوب کرمان و به ویـژه همکاران گرامی ام در دانشـگاه 
علوم پزشـکی جیرفـت تسـلیت میگویـم و بـراى این شـهید مجاهد علو 

درجـات و بازمانـدگان بردبـارى و پـاداش صابران را مسـالت می کنم.
دکتر اصغر مکارم
رئیس دانشگاه علوم پزشکی جیرفت

رئیسی فرماندار عنبرآباد به مناسبت سالگرد 
شهادت شهید سلیمانی پیامی صادر نمود، متن 

پیام به شرح ذیل است:
بسم رب الشهداء و الصدیقین

فِـی  قُتِلُـوا  َِّذیـنَ  ال تَْحَسـَبنَّ  َواَل 
ـِه أَمَْواتًـا - بَـْل أَْحیَـاءٌ ِعنَد  َسـبِیِل اللَـّ

یُرْ َزقُـوَن رَ بِِّهـْم 
شـهادت اجـرى جزیلی بـود که 
سردار سـرافراز حاج قاسم سلیمانی 
پـس از سـال ها مبـارزه و مجاهدت 
شـهید  ایـن  یافـت.  دسـت  آن  بـه 

واالمقـام اسـطوره اى بی بدیـل از رشـادت، جانفشـانی و چنـان خـارى 
در چشـم دشـمنان قلمـداد می شـد که عمـر پربرکت خویـش را صرف 
جهـاد فـی سـبیل اهلل نمـود و دیگربار بـه اثبات رسـانید که شـهادت هنر 
مـردان خداسـت. مجاهـدى خسـتگی ناپذیر، والیتمـدارى بـا اخالص و 
فرمانـده اى دشمن شـکن کـه سـرانجام کار سـر بـه دامـان سـید و سـاالر 
شـهیدان گذاشـت و به خیل دوسـتان و یاران شهیدش پیوست. اینجانب 
ایـن عـروج آسـمانی  را به محضر امـام زمـان )عج(، مقام معظـم رهبرى 
)مـد ظلـه العالـی(، خانواده آن شـهید واالمقـام و عموم ملت همیشـه در 
صحنـه ایـران اسـالمی و مـردم والیتمدار شهرسـتان عنبرآبـاد تبریک و 
تسـلیت عـرض نمـوده و بـار دیگـر اعـالم می داریـم کـه بـاب شـهادت 
همـواره مفتوح و شـهیدان در جـواِر درگاه حقِّ اعلـی متنعمانه از حیاتی 

برخوردارند. جاویـدان 
محمود رئیسی فرماندار شهرستان عنبرآباد

خواجویی:
ارتقا نرم افزار ایمنی در شرکت توزیع نیروی 

برق جنوب استان کرمان
عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 
شـرکت توزیع نیروى بـرق جنوب 
اسـتان کرمـان، علیرضـا خواجویی 
مدیر دفتـر ایمنی و کنترل ضایعات 
شـرکت در خصـوص ارتقـاء نـرم 
افـزار ایمنی، بیان نمود: در گذشـته 
بـراى ثبـت اطالعـات گـروه هـاى 
اجرایی ایمنی، کارشناسـان مربوطه 
می بایسـت اطالعـات را به صورت 

کاغـذى جمـع آورى و بعد از آن در نرم افزار ایمنی پیاده سـازى نمایند. 
وى افـزود: بـا توجـه بـه ارتقاء صـورت گرفتـه در نرم افزار ایمنـی بعد از 
ایـن کارشناسـان ایمنـی می تواننـد بازدیـد از گروه هـاى اجرایـی را در 
محل با اسـتفاده از گوشـی موبایـل انجام داده و پـس از بازدید اطالعات 
را در نـرم افـزار ایمنی نصب شـده بر روى کامپیوتر تخلیه و ثبت نمایند. 
خواجویی خاطرنشـان کرد: به کمک این روش عالوه بر مکانیزه شـدن 
بسـیارى از مـوارد، بازدیدهـاى کاغـذى حـذف خواهد شـد و همچنین 
نـرم افـزار نصب شـده بـر روى گوشـی موبایل مجهز به سیسـتم   GIS و 
امـکان ثبـت تصاویر در حیـن بازدید وجـود دارد که صحـت اطالعات 

بازدیـد شـده در محـل را تائید مـی نماید.

1-ادامـه واکنش هـا بـه سـخنان انتقادى آیـت اهلل محمود امجد اسـتاد 
اخـالق حـوزه علمیه قم

2-اعتراضـات بـه بررسـی طـرح اصـالح قانـون انتخابـات در مجلس 
اسالمی شـوراى 

شـبکه  مجـرى  نجفـی زاده  بـا  ظریـف  دکتـر  ۳-مصاحبـه جنجالـی 
افغانسـتان نیـوز  طلـوع 

۴-پخـش کلیـپ رقـص یـک کارمنـد اداره پسـت در هرمـزگان و 
انتشـار اخبـارى مبنـی بـر برخـورد بـا وى

۵-پاییـن آوردن تابلـوى خیابـان اسـتاد شـجریان در تهـران و نصـب 
تابلـو شـهید فخـرى زاده بـه جـاى آن توسـط یـک گـروه چنـد نفره

نـو میـالدى  ۶-برگـزارى کم رنـگ مراسـمات کریسـمس و سـال 
تحـت تأثیـر شـیوع پاندمـی کرونـا

7-کشـته شـدن بیش از ده کوهنورد در شـمال تهران به دلیل سـقوط 
بهمـن و ابهام در دلیـل وقوع حادثه

۸-انفجـار در فـرودگاه عدن یمـن حین فرود هواپیماى نخسـت وزیر 
و هیئت دولـت ایـن کشـور با ده ها کشـته و زخمی

۹-برگـزارى مراسـم سـالگرد شـهادت سـردار حاج قاسـم سـلیمانی 
در سـایه ویـروس کرونا

سرشـناس  روحانیـون  از  یـزدى  مصبـاح  آیـت اهلل  10-درگذشـت 
کشـور

دکتر حمزه احمدی:
1۸ رویشگاه انار شیطان در جنوب کرمان 

شناسایی شد
و  طبیعـی  منابـع  مدیـرکل 
از  کرمـان  جنـوب  آبخیـزدارى 
شناسـایی 1۸ رویشـگاه انار شیطان 
ُگلپََرکـی در هفـت شهرسـتان  یـا 

داد. خبـر  اسـتان  ایـن  جنوبـی 
روشـنفکرى،  گـزارش  بـه 
پنجشـنبه  روز  احمـدى  حمـزه 
11 دى در بازدیـد جعفـر راسـتی 
رئیـس کمیته منابـع طبیعی، نظرى 

نماینـده مجلـس و 2 تَـن از اعضـاى کمیسـیون کشـاورزى و منابـع 
طبیعـی مجلـس از طرح نهال کارى منطقه تَل سـیاه جیرفت مسـاحت 
ایـن طـرح را ۳7۸ هکتـار از محـل اعتبـارات صنـدوق توسـعه ملـی 

برشـمرد.
وى هـدف از اجراى طرح نهال کارى تَل سـیاه را کنترل فرسـایش 
بـادى و ریزگردهـا، افزایـش سـرانه پوشـش گیاهـی مناطـق بیابانـی، 
تولیـد اکسـیژن، تلطیـف هـوا، کمـک بـه تنـوع زیسـتی و بازگشـت 
گیاهـان بومـی منطقه بـه اکوسیسـتم برشـمرد. مدیرکل منابـع طبیعی 
و آبخیـزدارى جنـوب کرمـان طـرح نهـال کارى تل سـیاه شهرسـتان 
جیرفـت را اقدامـی مؤثر در راسـتاى کنترل ریزگردها دانسـت و نوع 
نهال هاى کشـت شـده در این منطقه را از نوع ُکنار و کهور برشـمرد. 
وى اظهـار داشـت: تمامی نهال هاى کشـت شـده سـازگار با شـرایط 
منطقـه جنـوب کرمـان اسـت. وى سـطح جنگل هـاى طبیعـی منطقـه 
جنـوب کرمـان را ۴۸۴ هـزار هکتـار دانسـت و مسـاحت ذخیـره گاه 
گونـه انارشـیطان )گلپرکـی( منطقه دلفـارد شهرسـتان جیرفت را ۵0 
هکتـار اعـالم کرد و گفـت: این منطقـه از بزرگتریـن ذخیره گاه هاى 
جنگلـی خاورمیانـه اسـت. احمـدى وجـود 2 ناحیـه رویشـی ایرانـی 
تورانـی و خلیـج عمانـی و همچنین تنوع اقلیمی بـاالى منطقه جنوب 
کرمـان را از ظرفیت هـاى مثبـت ایـن منطقـه برشـمرد و گفـت: بادام 
کوهـی، بنـه، َکسـور و گونه هـاى جنگلـی اورس، گونه هـاى غالـب 
شـیطان  »انـار  هسـتند.  کرمـان  جنـوب  در  تورانـی  ایرانـی  مناطـق 
درختـی بسـیار مقـاوم در برابـر خشـکی و یخ زدگـی اسـت. چـوب 
آن نیـز زیبـا، محکـم و بـادوام اسـت« اعضاى کمیسـیون کشـاورزى 
و منابـع طبیعـی مجلـس امـروز در سـفر خـود بـه جنـوب کرمـان از 
پروژه هـاى منابـع طبیعـی و آبخیـزدارى شهرسـتان جیرفـت بازدیـد 

کردند.

دویست زوج قلعه گنجی مهارت های 
زندگی را آموختند

بـه گـزارش روابـط عمومـی بهزیسـتی اسـتان کرمـان بـه همـت 
بهزیسـتی شهرسـتان قلعـه گنـج و همـکارى بنیـاد مسـتضعفان ایـن 
آمـوزش  تحـت  گنجـی  قلعـه  جـوان  زوج  دویسـت  شهرسـتان 

گرفتنـد. قـرار  زندگـی  مهارتهـاى 
علـی اکبـر دسـتجردى رییـس بهزیسـتی قلعـه گنـج بـا اعـالم این 
خبـر گفـت: بـا هماهنگی به عمل آمده با بنیاد مسـتضعفان شهرسـتان 
قلعـه گنـج، دویسـت زوج جـوان در قالـب کارگاه آموزشـی سـه 
مجتبـی  دکتـر  والمسـلمین  االسـالم  حجـت  تدریـس  بـا  اى  روزه 
میرزایـی دوره مهارت هـاى زندگـی را طـی نمودنـد.  وى همچنیـن 
افـزود : در پایـان ایـن کارگاه آموزشـی سـه روزه بـا همـکارى بنیاد 
جهیزیـه اى بـه ارزش هـر مـورد شـصت میلیون ریـال به پنـج زوج از 
مددجویـان تحـت حمایت بهزیسـتی شـرکت کننده در ایـن کارگاه 
آموزشـی تحویـل گردیـد. دسـتجردى اذعان داشـت : تـالش داریم 
تـا بـا برگـزارى دوره هاى متعـدد پیش از ازدواج و بعـد از ازدواج و 
مهارت هـاى زندگـی تـا حـد امـکان از آسـیب ها و پیامد هـاى منفی 

و درنهایـت طـالق زوجیـن جلوگیـرى نماییم.

گفـت:  کرمـان  اسـتاندار 
سـاماندهی محصوالت کشاورزى 
اسـتان را مبتنـی بر بحث صـادرات 
و فـرآورى و صنایـع تبدیلـی بایـد 

دهیـم. قـرار  مدنظـر 
به گـزارش پایگاه اطالع رسـانی 
نشسـت  کرمـان،  اسـتاندارى 
جمع بنـدى سـفر دو روزه اعضـاى 
مجلـس  کشـاورزى  کمیسـیون 
شـوراى اسـالمی و معاونـان وزیـر 
جنـوب  بـه  کشـاورزى  جهـاد 
اسـتان صبـح 1۳ دى مـاه بـا حضور 
اسـتاندار کرمـان، اعضـاى مجمـع 
سرپرسـت  اسـتان،  نماینـدگان 
و  اسـتاندارى  اقتصـادى  معاونـت 
روسـاى جهـاد کشـاورزى شـمال 
و جنـوب کرمـان در محـل سـالن 
اسـتاندارى  )ص(  اعظـم  پیامبـر 

گردیـد. برگـزار  کرمـان 
دکتـر علـی زینی ونـد اسـتاندار 
کرمـان در ایـن نشسـت مشـکالت 
کشـاورزى  محصـوالت  فـروش 
اشـاره  مـورد  را  اسـتان  جنـوب 
قـرار داد و گفـت: جنـوب اسـتان 

اسـت،  کرمـان قطـب کشـاورزى 
در  مختلـف  سـال هاى  طـی  امـا 
زمـان برداشـت بـا مشـکل فـروش 

اسـت. بـوده  مواجـه  محصـول 
فـورى  برنامـه  اجـراى  بـر  وى 
پیـش رو  برداشـت  فصـل  بـراى 
دراز  و  مـدت  میـان  طرح هـاى  و 
مـدت جهـت اقـدام اساسـی بـراى 
محصـوالت  فـروش  سـاماندهی 
کشـاورزى جنـوب اسـتان تاکیـد 

کـرد.
کـرد:  عنـوان  کرمـان  اسـتاندار 
سـاماندهی محصوالت کشاورزى 
اسـتان را مبتنـی بر بحث صـادرات 
و فـرآورى و صنایـع تبدیلـی بایـد 

مدنظـر قـرار دهیم.  
ســطح  افزایــش  زینی ونــد 
زیــر کشــت گلخانــه اى و اجــراى 
و  مکانیزاســیون  طرح هــاى 
تحقیقاتــی را از اقدامــات موثــر 

برشــمرد. اســتان  در 
اسـتاندار کرمـان، عـدم تناسـب 
راندمـان و تولیـد ثـروت و اشـتغال 
بخش کشـاورزى اسـتان را با میزان 

و  انسـانی  سـرمایه  مصرفـی،  آب 
در  افـزود:  و  کـرد  مطـرح  مالـی 
حـال حاضـر بـا آنچـه کـه بایـد در 
بخـش کشـاورزى تولیـد محصول 
و ثـروت قابل قبولی داشـته باشـیم، 

فاصلـه داریـم.
همچنیـن  کرمـان  اسـتاندار 
از  عمـده اى  بخـش  کـرد:  عنـوان 
مقررات زدایـی و تسـهیل در امـور 
کشـاورزى دسـت مجلس شوراى 

اسـت. اسـالمی 
داشـت:  ابـراز  زینی ونـد 
کشـاورزى  جهـاد  سـازمان هاى 
مسـئله  کرمـان  جنـوب  و  شـمال 
انجـام  را  مزرعـه  بـه  دانـش  ورود 
را  آن  اثربخـش  نتایـج  و  داده انـد 

نیـز از جملـه پسـته شـاهد هسـتیم 
کـه بـا وجـود از بیـن رفتـن باغ هـا، 
اما میزان محصـول کاهش چندانی 

اسـت. نداشـته 
وى خاطرنشـان کرد: در جنوب 
اسـتان کمیتـه ویـژه اى مرکـب از 
تعاون روسـتایی ، جهاد کشـاورزى 
و صمـت ذیـل معاونـت اقتصـادى 
کـه  دادیـم  تشـکیل  اسـتاندارى 
محصـوالت  بـراى  فوریـت  بـه 

کنیـم. کار  جنـوب  کشـاورزى 
ابـراز داشـت:  اسـتاندار کرمـان 
اقـدام فـورى ایـن اسـت کـه عالوه 
بر پوشـش شـبکه اى بـازار داخلی، 
سـاماندهی صادرات و دیگر کارها 

را انجـام دهیم.

دکتر زینی وند:

لزوم ساماندهی محصوالت کشاورزی 
مبتنی بر صادرات و صنایع تبدیلی

هفتـه  بیسـت وهفتمین  در 
شـهردارى  »افتتـاح«  پویـش  از 
کرمـان، بـا شـعار »هـر هفتـه یـک 
افتتـاح« بوسـتان بانـوان »آفتـاب« با 
حضور اسـتاندار، رئیـس و جمعی 
از اعضاى شـوراى اسـالمی شـهر، 
مدیـران  از  جمعـی  و  شـهردار 
بهره بـردارى  بـه  کرمـان  شـهرى 

رسـید.
شـهردار کرمـان در ایـن آییـن 
بـا بیـان اینکـه اولویـت شـهردارى 
در مـدت باقی مانـده از پایـان ایـن 
تکمیـل  شـهرى،  مدیریـت  دورۀ 
تقاطـع  نیمه تمـام  پـروژۀ  دو 
دورۀ  از  کـه  اسـت  غیرهم سـطح 
قبـل آغاز شـده بود، افـزود: تقاطع 
غیرهم سـطح »سـربازان گمنام امام 
زمان)عـج(« تـا اواخـر بهمن مـاه به 
تقاطـع  و  می رسـد  بهره بـردارى 
خلبـان«  »شـهداى  غیرهم سـطح 
نیـز تـا قبـل از پایـان دوره، آمـادۀ 

بـود. خواهـد  بهره بـردارى 

سـیدمهران عالم زاده ادامـه داد: 
نیمه تمـام  پـروژۀ  ترتیـب  ایـن  بـه 
باقـی نمی مانـد  دیگـرى در شـهر 
پروژه هـاى  سـایر  سـاخت  و 
جدیـد شـهرى ازجملـه بوسـتان ها 
دنبـال  جدیـت  بـا  پیاده راه هـا،  و 
تـالش  افـزود:  وى  می شـوند. 
را  محلـه اى  بوسـتان هاى  داریـم 
اتمـام  بـه  دوره  پایـان  از  قبـل  تـا 
برسـانیم و سـایر پروژه هـا هـم بـا 
پیشـرفت فیزیکـی مطلوبی تحویل 

دورۀ بعـد شـود. شـهردار کرمـان 
بـا اشـاره بـه وسـعت بیـش از 1۶ 
بانـوان  بوسـتان  مترمربعـی  هـزار 
»آفتاب«، خاطرنشـان کرد: تملک 
زمیـن و عملیـات عمرانی سـاخت 
ایـن بوسـتان حـدود 100 میلیـارد 
کرمـان  شـهردارى  بـراى  تومـان 
هزینه داشـته اسـت کـه هزینه هاى 
تومـان  میلیـارد  پنـج  آن  عمرانـی 
هزینـۀ  عمـده،  بخـش  و  بـوده 

بـوده اسـت. تملـک زمیـن 

عالـم زاده بیان کرد: در بوسـتان 
و  ورزشـی  مجموعـۀ  »آفتـاب«، 
تفریحـی ویـژۀ بانـوان و کـودکان 
یـک  و  شـده  گرفتـه  نظـر  در 
هـم  بانـوان  ویـژۀ  فرهنگ سـراى 
مجـاور آن در حال سـاخت اسـت 
بهره بـردارى  بـه  بـه زودى  کـه 

می رسـد.
بوسـتان  شـد:  یـادآور  وى 
»آفتـاب«، سـومین بوسـتان بانـوان 
شـهر کرمـان اسـت و سـاخت دو 
در  بانـوان  ویـژۀ  دیگـر  بوسـتان 
مناطـق »یـک« و »پنـج« را هـم در 
برنامـه داریـم کـه بـه ایـن ترتیـب 
شـهر  منطقـۀ  پنـج  از  یـک  هـر 
بانـوان  بوسـتان  یـک  کرمـان، 

داشـت. خواهـد 
بوسـتان ویـژۀ بانـوان »آفتاب« با 
1۶ هـزار و 200 مترمربع مسـاحت 
در کوچۀ شـماره 1۶ خیابان »شیخ 
احمـد کافـی شـمالی« در منطقـه 

سه شـهرى سـاخته شـده است.

در هفتۀ بیست وهفتم پویش »افتتاح« شهرداری کرمان؛

بوستان بانوان »آفتاب« به بهره برداری رسید

کرمـان  اسـتان  گاز  شـرکت  مدیرعامـل 
از  مصـرف 120 میلیـون مترمکعـب سـوخت 
CNG بـه  عنـوان جایگزیـن مصـرف بنزین در 
اسـتان کرمـان طـی ۸ مـاه سـال ۹۹ خبـر داد.

 بـه گـزارش روابـط عمومـی شـرکت گاز 
اسـتان کرمـان مهندس فـالح در مورد مصرف 
سـوخت CNG در اسـتان بیـان داشـت: میـزان 
مصـرف سـوخت CNG طی ۸ ماه سـال ۹۹ به 
میـزان 120 میلیـون مترمکعـب بـوده اسـت که 
نسـبت بـه مـدت مشـابه سـال ۹۸ بـه میـزان ۳0 

درصـد افزایش داشـته اسـت.
 CNG ایشـان در ادامه بیان داشـت: مصرف
در اسـتان کرمـان در آبان مـاه ۹۹ در مقایسـه 
کاهـش  درصـد   11 حـدود  در  قبـل  مـاه  بـا 
مصـرف داشـته اسـت که ایـن کاهـش مربوط 
بـه افزایـش قرنطینـه بیمـارى کرونـا ویـروس 

می باشـد.
کرمـان  اسـتان  گاز  شـرکت  مدیرعامـل 
 ،CNG صـورت  بـه  گاز  کـرد:  تصریـح 
سـوخت پاک و ارزان ترى در مقایسـه با سـایر 

سـوخت ها اسـت و اسـتفاده از ایـن سـوخت 
بـوده  و  به صرفـه  مقـرون  اقتصـادى  لحـاظ  از 
به طـور قابـل  مالحظـه اى سـبب کاهـش میزان 

می شـود. زیسـت  محیـط  و  هـوا  آلودگـی 
جایگاه هـاى  تعـداد  بـه  فـالح  مهنـدس   
سـوخت CNG در اسـتان اشـاره و اظهار داشت: 
 CNG سـوخت  جایـگاه   7۹ حاضـر  حـال  در 
به  صـورت شـبانه روزى در اسـتان کرمـان فعـال 
اسـت و مصـرف CNG در خودروهاى سـوارى 

بـه ۵00  روز  در  میانگیـن  به طـور  دوگانه سـوز 
هـزار مترمکعـب رسـیده اسـت.

امکانـات  بایـد  اینکـه  بـه  اشـاره  بـا  ایشـان   
در   CNG از  اسـتفاده  بـراى  الزم  بسـترهاى  و 
اسـتان فراهـم شـود، تصریـح کـرد: اسـتفاده از 
گاز CNG نیـاز بـه رعایـت نکات ایمنـی دارد و 
مصرف کننـدگان باید سیسـتم CNG خودروى 
اسـتاندارد نصـب  و  معتبـر  مراکـز  را در  خـود 
نماینـد و به هیچ عنـوان از گاز ) LPG گاز مایع( 
بـه جـاى گاز CNG اسـتفاده نکننـد و در هنگام 
همـه   CNG جایگاه هـاى  در  سـوخت گیرى 

سرنشـین ها از خـودرو پیـاده شـوند. 
در  اسـتان کرمـان  گاز  مدیرعامـل شـرکت 
خاتمـه افـزود: شـرکت گاز اسـتان کرمـان هـم 
اکنـون در مناطـق جنوبـی و کمتـر برخـوردار 
توسـعه  بـه  باتوجـه   CNG جایگاه هـاى  از 
گاز  از  مصرف کننـدگان  رشـد  و  گازرسـانی 
طبیعی زیرسـاخت هاى الزم به منظـور راه اندازى 
جایگاه هـاى جدید توسـط بخـش خصوصی را 

اسـت. فراهـم آورده 

مهندس فالح:

افزایش 30 درصدی مصرف سوخت CNG در استان کرمان
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طهماسب بدرود

بررسی سوءتغذیه و گرسنگی، خصوصا در دوران کرونا؛

بر سر سفره های ایرانی چه آمده است؟

شـیوع  بـا  کـه  مباحثـی  از  یکـی 
بیمـارى کرونـا بیـش از پیـش اهمیـت 
سـالمت  و  تغذیـه  بحـث  کـرد  پیـدا 
عمومـی اسـت، در صورتـی کـه مـواد 
مغـذى به میـزان مورد نیاز تأمین نشـود 
فـرد دچـار سـوءتغذیه می شـود و در 
نتیجـه سیسـتم ایمنـی وى ضعیـف و 
مسـتعد پذیـرش بیمارى هـاى متفاوت 
خواهـد شـد. بنا بـر بررسـی هاى بالینی 
مشـکالت ناشـی از فقـر مـواد مغـذى 
سـوء تغذیه  از:  انـد  عبـارت  ایـران  در 
فقـر  کم خونـی،  انـرژى،  ـ  پروتئیـن 
آهـن، اختالالت ناشـی از کمبـود ید، 
کمبود روى، کمبود کلسـیم و کمبود 
ویتامین هـاى A ، B2 و D. بخش هایی 
ناشـی  مشـکالت  از  نیـز  جمعیـت  از 
از اضافـه مصـرف یـا مصـرف رژیـم 
و  دیابـت  چاقـی،  نامتعـادل،  غذایـی 
رنـج  عـروق  و  قلـب  بیمارى هـاى 

می برنـد.
از  حاکـی  موجـود  گزارش هـاى 
آن اسـت کـه حداقـل ۶ میلیـون نفر از 
جمعیت کشـور دچار پوکی اسـتخوان 
هسـتند. شـیوع کم خونـی در کودکان 
زیـر 2 سـال کشـور )۴0 درصـد( قابـل  
مالحظـه اسـت. 11 درصـد کـودکان 
زیـر ۵ سـال کشـور دچـار کم وزنـی 
متوسـط و شـدید و 1۵ درصـد آنـان 
دچـار کوتـاه قدى تغذیه اى متوسـط و 

هستند. شـدید 
در واقـع علـل این پدیده چند بعدى 
و پیچیـده می باشـد، امـا دو عاملـی که 

بیـش از هر چیـز دیگرى مسـئله تغذیه 
در جامعـه مـا را تحـت تأثیر قـرار داده 
اسـت در گام نخسـت افزایـش تورم و 
گسـترش فقـر در جامعـه می باشـد که 
امـکان دسترسـی اکثریت جامعـه را به 
غـذاى مکفـی و سـالم سـلب می کند.

وزارت  تغذیـه  بهبـود  مدیـرکل 
اعـالم کـرد کـه ۵0  ایـران  بهداشـت 
هـزار کودک زیر پنج سـال و ۶7 هزار 
مادر باردار دچار سـوءتغذیه در کشور 
شناسـایی شـده اسـت که البته این تنها 
گوشـه کوچکـی از ایـن پدیـده شـوم 

می باشـد.
عدم توجـه  دیگـر  سـوى  از  و 
نهادهـاى مسـئول بـر تولید و فـرآورى 
مصـرف،  تـا  تولیـد  از  غذایـی  مـواد 
و  سـموم  باقیمانـده  مثـال  به عنـوان 
کودهاى شـیمیایی و حتـی هورمون ها 
و باقیمانـده آنتـی  بیوتیـک کـه بیشـتر 
و  می شـود  یافـت  طیـور  و  دام  در 
همچنیـن باقیمانـده سـموم دفـع آفات 
نباتـی و کودهـاى شـیمیایی در مـواد 
خـام کشـاورزى این محصـوالت را از 
درجـه اسـتاندارد سـاقط نموده اسـت. 
درصـد  از ۹0  بیـش  اسـت  قابل ذکـر 
بـازار  در  موجـود  مایـع  روغن هـاى 
ماننـد  بی کیفیـت  مـواد  از  کشـورمان 
ذرت، سـویا، پالـم و... تهیـه می شـوند 
مـواد  ایـن  سـالمت  پیرامـون  کـه 
ابهامـات بی شـمارى وجـود دارد. تمام 
آن چـه ذکـر شـد بـه عـالوه برنج هاى 
فرآورد هـاى  وارداتـی،  بی کیفیـت 
پروتئینـی بی کیفیـت و هـزاران مـورد 
دیگـر همگی کمـر به آسیب رسـاندن 
در  کـه  بسـته اند  جامعـه  سـالمت  بـه 
صـورت عدم رسـیدگی یک جامعه ى 
وجـود  بـه  را  آسـیب پذیر  و  بیمـار 
و  اسـاس  همیـن  بـر  آورد .  خواهنـد 
ایـن نگرانـی مهـم نظـر  بـه  بـا توجـه 
یـک متخصـص تغذیـه را در رابطـه با 
وضعیـت فعلـی سـوء تغذیه در کشـور 

جویـا شـدیم:

دکتر میالد دانشی
متخصص تغذیه بالینی و فلوشیپ کبد 

چرب از دانشگاه تهران

متأسـفانه علـت اصلی سـوءتغذیه 
اسـت،  غذایـی  ناامنـی  کشـور  در 
اطـالق  بـه شـرایطی  ناامنـی غذایـی 
یـک  خانواده هـاى  می شـودکه 
سـالم  تغذیـه  بـه  روزانـه  جامعـه 
دسترسـی نداشـته باشـند. البته ناامنی 
غذایـی اجـزا و ارکانـی دارد، اولیـن 
رکـن ناامنـی غذایـی بحـث فراهمی 

اسـت یعنی دولت هـا بایسـتی بتوانند 
غـذاى مـورد نیـاز کشـور را فراهـم 
نماینـد. مقولـه دوم بحـث دسترسـی 
ممکـن  کـه  معنـی  ایـن  بـه  اسـت 
اسـت غـذا فراهـم باشـد امـا بـه دلیل 
اجتماعـی  و  اقتصـادى  مشـکالت 
خانواده هـا امـکان دسترسـی بـه ایـن 
غـذا را نداشـته باشـند. سـوم ایـن که 
آگاهـی  خانواده هـا  اسـت  ممکـن 
غذایـی  مـواد  انتخـاب  در  پایینـی 
داشـته باشـند بـه طـور مثـال دولـت 
اسـت،  نمـوده  فراهـم  سـالم  غـذاى 
نـدارد  هـم  مالـی  مشـکل  خانـواده 
انتخاب هایـی  چـه  نمی دانـد  امـا 
بایـد داشـته باشـد کـه روزانـه همـه  
دریافـت  را  مواد غذایـی  گروه هـاى 
نمایـد و رعایـت اصـول یـک تغذیه 

باشـد. را داشـته  سـالم 
هسـتند،  بحران هـا  بعـدى  مـورد 
عامـل  سـه  پایـدارى  یعنـی  بحـران 
در  آگاهـی  و  دسترسـی  فراهمـی، 

غذایـی. مـواد  کسـب 
گسـتره  و  علـل  نیـز  بحران هـا 
مختلفـی از جملـه بالیـاى طبیعی مثل 

سـیل و زلزلـه و همچنیـن بحران هاى 
فـردى نظیـر فـوت یـا ورشکسـتگی 
شـامل  را  خانـواده  یـک  سرپرسـت 
دولتـی  بحـران  همچنیـن  می شـود، 
یـا حکومتـی نظیـر تحریـم یـا عـدم 
مدیریـت صحیـح یـک کشـور منجر 

می شـود. غذایـی  ناامنـی  بـه 
انجـام  مطالعـات  آخریـن  طبـق 
ناامنـی  شـیوع  آمـار  ایـران  در  شـده 
غذایـی بـاالى ۵0 درصـد می باشـد، 
کـه البتـه ایـن آمـار رسـمی اسـت و 
 70 بـاالى  مطمئنـاً  غیررسـمی  آمـار 
درصـد خواهـد بـود کـه علـت ایـن 
پدیـده ریشـه در مشـکالت اقتصادى 

دارد. جامعـه  عدم آگاهـی  و 
یـک  غذایـی  امنیـت  مسـئولیت 
اسـت  مهمـی  مسـئله  آنقـدر  جامعـه 
رئیس جمهـور،  یـک  همیشـه  کـه 
اول مسـئول  معـاون  یـا  نخسـت وزیر 
مسـتقیم امنیـت غذایـی یـک کشـور 
هسـتند، چرا کـه اگر کشـورى دچار 
ناامنـی غذایـی شـود ایـن ناامنـی بـه 
سـایر بخش هـاى جامعـه نیـز تسـرى 
پیـدا خواهـد کـرد. همـان طـور کـه 

در سـال گذشـته در پـی گرانی بنزین 
شـاهد شـورش هایی در سـطح جامعه 

بودیـم.
کننده هـاى  تعیـن  از  یکـی  لـذا 
مهـم اجتماعی بحث سـالمت غذایی 
پیامـد  مهمتریـن  و  اسـت  جامعـه 
می باشـد  سـوءتغذیه  غذایـی  ناامنـی 
و سـوءتغذیه تنهـا بحـث کم خـورى 
نیسـت، گاهـی خانواده هـا خودشـان 
زیـادى  کالـرى  می کننـد،  سـیر  را 
هـم دریافـت می نمایـد و اصطالحـاً 
سـلول هاى آنهـا سـیر اسـت و ظاهـر 
فـرد هـم چـاق اسـت، امـا فـرد دچار 
غذایـی  مـواد  شـدید  کمبودهـاى 
یـک  سـوءتغذیه  واقـع  در  اسـت 
طیـف گسـترده اسـت کـه عـالوه بـر 
نیـز  هـم  را  بیش خـورى  کم خـورى 

می شـود. شـامل 
بسـیارى از بیمارى هـاى متابولیک 
عروقـی،  و  قلبـی  بیمارى هـاى  مثـل 
و  چـرب  کبـد  سـرطان،  دیابـت، 
تمـام بیمارى هایـی کـه عامـل اصلـی 
مرگ ومیـر محسـوب می شـوند تماماً 
در نتیجه سـوءتغذیه ایجاد می شـوند، 
لـذا بـه طـور خالصـه مهمتریـن پیامد 
و  اسـت  سـوء تغذیه  غذایـی  ناامنـی 
مهمتریـن مـوردى کـه مـا در رابطه با 
سـو تغذیه می توانیـم نـام ببریـم بحث 
چاقی هـا هسـتند. بـه این علـت که در 
اثـر چاقـی تـوده چربـی افزایـش پیدا 
افزایـش می توانـد  ایـن  می کنـد کـه 
و  بـدن  التهابـات  افزایـش  بـه  منجـر 
بیمارى هـاى  خطـر  افزایـش  متعاقبـاً 
چـرب،  کبـد  نظیـر  مزمـن  التهابـی 
تنبلـی  پسـتان،  کیسـت  سـرطان، 

...شـود. نابـارورى و  تخمـدان، 
به صـورت  بخواهیـم  اگـر  لـذا 
را  غذایـی  ناامنـی  مسـئله  ریشـه اى 
حـل و فصـل نماییـم بایسـتی آگاهی 
مـردم بـاال رفتـه و بحـث فراهمـی و 
دسترسـی در تهیـه مـواد غذایـی نیـز 

حـل شـود.

دل نوشته یک شاعر رزمنده به مناسبت سالگرد آسمانی شدن سردار؛

افسوس که نشناختمت
تو را دیدم تو را در آخرین بار                 که بی تابی براى دیدن یار

عجین بودى تو با یاران همدل                 عطش آلوده بودى بهر دیدار
همیشه جان  به  کف آماده بودى             خدا تا شد خریدار تو سردار

دعا کردى که رفتی برنگردى                 اجابت شد دعایت اى علمدار
به استقبال مرگ سرخ رفتی                    تو تا هفت آسمان با چشم بیدار
تو اى آرام جان رفتی ولی ما                  شدیم از داغ جان سوزت عزادار

سـردار سـالم، سـالمی به لطافت و ظرافـت کالِم دل انگیز و جان بخشـت، به 
بغض هـاى گلوگیـر و غریبانـه ات کـه بعـد از هر عملیـات در غم یاران شـهید و 
در جمع جاماندگان از قافله شـهادت به آه و اشـک بدلشـان می کردى، سـردار 
شرمسـارم تا بودى نشـناختمت، بعد از شـهادتت داخل سایت ها گشتم به غیر از 
تاریـخ تولـد و محل تولدت چیز بیشـترى در دسـترس نبود، اینجـا بود که یقین 
کـردم مطلقـا نشـناختمت، سـردار کاش بودى، هنـوز هم به حمایتـت نیازمندم، 
سـردار بـه تـو غبطـه می خورم کـه تو با ایـن عظمت و جایـگاه هیـچ گاه به دنبال 
مـدرک بـراى ارتقـاء جایگاهـت نبودى، هرگـز دنبال نـام و عنوان هـم نبودى، 
بـه فکـر اسـتراحت هم نبـودى و مثـل برخی ها سـجاده آبکش هم نبـودى، یادم 
می آیـد وسـط نمـاز از فرزند شـهیدى شـاخه اى گل گرفتی و بـه خاطرت اصاًل 
رسـوخ هـم نکرد که شـاید نمازت باطل شـود و شـاید هم یقین کـردى که این 
نمـاز نـزد پـروردگارت از همـه نمازهـا محبوب تر اسـت، بالفاصله بعـد از نماز 
یتیـم شـهیدى کـه بـه تـو شـاخه گل تقدیـم کـرده بـود را غرق بوسـه نمـودى، 
سـردار اگـر چـه افتخـار داشـتم مدتـی در رکابت باشـم اما افسـوس کـه خوب 
نشـناختمت، قـدرت را ندانسـتم، تـا بودى فتح  الفتـوح کردى و وقتـی که رفتی 
در مراسـم تشـییع جنـازه ات دیـدم که فتـح القلوب هم کـرده اى، به راسـتی که:

پایان تو نیست غصه جان کاهت             تا صبح ظهور ادامه دارد راهت
فرمانده قلب هاى عاشق هستی                  سرتاسر عالم است اردوگاهت

در حقیقـت لیاقـت و شایسـتگی شـهادت داشـتی و حقـت چیـزى غیـر از 
شـهادت نبـود، زیـرا:

غزل آرایه اى کم داشت بی تو                جهان سرمایه اى کم داشت بی تو
به دسِت بر زمین افتاده سوگند                شهادت آیه اى کم داشت بی تو

خـوش بـه حالت که یـار انقالب بـودى نه باِر انقالب، سـرباِز وطـن بودى نه 
سـرباِر وطـن، تـو بـه انتظار ایسـتاده بودى نـه به انتظارنشسـته، تو سـوار بر تانک 
بـودى نـه سـرمایه و بانک، نمی دانـم چندمین هسـتی از ۳1۳ تن، تو همیشـه یاِر 
مـردم بـودى و پنـاهِ بی پناهان، هر جا که نیاز بـود آنجا بودى، اهواز، کردسـتان، 
حلـب، بغداد، دمشـق، بیـروت، اربیل و... سـردار آنقدر خاکی و افتـاده و بی ریا 
بـودى کـه به جز در مراسـم رسـمی درجه هایـت را نصب نمی کـردى، خانه ات 

سـاده، وسـایلش معمولی و همه چیز خودمانی 
بـود، اگـر چه ادعـا می کردم که خیلی به شـما 
نزدیکـم و بارهـا و بارهـا خدمتـت رسـیدم چه 
در منـزل و چـه در محیـط کار و یـا هرجـاى 
می آمـدم،  می رسـید  پیغامـت  کـه  دیگـرى 
احسـاس می کـردم خیلـی به شـما نزدیکـم اما 
االن کـه دور هسـتم تـازه فهمیـدم همـان زمان 
هـم از شـما دور بوده ام، اصاًل نشـناختمت، مرا 

ببخش سـردار که نشـناختمت.

محیا احمدی

مدیریت روابط عمومی و آموزش همگانی
 شرکت آب وفاضالب استان کرمان

مشترکین  محترم؛
با توجه به کاهش دمای هوا و به منظور جلوگیری از ترکیدگی 

و یخ زدگی، کنتور و شیرآالت را با عایق مناسب بپوشانید.

مدیر امور آب وفاضالب شهرسـتان زرند 
گفـت: از ابتـداى اجـراى پـروژه فاضـالب 
زرنـد تا کنـون بیـش از ۸۵ کیلومتر خطوط 
اصلـی و  فرعـی این پروژه اجرا شـده اسـت.

شـرکت  عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 
آب وفاضالب اسـتان کرمـان، تیمور رجایی 
بـا بیـان اینکه پـروژه فاضـالب زرند توسـط 
حـال  در  ایرنیـان  بوتیـاى  فـوالد  شـرکت 
انجـام اسـت افـزود: پـروژه فاضـالب زرنـد 
توسـط چهـار تیـم پیمانکار بـا ۴00 نیـرو  در 
حـال انجـام اسـت که انتخـاب 2 تیـم جدید 
نیـز در دسـتور کار پیمانـکار قـرار دارد. وى 
در ادامـه با اشـاره به شـرایط بحـران کم آبی 
اظهارداشـت: بـه منظـور رفـع ایـن بحـران، 
دریافـت مجـوز حفـارى هشـت حلقـه چـاه 
و شـروع عملیـات حفـارى هفت حلقـه چاه 
)شـامل روسـتاى ده ایـرج، بهشـت وحدت، 
طالقانی، دشـتخاک، شـعبجره و 2 حلقه چاه 
بـراى شهرسـتان زرنـد( انجـام شـد. رجایـی 
ادامـه داد: همچنیـن تجهیز و بهره بـردارى از 
چهـار حلقه چـاه در حوزه شـهرى، پیگیرى 
و  شناسـایی زون آبـی جدیـد، حفـر چهـار 
اجـراى خـط  در زون جدیـد،  حلقـه چـاه 
کیلومتـر  طـول 17  بـه  زون جدیـد  انتقـال 
بـا لولـه ۳1۵ میلیمتـر پلـی اتیلـن و عملیـات 
مترمکعبـی  هـزار  مخـزن 2  یـک  احـداث 
کـه هم اکنـون ۵0 درصـد پیشـرفت فیزیکی 
دارد از دیگـر اقدامـات انجـام شـده در سـال 
جارى اسـت. حذف ۳0 ایسـتگاه پمپاژ افقی 
و جایگزیـن کـردن آنها با پمپاژهاى شـناور 
در راسـتاى صرفه جویـی در مصـرف انرژى 
هفـت  نصـب  آب،  هدررفـت  کاهـش  و 

دستگاه شـیر فشارشـکن در مرکز شهرستان 
زرند و هفت دسـتگاه در حوزه روسـتایی به 
منظـور مدیریت فشـار آب، توسـعه خطوط 
انتقـال آب شـهرى بـه طـول سـه کیلومتـر و 
1۴ کیلومتـر در بخـش روسـتایی و  توسـعه 
شـبکه توزیـع آب شهرسـتان به طـول ۵۶00 
متـر و 20 کیلومتـر در حـوزه روسـتایی از 
دیگـر   مواردى بـود که مدیـر آب وفاضالب 
شهرسـتان زرنـد به آنها اشـاره کـرد. رجایی 
اضافـه کـرد: در بخـش شـهرى و روسـتایی 
بـه ترتیـب 10 و هشـت کیلومتـر از شـبکه 
فرسـوده آب بازسـازى شـد، ضمـن اینکـه 
700 کنتـور خـراب آب در بخـش شـهرى 
و 1۵0 کنتـور در بخـش روسـتایی تعویـض 
شـد. وى گفـت: رفـع ۵۶0 مـورد اتفاقـات 
حوزه شـهرى و بیـش از ۶۵0 مـورد اتفاقات 
بخش روسـتایی، بازسـازى انشعابات شهرى 
بـه تعـداد 27۵ مـورد و بازسـازى انشـعابات 
روسـتایی بـه تعـداد 1۵0 مـورد، 12 مـورد 
جدیـد،  چاه هـاى  الکتروپمـپ  تعویـض 
آبرسـانی سیار به 1۳ روسـتا در حوزه سربنان 
آبرسـانی  عملیـات  اجـراى  دشـتخاک،  و 
مجتمـع سـربنان و دشـتخاک و  سـبلویه بـا 
پیشـرفت بـاالى ۸0 درصـد، اجـراى هشـت 
کیلومتـر برق رسـانی بـه ۶ حلقـه چـاه و یک 
واحـد مخـزن از دیگـر اقدامـات انجام شـده 
توسـط امـور  آب وفاضالب شهرسـتان زرند 
اسـت. وى یادآور شـد: در این شهرستان ۳۴ 
هـزار فقـره انشـعاب آب شـهرى و 27 هـزار 
انشـعاب آب روستایی فعال است که توسط 
۹۵ نفـر نیـروى حجمـی و رسـمی خدمـات 

شـبانه روزى بـه شـهروندان ارائـه می شـود.

بـا حضـور وزیـر نیر  و در سـی و سـومین 
در  ایـران  ب  الـف  هرهفتـه  پویـش  هفتـه 
سـالن پیامبـر اعظـم اسـتاندارى کرمـان  از 
عبدالوحیـد مهـدوى نیا سرپرسـت شـرکت 
توزیـع نیـروى بـرق شـمال اسـتان و دسـت 
انـدرکاران و فعـاالن پویـش هرهفتـه الـف 
ب ایـران در سـطح کشـور از طریـق ویدئـو 

کنفرانـس تجلیـل شـد.
به  گـزارش روابط عمومی شـرکت توزیع 
نیـروى بـرق شـمال اسـتان کرمـان ، رضـا 
اردکانیـان وزیـر نیـرو در مراسـم قدردانی از 
دسـت اندرکاران طـرح پویـش و رونمایـی 
به صـورت  کـه  دلگرمی هـا  کتـاب  از 
اعظـم  پیامبـر  سـالن  در  ویدئوکنفرانـس 
مدیـران   ، اسـتاندار  بـا حضـور  اسـتاندارى 
صنعـت آب و برق اسـتان کرمان و اصحاب 
رسـانه برگزار شـد ، پویش هرهفتـه الف ب 
ایـران را یـک مأموریت مشـترک براى تمام 
دلبسـتگان به نظام و انقالب اسـالمی دانست 
و گفـت: وزارت نیرو در این پویش به عنوان 
یـک خـط  نگهـدار بـود که بـا طراحـی این 
پویـش بـا کمک هم توانسـتیم نشـان بدهیم 

کـه تهدیـدات دشـمنان اثـرى نـدارد.
وى از عملکـرد وزارت نیـرو در دولـت 
دوازدهـم  بـه عنـوان دوران طالیی و روشـن 
خدمـت گـزارى یـاد کـرد و افـزود:  آب و 
بـرق دو کاالیـی هسـتند کـه بـا تمـام آحـاد 
مـردم سـر و کار دارنـد و نیـاز اولیـه عمومی 
اسـت. وى گفـت: فعالیت هـاى وسـیعی در 
ایـن مـدت انجـام شـده اسـت و دسـتاورد ما 
تنها به اجـراى پروژه هـاى عمرانی نبود بلکه 
در اصـالح مصـرف انرژى نیز موفـق بودیم.
وى بـا بیان اینکـه »پویش هرهفته الف ب 

ایران باعث شـد بیشـتر به ظرفیت هاى داخل 
کشـور در صنعـت آب و بـرق توجـه کنیم« 
افـزود: ما امسـال توانسـتیم پویشـی بزرگ تر 

بـا 2۵0 پـروژه بـزرگ را آغاز کنیم.
اتمـام  کـرد:  خاطرنشـان  اردکانیـان  
پروژه هـاى اعالم شـده پویـش هرهفتـه الف 
ب ایـران وزارت نیـرو را تـا پایـان سـال بـا 

می کنیـم. پیگیـرى  جدیـت 
از   مراسـم  ایـن  پایـان  در  نیـرو  وزیـر 
مهنـدس عبدالوحیـد مهـدوى نیا سرپرسـت 
توزیـع نیـروى بـرق شـمال اسـتان و دسـت 
انـدرکاران و فعـاالن پویـش هرهفتـه الـف 
ب ایـران در سـطح کشـور از طریـق ویدئـو 

کنفرانـس تجلیـل کـرد.
و  تـداوم  بـه  توجـه  ،بـا  اسـت  گفتنـی 
اسـتمرار پویـش مذکـور بـا شـکل گسـترده 
در سـال جهـش تولید با عنـوان هرهفته الف 
ب ایران؛ )سـاخت و سـازها و سـاز و کارها( 
به بهره بردارى رسـاندن 2۵0 طـرح بزرگ و 
مهـم آب و بـرق با اعتبـارى بالغ بـر ۵۵ هزار 
میلیارد تومان در ۳1 اسـتان کشور در دستور 

کار قـرار گرفته اسـت.

در سی و سومین هفته پویش هرهفته الف ب ایران و با حضور وزیر نیرو؛ 

از مهندس عبدالوحید مهدوی نیا سرپرست شرکت توزیع 
نیروی برق شمال استان تجلیل شد  

رجایی:
بیش از ۸۵ کیلومتر

 از پروژه فاضالب زرند اجرا شد
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توسـعه  در  مؤثـر  راهبردهـاى  از  یکـی  امـروزه 
از  اسـتفاده  روسـتایی،  نواحـی  پایـدار  و  همه جانبـه 
مشـارکت و توانمندى هـاى مـردم، به ویـژه روسـتاییان 
بـراى عمـران و توسـعه مناطق روسـتایی در تمـام ابعاد 
و  اسـالمی  اخیـر شـوراهاى  اسـت. در سـال هاى  آن 
دهیارى هـا به عنـوان مدیریـت جدید روسـتاها تعریف 
گردیده انـد کـه به عنـوان نهادهایـی مردمـی و محلـی 
مدیریـت روسـتاها را بـر عهـده دارنـد و می تواننـد بـا 
سیاسـت گذارى، اجراى برنامه هاى مختلف آموزشی، 
توسـعه زیرسـاخت هاى الزم، کمـک بـه جـذب منابع 
مالـی و امـورى از این دسـت، در توسـعه و کارآفرینی 
در روسـتاها نقـش اساسـی ایفـا کننـد و زمینـه را براى 

تحـول و ایجـاد اشـتغال پایـدار فراهـم آورنـد.
 روسـتاهاى دومـار و جوچـار در بخـش جبالبـارز 
شهرسـتان جیرفـت جـزو روسـتاهاى داراى پتانسـیل 
بـاال در زمینه هـاى کشـاورزى، دامـدارى، دامپـرورى، 
توسـعه  و  گردشـگرى  دارویـی،  گیاهـان  شـیالت، 
غذاهـاى ارگانیک اسـت که با فعالیت هـاى دهیارى و 
شـوراى روسـتا در دولت تدبیر و امید زیرسـاخت هاى 
الزم بـراى تحقـق این امـور فراهم گردیـده و بی گمان 
بـا همـکارى و همیـارى نهادهـاى مرتبـط در آینـده 
در  توسـعه یافته  و  آبـاد  روسـتاهایی  شـاهد  می تـوان 
ایـن منطقـه باشـیم کـه بـا ایجـاد اشـتغال بـراى جوانان 
از مهاجـرت آنهـا بـه شـهر جلوگیرى شـود، بـر همین 
اسـاس تیم خبرى ما با همراهی ریاسـت شـوراى دومار 
آقـاى منصـور امیرى و دهیار این دو  روسـتا آقاى سـید 
لطف اهلل موسـوى ضمن حضور در روسـتاهاى فوق از 
نزدیـک در جریان خدمات انجام شـده و پتانسـیل هاى 
ایـن دو روسـتا قـرار گرفت کـه موارد زیر تنها بخشـی 

از فعالیت هـاى صـورت گرفتـه می باشـد:
1-پیگیرى سـاخت پل هاى اصلی و فرعی و زیرسازى 

جاده اصلی روسـتا جهت آسفالت
2-پیگیـرى حفر چاه آب آشـامیدنی و بهره بـردارى از 
آن در کل روسـتا توسـط آب وفاضـالب شهرسـتان و 

معرفـی یک نفـر به عنـوان آبیار
۳-پیگیـرى جهت رفع نوسـانات برق، نصـب ترانس و 

تبدیل سـیم ها به کابل در سـطح روسـتا
۴-پیگیرى و اجراى طرح هادى در روسـتاهاى دومار، 

جوچار و توابع
۵-شن ریزى حاشیه جاده اصلی روستا

آبـادى  اصلـی  جـاده  زیرسـازى  جهـت  ۶-پیگیـرى 
بـه طـول 2  بـه روسـتاى دومـار  مرتبـط  کوشـکوئیه 

کیلومتـر
به صـورت  کشـاورزى  آب  کانال هـاى  7-الیروبـی 

ادوارى
۸-برگـزارى جلسـات متعـدد بـا شـوراهاى اسـالمی 
و  ملـی  مراسـمات  در  و جوچـار  دومـار  روسـتاهاى 

بررسـی مشـکالت روسـتاها و  مذهبـی 
۹-پیگیـرى جهـت واکسیناسـیون دام هـاى روسـتا بـا 

اداره دامپزشـکی شهرسـتان جیرفـت هماهنگـی 
در  دهیـارى  تابلـوى  نصـب  و  خریـد  10-طراحـی، 

جوچـار و  دومـار  روسـتاهاى  ورودى 
11-طراحـی، خریـد و نصب کد پسـتی در سـطح کل 

روستا
12-خریـد و تعبیـه سـطل زبالـه در سـطح روسـتا و 

زبالـه جمـع آورى  جهـت  پیگیـرى 
1۳-همکارى و هماهنگی با پایگاه بسـیج در برگزارى 
یـادواره  به خصـوص  فرهنگـی و مذهبـی  مراسـمات 

شـهدا و کوهنوردى
1۴-شناسـایی اراضـی باغـی، زراعـی و دامـی در کل 
بـه  بهره بـرداران  و  مالـکان  لیسـت  ارجـاع  و  روسـتا 
مدیریـت جهاد کشـاورزى جهت اسـتفاده از خدمات 

مربوطه
1۵-خریـد کپسـول آتش نشـانی جهت اطفـا حریق در 

زمان وقـوع حادثه
1۶-تنظیـف معابـر و جـاده اصلـی روسـتا بـه صـورت 

ادوارى
در  بنـر  مـورد  ده هـا  نصـب  و  خریـد  17-طراحـی، 
جهـت  خصوصـاً  مذهبـی  و  ملـی  مناسـبت هاى 

کرونـا ویـروس  شـیوع  پیرامـون  اطالع رسـانی 
شهرسـتان  ادارى  شـوراى  مسـئولین،  از  1۸-دعـوت 
و نماینـده مـردم جیرفـت و عنبرآبـاد بـراى بررسـی 

روسـتا کمبودهـاى  و  مشـکالت 

1۹-صـدور و تمدید پروانه سـاختمانی براى متقاضیان 
جهـت ساخت وسـاز و تذکـر و صـدور اخطاریـه براى 

ساخت وسـازهاى غیرمجاز
20-نصب تابلوى شناسایی کوچه ها و معابر روستا

21-شـرکت در کالس هـاى آموزش سـیماک جهت 
صـدور پروانـه سـاختمانی به مدت صد سـاعت

اسـالمی  شـوراهاى  اعضـاى  و  دهیـار  22-بازدیـد 
روسـتاهاى دومـار و جوچار پـس از حوادث از سـطح 
روسـتا و تهیه لیسـت کشـاورزان خسـارت دیده بر اثر 
سـیل و سـرما زدگـی و ارجـاع بـه بخشـدارى و جهـاد 

کشـاورزى
2۳-پیگیـرى مسـتمر جهـت تهیـه سـهمیه آرد و نفـت 

سـفید و تحویـل درب منـازل اهالـی
2۴-طراحی و نصب تمثال مبارک شـهداى روسـتا در 

معابر سطح 
2۵-پیگیـرى و جلسـات متعدد با ریاسـت کمیته امداد 
امام خمینی جهت سـاخت مسـکن افراد تحت پوشش 

نهاد این 
نهاد هـاى  از  کاال  سـبد  توزیـع  و  تهیـه   2۶-پیگیـرى 

روسـتا بی بضاعـت  افـراد  بـراى  ذى ربـط 
27-تسـطیح زمین فوتبال و تهیه مصالـح جهت اوقات 

فراغت جوانان روسـتا 
2۸-بازگشـایی کوچـه شـماره ۶ و رفـع معـارض بـا 

اسـالمی روسـتا اعضـاى شـوراى  همـکارى 
2۹-پیگیـرى زیباسـازى و تجهیز مقبره شـهید واالمقام 

توسط بنیاد شـهید شهرستان
۳0-نصب روشنایی زمینی )روشنایی معابر( در روستا

۳1-پیگیرى نصب روشنایی تیربرق هاى روستا
۳2-پیگیرى و خرید لوازم روشـنایی معابر و نصب آن 

در آبادى کوشکوئیه
۳۳-پیگیـرى و انجـام آسـفالت جـاده اصلی روسـتاى 

دومـار بـه طـول دو کیلومتر
۳۴-خرید زوک سـیمانی جهت معابر آب کشـاورزى 
کـه در مسـیر جاده میانی روسـتا قـرار دارند )در دسـت 

اقدام(
۳۵-تأمیـن اعتبـار جهت احیـاى منابع آب کشـاورزى 
روسـتاهاى جوچـار، دومـار علیـا و کوشـکوئیه )در 

دسـت اقـدام(
۳۶-تأمیـن اعتبار جهت الیروبـی رودخانه جوچار )در 

اقدام( دست 
۳7-پیگیـرى بـراى نصـب گیرنـده تلویزیـون، گیرنده 
تلفـن همـراه اول و گیرنـده ایرانسـل )در دسـت اقدام (
۳۸-تأمین اعتبار براى زیرسـازى و آسـفالت باقی مانده 

جـاده اصلی روسـتاى دومار )در دسـت اقدام(
قنـات  مرمـت  و  الیروبـی  بـراى  اعتبـار  ۳۹-تأمیـن 

اقـدام( دسـت  )در  دومـار  کوشـکوئیه 
۴0-توسعه معابر آب کشـاورزى کنار جاده اصلی )در 

اقدام( دست 
۴1-خریـد و نصـب تجهیـزات پایـش تصویـرى در 

اقـدام( )در دسـت  ورودى و خروجـی روسـتا 
در پایـان سـید لطف اهلل موسـوى دهیـار و اعضاى 
مسـاعدت هاى  از  روسـتا  دو  ایـن  اسـالمی  شـوراى 
ذبیـح اهلل  عنبرآبـاد دکتـر  و  مـردم جیرفـت  نماینـده 
اعظمـی، فرمانـدار محترم شهرسـتان جیرفت مهندس 
عطاپـور وزیـرى، بخشـدار محتـرم جبالبـارز مهندس 
علی سـاالرى پـاک، اعضـاى شـوراى ادارى بخش، 
اعضـاى شـوراى ادارى شهرسـتان، ریاسـت کمیتـه 
امـداد امـام خمینـی شهرسـتان دکتـر علـی رئیسـی، 
پرسـنل بخشـدارى جبالبـارز خصوصـا مسـئول مالـی 
دهیارى هـا مهنـدس بهجـت بهره منـد و کارشناسـان 
فنـی مهنـدس سـیاوش بیدشـکی و دکتـر معصومـه 
امیـرى بـه لحـاظ همـه همکارى هـا بـراى عمـران و 
توسـعه این روسـتاها کمال تشـکر و امتنان را به عمل 

آوردنـد.
اعضای شورای اسالمی روستای دومار:

1-آقاى منصور امیرى
2- آقاى حسین امیرى

۳-آقاى سیدحسین موسوى

اعضای شورای اسالمی روستای جوچار:
1-خانم روح بخش امیرى

2-آقاى عنایت امیرى
۳-آقاى اسماعیل امیرى

با حضور دهیار و اعضای شورا؛

خدمات انجام گرفته در روستاهای 
گردشگری دومار و جوچار تشریح شد

چون شنید آواى ساز ارغنون       گفت صدقنا الیه راجعون
جناب آقای محمدرضا سعیدی

 شهردار محترم جبالبارز و اخوان گرامی
مصیبـت وارده را محضـر شـما و خانـواده محترمتـان تسـلیت 
عـرض نمـوده و از حضـرت دوسـت بـراى آن فقیـده سـعیده 

غفـران و مغفـرت الهـی مسـئلت داریـم.
نادر، مسعود و احسان احمدی


