
  رهبر معظم انقالب در دیدار دست اندرکاران کنگره بزرگداشت شهدای استان کرمان:

️لیرانه️جوانان️در️میدان️هاس️ت️️ رمز️اقتدار️یک️ملت️حضور️د
نماینده مجلس: 

جریانات️سیاسی️️به️خط️و️مشی️رهبری️
توجه️کنند

فرماندار جیرفت: 

جیرفت️در️گام️دوم️انقالب️پیشگام️است

تبیین و تحلیل گام دوم انقالب توسط آیت الله شب زنده دار؛خرما

انقالب اسالمی از سوی 
دوستان و کسانی که توقع 
نمی رود هم مظلوم است
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مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی جنوب کرمان:

آزمون️سراسری️حفظ️قرآن️در️جنوب️
کرمان️برگزار️شد

مدیرکل منابع 
طبیعی و 
آبخیزداری جنوب 
کرمان:
کار گروه جامع امر 
حفاظت،شعبه ویژه 
حقوقی در جنوب 
کرمان  راه اندازی 
می شود

کدام️نمایندگان️در️انتخابات️سال️آینده️
مجلس️حضور️نخواهند️داشت؟

 بانک ها و موسسات مالی نظامی
 در بانک سپه ادغام می شوند

3

3

2
هفته نامه منطقه ای  استان های : قم- کرمان - فارس 

هرمزگان- سیستان و بلوچستان- یزد_ چهارمحال بختیاری

2

2

2

2

ایــن  اعــام  بــا  دوســاری  شــهردار  داوری  مجیــد 
خبرگفت:باتوجــه بــه نزدیــک شــدن بــه عید نــوروز آســفالت 

ســه خیابــان شــهر دوســاری انجــام میشــود .
وی افزود:تکمیــل آســفالت بلــوار شــهید مظهــری وتعریض 
وتکمیــل آســفالت خیابــان امــام و آســفالت خیابــان رضوان 

انجــام خواهــد شــد.
داوری بیــان داشــت:برای تعریــض وتکمیــل آســفالت ایــن 
3خیابــان اعتبــاری بالــغ بــر 6میلیــارد ریــال هزینــه خواهد 

شــد .
از  آمــاده پذیرایــی  وی در ادامــه گفت:شــهر دوســاری 
ــاد  ــای  ش ــه ه ــال برنام ــد و امس ــوروزی میباش ــان ن میهمان
ومتنوعــی  در بنــدر دوســاری خواهیم داشــت کــه در جنوب 

ــود اســتان بــی ســابقه خواهــد ب
الزم بــه ذکــر اســت کــه خدمــات مهنــدس مجیــد داوری در 
شــهر دوســاری زبانــزد عــام و خــاص در جنــوب کرمان شــده 
اســت. قبــل انتخــاب مهنــدس داوری بعنــوان شــهردار این 
شــهر، دوســاری روســتایی خســته و بهــم ریختــه بــود کــه بــا 
تدابیــر اعضــای شــورای شــهر دوســاری و خدمــات شــهردار 
دوســاری اکنــون دوســاری روزهــای خــوب و بــا نشــاطی را 
همــراه بــا تحول عمرانــی و زیرســازی توســعه ای می گذراند.
مهمتریــن اقداماتی کــه داوری و اعضای شــورای شــهر پس 
از عمــران و زیرســازی در این شــهر انجــام داده اند، دوســاری 
بخاطــر جاذبــه های گردشــگری و توریســتی بعنوان منطقه 
ای گردشــگری معرفی شــده و میهمانان زیادی از شهرهای 
متفــاوت و اســتان های کشــور بــه ایــن شــهر ســفر می کننــد 
و از جاذبــه هــای گردشــگری بندر دوســاری، بشــکاره، قلعه 
و نخیــات بازدیــد بعمــل می آورنــد و رونق اقتصادی نســبی 
هــم بــه ایــن شــهر داده شــده اســت.  مــردم شــهر دوســاری 
کشــاورز و قشــری زحمتکش هســتند کــه خدمات شــهردار 

و شــورای شــهر را ارج نهاده وبرایشــان ارزش قائل هســتند.
عوامــل نشــریه خرمــا ضمــن تبریــک و خســته نباشــید بــه 
ــهر  ــورای ش ــان و ش ــرای  آن ــش ب ــوان و همکاران ــهردار ج ش

آرزوی موفقیــت می نمایــد.

شهردار دوساری خبر داد: 

تکمیل️آسفالت️بلوار️شهید️مظهری️،خیابان️امام️و️خیابان️رضوان️شهر️دوساری

اقدامات جهادی دینا 
به بلوار جهاد رسید

2شروع روند کاهشی قیمت ها در بازار خودرو در تهران

لمسلمین جناب آاقی محمدرضا شهدادی    دمری محترم حوزه علمیه سفیران هدایت جیرفت
حضرت حجت   االسالم وا

مصیبت از دست دادن برادر گرامیتان مرحوم حجت االسالم والمسلمین محمد شهدادی معاون تهذیب و استاد حوزه علمیه 
بافت موجب تاثر و تالم فراوان گردید. این مصیب ناگوار را خدمت جنابعالی، اخوان و خانواده محترم تسلیت عرض نموده و 

برایتان صبر و اجر، برای آن مرحوم غفران الهی مسالت داریم.
هئیت تحریریه نشریه خرما

لمسلمین نورذی معاونت محترم ژپوهشی حوزه علمیه امام صادق )ع( جیرفت
حضرت حجت االسالم وا

مصیبــت وارده را خدمــت حضرتعالــی و خانــواده محتــرم تســلیت عــرض نمــوده و از خداونــد متعــال برایتــان 
صبــر و اجــر و بــرای آن مرحــوم غفــران الهــی مســالت داریــم.

هئیت تحریریه نشریه خرما
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میدانیم که درمان های طبیعی بهترین راه برای مراقبت از تندرستی و زیبایی هستند. در اینجا به چند نکته از 
درمان های طبیعی که در بهبود بهداشت و زیبایی شما موثر خواهند بود، اشاره می کنیم:

1- خواب مناسب از مهمترین عوامل تندرستی می باشد.
2- اگر شما امکان ورزش مستمر را ندارید ، تمریناتی در فواصل چند دقیقه و با شدت باال مانند دویدن در جا ، 
باال و پایین رفتن از پله ها یا پریدن رو به جلو  ، راه پیمایی و قدم زدن آرام بعد از آن .  انجام این تمرینات برای 5 – 6 

دقیقه و 3 بار در روز بسیار مفید خواهد بود.
 3- پریدن روی یک ریباندر تمرین بسیار خوبی  است . به هماهنگی و محکم شدن بدن کمک می کند ، گردش 
خون را افزایش می دهد ، و از تجمع چربی ها در بدن جلوگیری می کند. برای مفاصل زانو و مچ پا مفید است 

ودرمان خوبی برای افرادی که از درد مفاصل رنج می برند است ولی ملزم به کاهش وزن است.
 4- ثبت نام و شرکت در کاس های ورزشی مانند یوگای سنتی ، یوگای قدرتی ، ایروبیک ، ... و شرکت در کاس 

های سالسا یا کیک بوکس به صورت متناوب کمک بسیاری در تناسب اندام خواهد داشت .
5- انجام تمرینات کگل در تقویت عضات لگن موثرند، این تمرینات در زمان بارداری برای زایمان راحت توصیه 

می شوند. 
6- تمرین تنفش عمیق تاثیر شگفت انگیزی در تندرستی دارد. تقریبا این باور وجود دارد که همه ی بیماری ها 

با تمرینات مختلف و منظم تنفس عمیق قابل درمان است.
7- روغن زیتون بهتر است به صورت سرد مصرف شود و بهترین روش استفاده ی آن در ساالد است به جای 
اینکه در پخت و پز غذا از آن استفاده شود . استفاده 15ml  روغن نارگیل تازه ، دوبار در روز برای افزایش 

متابولیسم بدن ، مبارزه با تیروئید و کاهش وزن مفید است.
8- جوانه گندم  یا جلبک بسیار مقوی و برای تندرستی مفید هستند. مصرف آنها یکبار در روز برای شادابی و 

بازیابی بدن، مفید است.
9- جایگزین کردن یک وعده ی غذایی با لوبیای سیاه و ساالد . لوبیای سیاه مواد خوراکی سبوس دار و پروتئین 

بدن را تامین می کند و مدت زمان بیشتری احساس سیری می کنید.
10- از غذا خوردن دیر هنگام در شب ، اجتناب کنید . بهتر است آخرین وعده غذایی در روز ساعت 7 شب 
باشد. دیر وقت غذا خوردن یا غذا خوردن قبل از خواب به بدن زمان کافی برای هضم غذا را نمی دهد ، 
همچنین درشب، فعالیت های بدن کم شده و کالری کمتری مورد نیاز بدن می باشد. بنابراین  غذا خوردن 
دیر وقت این خطر را دارد که غذا به صورت چربی ذخیره شود تا اینکه  به صورت انرژی مورد استفاده قرار گیرد.
11- یکی از  انتخاب ها ، روغن کنجد یا روغن نارگیل به عنوان روغن پخت و پز می باشد آنها کمتر مستعد 

اکسیداسیون بر اثر حرارت هستند و تقریبا تمام خواص مواد مغذی غذا را نیز حفظ می کنند.
12- بلعیدن یک یا دو حبه سیر قطعه قطعه شده به همراه آب در صبح اولین چیزی است که می تواند از 
ناراحتی های قلبی جلوگیری کند ، کلسترول خون را کاهش دهد ، متابولیسم بدن را افزایش دهد ، و سیستم 

ایمنی بدن را تقویت کند.
13- در روز حداقل یک فنجان چای سبز طبیعی استفاده شود.

14- سیب ها یک منبع عالی از فیبر هستند. افراد مبتا به یبوست حداقل باید دو عدد سیب در روز استفاده 
کنند ، مصرف سیب با پوست تاثیر بیشتری دارد.

15- استفاده از پنیر رشته ای ، ترشی ، زیتون ، و میوه های خشک شده ، به جای غذاهای فرآوری شده ، بهتر 
است. آنها غذاهایی کم کالری و سرشار از پروتئین و حاوی چربی های خوب هستند. این مواد شما را برای مدت 

زمان بیشتری سیر نگه می دارند و از این رو به جلوگیری از زیاده خوری کمک می کنند.
16- کلسیم یکی از عناصر مهم برای کاهش وزن است . عدم مدیریت کلسیم باعث از بین رفتن تاش های 
شما برای کاهش وزن خواهد شد . محصوالت لبنی مانند شیر ، پنیر ، پنیر دلمه و ماست  تامین کننده نیاز 

روزانه کلسیم هستند.
17- از شیر تازه طبیعی به جای انواع هموژنیزه آن استفاده کنید.

18- مطمئن شوید از اسیدهای چرب اشباع نشده امگا3، به مقدار کافی استفاده می کنید. آنها با چربی ها 
ی مضر مقابله می کنند و به سامتی قلب کمک می کنند. منابع غنی امگا 3  ، عبارتند از : روغن جوانه گندم ، 

گردو ، دانه کدو تنبل ، خرفه ) سیاه ، سبزبرگ ( ، روغن شاهدانه ، تخم کتان و روغن آن .
19- غذاهای طبیعی سالم ، بی خطر و مغذی هستند. بر خاف آنها غذاهای غیرطبیعی و ژنتیکی مملو از 
آفت کش ها و مواد تغییر یافته هستند. از این رو همواره برای انتخاب ، انواع غذاهای طبیعی ، توصیه می شوند.

20- از غذاهایی که حاوی مقادیر زیادی سدیم  و بدون کالری هستند اجتناب کنید.
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هفته نامه 
فرهنگی _ 
سیاسی_ 
اجتماعی_ 

2اقتصادی خرما

این جمله سرفصل یک داستان بسیار زیبا و پند آموز است که در یک برنامه ی تلوزیونی مطرح شد.
مجری یک برنامه تلوزیونی که مهمان او یک فرد ثروتمندی بود، این سوال را از او پرسید؛ بیشترین چیزی که 

شما را خوشبخت کرد چه بود؟
فرد ثروتمند چنین پاسخ داد:

چهار مرحله را طی کردم تا طعم حقیقی *خوشبختی* را چشیدم.
در *»مرحله ی اول«* گمان میکردم خوشبختی در جمع آوری ثروت و کاال است، اما این چنین نبود.

در *»مرحله ی دوم«* چنین به گمانم میرسید که خوشبختی در جمع آوری چیزهای کم یاب و ارزشمند می 
باشد، ولی تاثیرش موقت بود.

در *»مرحله ی سوم«* با خود فکر کردم که خوشبختی در به دست آوردن پروژه های بزرگ مانند خرید یک مکان 
تفریحی و غیره می باشد، اما باز هم آنطور که فکر میکردم نبود.

در *»مرحله چهارم«* اما یکی از دوستانم پیشنهادی به من داد، پیشنهاد این بود که برای جمعی از *کودکان 
معلول* صندلی های مخصوص خریده شود، و من هم بی درنگ این پیشنهاد را قبول کردم.

اما دوستم اصرار کرد با او به جمع کودکان رفته و این هدیه را خود تقدیم آنان کنم. وقتی به جمعشان رفتم و هدیه 
ها را به آنان تحویل دادم، خوشحالی که در صورت آن ها نهفته بود واقعا دیدن داشت! کودکان نشسته بر صندلی 

خود به شادی و بازی پرداخته و خنده بر لب هایشان نقش بسته بود.
اما آن چیزی که *طعم حقیقی خوشبختی* را با آن حس کردم چیز دیگری بود!

هنگامی که قصد رفتن داشتم، یکی از آن کودکان آمد و پایم را گرفت! سعی کردم پای خود را با مهربانی از 
دستانش جدا کنم اما او درحالی که با چشمانش  به شدت به صورتم خیره شده بود این اجازه را به من نمی داد!

خود را َخم کردم و خیلی آرام از او پرسیدم: آیا قبل از رفتن درخواستی از من داری؟
این جوابش همان چیزی بود که *معنای حقیقی خوشبختی* را با آن فهمیدم...

او گفت: میخواهم چهره ات را دقیق به یاد داشته باشم تا در لحظه ی *ماقات در بهشت*، شما را بشناسم. در 
آن هنگام جلوی *پروردگار جهانیان* دوباره از شما تشکر کنم!

بزرگداشت  کنگره  دست اندرکاران  دیدار  در  رهبر   بیانات 
شهدای استان کرمان

بسم الله الّرحمن الّرحیم )۱(
والحمدلله رّب العالمین و الّصاة و الّسام علی سّیدنا محّمد و 

آله الّطاهرین و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین.
برادران  و  محترم  آقایان  شما  از  میکنم  تشّکر  خیلی  اّواًل 
عزیز به خاطر این اقدام بجا و ان شاءالله مؤّثر، یعنی تکریم 
شهیدان و بزرگداشت نام مکّرم و مطّهر شهیدان. اینکه ما یک 
اقدام کننده را، یک حرکت کننده را بزرگ بداریم و به او اهّمّیت 
بدهیم، نه فقط تکریم او است و نه فقط تکریم کار او است بلکه 
به معنای ایجاد تداوم در حرکت او است؛ این مهم است؛ از 
همه مهم تر این است. وقتی یک نفری میرود در میدان جهاد 
و شما او را تکریم میکنید، سه کار انجام داده اید: یکی اینکه 
این مجاهد فی سبیل الله را تکریم کرده اید، احترام کرده اید؛ 
یکی اینکه جهاد را تکریم کرده اید؛ کار سّوم این است که شما 
دیگران را به ادامه ی این راه تشویق کرده اید. این اّتفاقی است 
که در جنگ تحمیلی ما و دفاع مقّدس هشت ساله ی ما افتاد؛ 
یعنی یک جوانی رفت جبهه و شهید شد، پدر او، مادر او، 
مردم دیگر به نام او افتخار کردند، این موجب شد افراد زیادی 
به سمت میدان جهاد حرکت کنند و این راه ادامه پیدا کند. 
در دوران دفاع مقّدس، از رزمندگان با احترام یاد میشد؛ این 
موجب میشد که کسان زیادی میل به این حرکت و به این 
میدان پیدا کنند. خب، این یک اّتفاقی است که در دوره ی 
دفاع مقّدس افتاده، بعد از آن هم تا امروز کم و بیش این کار 

شده.
توّجه داشته باشید که برای همین خاصّیت سّوم، برای همین 
مسئله ی سّوم، مخالفین شما، دشمنان شما، میخواهند یاد 
شهدا احیا نشود و شهدا تکریم نشوند؛ برای اینکه جاّده ی 
شهادت کور بشود، مسدود بشود، برای اینکه دیگران تشویق 
به حرکت مجاهدانه نکنند. دیده اند و تجربه کرده اند و ما و 
شما هم تجربه کرده ایم که وقتی نام شهدا، یاد شهیدان، با 
عظمت برده میشود، جوان امروز که نه دوره ی جنگ را دیده، 
نه دوره ی امام را دیده، نه خاطره ای از آن زمان دارد، وقتی 
میفهمد که یک جایی در آن طرف منطقه و با هزاران فرسنگ 
فاصله دارند با دشمنان میجنگند، عاشق حرکت به میدان 
جهاد میشود، پا میشود میرود در حلب، در بوکمال، در زینبّیه، 
بنا میکند جنگیدن و به شهادت هم میرسد. ببینید! این به 
خاطر این است که شماها شهید را احترام کرده اید؛ چون 

شهادت مورد تکریم قرار گرفته، این به طور طبیعی حرکت 
شهادت طلبانه را، حرکت مجاهدانه را در کشور تقویت میکند.
و راز اقتدار یک مّلت هم همین است که جوانانش، افراد 
فّعالش، در میدانها دلیر وارد بشوند، گستاخ)۲( وارد بشوند، 
نترسند. نه اینکه حتمًا باید مردان ما شهید بشوند؛ نه، دنبال 
این نیستیم؛ دنبال این هستیم که همه ی ماها در عرصه های 
گوناگون و دشوار، قدرت این را داشته باشیم که سینه مان را 
سپر کنیم، قدرت این را داشته باشیم که ایستادگی کنیم؛ این 
مهم است؛ اگر این ]جور[ شد، این مّلت پیروز است، این مّلت 
مقتدر است، این مّلت هرگز ذلیل نمیشود، کسی نمیتواند 
او را زیردست خودش قرار بدهد. ببینید یاد شهیدان چقدر 

مهم است!
خب، این مطالبی که آقایان ذکر کردند، این کارهایی که 
انجام گرفته، کارهای خوب و متنّوعی است و خوب انتخاب 
کرده اید؛ کارهای مختلفی است که هم جنبه ی هنری، هم 
جنبه ی علمی، هم جنبه ی تبلیغی، هم جنبه ی خدماتی، 
و  گرفته  انجام  خوبی  کارهای  و  کرده اید  مراعات  را  همه 
ان شاءالله که بتوانید به بهترین وجهی این کار را تمام کنید. 
مهم این است که ما به این توّجه کنیم که پیام شهیدان به ما 
ذیَن َلم َیلَحقوا ِبِهم  چیست؛ این مهم است. َوَیسَتبِشروَن ِباَلّ
ِمن َخلِفِهم َااّل َخوٌف َعَلیِهم َو ال  ُهم َیحَزنون؛)۳( این پیام 
شهیدان است. امروز همه ی تاش دشمنان مّلت ایران در 
جنگ نرم چیست؟ این است که مّلت ایران را اندوهگین و 
ناامید و ترسیده و مانند اینها بکنند، وادار کنند مّلت ایران را 
که از ورود در میدان بترسد، مأیوس باشد؛ پیام شهدا نقطه ی 
مقابل این است: َااّل َخوٌف َعَلیِهم َو ال  ُهم َیحَزنون؛ خوف و 

حزن برداشته است در میدان شهادت.
این پیام، پیام روز اّول شهیدان نیست که خیال کنیم مثًا 
۳۰ سال، ۳۵ سال است شهید شده؛ نه، این پیام، پیام 
همیشگی شهیدان است؛ یعنی آنها در جوار قدس الهی و 
نعمت الهی هم که هستند، مرّتب دارند به ما پیام میدهند، 
ذیَن َلم َیلَحقوا ِبِهم ِمن  بشارت میدهند: َوَیسَتبِشروَن ِباَلّ
َخلِفِهم َااّل َخوٌف َعَلیِهم َو ال  ُهم َیحَزنون؛ این پیام شهدا است. 
اگر وارد میدان مبارزه بشویم -یعنی همان چیزی که دشمنان 
ما از آن میترسند و واهمه دارند- باید بدانیم که خدای متعال 
بیم و ترس و اندوه را از ما دور میکند؛ کما اینکه در دوره ی 
دفاع مقّدس هم همین جور بود. آن کسانی که میرفتند 
جبهه و یک مّدتی آنجاها بودند، وقتی که میخواستند به 

محیط خانواده و شهر برگردند، محیط شهر برایشان سنگین 
بود یعنی واقعًا برایشان فشار داشت؛ ]در صورتی که[ آنجا 
برایشان مثل بهشت بود؛ یک معنوّیتی بود، یک روحانّیتی 
بود، خوش بودند -خوِش به معنای روحی و معنوی و غرق 
در ذکر الهی بودن- این جوری بودند. جوانها آنجا واقعًا در 
زیر رگبار، زیر خمپاره، زیر ترکش لّذت میبردند که این هم 
خاصّیت فداکاری است، خاصّیت حضور در میدان مبارزه ی 
لله و جهاد فی  سبیل الله است. وقتی می آمدند داخل شهر و 
این ارتباطات و انتظامات شهری و مناسبات گوناگونی را که 
در محیط ها هست میدیدند، غالبًا دلشان میگرفت، به ما هم 
میگفتند، واقعش هم همین بود؛ این به خاطر این است که 
آنجا صفا هست، آنجا معنوّیت هست، آنجا بهشت است؛ 

مصداق کامل »ال َخوٌف َعَلیِهم َو ال  ُهم َیحَزنون« آنجا است.
خب، الحمدلله مردم کرمان هم امتحان خوبی داده اند در 
طول زمان. بنده خاطرات خیلی خوبی دارم از کرمان و مردم 
کرمان و علمای کرمان و جوانهای کرمان؛ از قبل از انقاب، 

از سال ۴۲ و ۴۳ که ما با کرمان ارتباط پیدا کردیم و رفت  و  آمد 
کردیم، آنجا همیشه همین جور بوده: مردِم عاقه مند، مؤمن، 
شریف، واقعًا نجیب که در خّط درست حرکت کردند؛ یعنی 
عاّمه ی مردم این جور بودند؛ بحمدالله عناصر برجسته ای 
هم بین اینها پیدا شدند؛ بین علمایشان هم واقعًا همین جور 
]است[. علمایی که ما دیدیم در کرمان، مردمانی ]بودند[ 
بسیار خوب، مؤمن، عاقه مند، نجیب. نجابت کرمانی ها 
]معروف است[. امروز هم که خب الحمدلله مردم کرمان در 
خدمت اسام و در خدمت انقاب هستند و هر چه بیشتر باید 
تاش کنند، کار کنند -بخصوص جوانها، مخصوصًا جوانها- 
کشور  پیشرفت  در  را  خودشان  سهم  بتوانند  اینکه  برای 

ان شاءالله اداء کنند، همچنان که در گذشته اداء کردند.
و ما هم دعا میکنیم که خداوند متعال به همه ی شماها توفیق 
بدهد و بتوانید این وظایف بزرگ را از جمله این کار بزرگداشت 
را به بهترین وجهی ان شاءالله انجام بدهید. خداوند ان شاءالله 

شماها را حفظ کند.
والّسام علیکم و رحمةالله و برکاته

  رهبر معظم انقالب در دیدار دست اندرکاران کنگره بزرگداشت شهدای استان کرمان:

رمز️اقتدار️یک️ملت️حضور️د️لیرانه️جوانان️در️میدان️هاست

بانک مرکزی: بر اساس مصوبات شورای پول و اعتبار و شورای عالی 
هماهنگی اقتصادی )سران سه قوه( در ارتباط با ادغام بانک ها و موسسه 

اعتباری وابسته به نیروهای مسلح در بانک سپه ادغام می شوند.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست:
��برکناری خانم فرشچی ربطی به طرح انتقال آب خزر ندارد.

��طرح انتقال آب خزر تنها طی دو، سه ماه گذشته )بعد از سخنرانی رئیس 
جمهور در سمنان(، به طور جدی مطرح شده است، اما از یک سال 

گذشته قصد جابه جایی خانم فرشچی وجود داشت.
��امروز فرشچی، معاون محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط 

زیست با نامه عیسی کانتری، رئیس سازمان محیط زیست برکنار شد.
فرشچی در پاسخ به این ادعا که به دلیل مخالفت با طرح انتقال آب دریای 

خزر عزل شده است؟ گفت: 
��کلیه عزل و نصب ها در سازمان محیط زیست جزو اختیارات رئیس 
سازمان است و قانون این اجازه را به ایشان می دهد که در مورد ادامه 

همکاری با هر یک از نیروهای این سازمان تصمیم بگیرد. 

گزارش خودرو حکایت از رکود خرید و فروش معامات و کاهش قیمت 
تعدادی از خودروهای داخلی دارد. در بازار امروز خرید و فروش خودرو 
سمند EF7 با قیمت 87میلیون و 500 هزار تومان، چانگان با قیمت175 
میلیون تومان، 207 اتوماتیک با قیمت 135 میلیون تومان،ساینا دنده 
ای با قیمت 61 میلیون و 500 هزار تومان وپژو 206 صندوق دار با قیمت 
98 میلیون تومان به فروش می رسد. عاوه بر این پراید 111 هم امروز با 
قیمت 51 میلیون تومان، پژو 206 تیپ 2 با قیمت 81 میلیون تومان، 
پژو206 تیپ 5 با قیمت93 میلیون تومان، استپ وی 162 میلیون تومان 

و H30 با 118 میلیون و 800 هزار تومان مورد معامله قرار می گیرد.

اسامی نمایندگانی که نمی توانند در دور یازدهم انتخابات مجلس کاندیدا 
شوند:

امیری  تازیانی،اسفندیار اختیاری کسنویه یزد،حسین  محمد آشوری 
خامکانی،عزیز اکبریان،مهرداد بائوج الهوتی،یوناتن بت کلیا،عاءالدین 
جالی،شهباز  تابش،کاظم  پزشکیان،محمدرضا  بروجردی،مسعود 
حسن پور بیگلری،حسن خسته بند،محمد دهقانی نقندر،محمدرضا 
شهریاری،هادی  سلیمی،حسینعلی  کوچی،علیرضا  رضایی 
فرهنگی،حمیدرضا  عثمانی،محمدحسین  شوشتری،محمدقسیم 
پور،هادی  قاضی  هاشمی،نادر  زاده  قاضی  فوالدگر،سیدامیرحسین 
کریمی  نژاد،جواد  کوچکی  دستجردی،جبار  کامران  قوامی،حسن 
قدوسی،محمدمهدی مفتح،علیرضا محجوب،علی مطهری،سیامک 
مره صدق،سیدناصر موسوی الرگانی، علی الریجانی،سیدحسین نقوی 

حسینی،عزت الله یوسفیان ما* 
*��نمایندگان مجلس مصوب کردند کاندیداتوری افرادی که ۳ دوره متوالی 

نماینده مجلس بودند، برای دوره چهارم ممنوع شود.

نامه ای به رییس مجلس گفت که  رئیس سازمان برنامه و بودجه در 
دولت نمی تواند مصوبه خانه ملت درباره افزایش حقوق به میزان ۴۰۰ 

هزارتومان را اجرایی کند./ ایسنا

 بانک ها و موسسات مالی نظامی در 
بانک سپه ادغام می شوند

واکنش عیسی کالنتری به حواشی 
پیرامون عزل معاونش

شروع روند کاهشی قیمت ها در بازار 
خودرو در تهران 

کدام نمایندگان در انتخابات سال آینده 
مجلس حضور نخواهند داشت؟

 نوبخت: 

مصوبه مجلس در مورد ۴۰۰ هزار تومان 
افزایش حقوق قابل اجرا نیست

خبر

چند  ترفند برای حفظ سالمتی

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی جنوب کرمان:

آزمون️سراسری️حفظ️قرآن️در️جنوب️کرمان️برگزار️شد

حجت االسالم افتخاری عضو فراکسیون روحانیت مجلس شورای اسالمی:

️تفکر️سکوالر️وارد️حوزه️شود️ ️نباید️اجازه️داد

 مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسامی 
آزمون  برگزاری  از  کرمان  جنوب 
سراسری حفظ و مفاهیم قرآن و 

عترت جنوب این استان خبر داد.
در  قرآن  حفظ  سراسری  آزمون 

جنوب کرمان برگزار شد
به  جمعه  روز  اسحاقی  حسین 
خبرنگاران گفت: آزمون سراسری 
عترت  و  قرآن  مفاهیم  و  حفظ 
جنوب کرمان به طور همزمان و در 
2 نوبت در شهرستان های جنوب 

کرمان برگزار شد.
وی ادامه داد: این آزمون به طور 
های  شهرستان  در  همزمان 
جیرفت، عنبرآباد، کهنوج، منوجان 

و رودبار جنوب برگزار شد.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسامی 
جنوب کرمان با بیان این مطلب 
که این آزمون در 2 بخش کتبی و 
شفاهی برگزار شد، تصریح کرد: 
سطح  در  نفر   700 و  هزار  یک 
به  آزمون  این  در  کرمان  جنوب 
حائز  افراد  به  و  پرداختند  رقابت 
نامه  گواهی  نصاب،  حد  امتیاز 
اعطا شد. اداره کل فرهنگ و ارشاد 
مستقل  کرمان  جنوب  اسامی 
شهرستان  هفت  استان،  مرکز  از 
فاریاب،  عنبرآباد،  جیرفت، 
رودبارجنوب، کهنوج، قلعه گنج و 

منوجان را زیر پوشش دارد.

مجلس  روحانیت  فراکسیون  عضو   
پناهگاه  را  روحانیت  اسامی  شورای 
جامعه دانست و بر لزوم مقابله با تفکر 
سکوالر در حوزه های علمیه تأکید کرد.

حجت السام محمدمهدی افتخاری 
عضو  و  شفت  و  فومن  مردم  نماینده 
شورای  مجلس  روحانیت  فراکسیون 
اسامی در گفت وگو با خبرنگار پارلمانی 
»منشور  به  اشاره  با  رسا،  خبرگزاری 
روحانیت امام راحل اظهار داشت: یکی 
از اثرات بسیار ارزشمند انقاب اسامی 
که امروز فارغ از نگاه سیاسی و جناحی 
می توانیم به آن اشاره کنیم، موضوع 
ارتباط مستمر مردم با حوزه های علمیه 
است. وی ادامه داد: امروز حوزه های 
علمیه در میان مردم دارای یک جایگاه 
ویژه علمی، فرهنگی و معنوی هستند 
گذشته  مانند  نیز  امروز  حوزویان  و 
همواره پناه مومنان و مردم هستند. 
با  پارلمان  روحانیت  فراکسیون  عضو 
مسائل  به  حوزویان  اشراف  بر  تأکید 

تاکیدات  از  یکی  داشت:  بیان  روز 
امام خمینی)ره( در منشور روحانیت 
موضوع آشنایی حوزویان با مسائل روز 
بود. در دیدار هایی نیز که حوزویان و 
مسؤوالن مرکز مدیریت با رهبر انقاب 
داشتند نیز حضرت آقا تاکید کردند 
روز  مسائل  از  بهره گیری  با  حوزویان 
کنند.  حرکت  برنامه ریزی  سمت  به 
نماینده مردم فومن و شفت در مجلس 
شورای اسامی تأکید کرد: وضعیت 
حوزه های علمیه امروز نسبت به گذشته 
مثال  برای  است؛  کرده  تغییر  بسیار 
در بخش پذیرش و ساختار آموزشی 
حوزه ها شاهد نوعی از تحول هستیم.  
وی ادامه داد: در برنامه های تبلیغی و 
ترویج دین نیز حوزویان بسیار متفاوت تر 
از گذشته ظاهر می شوند. برای مثال 
امروز ارتباط مردم با نمایندگان، ولی 
فقیه در استان ها و همچنین علما در 
عضو  دارد.  قرار  خوبی  بسیار  سطح 
شورای  مجلس  روحانیت  فراکسیون 

اسامی تصریح کرد: امام راحل )ره( 
همواره تاکید داشتند که به هیچ عنوان 
یک روحانی خود را محدود به محراب 
مسجد نکند، بر همین اساس نیز نیاز 
امروز جامعه، ورود روحانیان به مسائل 

مختلف است.
وی در پاسخ به این سوال که راه مقابله 
علمیه  حوزه های  شدن  سکوالر  با 
چیست، بیان داشت: اصلی ترین راه 
ورود سکوالریسم در حوزه های علمیه، 

انطباق پیدا کردن این خط فکری با 
دستورات دینی است. نماینده مردم 
فومن و شفت در پارلمان ادامه داد: تفکر 
سکوالریسم تاش می کند که از طریق 
حوزه های  فضای  وارد  دینی  مقوالت 
از  موضوع  این  هرچند  شود،  علمیه 
سوی رهبر انقاب بسیار زود مورد رصد 
قرار گرفت و ایشان به سرعت با تذکرات 
را  فکری  خط  این  نفوذ  جلوی  خود 

گرفت

تبیین و تحلیل گام دوم انقالب توسط آیت الله شب زنده دار؛

انقالب️اسالمی️از️سوی️دوستان️و️کسانی️که️توقع️نمی️رود️هم️
مظلوم️است

تأکید  نگهبان  شورای  فقهای  عضو   
کرد: همانگونه که اولیای الهی در طول 
تاریخ مظلوم بوده اند این انقاب نیز 
مظلوم است حتی گاهی از کسانی که 

توقع نمی رود.
زنده دار  الله محمدمهدی شب  آیت 
عضو فقهای شورای نگهبان امروز در 
ششمین جلسه از تبیین و تحلیل بیانیه 
گام دوم انقاب که در درس خارج وی 
در مسجد اعظم قم برگزار شد، گفت: 
رهبری معظم در بخش دیگری از بیانیه 
ملت  اسامی  انقاب  فرمایند«  می 
ایران، قدرتمند اما مهربان و باگذشت و 

حتی مظلوم بوده است.«
وی در تشریح فراز مذکور افزود: جمع 
شدن قدرتمندی و مهربانی فضیلت 
و امتیازی برای انقاب اسامی ایران 
است، وقتی انقاب اسامی با انقاب 
های دیگر مقایسه می شود می بینیم 
که بی رحمی و قساوت در انقاب های 
دیگر فراوان بوده و با مخالفان برخورد 
بسیار  که  این  یا  کردند  می  سختی 
ضعیف بودند که در اثر فعالیت های 

دشمنان کنار کشیدند.
عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم 

با بیان این که انقاب بر مبنای ضوابط 
اسامی پایه گذاری شده و برنامه های 
آن بر همین مبنا پیگیری می شود، 
اظهار داشت: چون انقاب، اسامی 
محسوب می شود قدرتمند و مهربان 
در  الهی  اولیای  که  است، همانگونه 
طول تاریخ مظلوم بوده اند این انقاب 
نیز مظلوم است گاهی حتی  از کسانی 

که توقع نمی رود.
از  مظلومیت  گاهی  داد:  ادامه  وی 
طرف دشمن مسّلم است که تاحدودی 
قابل تحمل می شود. دشمن، دشمنی 
و ظلم می کند و انسان باید تحمل کند 
اما گاهی دوستانی وجود دارند و با بی 
تفاوتی، اشکاالت ناروا و نادرست و بدون 
دقت به انقاب وارد می کنند و این هم 
مظلومیتی است که وجود دارد. آیت 
الله شب زنده دار ابراز داشت: در بخش 
دیگر بیانیه آمده است »مرتکب افراط ها 
و چپ روی هایی که مایه  ننگ بسیاری 
از قیامها و جنبشها است، نشده است، 
و  آمریکا  با  حتی  معرکه ای  هیچ  در 
و  نکرده  شلیک  را  اول  گلوله   صدام، 
در همه  موارد، پس  از حمله  دشمن از 
خود دفاع کرده و البته ضربت متقابل را 

محکم فرود آورده است. »
جمهوری  و  انقاب  کرد:  عنوان  وی 
دفاع  محکم  دفاع،  مقام  در  اسامی 
کرده اما این گونه نبوده که ابتدا کننده 

ضربت به دیگران باشد.
استاد حوه علمیه قم خاطرنشان کرد: 
فرماید  می  ادامه  در  معظم  رهبری 
»این انقاب از آغاز تا امروز نه بی رحم 
و خون ریز بوده و نه منفعل و مردد، با 
صراحت و شجاعت در برابر زورگویان 
مظلومان  از  و  ایستاده  گردنکشان  و 
این  دفاع کرده است.  و مستضعفان 

این  انقابی،  مروت  و  جوانمردی 
صداقت و صراحت و اقتدار، این دامنه  
کنار  در  منطقه ای  و  جهانی  عمل 
مظلومان جهان، مایه  سربلندی ایران و 

ایرانی است، و همواره چنین باد.«
وی اضافه کرد: این توصیف رهبری 
مربوط به ماسبق و گذشته است که 
البته آینه راه آینده خواهد بود یعنی تا 
بحال این گونه بوده و از این به بعد هم 
با رهبری آن بزرگوار و ان شاءالله متابعت 
ایران  متدین  و  شریف  و  عزیز  ملت 

اسامی همین گونه خواهد بود

شاید در بهشت بشناسمت!

 مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمان :

موزه جیرفت بازگشایی شد

 مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمان گفت: موزه باستان شناسی جیرفت که 
برای انجام تعمیرات بصورت موقت تعطیل شده بود، بازگشایی شد.

غامرضا فرخی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: ساعت کاری این موزه هر روز از ساعت 9 تا 18 و تعطیلی 
موزه هر دوشنبه است.

وی با بیان اینکه موزه باستان شناسی جیرفت، اشیاء منحصربفردی از تمدن چند هزار ساله این منطقه را 
در خود جای داده است اظهار داشت: در این موزه نزدیک به 500 شی تاریخی از حوزه فرهنگی هلیل رود 

وجود دارد که نظر هر بیننده ای را به خود جلب می کند.
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمان به آثار باستانی موزه جیرفت اشاره کرد 
و گفت: ظروف تزئینی از جنس سنگ صابون، مجسمه  هایی از جنس مفرغ و سنگ مرمر، سفال  های 
منقوش و ساده و اشیای کوچک مانند مهره  های مسطح و استوانه  ای در معرض دید عاقمندان قرار گرفته 
است. وی ادامه داد: موزه باستان شناسی جیرفت هر ساله به ویژه در ایام نوروز میزبان تعدادی کثیری از 

مسافران و گردشگران ایرانی و خارجی است.

خواندنی
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هفته نامه 
فرهنگی _ 
سیاسی_ 
اجتماعی_ 

3اقتصادی خرما

سالمت و طب  اسالمی
�� بهداشت دندان

��امام رضا علیه السام می فرمایند:
یا   ، گرم  چیز  خوردن  از  پس   ، سرد  آب  نوشیدن 

]خوردن[ شیرینی دندان ها را از بین می برد .
 ��مستدرک الوسائل،ج ۱۶،ص۴۵۸

پر پشت شدن و رویش موی صورت آقایان
از  یکی  آقایان  در  صورت  موی  شدن  پشت  ��پر 
سواالت پر تکرار خصوصا در جوان تر هاست در اینجا 

راهکارهای آن را بیان  می کنیم:
مواردی  لذا  است  سودا  مو  رویش  عوامل  از  ��یکی 
که سودای صافی ایجاد می کند باید مصرف شود 

همچون سویق عدس
1- سویق عدس

2- روغن بنفشه پایه زیتون به صورت بزنید
3- روغن بابونه 

4- سرمه اثمد را به محل مورد نظر در صورت بزنید و 
همچنین در چشم بکشید

5-نه عدد انجیر را در سرکه خیسانده و هر روز صبح 
بخورید

ابن علیان
         

�� برای ریزش مو چه داروی گیاهی  مفید است که 
ریزش نکند ؟

��  بهترین داروی طبیعی پودر حنا را در جوشانده ی 
گل بابونه بخیسانند. گل بابونه را در آب بجوشانند 
آبش را صاف کنند ولرم که شد حنا را در آن بخیسانند. 
یکی از رنگ حنا خوشش می آید حنای بارنگ یکی 
دو  تا  ساعت  نیم  رنگ  بی  حنای  نمیاید  خوشش 

ساعت قبل از حمام به سرشان بزنند.
��حکیم ضیایی

��هفت عارضه و بیماری که به واسطه مصرف پیتزا 
ایجاد می شود

1. ضعف در عملکرد سیستم گوارش
2. ابتا به کبد چرب

3. ریزش موها و ابرو ها
4. نفخ و ورم معده

5. هیرسوتیسم یا پرمویی در زنان

6. پیش ساز سرطان معده، روده وخون
7. یبوست در روده

فواید_طال_برای_زنان
��طا برای زنان در حکم دارو است.

آنها را گرم کرده و آرام بخش و داروی اعصاب است.
چنانچه زنی خیلی گیر بدهد و اذیت کند طا بپوشد 

که مغز سرد و تر او گرم شده و حساسیت کم شود.
��طال محبت می آورد

��به شخص ترسیده طا بدهید 
 گرمایش باال میرود.

که  است  آن  طا  از  آقایان  نکردن  استفاده  ��دلیل 
مردها خودشان گرما دارند و چنانچه طا بپوشند 

،گرما باال رفته و سلولهایشان میسوزد.

��کیسه کشیدن:
نافع است  ��بدانکه کیسه کشیدن در حّمام بسیار 
از آن جمله چرك را زایل می کند و  و خواص دارد 
شیاطین )آلودگی( به آن واسطه از انسان دور می 
باز میکند  را  شوند و مسامات)منافذ پوستی( بدن 
و بخار بدن را بیرون می کند و بدن را نرم میکند و 
خیاالت را کم می نماید و جرب و قوبا )اگزما( و سودا 
و خشکی را از بدن دور میکند و جوششها را منع می 
کند و اختاجات و پریدن اعضا را برطرف می کند و 
کسالت و تمّدد را می برد و بدن را سبك می کند و 

خفگی قّلت را کم می کند 
�� کیسه سر باعث دفع بخارات سر می شود خاصه 

منافع بسیار دارد و ترك آن از حکمت نیست
��ولی باید کیسه بسیار زبر و بسیار نرم نباشد که زبرش 
باعث فساد جلد می شود و جلد را مقّشر می کند و 
و  کند  نمی  ازاله چرك  آن  نرم  و  رساند  خراش می 
بهترین کیسه ها کیسه های پشمینه است که خالی 
از مو باشد و بسیار لطیف باشد و سوراخ نشده باشد 

و بلند باشد. 
🔺

قوانین_سالمتی
��هرگاه گرسنه شدید بخورید
��هرگاه تشنه شدید بنوشید

��هرگاه خوابتان آمد ، بخوابید

نکته های ناب

با  گو  و  گفت  در  روش  امینی  احمد 
انقابی  روحیه  وجود  به  ایرنا  خبرنگار 
در بین آحاد مردم این شهرستان اشاره 
کرد و افزود: شهرستان جیرفت را به نام 
دارالوالیه می شناسند چرا که مردم این 
دیار طی 40 سال گذشته با تمام وجود، 

والیتمداری خود را به اثبات رسانده اند.
وی با بیان اینکه رسانه های جیرفت و 
جنوب کرمان باید بیانیه حکیمانه رهبر 
معظم انقاب را سرلوحه خود قرار دهند 

عنوان کرد: از اصحاب رسانه و نخبگان 
این دیار انتظار می رود، شرایط موجود را 
به درستی درک کرده و تحقق آرمان های 
اصیل انقاب را در راس امور خبری خود 

قرار دهند.
رئیس شورای تامین شهرستان جیرفت 
تمام  در  انقاب  اوایل  داشت:  اظهار 
جنوب کرمان فقط یکی دو روزنامه توزیع 
و  نشریه  از 70  بیش  امروز  اما  می شد 
پایگاه خبری با تعداد زیادی از خبرنگاران 

این  و  دارد  وجود  متعهد  و  ذوق  خوش 
در  قدرتمندی  ابزار  تواند  می  ظرفیت 
انقاب  واالی  اهداف  پیشبرد  جهت 

باشد.
دوم  گام  در  کرد:  تصریح  روش  امینی 
انقاب از اصحاب محترم رسانه انتظار 
می رود همچون گذشته، منافع فردی، 
مانع  و  کرده  طرد  را  گروهی  و  جناحی 
ضربه زدن دشمنان به منافع ملی شوند.

وی ضمن تقدیر از استاندار کرمان برای 

جنوب  و  جیرفت  شهرستان  به  توجه 
خوشبختانه  داشت:  اظهار  کرمان، 
مجموعه مدیریتی کرمان، برای تقویت 
اقتصاد جنوب استان برنامه ریزی های 
مطلوبی داشته و امیدواریم هر چه زودتر 
شاهد به نتیجه رسیدن برنامه ها و تاش 

های دولتمردان باشیم. 
نفر  هزار   308 با  جیرفت  شهرستان 
کیلومتری   230 فاصله  در  جمعیت 

جنوب کرمان واقع شده است.

فرماندار جیرفت: 

جیرفت️در️گام️دوم️انقالب️پیشگام️است

یحیـی کمالی پور در گفـت و گو با خبرنگاران به 
بیانیه حکیمانه و خردمندانه مقام معظم رهبری 
)گام دوم انقـاب( اشـاره کـرد و افزود: معظم له 
در زمینـه تعامـل با جهان اشـاراتی داشـتند که 
ضمـن توجه به اسـتثنائات و بدون کوتـاه آمدن 
از مواضع ارزشـی خودمان بتوانیم با جهان یک 

تعامل سـازنده برقرار کنیم.
وی بیـان کـرد: موضـوع دیگـری کـه در بیانیـه 
مقـام معظـم رهبـری خیلـی مشـهود بـود قـرار 
گرفتـن راه آینـده در مسـیر عقانیـت و حفـظ 
ارزش هـا بود، ما باید در کنار اینکه راه عقانیت 
را طـی می کنیـم بـه حفـظ ارزش هـا اهتمـام 
ورزیـم، از طرفـی جریانـات سیاسـی اصولگـرا و 
اصـاح طلـب باید در مواضع خودشـان تجدید 

نظـر کنند.
نماینده مجلس بر اطاع رسـانی خدمات نظام 
مقـدس جمهـوری اسـامی تاکیـد و از ترویـج 

روحیـه نـا امیـدی در جامعه انتقـاد کرد.
کمالـی پـور با بیان اینکه باید به بحث اشـتغال، 
نگرانی هـا و دغدغه هـای جوانـان توجـه کـرد، 
اظهار داشـت: جوانان در هر عرصـه ای که ورود 
کردنـد خودشـان را نشـان دادنـد از ایـن رو همه 
مسـئوالن و مدیـران در قـوای سـه گانـه موظف 
هسـتند در عمل به منویات مقام معظم رهبری 

نگاهـی ویژه به جوانان داشـته باشـند.
وی ادامـه داد: شـرایط و بسـترهای الزم هـم 
اکنـون باید بـرای جوانان فراهم شـود تا بتوانند 
چرخه های مدیریتی کشـور را برعهده بگیرند.

وی گفت: بیانیه مقام معظـم رهبری یک اتمام 
حجـت برای تمام مسـئوالن و همه مـردم وفادار 
انقابـی بـود و البتـه بخـش اعظـم ایـن بیانیـه 

خطاب بـه جوانان اسـت.
نماینـده مـردم جیرفت و عنبرآبـاد در خانه ملت 
افـزود: امـروز یکـی از چالش های کشـور، نظام 
پیر سـاالر حاکم بر کشور بوده و متاسفانه کمتر 

از جوانان اسـتفاده می شـود.
وی ادامـه داد: آینـده کشـور در گـرو اسـتفاده از 
ظرفیـت و تـوان جوانـان اسـت و در واقـع اگر به 
جوانان توجه نکنیـم و آنها را به چرخه مدیریتی 
راه ندهیـم در آینـده نـه چنـدان دور بـا بحـران 

مدیریتـی در کشـور روبـه رو خواهیم شـد.
این حقوقـدان اظهار داشـت: نگاه مقام معظم 

رهبـری بـه حـوزه جوانـان بسـیار دقیـق و در 
راسـتای نیازهای جامعه و شرایط کشور است از 

ایـن رو بایـد بـه ایـن زمینه توجـه ویژه شـود.
کمالی پـور تصریح کرد: جوانـان در عرصه های 
مختلـف به ویـژه جنگ تحمیلـی، خودشـان را 
نشـان دادنـد و اجازه ندادند یک وجـب از خاک 

کشـور به دسـت دشمن بیفتد.
رهبر معظم انقاب اسـامی روز چهارشنبه 24 
بهمـن مـاه جاری در بیانیـه ای مهـم و راهبردی 
به مناسـبت چهلمیـن سـالروز پیـروزی انقاب 
اسـامی و ورود جمهـوری اسـامی بـه فصـل 
ویژگی هـای  تبییـن  بـه  زندگـی،  از  جدیـدی 
مسـیر پـر افتخـار پیمـوده شـده در چهل سـال 
گذشـته و بـرکات خیره کننده انقاب اسـامی 

در رسـاندن ایران عزیز به جایگاه شایسـته ملت 
پرداختنـد و با تأکید بـر امید واقع بینانه به آینده 
و نقـش بی بدیـل جوانـان در برداشـتن گام دوم 

به سـمت آرمانهـای انقاب، خطاب بـه جوانان 
و آینده سـازان ایـران مقتـدر، الزامـات این جهاد 
بزرگ را در هفت سـرفصل اساسـی بیان کردند.

 چوپان و  وزارت
چوپانی به مقام وزارت رسید. هـر روز بامـداد بر می خـاسـت و 
کلیـد بـر می داشـت و درب خـانه پیشیـن خـود را باز می  کرد و 
ساعتی را در خانه خـود می  گذراند سپس از آنجـا بیـرون می آمد 

و به نزد  امیر میرفت
بـه شـاه خبـر دادنـد کـه وزیــر هـر روز صبـح بـه خـلوتی میـرود و 
هیـچ کس از کار او آگاه نیست برای امیـر سـوال شـد تـا بـدانـد 

کـه در آن خـانـه چه خبر است
روزی بـدون خبـر به دنبال وزیـر وارد همان خانه شد .  وزیر را 
دیـد که پـوستین چـوپـانی بر تـن کـرده و عصـای چوپانان بـه 
دست گـرفته و آواز چوپانی می  خواند. امیر گفت وزیـر ایـن 

چیست که می  بینم؟
وزیـر گفت هـر روز بـه اینجـا می  آیـم تـا ابتـدای خودم را فرامـوش 
نکنم و به غلط نیفتم ، که هر که روزگار ضعف به یاد آرد ، در وقت  

توانگری، به غرور نغلتد . ای کاش بعضی ها یاد میگرفتند
______________________

 مکافات_ظلم
در بعـضی از کتـب تواریـخ می نـویسند روزی از  انوشیروان 
پرسیدند عدالت رااز کجا آموختی؟ گفت از آنجا که روزی در 

بیابان دیدم پیاده ای با چوب پای سگی را شکست
سواری پیدا شد ، اسب لگدی زد به پای پیاده ، و پای او را 
شکست ، سوار چند قدم که رفت ، پای اسبش در سوراخی 

رفت و شکست دانستم ظلم مکافات دارد
پ  ن : مخصوصا  ظلم درباره یتیمان و خوردن مال آن ها در 
دنیا و هـم در آخـرت عقـوبت دارد، عقوبت دنیـوی خـوردن مـال 
یتیـم بنص صـریح قرآن و اخبار اهلبیت علیهم السام سبب 

میشود که دیگری مال یتیم او را بخورد
چنانچه خـدا میفرماید در سـوره نسـاء و لیخش الذیـن لو ترکـوا 
بترسند  باید  یعنی  من خلفهـم ذریتـه ضعافا خـافوا علیهم 
کسانی که بعـد از خـود فرزندان ضعیف کوچک میگذارند و 

میترسند که دیگران هم مال  یتیم آنها را بخورند
______________________

 نزول_آیه_جدید
گویند روزگاری سه نفر به نامهای مشهدی علی و ابراهیم و 
مـوسی مسجدی را بنا کردند و پس از تکمیل مسجد شیخی را 

آوردنـد تا در آنجا اقـامه نماز کند
را  اعلی  سوره  حمد  سـوره  از  بعد  شب  هر  شیخ  خدا  بنده 
ابراهیـم و مـوسی مـی رسید   می خوانـد و وقتی به صحف 
مشهدی_علی خیلی ناراحت میشد که چرا امام جماعت اسم 

دو بانی دیگر را در نماز می آورد ولی از او یادی نمیشود
یک شب روحانی را به مـنزل دعوت نمود و از او پـذیرائی گـرمی 
به عمـل آورد و گفت در سـاختن این مسجد من و ابراهیم و 
موسی با هم همکاری داشتیم و هرسه زحمت کشیـده ایم و 
حتی سهم من نسبت به آنها بیشتـر هم بوده ،  روحانی هم گفت 

خدا قبول کند ، خـداوند جزای خیر به شما بدهد
شیخ متوجه منظور مشهدی علی نشد ، شب بعد که دوباره 
جماعت تشکیل شـد مـشهدی علی دید که باز هم اسمی از 
او به میان نیامد عصبانی شد و بعد از تمام شدن  نماز پشت سر 
امام جماعت راه افتـاد و در کـوچـه خـلوتی او را بـه باد کتـک 
گرفت و با چـوب دستی به جان او افتاد و به او یادآوری کرد که 

باید در نماز اسم اورا هم بیاورد
بنده خـدا امـام جمـاعت کتک خـورده ، شب بعـد اینگونه سوره 
را خواند و گفت صحف ابراهیم و مـشت علی و مـوسی . بعد از 
نماز عـده ای به او  اعتراض کردنـد و گفتند آقا ایـن آیه کی و 
کجا نازل شد آقا فرمود شب گذشته در کوچه به زور چوب نازل 

گردیده است
______________________

 سفر_آخرت
مـرحـوم  آیـت_الله_کـوهستانی در اواخـر عمـر بسیـار نگـران 

آخرتش بـود ، با همـه زهـد و ورع، خود را دست خالی میدید
از ایـن رو هـرگاه بـرخی از شـاگـردان او از قبیـل شهیـد هاشـمی 
نـژاد و دیگـر فضـا که از مشـهـد به حضورشان میرسیدند ، 
میفرمـود سام مرا به امـام رضا علیـه السام برسانید و بگـویید 

شـیخ محمد دارد می آید ، ولی  دست_خالی است
فرزند ایشان میگوید روزی یکی از علمای منطقه در خدمت 
ایشان رسید وقتی نگرانی ایشان رااز سفـر آخـرت مـشاهده 
نمـود به ایشان عـرض کرد شما کارها و وظایفتان را به خـوبی 

انجام دادیـد و نباید مشکلی داشته باشید
آقا با چهـره ای برافروخـته در جوابش فرمـودند چـه میگویید؟ 
امـامی مثـل  علی_علیـه_السام وقتی که می خواهد از دنیا 
برود میفرماید ، نمی دانم خدا با من چه طور می خواهد معامله 

کند؟
آنوقت من مشکلی ندارم . کتـاب بر قله پارسایی

______________________
 صدقه_ای_زیبا

مرحوم حاج آقا مجتبی تهرانی به شاگردان خود توصیه میکرد  
اگر میخواهی صدقه بدهی، همین  طوری صدقه نـده ، زرنـگ 
بــاش ، حـواست جمع باشد . صدقه را از طـرف امـام رضا علیه 
السام بـرای سامتی آقــا  امام_زمان عـجل الله تعالی فرجه 

الشریف بده
برای دو معصوم است ، دو معصومی که خدا آنها را دوست دارد 

، ممکن نیست
خداوند این صدقه تـو را رد کند . تو هـم اینجا حق واسطه  گری 
 ات را میگیری . تو واسطه  ای و همین حق  واسطه  گری اسـت 

که اجازه میدهـد تو به مراحل خاص برسی
______________________

 حلوا_فروش
مـردی به نزد حلوا فـروشی رفت و گفت مقداری حلـوای نسیـه 
به مـن بـده . حـلوا فـروش قــدری  حلـوا برایـش در کفـه تـرازو 

گـذاشـت و گـفـت امتحان کن ببین خوب است یا نه
 مرد گفت روزه ام باشد برای موقع افطار . حلوا فروش گفت 

هنـوز ده روز به مـاه رمضان مانـده،
چطور است که حاال  روزه گرفته ای

مرد گفت قضای روزه پارسال است. حلوا فروش حلـوایـش را از 
کفـه تـرازو بـرداشـت و گفـت تـو  قرض خدا را به یک سال بعد 
می اندازی ، قرض مـن را به ایـن زودی ها نخـواهی داد . مـن به 

تـو حلوا نمیدهم.
______________________

سـه چیز باعث  هالکت انسان است
اول بخل که در وجود انسان حاکم و فرمانروا باشد .

 دوم هـوای نفسی که از آن پیروی شود ، 
سوم خود پسندی است

 آیت الله مجتهدی  بخل  نفس

نماینده مجلس: 

جریانات️سیاسی️به️خط️و️مشی️رهبری️توجه️کنند

شیر️بچه️جیرفتی️برسکوی️دوم️جشنواره️پردیس️سخنرانی️دانشگاه️تهران

پرهـام روییـن دانـش آموز جیرفتـی در جشـنواره 
پردیـس سـخنرانی دانشـگاه تهـران مقـام دوم را 

نمود. کسـب 
پرهام رویین دانـش آموزش کاس پنجم ابتدایی 
از مدرسـه تربیت جیرفت در این جشـنواره موفق 

شـد در رده سـنی کـودک ،عنـوان دوم را کسـب 
کند. سـتایش یزدان پناه و آال غفاری از شـیراز نیز 
عنوان اول و سـومی را در این رده سـنی از آن خود 

کردند .
این جشنواره روزهای ۹ و ۱۰ اسفند در دانشکده 

پردیـس دانشـگاه تهران در ۳ رده سـنی کـودک و 
نوجوان و بزرگسـال برگزار شـد .

پ. ن: ایـن موفقیـت را بـه ایـن نوجـوان عزیـز، 
خانواده محترمشان و مردم جنوب کرمان تبریک 

عـرض مینماییم.

همایش حافظان انفال منابع طبیعی  جنوب 
کرمان در شهرستان رودبار جنوب برگزار شد.

به گزارش نشریه خرما، همایش حافظان انفال 
منابع طبیعی  جنوب کرمان با حضور رئیس 
سازمان جنگل های ایران، فرمانده انتظامی 
استان، رئیس کل دادگستری استان کرمان، 
مردم و مسؤوالن کشوری و استانی در شهرستان 

رودبار جنوب برگزار شد.
حجت االسالم والمسلمین عباس گروهی 
امام جمعه شهرستان رودبار جنوب در این 
آیین اظهارداشت: انفال براساس روایات شامل 
8 مورد می شود که چندین مورد آن در جنوب 

کرمان وجود دارد.
است،  سبز  طای  جنگل  اینکه  بیان  با  وی 
تصریح کرد: باید از این طا حفاظت شود که 
تمامی مردم و مسؤوالن در حفاظت از این مهم 

حفاظت کنند.
گروهی خاطر نشان کرد: اراضی موارد که در 
این منطقه وجود دارد کسی حق تصرف از آنها را 
ندارد که بعضی از آنها به عنوان اراضی ملی ثبت 
شده اما با دالیل و مدارک می شود آن را برگرداند 
که می طلبد برای این مهم چاره ای اندیشیده 

شود.
وی با بیان اینکه 13 مشا در رودبار جنوب وجود 
دارد، بیان کرد: شامل 650 هکتار می شود که 
در سال های گذشته به مسکن و شهرسازی 
واگذار شده اما هنوز با گذشت سالیان سال 
هنوز سند ندارند و با مشکل روبرو هستند که می 
طلبد بعد از گذشت بیش از 30 سال برای آنها 

چاره ای اندیشیده شود.
در ادامه این همایش نماینده پنج شهرستان 
جنوبی کهنوج، منوجان، رودبار جنوب، قلعه 

گنج، فاریاب به ایراد سخن پرداخت.
 احمد حمزه در آیین همایش حافظان انفال 
منابع طبیعی جنوب کرمان اظهارداشت: 
طبیعت نعمت خالق است تا مردم زندگی راحت 

و آسوده ای داشته باشند.
وی تصریح کرد: در جامعه امروزی ما در بحث 

حفاظت از طبیعت با مشکل روبرو هستیم و 
آنگونه که باید از ام حفاظت کنیم نکردم و ازت 

غافل شدیم.
حمزه بیان کرد: چالش های مربوط به منابع 
طبیعی بسیار خطرناک است و نمیتوانیم آن را 

به فردا موکول کنیم.
وی اظهارداشت: ما نباید برای توسعه و آینده 
نگری از حیاط امروز جامعه خود غفلت کنیم و 

نباید آن را امروز بخاطر فردا آن را نابود کنیم.
حمزه بیان کرد: ما در قانون اساسی کشور دو 
اصل در مورد مسائل مربوط به منابع طبیعی 
دیده شده است این نشان داده که توجه جدی 

به این مهم می شود.
نماینده پنج شهرستان کهنوج، منوجان، رودبار 
جنوب، قلعه گنج، فاریاب در مجلس شورای 
اسامی گفت:  جنوب کرمان توانسته اراضی 

دولت و مستثنیات را به خوبی حفاظت کند.
در  زمین خواری  مفهوم  اینکه  بیان  با  حمزه 
جنوب کرمان مصداق ندارد، اظهارداشت: چرا 
که زمین در این مناطق دارای ارزش خاصی 

نمی باشد.
جنوب  های  شهرستان  در  کرد:  تصریح  وی 
دولت  بنام  اراضی  از 80 درصد  بیش  کرمان 
است که می طلبد نسبت به اراضی مردم چاره 

ای اندیشیده شود.
حمزه اظهارداشت: تصرفاتی که در این منطقه 
شده باید ساماندهی شود و مسئله اراضی مردم 

حل شود.

وی با بیان اینکه شعبه حقوقی برای رسیدگی 
به مشکات مردم راه اندازی شود، افزود: چرا 
که فاصله زیادی از جنوب به مرکز استان است 
و مردم با رفت آمد مشکل دارند و باید مسافت 
زیادی را طی کنند که در این مسیر خطرات 

زیادی آنها را تهدید می کند.
سخنران دیگر این همایش مدیر کل ثبت اسناد 

و اماک استان کرمان بود. 
 رضا طالب زاده در آیین همایش حافظان 
کرمان  جنوب  طبیعی  منابع  انفال 
از  تثبیت حقوق مالکانه مردم  اظهارداشت: 
وظایف مهم ثبت احوال است و توجه جدی به 

آن می شود.
وی تصریح کرد: عارغم همه مشکاتی که در 
کشور وجود دارد اما استان کرمان در سه سال 
متوالی رتبه اول در تثبیت مالکیت اراضی دولتی 

را در کشور  کسب کرده است.
طالبی زاده بد بیان اینکه استان کرمان 17 هزار 
و 600 هکتار اراضی ملی دارد، عنوان کرد:  32 
درصد از اراضی ملی کشور در استان کرمان 
شامل می شود که  14 هزار آن مربوط به شمال 

استان است.
 3 تعداد  این  از  همچنین  کرد:  تصریح  وی 
استان  دولتی  اراضی  هکتار  و 600  میلیون 
کرمان مربوط به منابع طبیعی جنوب کرمان 
و 9 هزار و 600 هکتار مربوط به شمال استان 
تثبیت مالکیت شده است و امیدواریم بتوانیم 
تا پایان سال 98 باقی مانده اراضی دولتی را 

تثبیت کنیم.
طالبی زاده اظهارداشت: 50 درصد از ورودی 
پرونده ها در کشور بخاطر زمین و اماک است.

و  این همایش معاون سیاسی  دیگر خطیب 
امنیتی استانداری کرمان بود و گفت : برای 
به  باید  کنیم  پیدا  انفال  حفظ  شرایط  اینکه 

اهمیت آن توجه جدی داشته باشیم.
بصیری عنوان کرد: اموال حق الناس هستند 
که باید آن را رعایت کرد و نباید از آنها سو استفاده 

کرد.
به  نسبت  بودن  تفاوت  بی  اظهارداشت:  وی 

اموال همه ما را گریبانگیر می کند.
به  نیاز  عمومی  اموال  حفظ  گفت:  بصیری 
همراهی  و  همکاری  با  که  دارد  قانع  برخورد 

همدیگه می توانیم آن را عملی کنیم.
وی خاطرنشان: حفظ اموال و منابع طبیعی دو 
وظایف مهم در کنار همدیگر هستند باید به هر 

دوی آنها توجه جدی شود.
بصیری عنوان کرد: مدیریت در تصرف انفال 
باید دست آدم کاردان و الیق باشد چرا که این 
یک حیطه مهم و ضروری است که باید دست 

آدم الیق باشد.
وی اظهارداشت: عدم استفاده صحیح از انفال 
بایای  و  سیل  چون  زیادی  مشکات  باعث 

طبیعی دیگر می شود.
رئیس  همایش  این  سخنرانان  دیگر  از 
سازمان جنگل ها و مراتع آبخیزداری کشور 

بود و گفت : 

 اوضاع منابع طبیعی کشور خوب نیست باید 
برای آن چاره ای بیاندیشیم.

در  که  با همه مشکاتی  آقایی تصریح کرد: 
کشور وجود دارد اما ما همچنان به تاش خود 
ادامه می دهیم تا بتوانیم خدمتی برای آیندگان 

به یادگار بذاریم.
آقایی عنوان کرد: منابع طبیعی جز اولیت های 
مهم کشور توسط رهبری قرار گرفته و ما نیز باید 

به آن توجه کنیم.
وی با بیان اینکه 3 میلیون و 858 هزار هکتار 
جنوب کرمان وسعت دارد، بیان کرد: بیش از 
90 درصد از این اراضی سند مالکیت دارند و 
مابقی تحویل ثبت و تا پایان سال جاری سند 

مالکیت کاداستر آنها صادر می شود.
آقایی با بیان اینکه 83 درصد وسعت کشور منابع 
حفاظت  یگان  اظهارداشت:  است،  طبیعی 
عرصه ملی خود مردم هستند باید تمامی مردم 

از این عرصه ها حفاظت کنند.
وی اظهارداشت: استان کرمان اولین استانی 
هست که اراضی ملی ان از مستثنیات مردم 
تفکیک شده و ما نباید با مردم مشکل داشته 
مراتع  و  ها  جنگل  سازمان  رئیس  باشیم. 
آبخیزداری کشور گفت: مرز بین منابع طبیعی 
و مردم مشخص شده است و اگر جایی مشکل 

دارد باید تعیین و تکلیف شود.
وی اظهارداشت: در سال 98 بنا داریم تمامی 
مناطق کشور کاداس را تمام کنیم و تکلیف مردم 

را مشخص کنیم.

آقایی اظهارداشت: شعبه ویژه حقوقی در این 
منطقه نیاز مردم است باید راه اندازی شود.

برای  یورو  میلیون   150 اظهارداشت:   وی 
سازمان جنگل ها تخصیص داده شده است و 
در سال 98 بیاد دوبرابر این مهم کار انجام شود.

آقایی اظهارداشت: در سال جاری هزار و 500 
میلیارد تومان اعتبار در اختیار داریم باید از این 

مقدار به خوبی استفاده کنیم.
به گزارش نشریه خرما ، در پایان این همایش از 
فعالین عرصه حفاظت از منابع طبیعی جنوب 
کرمان تجلیل شد و از تمبر یاد بود همایش نیز 

رونمایی شد.
سخنران پایانی این همایش مدیر کل منابع 

طبیعی و آبخیزداری جنوب کرمان بود. 
 محمد حسن کردستانی  در آیین همایش 
حافظان انفال منابع طبیعی جنوب کرمان 
زمینه  در  کرمان  جنوب  اظهارداشت: 
آبخیزداری رتبه 11 کشور را به لحاظ سطح 

اراضی ملی به خود اختصاص داده است.
وی تصریح کرد: به دنبال آن هستیم کار گروه 
امر  جامع  گروه  کار  جمله  از  متعددی  های 

حفاظت 
راه  کرمان  جنوب  در  حقوقی  ویژه  شعبه 

اندازی می شود.
اجرای  راستای  در  کرد:  بیان  کردستانی 
سیاست های اصول 44 و 50 قانون اساسی ، 
فرمایشات مقام معظم رهبری و تحقق سیاست 
های اباغی سازمان جنگل ها کار گروه های 
متعددی تشکیل شد از همه مهمتر کارگروه 

تثبیت دولت با رویکرد کاداستر است.
مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری جنوب 
کرمان گفت: در راستای تحقق اهداف کارگروه 
تثبیت مالکیت دولت با رعایت حقوق مردم به 
عنوان مستثنیات   با تعاملی سازنده با مجموعه  
دستگاه های اجرایی بویژه قضایی با محوریت 
شورای حفظ حقوق بیت المال استان موفق 
شدیم جنوب کرمان را به عنوان پایلوت تثبیت 

مالکیت دولت با رویکرد کاداستر معرفی کنیم.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری جنوب کرمان:

کار️گروه️جامع️امر️حفاظت،️شعبه️ویژه️حقوقی️در️جنوب️کرمان️️راه️اندازی️می️شود

مدیر آموزش و پرورش شهرستان جیرفت با اشاره 
به اینکه جشن تکلیف مقدمه ای برای ترغیب 
از  است  دینی  فرائض  انجام  به  آموزان  دانش 
برگزاری جشن تکلیف 2 هزار و 500 دانش آموزان 
دختر پایه سوم ابتدایی و پسر پایه هشتم متوسطه 

اول این شهرستان خبر داد.
جشن تکلیف زمینه ترغیب دانش اموزان به انجام 

فرائض دینی را فراهم می کند

مجید امیرتیموری روز شامگاه پنجشنبه در گفت و 
گو با خبرنگار ایرنا ضمن تبریک رسیدن این دانش 
آموزان به سن تکلیف و انجام عبادات دینی اظهار 
داشت: جشن تکلیف دانش آموزان در راستای 
نمودن  اجرایی  تربیت،  و  تعلیم  نظام  اهداف 
تعمیق  و  و توسعه  منویات مقام معظم رهبری 

فرهنگ اقامه نماز برگزار می شود.
مدیر آموزش و پرورش جیرفت بیان کرد: رسیدن 

به سن تکلیف، افتخار بزرگی است که امروز نصیب 
این دانش آموزان شده و از این پس این دانش 
آموزان مانند بزرگساالن موظف به رعایت موازین 

شرعی و دین اسام هستند.
وی گفت: والدین در کنار معلمان و مربیان، در 
تعلیم و تربیت دینی و معنوی به ویژه ترویج فرهنگ 
نماز و قرآن در مدرسه و خانه مسئولیت خطیر و 

بزرگی بر عهده دارند.

جشن️تکلیف️زمینه️ترغیب️دانش️اموزان️به️انجام️فرائض️دینی️را️فراهم️می️کند
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شــهر  جهادکشــاورزی  بلــوار  آســفالت 
عنبرآبــاد بــا مدیریــت مهنــدس مــراد دینــا 
اعضــای  عنبرآبــاد،  پرتــاش  شــهردار 
شــورای شــهر، کارشناســان فنــی و پرســنل 
شــهرداری عنبرآبــاد بــا شــتاب و توجــه ویژه 

ــت.  ــام اس ــال انج ــت در ح ــه کیفی ب
 باحضــور مهنــدس دینــا شــهردار عنبرآبــاد 
ــوزادی رییــس شــورای  ــه همــراه رســتم ن ب
اســامی شــهر، مهنــدس کوهســتانی 
نایــب رییــس شــورای شــهر وجهانشــاهی 

ــهرعنبراباد ــامی ش ــورای اس عضوش
کاراســفالت درایــن قســمت شــهر بــا همت 

آغــاز گردیــد.
مهندس دینــا ضمــن حضــور دربلوارجهاد 

وبازدیــد ونظــارت کاردر معیــت اعضــای 
ــی  ــهروحضور ناظرفن ــامی ش ــورای اس ش
شــهرداری جنــاب مهنــدس پژمــان بــه 
هرچــه بهتــر بــودن نــوع کاربــا رعایــت تمام 

ــود. ــد نم ــتانداردهای موردنظرتاکی اس
ــمت  ــد از قس ــن بازدی ــا در ای ــدس دین مهن
هــای مختلــف بلــوار کــه در حــال آســفالت 
بــود و آســفالت شــده بــود بازدیــد کــرد و بــر 

کیفیــت کار تاکیــد نمــود. 
بازدیــد  ایــن  ادامــه  در  همچنیــن 
همــکاران  ازمجموعــه  شــهردارعنبراباد 
درشــورای شهروشــهرداری قدردانی نمود.��
الزم بذکــر اســت در مدت تصــدی مهندس 
ــات  ــاد خدم ــهردار عنبرآب ــوان ش ــا بعن دین

عمرانــی و زیربنایــی در نقاط مختلف شــهر 
در حــال انجــام اســت.

اقدامــات بــی نظیــری در این مــدت صورت 
گرفته از جمله بازگشــایی بلــوار بزرگ جنب 
زیارت ابوالفضل ع که پازل  اســتانداردهای 
شهرســازی را در ایــن شــهر بصــورت پله ای 

در حــال کامــل کردن اســت.
همچنیــن موزائیــک کاری خیابان هــای 
و  شهرســازی  وســایل  خریــد  شــهر، 
جمــع آوری زبالــه، شــهربازی و تعمیــر 
ــی  ــات ب ــهرداری و خدم ــتگاه های ش دس

نظیــری کــه در حــال وقــوع هســتند.
عوامــل نشــریه خرما خدمــات این شــهردار 
پرتــاش و شــورای شــهر عنبرآباد و پرســنل 

شــهرداری را ارج نهــاده و برایشــان آرزوی 
موفقیــت مــی نماید.

با تدبیر مهندس دینا؛
بلــوار جدیــد التاســیس بــه ایســتگاه 

زیرســازی و احــداث رســید
عملیات زیرســازی واحــداث بلواردرخیابان 
)۲۴متری(جمهــوری  جدیدالتاســیس 

شــهر عنبرآبــاد آغــاز گردیــد 
شــهردارعنبراباد باحضوررییــس شــورای 
اســامی شــهرعنبراباد از روندکاری خیابان 

جمهــوری بازدیدنمودنــد.��
مهندس دینا درحاشیه این بازدیدگفتند:

ــات  ــازی  عملی ــر س ــد از کار زی ــزودی بع ب
اســتراتژیک  نقطــه  ایــن  آســفالت 

ــم داد  و  ــرار خواهی ــتور  کار ق ازشهررادردس
ــو  ــن نح ــه بهتری ــم ب ــه  قصدداری ــا ءالل انش
ــردم  ــه م ــا ب ــی زیب ــوار وخیابان ــن  بل ممک
ــرداری قراردهیم.�🔺� عزیزتحویل وموردبهره ب
شــهربیان  اســامی  شــورای  رییــس 
کرد:انشــاالله برنامــه هــای بســیار خوبــی 
دردستورکارمجموعه شورا وشهردارپرتاش 
و دلســوز میباشــد کــه بــا اولویــت بنــدی بــه 

ــد.�🔺� ــد آم ــرا درخواهن ــه اج مرحل
خیابــان جدیــد التاســیس )۲۴ متــری( 
مجموعــه  کارهــای  اززیباتریــن  یکــی 
شــهرداری وشــورای شهرمیباشــدکه کمک 
ــی  شــایانی دربحــث حــل مشــکل ترافیک

امام)ره(خواهدنمــود. خیابــان 

️به️بلوار️جهاد️رسید اقدامات️جهادی️دینا
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شهرداری عنبرآباد با نتیجه ۳__۱تیم قدرتمندشهرداری دوساری را 
در هم کوبید مسابقه پایانی در حالی با قهرمانی تیم خوش تکنیک 
و با اخاق شهرداری عنبرآباد با سرپرستی آقای امیر پور ابراهیمی 
به پایان رسید که شهردار عنبرآباد مهندس دینا رییس شورای شهر 
رستم نوزادی ودیگر عضو شورا مرتضی جهانشاهی ،شهردار دوساری 
و رییس شورای شهر دوساری ناد قنبری، آقایان اکبری زاده رییس 
اداره ورزش و جوانان و اخاقی رییس هیئت فوتبال حضور داشتند 

همچنین پس از اهدا جام قهرمانی به تیم شهرداری مهندس دینا و 
اعضای شورای شهر گفتند به پاس قدردانی از زحمات این عزیزان 
در یک مراسم ویژه از ورزشکاران عزیز والیبالیست تقدیر و تشکر بعمل 
خواهیم آورد در پایان از آقای محمد بهادری و اعضای تیم داوری به 
خاطر قضاوت بی طرفانه این بازی تشکر ویژه به عمل آمد همچنین 
توسط شهردار و اعضای شورای شهر از آقای امیر پو ابراهیمی 
سرپرست تیم تقدیر به عمل آمد گفتنی ست حمایت از تیم های 

ورزشی یکی از برنامه های مهم  شهردار وشورای عنبرآباد می باشد


