
ناکارآمدی بعضی مهره های شطرنج فدائی در جنوب
فرماندار جیرفت : 

جیرفت مهیای پذیرایی از مسافران 
نوروزی است

یک کرسی و اینهمه مدعی!!

با حکم رهبر معظم انقالب اسالمی؛ خرما

حجت االسالم و المسلمین 
رئیسی به ریاست قوه 
قضائیه منصوب شد
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مدیرکل منابع طبیعی جنوب کرمان :

30هزار همیار طبیعت در جنوب 
کرمان کارت سبز گرفتند

عیدی 
مهندس 
دینا به 
مردم 
عنبراباد

سال 98 بدون الریجانی، 
امینی روش،  مکارم و میرکهنوج

 بخشدار ساردوئیه جیرفت :
پلنگ 60 دام سبک در جیرفت را تلف کرد

2

3

3
هفته نامه منطقه ای  استان های : قم- کرمان - فارس 

هرمزگان- سیستان و بلوچستان- یزد_ چهارمحال بختیاری

2

2

2

3

جـوان  شـهردار  تـالش  و  همـت  بـه 
دوساری المان های از انواع محصوالت 
کشـاورزی منطقـه در  شـهر دوسـاری 
نصب گردید تا پتانسیل و ظرفیت های 
منطقه به گردشگران نشـان داده شود
مهندس مجید داوری شهردار دوساری با اعالم 
نوروز  عید  به  شدن  گفت:بانزدیک  خبر  این 

المان های محصوالت کشاورزی در سطح شهر 
دوساری جهت معرفی ظرفیت های منطقه 
نصب شد. وی افزود:نصب این المان ها شهر 
را از حالت یکنواختی  تکراری خارج کرده وبه 

محیط شهری چهره ای زیبا میبخشد .
شهر  زیباسازی  کرد:برای  خاطرنشان  داوری 
دوساری ظرفیت های کشاورزی را به نمایش 
خواهیم گذاشت ودر سال 98نصب این المان 

ها ادامه خواهد داشت .
نوروز  ایام  در  گفت:هرساله  دوساری  شهردار 
بندر  منطقه  از  زیادی  ومیهمانان  مسافران 
شهر  چهره  ،امسال  میکنند  بازدید  دوساری 

دوساری نسب به گذشته متفاوت خواهد بود.
الزم بذکر است داوری شهردار دوساری تحولی 
امیدآفرین در شهر دوساری ایجاد کرده که مردم 
با قضاوت و داوری خود به آن نمره 20 می دهند. مجید داوری شـهردار دوساری گفت:روند ادامه 

وتکمیـل سـاختمان شـهرداری دوسـاری آغـاز 
شـده اسـت ودر اینـده نزدیـک بـه بهره بـرداری 

خواهد رسـید 
سـاختمان  گفت:پـروژه  داوری  مهنـدس 
شـهرداری دوسـاری بیش از 30درصد پیشرفت 
فیزیکـی داشـت کـه مجـدد شـروع به کار شـد .

وی خاطرنشان کرد:این پروژه با متراژ 500متر 

مربـع بیـش از یک میلیـارد تومان اعتبـار هزینه 
خواهـد شـد که امسـال 297میلیـون تومـان  از 
محـل 3درصد نفـت وگاز اعتبار اختصاص یافته 
اسـت . وی گفت:باتوجـه بـه اینکـه  سـاختمان 
شـهرداری  دوسـاری اسـتیجاری بـود نیـاز بـه 
ومـردم  شـهرداری  شـان  خـور  در  سـاختمان 
داشـتیم  کـه ایـن پـروژه از شهریور96اسـتارت 

خـورده تـا نیمـه اول 98بـه اتمام برسـد .

هنـر شهـردار و داوری مـردم

نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس:

واگذاری شستا به بخش 
خصوصی درست نیست

2واژگونی پژو پارس 2 کشته بر جای گذاشت

2

شهردار  دوساری خبر داد:

تکمیل ساختمان شهرداری دوساری 
در آینده نزدیک 
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هفته نامه 
فرهنگی _ 
سیاسی_ 
اجتماعی_ 

2اقتصادی خرما

سالمت و طب  اسالمی
✅توالت در معماری اسالمی

✅1️ پوشیده بودن: 
حرام  عورت  شدن  دیده  اسالمی  احکام  در 
باید توالت در و دیوار داشته باشد. است لذا 
)توالت های معماری غربی که کنار هم و بدون 

حائل است ممنوع است(
✅2 پنهان بودن: امام صادق )علیه السالم(: 

ترین  پنهان  در  مستراح  خانه،  ساختمان  در 
نیز،  بدن  در ساختمان  باشد؛ چنانکه  نقطه 
محل دفع پنهان شده است. )قرار دادن توالت 
در قلب خانه، از پدیده های شوم معماری غربی 

است(
✅3  جدا بودن محل دستشویی و مسواک: 

در  زدن  مسواک  السالم(:  )علیه  کاظم  امام 
معماری  )در  کند.  می  بدبو  را  دهان  توالت، 
جاهالنه غربی جایگاه مسواک داخل توالت 

تعبیه شده است(
✅4️  جدایی دستشویی و توالت: 

در فقه اسالمی، مخلوط شدن آب وضو و آب 
توالت ممنوع است،و بنابر احادیث موجب کم 
بایستی چاه شستشو،  لذا  شدن رزق است، 
)در  باشد.  جدا  توالت  با  آشپزخانه  و  وضو 
معماری غربی تمامی فاضالب ها به یک محل 

ریخته می شود(

✅علل ضعف حافظه
✅ خوردن سیب کال

✅ خوردن گشنیز
✅ خوردن پنیر بدون گردو

✅ خواندن نوشته های قبور
✅ نگرفتن ناخن

✅ دیدن مصلوب
✅ راه رفتن بین دو زن

✅ خوردن کنجد
✅ خوردن نیم خورده موش

✅ راه رفتن بین گله
✅ غم داشتن

✅ بول در آب راکد
✅ زیاد خوردن گوشت شکار

✅ مداومت بر خوردن گوشت گاو
✅

✅انار برای باز شدن زبان کودکان
✅امیرالمومنین )ع( فرمود : 

به کودکان خود انار بخورانید تا 
زبانشان بهتر و زودتر باز شود 
✅بحاراألنوار :ج ۶۳، ص ۱۵۵

✅توت خشک،جایگزین قند
✅بهترین قندطبیعی

✅مفید برای کاهش وزن
✅کاهنده کلسترول بدخون

✅ضدسرطان وبیماری قلبی
✅سرشار از فیبر و ملین است

✅دشمن اضطراب و عصبانیت
✅حاوی آهن و داروی کم خونی

✅✅✅
✅✅ شام بخوریم یا ناهار؟ ✅

✅در طب اسالمی وعده های اصلی غذا صبح و 
شب است و ناهار نداریم، ناهار نخوردن و بجای 
آن استراحت قیلوله)خواِب یک ساعت قبل از 
ظهر( موجب سالمتی و تناسب اندام است و 
بالعکس شام نخوردن موجب زیان برای بدن 

است.
با دو وعده  آمده در بهشت مومنان  ✅در قرآن 

غذای صبح و شب پذیرایی میشوند.
✅خدا در مهمانی خود در ماه رمضان دو وعده 

صبح و شب به ما غذا میدهد و ناهار نداریم!
✅غربی ها خود نیز به این نتیجه رسیده و سعی 

ناهار  و  بخورند  عصرانه  و  صبحانه  میکنند 
مصرف نکنند

✅در صدر اسالم مسلمین ناهار نمیخوردند و 
ناهار از زمان معاویه شکم پرست باب شد!

✅ ✅آیا میدانید معنای کلمه ناهار چیست؟
✅✅دهخدا برای ما معنی میکند:

 ✅معنای کلمه ناهار : 
✅نا)نه(:به معنای منفی و سلب کردن

✅آهار:به معنای خورش و غذا
✅ناهار:به معنای غذا نخوردن

✅ وقت ناهار است یعنی وقت نخوردن است، 
یعنی زمانی که نخوردن موجب سالمتی بدن 
میشود. شام وعده غذایی بسیار مهمی است 
که به هیچ عنوان نباید ترک شود، فقط باید 
حداقل سه ساعت تا زمان خواب فاصله داشته 

باشد

✅تاثیر غذا بر جنین
✅پیامبر مهربانی)ص(:

َرِحم  در  کودک  که  زمانی  از  را  فرزند  تربیت 
مادر است، شروع کنید. سوال شد: چگونه یا 
رسول الله؟!فرمودند: با دادن غذای حالل به 

مادرش.
✅ جنگ مهدوی، ص۱۳۲

✅امام رضا علیه السالم 
✅عطسه کردن یک مکانیسم دفاعی طبیعی 
به  ابتال  از  روایات  مطابق  و  است  بدن  براے 
چشمی  امراض  ویژه  به  بیماریها  از  بسیاری 

جلوگیرے می ڪند.
الرضا  لإلمام  المنسوب  الفقه  کتاب  ✅در 
علیهالسالم درباره علت اینڪه گاهی بر انسان 
 : آمده است  عطسه عارض می شود چنین 
بدان ڪه عّلت عطسه آن است ڪه خداوند ، 
چون بنده اے را نعمتی دهد و او سپاسگزاری 
بر آن را از یاد بَبَرد ، خداوند ، بادےبر او چیره 
مےسازد که در تن وی مےچرخد و سرانجام ، از 
سوراخ هاے بینی او بیرون می آید و شخص ، 
خداوند را بر آن عطسه ، سپاس گوید و خدا ، 
این سپاس گفتن را سپاس آن نعمت قرار می 
دهد .همچنین ، هیچ ڪس عطسه نمےڪند 

، مگر این ڪه غذایش گوارا می شود .
بحار األنوار ، ج۷۶ ، ص۵۵

نان براساس روایات  و  طب اسالمی
✅نان جو بهتر از نان گندم است )نان جو نان 
انبیا و نیکان است(. نان برنج )که امروزه مرسوم 
نیست( بیماری را از بدن خارج میکند، درمان 
اسهال است، چاق کننده خوبی ست. نانی که 
در تنور خشک شده باشد هضم کننده مرکبات 
زیاد مصرف شود. ، زمانی که مرکبات  است 
آهن موجود در آرد نانوایی ها موجب بیماری 

)مخصوصا ام اس( میگردد.
✅توصیه ها جهت مصرف نان:

۱- همانند درندگان که نان را بو میکنند، انسان
نباید نان را بو کند.

زمانی که نان بر سر سفره قرار داده شد 
دیگر منتظر چیزی نباشید و با نان شروع 
کنید و حالت گرسنگی را با نان کم کنید.

۳- نان را تا میتوانید به تکه های کوچکتری 
برا خوردن تقسیم کنید چرا که با هر قرص 

نانی برکتی ست.
۴- خمیر نان، باید خودش برسد و پف کند 

)با مواد دیگری نباید این کار را کرد(
۵- از قرض دادن نان یا خمیر نان خود داری 

نکنید که فقر می آورد.
✅دراسه فی طب الرسول المصطفی

احمد امینی روش در گفت و گو با خبرنگاران افزود: 
جیرفت،  شهرستان  نواز  مهمان  مردِم  و  مسئوالن 
همچون سالهای گذشته، اماکن تاریخی، تفریحی و 
فرهنگی خود را برای پذیرایی از مسافران نوروزی مهیا 

کرده اند.
رئیس شورای تامین جیرفت عنوان کرد: همچون 
سنوات گذشته، تدابیر امنیتی الزم در راستای تامین 

امنیت گردشگران و مسافران عزیز اتخاذ شده است.
امینی روش با تاکید بر لزوم رعایت قیمت ها در بازار 
تصریح کرد: تیم های بازرسی اتاق اصناف و تعزیرات 
ایام نوروز،  حکومتی هم برای کنترل قیمت ها در 

سازماندهی شده اند.
وی ادامه داد: هتل ها، مسافرخانه ها، رستوران ها 
و خانه های بوم گردی نیز به طور مستمر توسط تیم 
های بازرسی، رصد می شوند تا کوچکترین اجحافی 

در حق میهمانان نوروزی نشود.
نماینده عالی دولت در جیرفت به تالش شبانه روزی 
عنوان  و  اشاره  شهرستان  این  شهرداری  مجموعه 

کرد: شهردار جیرفت هم از مدت ها قبل، برای رفاه 
و آسایش بیشتر شهروندان و مسافران، انجام روکش 
آسفالت پیاده روها و خیابان های شهر را در دستور کار 

قرار داده است.
و  سرسبز  های  ییالق  داشت:  اظهار  روش  امینی 
زیبای ساردوئیه، اسفندقه، سربیژن، دلفارد و جبالبارز 

هم از جمله جاذبه های گردشگری جیرفت است. 
فرماندار جیرفت همچنین از اهالی رسانه و فعاالن 
های  جاذبه  معرفی  خواست،  مجازی  فضای 
گردشگری منطقه را در اولویت برنامه های کاری خود 

قرار دهند.
داریم  رو  پیش  که  هایی  برنامه  با  کرد:  اضافه  وی 
پیش بینی می شود طی سال جاری، تعداد سفرها 
قابل  افزایش  دیار  این  در  گردشگران  ماندگاری  و 

توجهی خواهد یابد.
شهرستان جیرفت با 308 هزار نفر جمعیت در فاصله 
230 کیلومتری جنوب کرمان و در مسیر بندرعباس 

واقع شده است.

فرماندار جیرفت : 

جیرفت مهیای پذیرایی از مسافران نوروزی است

مرکز  از  اظهار کرد: درپی کسب خبری  زمینه  این  در  نجفی  یوسف   
فوریت های پلیس 1️1️0 مبنی بر واژگونی یک دستگاه خودروی سواری 
پژوپارس در محور راین - جیرفت، ماموران گشت پلیس راه ماهان به محل 

حادثه اعزام شدند.
رئیس پلیس راه استان کرمان بیان کرد: در این حادثه سرنشین سواری 
پارس که خانمی حدودًا 60 ساله بوده جان خود را ازدست داد و دیگر 
سرنشین که دختر نوجوانی حدودا 1️6 ساله بود مجروح و به بیمارستان 

انتقال داده شد که وی نیز در بیمارستان فوت شد.
وی با اشاره به این که کارشناسان پلیس راه علت این حادثه را عدم توانایی 
در کنترل وسیله نقلیه ناشی از تخطی از سرعت مطمئنه اعالم کردند، 

بیان کرد: درصد قابل توجهی از سوانح رانندگی از نوع واژگونی هستند.

سالم وخسته نباشید  میخواستم   بگویم        پل هلیل بار ترافیکیش خیلی  
زیاد ه مخصوصا ظهر ها خیلی ترافیکش سنگین  وقت شده یک ساعت  
روی پل   تو ترافیک  حیران بودیم   واقعا باید  مسئولین یک فکر اساسی 
برای این پل بکنن      حداقل   یه راهی از داخل رودخانه   باال یاپایین پل 

بازکنن   ابنما یی بزنن    واقعا این پل شده معضل ترافیکی  .

باسالم 
سریال خاک گرم باعث شدکه زخم دلی کهنه دوباره سرباز زند واین 

غمنامه رابه عرض شماعزیزان نیزبرسانم
یه سریال هست به نام خاک گرم که هرشب ساعت۱۰ ازشبکه یک پخش 
میشه وحدود۲۳قسمتش تاحاال پخش شده که اتفاقا هنرمندان جیرفتی 

نیز دراین سریال نقش ایفامیکنند
موضوع این سریال ارگ تاریخی شهردارالصابرین بم هست که به نظربنده 

خیلی زیبا ساخته شده ودست کارگردانش دردنکنه
دراین سریال شهربم روبسیارزیبا نشون میده وارگ تاریخی این شهررو 
به همه معرفی میکنه وسطح داستان)فیلم نامه(هم باالست که درشان 

استان کرمان ومردم خوب ونجیب دارصابرین بم هست
نکته مهم آنکه دراین فیلم نامه لهجه شیرین مردم بم همانطور که هست 
معرفی میشود البته اکثر بازیگران بدون لهجه صحبت میکنند وهرگز 
فرهنگ مردم بم دراین سریال به سخریه گرفته نشده وزحمات نیروی 
انتظامی درجهت امنیت شهرنادیده گرفته نشده وشهربم ناامن نشان 

داده نشده که البته حقیقت هم همین است 
خالصه ی مطلب اینکه سریالی ساخته شده در خور شان شهر و مردم 

عزیزبم
حاال بنده میخام این سریال رو مقایسه کنم باسریال شهردقیانوس که آن 

سریال هم اتفاقا موضوعش آثارباستانی بود
فکرکنم  را  گرم  خاک  باسریال  شهردقیانوس  سریال  تفاوت  البته 
باتوضیحات باال همگی متوجه شدید اما اشکالی ندارد که بنده نیزنکاتی 

یادآورشوم
واما شهردقیانوس باکارگردانی مهردادخوشبخت

که میلیون ها تومن ازپول بیت المال راخرج این سریال کردند که ازمردم 
جیرفت تصویری بی فرهنگ وازشهر جیرفت تصویری ناامن بکشند واز 

رسانه ملی به افکارعمومی قالب کند
دراین سریال لهجه مردم جیرفت به سخره گرفته شد

دراین سریال شهرجیرفت ناامن نشان داده شد تاجایی که کامران تفتی 
که نقش یک جوان جیرفتی راایفامیکرد وسط خیابان طالقانی جیرفت 
باچاقو به شخص دیگری حمله میکنه ومیگه میکشمت وهیچکسم 

نیست به دادت برسه اینجا جیرفته
آیا واقعا جیرفت این بود؟؟مادرجهت نظم وامنیت جیرفت شهیدنداده 

ایم؟؟
یادرجای دیگرسریال کامران تفتی مهمان پسرعموی خودش درتهران 
میشه اونجاپسرعموش میگه برو دوش بگیر اینجاکه جیرفت نیسته آب 

نباشه یعنی جیرفت آب جهت استحمام وجودندارد؟؟
 واین جوان جیرفتی همونجا خونه پسرعموی تهرانیش ادکلن رو برمیداره 
وبرعکس میگیره میزنه توچشم خودش یعنی جوان جیرفتی ادکلن زدن 

بلدنیست؟؟
ودهها ودهها مورددراین سریال وجود داشت که شهرعزیزمان جیرفت را 
شهری عقب مانده نشون میداد که بنده ازاطاله کالم وذکر آن مواردصرف 

نظرمیکنم.
آقاعسکری(درخطبه  )حاج  شهرستان  وقت  امام جمعه  هم  وقتی 
نمازجمعه اعتراض کردندبه این سریال وفرمودندباید ازهمان شبکه ای 
که این سریال پخش میشه روشنگری )بعبارتی عذرخواهی(شود اینکاررو 
نکردن وازشبکه استانی توضیحاتی دادند درحالی که اون سریال ازشبکه 

سراسری پخش میشد.
سوال بنده اینجاست که آیاکسی نبود که ازعوامل این سریال سوال کنه 
که شماچرا میلیونها تومن ازپول بیت المال راخرج کردیدتاچهره نجیب 

یک میلیون مردم جنوب کرمان راتخریب کنید
آیاسرمایه ملی بایدخرج معرفی فرهنگها شود یاخرج تخریب آن؟

بگذریم....
 مامردم جنوب کرمان ازاین نمونه دردودلها زیاد داریم

ان شاالله که فرزندان جنوب کرمان بتوانند این خطه سرسبز وهمیشه 
سرافراز را همانطور که هست دراذهان عمومی به تصویربکشند

 عضوی کوچک ازخانواده بزرگ جنوب کرمان
 آدینه۱۷اسفندماه۱۳۹۷

   س.لورگی پور

واژگونی پژو پارس 2 کشته بر جای 
گذاشت

خبر

نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسالمی:

واگذاری شستا به بخش خصوصی درست نیست

 بخشدار ساردوئیه جیرفت :

پلنگ 60 دام سبک در جیرفت را تلف کرد
با  گو  و  گفت  در  مهنی  محمود 
دامداران  از  یکی  افزود:  خبرنگاران 
مورد  یک  گزارش  ساردوئیه  بخش 
دامداری  به  وحشی  حیوان  حمله 
سنتی را گزارش کرد و بالفاصله یک 
تیم از بخشداری برای بررسی موضوع 

به محل گزارش شده اعزام شد.
تیم  بررسی  از  پس  داد:  ادامه  وی 

تعداد  شد  مشخص  کارشناسی، 
60 گوسفند یک دامداری سنتی در 
روستای حکمت آباد از توابع دهستان 
ِگِور توسط یک قالده پلنگ تلف شده 
اند. بخشدار ساردوئیه اظهار داشت: 
متاسفانه دام های این دامداری بیمه 
این خسارت  بیمه شامل  لذا  نبودند 

دیده نمی شود.

وی افزود: طبق برآورد تیم کارشناسی، 
این دام دار میزان 600 میلیون ریال 
خسارت دید اما اگر بیمه بود، دچار 

زیان مالی کمتری می شد.
مهنی بر بیمه کردن دام و محصوالت 
سال  گفت:  و  کرد  تاکید  کشاورزی 
گذشته هم چنین موردی گزارش شد 
که متاسفانه آن مورد هم بیمه نبود لذا 

دامداران، دام های خود را بیمه کنند تا 
در صورت بروز چنین مشکالتی بیمه، 

خسارت دامدار را پرداخت کند.
هزار   308 با  جیرفت  شهرستان 
مرکزی،  بخش  پنج  از  جمعیت  نفر 
و  جبالبارز  ساردوئیه،  اسماعیلی، 
اسفندقه تشکیل شده و در فاصله 230 

کیلومتری جنوب کرمان واقع است.

 نایب رئیس کمیسیون حقوقی و 
اسالمی  شورای  مجلس  قضایی 
شستا  شرکت  واگذاری  با  گفت: 
سازمان  مجموعه  زیر  )شرکت 
بخش  به  اجتماعی(  تامین 
خصوصی موافق نیستم زیرا یک 
توان  نمی  را  خصوصی  شرکت 

دوباره خصوصی سازی کرد.
گو  و  گفت  در  پور  کمالی  یحیی 
با خبرنگار ایرنا با تاکید بر اینکه 
سازمان تامین اجتماعی، بخش 
داشت:  اظهار  است  خصوصی 
مدت ها بر شفاف سازی در زمینه 
شرکت های شستا اصرار کردیم و 
به همین دلیل شاهد مشکالت 
زیر  شرکت های  در  بسیاری 
مجموعه تامین اجتماعی هستیم. 
اگر  داد:  ادامه  پور  کمالی 
بگیرد،  صورت  شفاف سازی 
مدیریتی  اشتباهات  و  اشکاالت 
این شرکت ها استخراج می شود 
لذا می توان اصالحاتی برای بهبود 

اینگونه شرکت ها انجام داد.
نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد 

در مجلس شورای اسالمی با بیان 
اینکه اشتباه بزرگی است که بدون 
مطالعه از خصوصی سازی شستا 
واگذاری  گفت:  بگوییم،  سخن 
این شرکت  ها به بخش خصوصی 
هیچ منفعتی برای سازمان تامین 
اجتماعی ندارد. کمالی پور از روند 
خصوصی سازی ها در کشور انتقاد 
کرد و افزود: تاکنون در بیش از 80 

درصد واگذاری ها با شکست رو به 
 رو شده ایم و شرکت های بزرگ را به 
قیمت ناچیزی به کسانی واگذار 
کرده ایم که اهلیت نداشته اند و در 
نهایت همان اشتغال موجود را نیز 

نابود کرده ایم.
وی همچنین به انتصاب حجت 
رئیس  عنوان  به  رئیسی  االسالم 
قوه قضائیه اشاره کرد و گفت: این 

انتصاب شروع یک تحول جدی و 
اساسی در دستگاه قضایی کشور 
است و این مساله از اتفاقات مهم 

امسال محسوب می شود.
نایب رئیس کمیسیون حقوقی و 
اسالمی  شورای  مجلس  قضایی 
ضمن تبریک این انتصاب، افزود: 
از                                                                                                                                            خود  رئیسی،   االسالم  حجت 
و  هستند  قضایی  دستگاه  بدنه 
این، یک نکته بسیار مثبتی است 
که  چالش هایی  از                                                                                                                                            یکی  که  چرا 
بود  این  داشتیم  قضائیه  قوه  در 
رئیس  عنوان  به  که  افرادی  که 
می شدند  انتخاب  قضائیه  قوه 
چون از                                                                                                                                           بدنه دستگاه قوه قضاییه 
نبودند مدتی طول می کشید تا آن 
هماهنگی و همگونی را با بدنه را 

ایجاد کنند.
کمالی پور سالمت و پاکدستی و 
همچنین کم حاشیه بودن حجت 
مهم  نکته ای  را  رئیسی  االسالم 
برشمرد و گفت: این خصوصیات 
می تواند به ایشان در مبارزه با فساد 

و مفاسد اقتصادی کمک کند.

 با موافقت نمایندگان؛

تبلیغ نامزدهای انتخابات مجلس از جایگاه های رسمی و 
دولتی ممنوع می شود

انجام  در  مجلس  نمایندگان 
هرگونه فعالیت تبلیغاتی له یا علیه 
نامزدهای انتخابات مجلس از طریق 
نمازجمعه،  جایگاه  و  صداوسیما 
جلسات، تجمعات، مراسم و با هر 
و  وسیله دیگری که جنبه رسمی 

دولتی دارد را ممنوع کردند.
 به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه 
ملت، نمایندگان در جلسه علنی 
اسفندماه)   1️9 )یکشنبه،  امروز 
مجلس شورای اسالمی، در جریان 
اصالح  فوریتی  یک  طرح  بررسی 
انتخابات مجلس  از قانون  موادی 
 )31️( ماده  با  اسالمی  شورای 

موافقت کردند.
بر اساس ماده 31️ این طرح ماده 
به  آن  تبصره های  و  قانون   ۵۹
انجام  می شود:  اصالح  زیر  شرح 
هرگونه فعالیت تبلیغاتی له یا علیه 

نامزد از تاریخ اعالم رسمی اسامی 
آنان از طریق صداوسیما و جایگاه 
تجمعات،  جلسات،  نمازجمعه، 
که  دیگری  وسیله  هر  با  و  مراسم 
جنبه رسمی و دولتی دارد ممنوع 
فعالیت  و همچنین هرگونه  است 
و  اداری  ساعات  در  کارمندان 
استفاده و سوء استفاده از مقام و 
موقعیت اداری و سیاسی و وسایل 
و سایر امکانات دستگاه های اجرائی 
و مؤسسات وابسته به آنها و نهادها و 
مؤسساتی که از بودجه عمومی )به 
هر مقدار( و تحت هر عنوان اعم از 
کمک و غیره استفاده می کنند و یا 
دارایی آنان از اموال عمومی است و 
همچنین در اختیار گذاشتن وسایل 
و امکانات مزبور در راستای فعالیت 
های تبلیغاتی نامزدها ممنوع می 

باشد.

طبق تبصره ۱ این ماده استفاده از 
امکانات عمومی و صدا و سیمای 
جمهوری اسالمی ایران، در مواردی 
قانون  این  بعدی  مواد  مطابق  که 
مجاز شمرده شده است، با رعایت 
برداری  بهره  در  نامزدها  برابری 
تبلیغاتی آنان از شمول حکم این 

ماده مستثنی می باشد.
ماده  این   ۲ تبصره  موجب  به 
گانه  سه  قوای  مسلح،  نیروهای 
اعم از وزارتخانه ها و دستگاههای 
تابعه آنها، دستگاههای اطالعاتی 
و امنیتی، سازمانها، نهادها، شرکت 
عمومی  مؤسسات  دولتی،  های 
و  عمومی  نهادهای  و  غیردولتی 
مسووالن و کارکنان آنها حق ندارند 
نامزدهای  از  یک  هیچ  علیه  یا  له 
اعم  عنوان  هر  تحت  انتخاباتی، 
غیره،  و  تخصصی  اظهارنظر  از 

اعالمیه، اطالعیه و پالکارد بدهند.
آمده  هم  ماده  این   ۳ تبصره  در 
است: نشریات و مطبوعات متعلق 
به سازمانها، وزارتخانه ها، ادارات، 
نهادها و مؤسسات یاد شده در متن 
این ماده، حق تبلیغ برای نامزدهای 
درج  صورت  به  ولو  را  انتخاباتی 

آگهی ندارند.
طبق تبصره ۴ این ماده تخلف از 
احکام این ماده و تبصره های ذیل 
آن جرم بوده و مرتکب به مجازات 
درجه شش قانون مجازات اسالمی 
می  محکوم  حبس  استثنای  به 

شود.
 نمایندگان در ادامه مواد ۳۲، ۳۷، 
۴۰، ۴۴، ۵۳ و ۶۵ این طرح جهت 
بررسی بیشتر و تطبیق آن با الیحه 
داخلی  امور  کمیسیون  به  دولت 

کشور و شوراها ارجاع دادند.

سال 98 بدون الریجانی، امینی روش، مکارم و میرکهنوج
سال 98 یعنی سال مجلس بدون الریجانی، فرمانداری جیرفت بدون امینی روش، شورای شهر بدون 

میرکهنوج و دانشگاه علوم پزشکی جیرفت بدون مکارم خواهد بود
در حالی که نمایندگان مجلس قانون ممنوعیت نمایندگی متوالی یک نفر بیش از سه دوره را تصویب کردند.
بااین تصویب خیلی از نمایندگان فعلی مجلس در سال 1️398 برای مجلس یازدهم نمی توانند کاندیدا شوند 

و به مجلس راه یابند.
وازاین جمع مهمترین آنها علی الریجانی است که سالها در کسوت ریاست مجلس بوده و برای انتخابات 

یازدهمین دوره مجلس استراحت می کند و ریاست مجلس یازدهم بدون الریجانی خواهد بود.
اما در حوزه انتخابیه جیرفت و عنبرآباد احمد امینی روش شیخ فرمانداران جنوب که قریب به 7 سال بعنوان 
فرماندار جیرفت با فراز و نشیب های تند و مالیم بر این صندلی جلوس کرده ، بارها مخالفین حضور ایشان 
بر کرسی فرمانداری زمان تودیعش را هم مشخص کردند و جانشینان ایشان هم تعیین تکلیف شدند اما این 

صندلی در دو دوره دولت تدبیر و امید قباله اش بنام امینی روش زده شده است.
این خود امینی روش است که باید تصمیم بگیرد در این جایگاه ادامه دهد یا خیر؟

بهرحال همین افکار و حرکات متبحرانه امینی روش باعث شده که سیاسیون جنوب  او را چرچیل جنوب 
معرفی کنند.

اما آنچه از کوی و برزن با ندای مجلس یازدهم به گوش می رسد قطعا کاندیدای جناح اصالح طلب احمد 
امینی روش پیشکسوت است که بیش از 30 سال از بایگانی بخشداری و شهرداری پله های مراتب وزارت 

کشور را طی کرده و االن فقط ردای نمایندگی برازنده اوست.
اگر این اتفاق بیفتد بعد از الریجانی دومین اقدام فرمانداری جیرفت بدون امینی روش را در باقیمانده دولت 

تدبیر  تجربه خواهیم کرد.
همچنین در جیرفت که سالها دکتر روح الله میرکهنوج با رای اول وارد شورای اسالمی این شهر شده است، 
حال که جز گزینه های کاندیدیداتوری نمایندگی مجلس یازدهم است، باید عطای شورای شهر جیرفت را 
به لقایش ببخشد و لباس رزم بپوشد و خودش را در ماراتونی سخت تر با دامنه وسیع بیشتری به جدال با 

رقیبان مهیا کند.
گرچه روح الله جوان از نسل سوم انقالب است و حرفهای زیادی برای گفتن دارد.

اما مهمترین اقدام در سال 98 بعد از الریجانی و امینی روش، شورای شهر جیرفت بدون میرکهنوج خواهد 
بود.

همچنین دکتر اصغر مکارم که گزینه برتر کاندیداتوری نمایندگی مجلس از حوزه انتخابیه شرق استان)بم، 
ریگان، نرماشیر و فهرج( است، که در مدت تصدی مسولیت دانشگاه علوم پزشکی به چهره ای دوست 

داشتنی برای جنوب کرمانی ها با خدمات و پشتکارش تبدیل شده است.
بهرحال دکتر مکارم گزینه قطعی و برتر کاندیداتوری مجلس از شرق استان است و بنا به اخبار واصله احتمال 

ورود ایشان به مجلس قطعی و محبوبیت خاصی در بین مردم دارد.
پس بااین اوصاف مکارم هم در جیرفت نخواهیم داشت بلکه ایشان بر صندلی سبز مجلس جلوس خواهند 

نمود.

پیام مخاطبین

مدیرکل منابع طبیعی جنوب کرمان :

30هزار همیار طبیعت در جنوب کرمان کارت سبز گرفتند
محمد حسن کردستانی در گفت و 
گو با خبرنگاران افزود: از این تعداد 
و  یکهزار  تعداد  طبیعت،  همیار 
230 نفر به صورت افتخاری، 1️30 
نفر  و 64️0  هزار  و 28  مروج  نفر 

دانش آموزی هستند.
وی تصریح کرد: همیار طبیعت 
به فرد یا افرادی اطالق می شود 
که به صورت انفرادی و گروهی در 
ترویج فرهنگ حفظ منابع طبیعی 
و مشارکت مردم در حفاظت، احیا و 
بهره برداری صحیح از آن همکاری 

می کنند.
جنوب  طبیعی  منابع  مدیرکل 
حفاظت  داشت:  اظهار  کرمان 
به مسئولیت  باید  منابع طبیعی 
عمومی تبدیل شود و ارائه آموزش 
ظرفیت  از  استفاده  و  همگانی 

نخبگان و شرکت های دانش بنیان 
در موضوع منابع طبیعی در دستور 

کار قرار دارد.

از  حفاظت  اینکه  بیان  با  وی 
بدون  طبیعی  منابع  عرصه های 
و  محال  امری  مردم  مشارکت 

با  کرد:  بیان  است،  غیرممکن 
در  مردمی  نیروهای  از  استفاده 
حفظ، احیا و توسعه منابع طبیعی 
معظم  مقام  فرمایش  بر  تأکید  با 
فرهنگ  اینکه  بر  مبنی  رهبری 
معارف  به  باید  طبیعی  منابع 
عمومی تبدیل شود، افراد عالقه 
طبیعی  منابع   دوستداران  و  مند 
به قصد خدمت به منابع طبیعی 
کشور، در طرح همیاران طبیعت 

سازماندهی می شوند.
همیاران  داد:  ادامه  کردستانی 
طبیعت به وسیله دستورالعمل ها 
دانش  آموزش های الزم، سطح  و 
و بینش آن ها افزایش یافته و به 
همیار  دانش آموز،  همیار  عنوان 
مروج و همیار محافظ طبیعت به 

طور افتخاری همکاری می کنند
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هفته نامه 
فرهنگی _ 
سیاسی_ 
اجتماعی_ 

3اقتصادی خرما

نکته های ناب

خبر

آخرین وضعیت پرداختی های حقوقی دولت از این حکایت 
و  و ۷۴۷ هزار کارمند  دارد که در حال حاضر چهار میلیون 
بازنشسته با متوسط مبلغ دو میلیون و ۸۶۷ هزار تومان در حکم 
دریافتی دارند که در این بین حدود ۱۹۰۰ نفر باالی ۱۰ میلیون 
تومان حقوق می گیرند که متوسط حکم آنها ۱۲ میلیون و ۵۰۰ 

هزار تومان است./عصر ایران

چند نفر حقوق ۱۲.۵ میلیونی 
می گیرند؟

دکتــر فدائــی اســتاندار اخالقــی و متعهد 
کرمــان بــرای ادامــه مســیر خدمــت و 
ــا  ــتان خصوص ــه اس ــه جانب ــعه هم توس
جنــوب کرمــان بایــد مدیــران خــود را 

ــد. ــا کن ــد وجابج ــوب نمای منص
فدائــی گرچــه خــودش بــر اوضاع مســلط 
اســت و تدبیــر خواهــد نمــود امــا حــرکات 
و ســرعت تدبیــر فدائــی بایــد بــا دور 

ــرد. ــورت گی ــتری ص بیش
و مدیــران کل در جنــوب  فرمانــداران   
بازبینــی  و  بررســی  بــه  نیــاز  کرمــان 

دارنــد. مدیریتــی 
بعضی شهرســتانهای جنوبــی روزمرگی و 

روزمردگــی مدیریــت را می گذراننــد.
فرزنــدان  کرمــان  جنــوب  گرچــه 
متعهــد، متخصــص و تحصیلکــرده بــا 
ــن  ــی از بهتری ــدارک تحصیل ــن م باالتری
ــش  ــا حق ــور را دارد ام ــگاه های کش دانش
در مدیریــت ایــن نیســت کــه در جــای 

خــود بــه آن خواهیــم پرداخــت.
تدبیــر، سیاســت گــذاری و برنامــه ریــزی 
مدونــی در بعضــی شــهرهای جنــوب 

کرمان نیســت و بــدون برنامه و جزیــره ای 
ــت. ــذر اس ــال گ ــی در ح روزگار مدیریت

نیــاز مبــرم در اقــدام اســتاندار و بازبینــی 
و ترمیــم مدیــران خــود در جنــوب کرمــان 
اســت کــه بیشــترین ضــرر متوجــه مــردم 
ــت و  ــاس اس ــق الن ــه ح ــود ک ــد ب خواه

گناهــی نابخشــودنی.
علت عقــب ماندگــی و محرومیــت جنوب 
ــدم  ــر ع ــده آن بخاط ــش عم ــان بخ کرم
انتصــاب مدیــران متخصــص و خــالق 

ــت. اس

مدیرانــی کــه چشــم بــه بخشــنامه دوخته 
و بــه انــدازه گــزارش بــه مافــوق جلســاتی 
ــات  ــت جلس ــه اکثری ــد ک ــزار می کنن برگ
وقتگیــر و بیهــوده ســاعاتی تلــف و بــدون 

ــود. ــام می ش ــی تم خروج
تخصــص  و  تعهــد  خالقیــت،  لــذا 
مهمتریــن مولفــه انتخابــی دکتــر فدائــی 
بــرای جنــوب کرمــان باشــد تــا محرومیت 

از ایــن دیــار پرگنــج رخــت بربنــدد.
وقــت دســت بــه قلــم شــدن و صــدور 

ابالغهــا توســط اســتاندار اســت.

حکایت
روزی امیر المؤمنین علی علیه السالم در دوران خالفتش در خارج کوفه 

با یک نفر ذمی )یهودی یا مسیحی( که در پناه اسالم بود، همراه شدند.
مرد ذمی گفت: بنده خدا کجا می روی؟ امام فرمود: به کوفه. هر دو راه 
را ادامه دادند تا سر دو راهی رسیدند، هنگامی که ذمی جدا شد و راه 
خود را پیش گرفت برود، دید که رفیق مسلمانش از راه کوفه نرفت، همراه 

او می آید.
مرد ذمی گفت: مگر شما نفرمودی به کوفه می روم؟ فرمود: چرا. شما از 

راه کوفه نرفتی، راه کوفه آن یکی است.
امام علی فرمود می دانم ولی پایان 3خوش رفاقتی آنست که مرد، رفیق 
راهش را در هنگام جدایی چند قدم بدرقه کند و دستور پیغمبر ما همین 
است، بدین جهت می خواهم چند گام تو را بدرقه کنم. آنگاه به راه خود 

بر می گردم.
ذمی گفت: پیغمبر شما چنین 3دستور داده؟ امام فرمود: بلی. 

- این که آیین پیغمبر شما با سرعت در جهان پیش رفت کرد و چنین 
پیروان زیاد پیدا نمود، حتمًا به خاطر همین اخالق بزرگوارانه او بوده 

است.
مرد ذمی با امیر المومنین سوی کوفه برگشت هنگامی که شناخت همراه 
او خلیفه مسلمانان بوده است، مسلمان شد و اظهار داشت: من شما را 

گواه می گیرم که پیرو دین و آیین شما می باشم.
بحار، ج 4️1️، ص 53 و ج 74️، ص 1️57

نقاشی_داگالس
معلم مـدرسه در دهکـده از دانـش آمـوزان کالس اول خود خواست تا 
تصویری از چیزی که نسبت به آن قدردان هستند نقاشی کنند. او با خود 
فکر کرد که این بچه های فقیر حتمًا تصاویر بوقلمون و میز پر از غذا را 

نقاشی خواهند کرد
ولی وقتی داگالس نقاشی ساده کودکانه خود را تحویل داد، معلم شوکه 
شد! او تصویر یک دست را کشیـده بـود ، ولی ایـن دست چـه کسی بـود؟ 

بچه هـای کالس هـم مانـنـد مـعلم از ایـن نقاشی مبهم تعجب کردند
یکی از بچـه ها گفت من فکر می کنم ایـن دست خداست که به مـا 
غـذا میرساند یکی دیـگر گفت شاید این دست کشاورزی است که 
گنـدم میکارد و بوقلمون ها را پـرورش میدهد . هـرکس نظری میـداد . 
معلـم باالی سـر داگالس رفـت و از او پرسید این دست  چه کسی است 

، داگالس؟
داگالس در حالی که خـجالت می کشید ، آهسته جواب داد خـانـم 
مـعلم ، ایـن دسـت شمـاست.  مـعلـم به یـاد آورد از وقتـی کـه داگـالس 
پـدر و مـادرش را از دست داده ، بـه بهانه های مـختلف نزد او می آمد تا 

خانم معلم دست نوازشی برَسِر او بکشد.
 ما چطور؟! آیا تا به حال بر سر کودکی یتیم دست نوازش کشیده ایم؟

��حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقالب اسالمی در حکمی 
حجت االسالم و المسلمین آقای حاج سید ابراهیم رئیسی را به ریاست 

قوه ی قضائیه منصوب کردند.
��رهبر انقالب اسالمی در این حکم با تأکید بر لزوم تحول در قوه قضائیه و 
آغاز پرقدرت دوران جدیدی که زیبنده گام دوم انقالب باشد، از فقاهت، 
دانش، تجربه، سالمت، امانت و کارآمدی حجت االسالم و المسلمین 
رئیسی در مقاطع گوناگون خدمت و سوابق طوالنی ایشان در قوه قضائیه 
و آشنایی کامل با همه زوایای آن، به عنوان دالیل این انتخاب یاد، و در 

ادامه هشت توصیه مهم خطاب به رئیس جدید قوه قضائیه بیان کردند.
متن حکم رهبر معظم انقالب اسالمی به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم
جناب مستطاب حجة االسالم و المسلمین آقای حاج سید ابراهیم 

رئیسی دامت برکاته
آغاز دهه ی پنجم انقالب و گذشت چهل سال از تشکیل دادگسترِی 
مبتنی بر فقه و حقوق اسالمی، ایجاب میکند که با تکیه بر تجربه ها و 
دستاوردها و رهنمودهای انباشته در این نصاب زمانی، تحّولی متناسب 
با نیازها و پیشرفتها و تنگناها در قوه ی قضائیه صورت گیرد و دستگاه 
عدالت با َنَفسی تازه و انگیزه ئی مضاعف و نظم و تدبیری حکمت آمیز، 
دوران جدیدی را که زیبنده ی گام دوم انقالب است، با قدرت و جدیت 

آغاز کند.
اینجانب برای تحقق این مقصود حیاتی، جنابعالی را برگزیده ام که دارای 
سوابق طوالنی در سطوح مختلف قوه ی قضائیه و آشنا با همه ی زوایای 
آن میباشید و از طرفی در کنار فقاهت از تحصیالت حقوقی و دانش و 
تجربه در این عرصه مهم برخوردارید، و سالمت و امانت و کارآمدی خود را 

در مقاطع گوناگون خدمت نشان داده اید.
سند تحول قضائی پیشنهادی جنابعالی را مالحظه کردم. بر اساس 
مشورتها و نظرات کارشناسی، آنرا مفید و کارساز میدانم. با این حال چند 

نکته را مؤکدًا به جنابعالی سفارش میکنم.
نخست آنکه برای همه ی فصول این سند و بندهای ذیل آنها، زمان تعیین 
کنید و خود و همکارانتان را بر پایبندی به سرآمد برنامه الزام نمائید. در 

زمانبندیها نه عجله و نه مماطله نباید راه داده شود.
دوم آنکه در همه ی فصول تحول، مردمی بودن و انقالبی بودن و ضد 

فساد بودن را رعایت کنید.
سوم آنکه عنصر نیروی انسانی صالح را در رأس عوامل تحول و پیشرفت 
قوه بدانید. سالمت قضات و پاکِی دامن آنان از هر گونه فساد، شرط الزم 
و اّول برای همه توفیقات شما است. در ریشه کنی فساد از درون قوه که 
مایه ی مباهات شما و سرافرازی اکثریت قضات دادگاهها و دادسراها 

است، هیچ تردید و درنگ نکنید.
چهارم آنکه گسترش عدل و احیاء حقوق عامه و آزادیهای مشروع و نظارت 
بر ِاعمال قانون را که در شمار هدفهای قوه قضائیه در قانون اساسی است 
در رأس برنامه ها قرار دهید. این موجب اعتماد مردم و دلگرمی آنان به قوه 

قضائیه در حوادث و منازعات خواهد شد.
پنجم آنکه در برخورد قضائی مالحظه ی این و آن را نکنید.

ششم آنکه از جوانان صالح و انقالبی و فاضل در مسؤولیتهای قوه 
استفاده کنید.

هفتم آنکه قاضی و دادگاه را عزیز بدارید. احساس عزت و شرافت در 
قاضی، سّد محکمی در برابر انگیزه ها و عوامل نفوذ و انحراف است.

هشتم آنکه همکاری با قوای مجریه و مقننه و هم افزایی با آنان را که 
سفارش همیشگی اینجانب است در نظر داشته باشید. آنان نیز موظف 

به همراهی و همکاری با شمایند.
در پایان الزم میدانم از آیت الله آملی بخاطر تالشهای ارزشمندشان تشکر 
و قدردانی کنم و برای توفیق کامل جنابعالی و همکارانتان دست دعا و 
توسل به درگاه ربوبی بلند کنم و توجهات و دعای حضرت بقیة الله ارواحنا 

فداه را مسألت نمایم.

ناکارآمدی بعضی مهره های شطرنج فدائی در جنوب

کمتر از یکسال به انتخابات یازدهمین دوره 
مجلس شورای اسالمی مانده است.

این  کشور  وزیر  سیاسی  معاون  گفته  به  بنا 
انتخابات 2 اسفندماه 1️398 برگزار میگردد.

کرمان  درجنوب  انتخابات  هوای  و  حال 
انحصاری و قابل توجه است.

در حوزه انتخابیه جیرفت و عنبرآباد انتخابات 
عمال از روز بعد از انتخاب نماینده دوره قبل 
شروع می شود و تا پایان ساعت رای گیری ادامه 

دارد.
اما گزینه هایی که در این چهار سال گذشته 
مطرح شده و اکنون به روزهای رونمایی نزدیک 

می شوند مطرح هستند به آنان می پردازیم.
فعلی  نماینده  پور  کمالی  یحیی  1_دکتر 
مجلس و انتخاب دهمین دوره مردم جیرفت و 
عنبرآباد، که سمتهای مثل قاضی دیوان عالی 
در  را  بم  و  دادگستری جیرفت  رئیس  کشور، 

کارنامه خود دارد.
گزینه قطعی برای ورود به انتخابات یازدهمین 

دوره مجلس است.
گرچه کمالی پور در این دوره از موقعیت های 
خوب  منطقه  توسعه  جهت  در  آمده  بدست 
اما در بعضی موارد قابل نقد و  استفاده کرد 

بررسی میباشد.
کمالی پور در انتخابات دوره دهم با 71️ هزار 
739 رای به مجلس راه یافت که تقریبا یک رکورد 

در ادوار مجلس به حساب می آمد.
2_احمد امینی روش فرماندار 6 ساله دولت 
تدبیر در شهرستان جیرفت که با همه فراز و 
نشیب های که در دوران مدیریت داشت جز 
گزینه های مطرح در انتخابات یازدهمین دوره 

مجلس شورای اسالمی است.
امینی روش که با رکورد بیش از 32 سال در 
جمهوری اسالمی در حال خدمت است اما 

جز گزینه های بازنشستی نبوده و هم از حالت 
یک  مثل  سرحال  و  قبراق  جسمی  وضعیت 
جوان خودش را بازنشسته نمیداند و هم اینکه 
نشده  پر  خطش  و  چوب  اداری  سیستم  در 

است.
گرچه احمد امینی روش در 32 سال گذشته 
بعنوان  انتخابیه  حوزه  شهرستان  دو  در 
فرماندار  معاون  عنبرآباد(  و  فرماندار)جیرفت 
جیرفت، بخشدار و شهردار عنبرآباد خدمت 
کرده ودر صورت محقق شدن شرایط حضور 
اوضاعی دیگر در اردوگاه اصالحات رقم خواهد 

خورد.
ورد  دیگر  گزینه  پور  حجتی  3_محمد 
زبان هاست که ایشان فرماندار فعلی شهرستان 
بخشدار  عنبرآباد،  سابق  فرماندار  و  منوجان 
مرکزی عنبرآباد و مهمتر از همه سالها در کسوت 
معلم و مدیر دبیرستان خاتم االنبیا عنبرآباد 

مشغول به خدمت بوده 
و حال اکثریت شاگردان ایشان در پست های 
به  و کرسی های دانشگاه مشغول  مدیریتی 
خدمت هستند و ایشان بعنوان یک معلم موفق 

قبول دارند.
4_حجت االسالم محمد احمدیوسفی که 
دانش آموخته حوزه علمیه و دانشگاه هست 
و بعنوان استاد مدعو در دانشگاه پیام نور قم، 
کهک و جیرفت، استاد حوزه علمیه، دبیر در 
به  مشغول  قم  و  جیرفت  شهرستان  مدارس 
خدمت بوده و سالها در کسوت ریاست حزب 
آبادگران جوان استان کرمان و جبهه ایستادگی 

استان کرمان فعال سیاسی و فرهنگی است.
گرچه ایشان هنوز ورودش به انتخابات قطعی 
نیست اما بعنوان یک جوان دهه شصت حرفها 
و کارهای بزرگی برای تحقق و اجرا دارد و در 

صورت مهیا بودن شرایط ورود خواهند نمود.

احمدیوسفی از روحانیونی  است که در بین 
نسل جوان دارای محبوبیت و مقبولیت خاصی 
دارد، در صورت ورود نسل جوان را به آرزوهایی 
که محقق نشده است را برای آنان مهیا می 

نماید.
5_دکتر روح الله میرکهنوج جوان اواخر دهه 
پنجاه)1️359( که در دوره  های متوالی منتخب 
اول شورای شهر جیرفت بوده و در این مقوله 

بعنوان یک جوان موفق عمل نموده است.
میرکهنوج گرچه در طبابت دندانپزشکی فعال 
است اما مطب ایشان بیشتر بعنوان دفتر محل 
کار و دیدارهای ایشان با مردم و سیاسیون و 
چهره های فرهنگی شهرت دارد، ودر طبابت 

دندانپزشکی هم موفق عمل نموده است.
دوره  نهمین  نماینده  عارفی  الله  6_فرج 
انتخابیه  حوزه  از  اسالمی  شورای  مجلس 
کشور،  زکات  احیا  دبیر  عنبرآباد،  و  جیرفت 

مدیرکل کمیته امداد هرمزگان و فرماندار اسبق 
راور که در کارنامه پر و پیمان خود این مسولیت 
ها دارد و منشا خدماتی بوده اما در انتخابات 
دهمین دوره مجلس که نقدهای زیادی بر دوران 
نمایندگی مجلس ایشان وارد بود و توسط مردم 

انتخاب نشد و از گردنه مدعیان حذف شد. 
7_دکتر بهنام سعیدی که بعنوان فرماندار 
شهرستانهای عنبرآباد و کرمان، مدیرکل حوزه 
استاندار، سخنگو و معاون سازمان بحران کشور 
با استیل خوش تیپی و فن بیان منحصر بفرد 
سالها خدمت کرده و در این عرصه موفق عمل 

نموده است.
بهنام سعیدی  در جیرفت بعنوان یک معلم و 
استاد دانشگاه مقبولیت خاصی بین عده ای 

از جوانان دارد.
منشا  سال ها  این  در  گرچه  سعیدی  بهنام 
خدماتی بوده اما نقدهای زیادی به ایشان وارد 

است که قطعا برای آنها برنامه هایی دارد.
8_دکتر ذبیح الله اعظمی عضو هییت علمی 
دانشگاه  سابق  آموز شی  معاون  و  دانشگاه 
جیرفت گرچه در دهمین دوره انتخابات مجلس 
شورای از حوزه انتخابیه جیرفت و عنبرآباد با 
کسب 56 هزار 856 رای بعنوان رقیب نماینده 

فعلی از گردنه ورود به مجلس بازماند.
اما در این دوره مصمم و جدی در حال فعالیت 
است، گرچه آرای دوره قبل ذبیح الله اعظمی 
و  اصالحات  جریان  همدلی  و  اتحاد  حاصل 
های  حمایت  و  جناح  آن  لیدرهای  ایستادن 
دکتر  و  نژاد  شهداد  الله  سیف  حاج  مرحوم 
اسالمی پناه و حمایت دولتی ها و فرمانداران و 

بخشداران از ایشان بود.
9_دکتر حسین شکفته که هیئت علمی 
دانشگاه و از جوانان اواسط دهه 50 میباشد 
و در دانشگاه های جیرفت،رفسنجان و کرمان 
بعنوان مدرس دانشگاه و هیئت علمی دانشگاه 
رفسنجان و اکنون جیرفت مشغول به خدمت به 

جامعه دانشگاهی میباشد.
دکتر شکفته گرچه جوانی محجوب است اما در 
خالقیت و نوآوری و ارتباط با نسل جوان موفق 

عمل نموده است.
 10_حسین مجاز دانش آموخته رشته حقوق 
و از وکالی موفق که در انتخابات سومین دوره 
شورای شهر جیرفت توانست به پارلمان شهری 

راه یابد.
حسین مجاز از جوانان موفق دهه شصت که 
توانسته در بین جوانان و مردم جیرفت مقبولیت 

خاصی بدست آورد.
گرچه ورود ایشان قطعی نیست اما زمزمه هایی 

ورود ایشان را قطعی نمی داند.
ف_م

یک کرسی و اینهمه مدعی!!

آیا می دانید بیماری سل به صورت رایگان قابل درمان است؟
در صورت ابتال به سرفه دو هفته یا بیشتر می توانید با مراجعه به نزدیکترین مرکز خدمات 

جامع سالمت آزمایش    رایگان  خلط انجام دهید. 
جهت کسب اطالعات بیشتر به مراقبین سالمت مراجعه کنید یا با شماره تماس 

43266014-034 تماس حاصل فرمایید.
معاونت بهداشتی- گروه پیشگیری و مبارزه با بیماریهای دانشگاه علوم پزشکی جیرفت

با حکم رهبر معظم انقالب اسالمی؛ 

حجت االسالم و المسلمین رئیسی
 به ریاست قوه قضائیه منصوب شد
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عیدی مهندس دینا به مردم عنبراباد: آسفالت بلوار جهاد 
کشاورزی شهر عنبراباد با مدیریت مهندس دینا و حمایت 

های اعضای شورای شهر در حال انجام است
بعدازسالها بالتکلیفی دربعضی ازنقاط سطح شهرعنبراباد و 
راکد ماندن کارهای عمرانی بویژه بلوارجهادکشاورزی ،وتبدیل 
شدن سه راه امامت شمالی که اکنون تبدیل به چهارراه بسیار 
مهمی گردیده است که این خیابان جدیدالتاسیس ۲۴متری 

بنام جمهوری نامگذاری شده است.
باحضورمهندس دیناشهردارعنبرابادبه همراه آقای نوزادی 
رییس شورای اسالمی شهر، مهندس کوهستانی نایب رییس 

شورای شهروجهانشاهی عضوشورای اسالمی شهرعنبراباد
کاراسفالت دربلوارجهادوهمچنین بازگشایی ،زیرسازی وآغاز 

احداث بلواردرخیابان جدیدالتاسیس جمهوری استارت و 
درهفته های آینده به بهره برداری خواهدرسید.

مهندس دینا ضمن حضور دربلوارجهاد وبازدید ونظارت 
ناظرفنی  شهروحضور  اسالمی  شورای  اعضای  کاردرکنار 
شهرداری جناب مهندس پژمان به هرچه بهتر بودن نوع کاربا 

رعایت تمام استانداردهای موردنظرتاکید نمودند.
درشورای  همکاران  ازمجموعه  شهردارعنبراباد  درپایان 

شهروشهرداری قدردانی نمودند.
مهندس دینا دراجرای پروژه های عمرانی وکارپیمانکاران 
شهرداری درتمام زمینه ها اشاره نمود که باهیچ شخصی 
درکارورعایت اصول کاری برابر مقررات قانونی واستانداردهای 
موجود رودروایسی نخواهم داشت وحق وحقوق مردم وبیت 

المال برایم مهمتر ازهمه مسائل میباشد. 
 همچنین در ادامه پروژه های توسعه ای شهر عنبراباد که با 

تدابیر مهندس دینا در حال تحقق است.
عملیات شن ریزی وزیرسازی خیابان اصلی شهرک نخل 

درجهت اماده نمودن برای آسفالت می باشد. 
باحضور  شهرعنبراباد  اسالمی  شورای  شهردارورییس 
زیرسازی  برانجام  وپیگیری  ونظارت  نخل  خوددرشهرک 
این نقطه ازشهر تاکید نمودند کارشن ریزی وزیرسازی باید 
که  باشد  ای  بگونه  موردنیاز  استانداردهای  تمام  بارعایت 
دراینده بعدازاسفالت نمودن این قسمت بامشکالتی پیش 

بینی نشده روبرو نگردیم.
از  شهر  درسطح  اسفالت  کرد:  تصریح  دینا  مهندس 

حساسیت بسیارزیادی برخوردار است زیرا باید کارزیرسازی 
ان بنحواحسن صورت پذیرد وازطرفی امولسیون پاشی و 
همچنین اسفالت ان برابر استانداردکارشناسی شده باشدکه 
این مراحل بانظارت دقیق ناظرفنی شهرداری ومهندسان 

شهرداری بدرستی انجام میگیرد.
از دیگر اقدامات جهادی مهندس دینا می توان به موارد ذیل 

اشاره کرد :
امولسیون پاشی درخیابان امام)ره( واماده سازی آن جهت 
آسفالت برروی کانال لوله شرکت گاز لکه گیری آسفالت سطح 
شهروادامه آن تاهفته آخراسفندماه ۹۷جهت برطرف نمودن 

چاله های موجود
بلوارباهنر)مختاراباد( وساماندهی  ،پاکسازی  آوری  جمع 

جهت امولسیون پاشی درقسمت کانال لوله شرکت گاز برای 
آسفالت آن✅

آغاز جمع آوری نخاله های ساختمانی خیابان شهیدرجایی 
)منطقه  ۸(

نصب المپهای رنگی بسیارزیبا بارنگهای مختلف دربلوارامام 
)ره(

عوامل نشریه خرما خدمات شهردار والیی شهر عنبراباد و 
مجموعه شورای شهر و شهرداری را ارج نهاده و برایشان 

آرزوی موفقیت می نماید.
از همکاری و پیگیری های مهندس محمدعلی کشیتی 
مسئول روابط عمومی شهرداری عنبرآباد تقدیر و تشکر می 

کنیم.

عیدی مهندس دینا به مردم عنبراباد

کانال طلبه جیرفتی
آتش به اختیار فرهنگی 

رسباز رهرب
ارتباط با مدیر: 
Javan_ma@
https://t.me/

sarbazerahbar348

منتظرنظرات_  انتقادات _ پیشنهادات شما هستیم 
       دریافت اخبار مهم شما  در پست الکترونیکی:

khormaweekly@ymail.com 
با ما در ارتباط باشید 

https://t.me/khormaweekly1360
https://instagram.com/khormaweekly


