
با حکم فرمانده معظم کل قوا؛

سردار سرلشکر پاسدار حسین سالمی به فرماندهی کل سپاه منصوب شد

خرما
سال هفتم * شماره  157 * دوشنبه 2 اردیبهشت ماه 1398 * 

22 اوریل 2019* 16 شعبان 1440* قیمت 1000 تومان
هفته نامه منطقه ای  استان های : قم- کرمان - فارس 

هرمزگان- سیستان و بلوچستان- یزد_ چهارمحال بختیاری

مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان خبرداد: 

کسب رتبه برتر کشوری آزمایشگاه
 نانو استان کرمان در سه سال متوالی

باحضور استاندارکرمان و  رئیس بنیاد  مستضعفان؛

بهره برداری از طرح های عمرانی در 
روستاهای سخت گذر قلعه گنج

امام جمعه جیرفت: 

مدیران باید
 خادم مردم باشند

3 3 2

عیدی جیرفتی به شیرازی ها؛ 

 10هزار لیتر بنزین هدیه
 به شیرازی های مهمان نواز

«         فراق امینی روش برای حجتی پور دو هفته دوام داشت
«                         عطاپور گرچه جوان است اما ...

«                محمود رییسی تجربه به کارش می آید

عدالت در توسعه شهر 
جیرفت به ایستگاه کلرود

 و کهوروئیه رسید
4

4

2

2

ما به گوشی گنهکاریم

کالم نو

امینی روش: به کار و زندگیت برس!
حامد تماس تصویری بگیر !!!

بخشداران در دوردست دورهمی گرفتن!!

اداره کل راهداری و حمل و نقل جنوب کرمان پیشگام در خدمت

از بـدو اسـتقرار اداره کل راهـداری و حمـل و نقـل جـاده ای 
جنـوب کرمان شـاهد خدمـات توسـعه ای و پیشـرفتی در بعد 

عمـران و جـاده بودیـم.
اداره کل راهـداری جنـوب کرمان با حوزه وسـیع 7 شهرسـتان 
جنوبی که سـالها طعم محرومیت را چشـیده و کم کاری هایی 
صـورت گرفتـه اسـت. بـا وجـود اداره کل راهداری جنـوب اوج 
خدمات به حد اعال رسـید و هرروز شـاهد خدمتـی نو در مراکز 

شـهرها و جاده های جنوب کرمان هسـتیم.
مهنـدس حمید رضایـی معـاون اداره کل راهـداری جنوب که 

در همـه نقـاط جنوب کرمان پـای کار و در حال خدمت اسـت.
پـس از سـاماندهی و آسـفالت ورودی شـهر جیرفـت اینبـار بـه 
شهرسـتان عنبراباد سـفر کرده و در اقدامی جهادی با حمایت 
هـای مدیرکل راهـداری و حمل و نقل جـاده ای جنوب کرمان 
جنـاب مهنـدس جمیلـی و مهنـدس رهبـر معـاون راهـداری 

خدمتـی مانـدگار از خـود به یادگار گذاشـتند.
ورودی هـای شـهر عنبرآبـاد که سـالها لنـگ بودجه بـود اینبار 
بـا تدبیـر مهندس جمیلی و همت و پشـتکار مهنـدس رضایی 
و مهنـدس رهبـر سـاماندهی و آسـفالت شـد. که ایـن خدمت 

شـامل ورودی هـای دیگـر نقـاط این شـهر خواهـد بود.
و  نوبـت سـاماندهی  در  بقیـه شـهرهای جنوبـی  همچنیـن 
آسـفالت ورودی آنـان خواهنـد بود که شـاهد تحولی عظیم در 

ایـن مناطـق خواهیـم بود.
 مهنـدس رضایـی در گفتگـو بـا خبرنگار نشـریه خرمـا گفت : 
بلوار شـهر علـي اباد عمران ۲.۵ کیلومتر به عـرض ۱۰ متر کار 

آسـفالت آن به پایان رسـید.
ایشـان همچنین بـه زیرسـازی و آسـفالت دیگر مناطق اشـاره 
کـرد و افـزود: ورودی شـهر عنبرابـاد از طـرف خضرابـاد قبـل 

از میـدان ورودي ۱ کیلومتـر بـه عـرض ۹ متـر کار آن بـه پایـان 
رسید.

وی اشـاره کرد که دور میدان ورودي شـهر عنبرآباد ، میدان اول 
تـا دوم ۱.۷ کیلومتر به عرض ۱۲ صورت گرفت. 

رضایـی مجمـوع خدمـات آسـفالت صـورت گرفتـه  را  تقریبا ۵ 
کیلومتـر بـا نزدیک20 میلیـارد ریـال هزینه بیـان نمود. 

ورودی  دیگـر  باقیمانـده  کارهـای  مـورد  در  پایـان  در  وی 
شـهرعنبراباد اشـاره کـرد و گفـت : بلـوار مختـار آبـاد رفـت و 

می شـود. گذاشـته  مناقصـه   بـه  بـزودی   برگشـت 

ٍة( ] انفال ۶۰[ وا َلُهْم َما اْسَتَطْعُتْم ِمْن ُقَوّ ِعُدّ
َ
)َوأ

»هر نیرویی در قدرت دارید، برای مقابله با آن ها )دشمنان(، آماده سازید.«
 سپاهی از جنس مردم، که در این 40 سال، لحظه به لحظه بر محبوبیتش میان 
ملت افزوده شده و تاثیر مثبت حضورش در همه عرصه ها، خصومت دشمنان 
با آن را، بیشتر کرده است. سپاه با پاسداران جان بر کفش در 40 سال انقالب 
اسالمی در همه برهه ها حامی مردم و در کنار مردم بوده اند و لحظه ای از مردم و 
در جهت خدمت به آنان غافل نشده اند. خوب فرمودند آن پیرجماران اگر سپاه 
نبود کشور هم نبود. از دفع حمله ضد انقالب تا شر داعش به خودشان نمونه 
بارزی از جانفشانی های لشکر سپاه اسالم است، که باعث آرامش و امنیت در 

جهان اسالم خصوصا در ایران اسالمی شده است.
وجود و تربیت سرداران دلیری در سپاه اسالم که در زمان جنگ و در دوران 
درخت تنومند انقالب اسالمی امنیت کامل را برای مردم ایران و شیعیان و 
مسلمانان جهان اسالم به ارمغان آورده اند.  آنان که به  عنوان بازوی قدرتمند 
نظام و گام استوار در مقابله با دشمنان انقالب اسالمی، از کیان، شرف و ناموس 
این کشور و ملت دفاعی قهرمانانه نموده اند و در حساس ترین لحظات تاریخ 
انقالب اسالمی همچون دژی مستحکم، در خط مقدم جبهه مقاومت و دفاع از 
حریم والیت و پاسداری از ارزش های انقالب و نظام اسالمی قرار دارند. پاسداران 
مردان بی ادعا و از خود گذشته ای هستند که همواره در حساس ترین لحظات 
تاریخ برای برافراشتن پرچم حق و عدالت و دفاع از مظلومان شجاعانه به پا خاسته 
اند ؛ هرچند در طول تاریخ بشری کم نبوده اند کسانی که برای ترویج حق و 
مکارم اخالق ، جانانه به میدان عمل پای نهاده و در این مسیر ، جان شیرین خود 
را فدا کرده اند اما باید گفت که از میان این آزاد مردان شهید هیچ یک چون ابا 
عبدالله الحسین )ع( جاودانه نشد و حقیقت خواهی و مجاهدتش چون سرور 
و ساالر شهیدان که اکنون الگو و مقتدای پاسداران انقالب اسالمی ایران است 
شهره خاص و عام نگردید و بی شک حسین )ع( الگوی کامل و جاودانه پاسداری 
از ارزش ها برای رادمردان تاریخ است. خالصه همسویی جنگ طلبان حاکم بر 
کاخ سیاه و صهیونیست ها موجب شد سپاه پاسداران انقالب اسالمی در لیست 
تروریستی آن ها قرار گیرد. این تصمیم امریکایی ها را صرفًا نمی توان امری 
شتاب زده و احساسی تلقی کرد. آنچه امریکا اعالم کرد نتیجه عقده حقارت و 
ناکامی ۴۰ ساله ای است که دژ استوار سپاه در حفاظت همه جانبه از هویت و 
استقالل ایران و غرب آسیا به ارمغان آورده است. بدون تردید امریکا سپاه را عامل 
ناکامی همه طراحی ها و دسیسه های خود در خاورمیانه از یک سو و ماندگاری 
نظام جمهوری اسالمی از سوی دیگر می داند. و برای استمرار ظلم های خود 
چاره ای جز این حرکات و تصمیمات مبتدی ندارد. میلیاردها دالر هزینه آمریکا 
در عراق و سفر شبانه به این کشور نتیجه ترس و دلهره ونداشتن اعتماد به 
خودشان است.  آری نتیجه ایجاد سپاه پاسداران به فرمان امام خمینی ره در 
دوم اردیبهشت سال 58 ، امنیت و آرامش برای جهان اسالم و کشورهای مظلوم 

عالم و خار چشمی در چشم جهانخواران و ظالمان کره خاکی شد.
این روز  مبارک را به سکاندار کشتی انقالب اسالم امام خامنه ای و همه جان 
برکفان سپاه اسالم، فرماندهان، پاسداران و بسیجیان تبریک و تهنیت عرض 

می نمایم.

به بهانه دوم اردیبهشت؛

سالروز تاسیس سپاه پاسداران

یادداشت مدیر مسئول

 مهندس رضایی گفت : بلوار شهر علي اباد 
عمران ۲.۵ کیلومتر به عرض ۱۰ متر کار 

آسفالت آن به پایان رسید، وی اشاره کرد که دور 
میدان ورودي شهر عنبرآباد ، میدان اول تا دوم 

۱.۷ کیلومتر به عرض ۱۲ صورت گرفت. 
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شماره ثبت ۲۰۱ 

بدینوســـیله از کلیـــه اعضـــاء هیئـــت مدیـــره و ســـهامداران شـــرکت  فـــوق دعـــوت مـــی شـــود 
کـــه در جلســـه مجمـــع عمومـــی عـــادی بطـــور فـــوق العـــاده/ مجمـــع عمومـــی فـــوق العـــاده 
ســـاعت ده صبـــح روز شـــنبه مـــورخ 10 /2 /98  آدرس:دفتـــر مرکـــزی شـــرکت بلـــوار امـــام 

جنـــب شـــرکت نفـــت 
۰۳۴۴۳۳۱۳۰۳۶ تلفن دفتر شرکت

حضور به عمل برساند.

دستور جلسه :
تصویب صورتهای مالی

بررسی عملکرد گذشته شرکت 
انتخاب بازرس 

تصمیم در خصوص برنامه های آتی شرکت 
بدلیـــل خـــروج یکـــی از اعضـــای هیئـــت مدیـــره شـــرکت انتخـــاب عضـــو علـــی البـــدل بـــه 

اعضـــای اصلـــی هیئـــت مدیـــره.

هیئت مدیره شرکت تعاونی چند منظوره هلیل

هفته  این  های  خطبه  در  جیرفت  جمعه  امام 
نمازجمعه جیرفت گفت: مدیران باید خادم مردم 
باشند لذا باید زندگی ساده ای مثل مردم داشته 

باشد. 
حجت االسالم رضا سعادت فر افزود: وقتی حقوق 
نجومی و زندگی اشرافی گری در جامعه ترویج پیدا 

می کند فساد اقتصادی بیشتر می شود.
وی اظهار داشت: امروز فرستادن بچه ها به کالس 
موسیقی نوعی ترویج موسیقی بوده و این یعنی 
تغییر سبک زندگی جامعه و جدایی از ارزشهای 
جامعه است. وی از نمایندگان مجلس خواست تا 
در مساله سند 2030ورود کنند، گفت: نمایندگان 
مجلس نباید به مسئوالن دولتی اجازه اجرای این 
سند را دهند. خطیب جمعه جیرفت بیان کرد: 
دشمن از ابتدا تاکنون رهبری را در جامعه جایگاه 

تشریفاتی داشته باشند لذا امروز دشمنان دنبال 
ترویج این مساله هستند.

جامعه  پیشرفت  مهم  رمز  را  مداری  والیت  وی 
را  دشمن  روحیه  این  گفت:  و  برسمرد  اسالمی 
ناامید می کند. وی به بستن صفحه اینستاگرامی 
سردار سلیمانی اشاره کرد و گفت: اگر امام گوشه 
چشمی عنایت کنند دشمنان را از صفحه روزگار 
محو می کنند. وی از شهردار و مجموعه مسئوالن 
برای خدمات در زمان سیالب تشکر کرد و گفت: 
الیه روبی رودخانه ها باید بصورت ویژه در دستور کار 

قرار گیرد.
امام جمعه جیرفت ضمن تبریک هفته سربازان 
و  نابودی  عامل  گفت:  )عج(  زمان  امام  گمنام 
ناامیدی تروریست ها فعالیت های سربازان گمنام 

زمان)عج( است.

فرمانده انتظامی استان کرمان گفت: ۳ کالهبردار که در 
قالب شرکت لیزینگ کامیون های نیمه سنگین و سنگین 
مبلغ ۳۲۰ میلیارد ریال کالهبرداری کرده بودند با تالش 

کارآگاهان پلیس استان دستگیر شدند.
سردار رضا بنی اسدی فر، فرمانده انتظامی استان کرمان 
کالهبرداری  و  جعل  با  مبارزه  اداره  کارآگاهان  گفت: 
مطلع  اطالعاتی  اقدامات  انجام  با  آگاهی  پلیس 
شدند اشخاصی با ایجاد شرکت کاغذی تحت عنوان 
فروش لیزینگ کامیون در سطح شهر کرمان اقدام به 
کالهبرداری می کنند که به صورت ویژه موضوع را تحت 

رسیدگی قرار دادند.
وی ادامه داد: ماموران با انجام اقدامات فنی و پلیسی، 
در این رابطه ۳ متهم را دستگیرکردند که متهمان در 
تحقیقات پلیسی به کالهبرداری در قالب شرکت لیزینگ 
کامیون های نیمه سنگین و سنگین به مبلغ ۳۲۰ میلیارد 

ریال از ۸۵ نفر معترف شدند.
این مقام ارشد انتظامی افزود: متهمان اعتراف کردند 

با وعده فروش لیزینگی کامیون های نیمه سنگین و 
سنگین با اقساط، شرایط و تسهیالت بانکی با کمترین 
سود و اقساط طوالنی، مبالغی را از شهروندان دریافت 

می کردند.
وی با اشاره به اینکه متهمان از طریق مرجع قضائی با 
قرار بازداشت موقت روانه زندان شدند، تصریح کرد: با 
توجه به نوع تبلیغات و محل فعالیت متهمان، احتمال 
کالهبرداری خارج از محدوده شهر کرمان متصور بوده 
که این مسئله به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان 

قرار دارد.
سردار بنی اسدی فر در پایان گفت: طمع ورزی و کسب 
به  و دسترنج  بیشتر، واگذاری سرمایه  منفعت و سود 
اشخاص، بدون تحقیق و اعتماد بی جا بستر مناسب 
برای ارتکاب چنین جرائمی را فراهم می کند و شهروندان 
می بایست در انجام معامالت با هوشیاری بیشتری اقدام 

کنند.

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده / 
مجمع عمومی فوق العاده شرکت تعاونی چند منظوره هلیل

امام جمعه جیرفت: 

مدیران باید خادم مردم باشند

فرمانده انتظامی استان کرمان :

کالهبرداری ۳۲۰ میلیارد ریالی در پوشش شرکت لیزینگی

خواص_درمانی_زعفران_در_طب_اسالمی
✨ مالیدن محلول آن برای سر درد شدید و بی خوابی 

موثر است.
✨ گرد زعفران برای رفع خونریزی مفید است.

✨ برای تهیه گرد زعفران،زعفران را به مقدار مورد نظر 
گرفته در گرمای 25 درجه می خشکانند و نرم می 
کوبند و از الک ابریشمی نمره100بیرون می کنند 
و نخاله های ان را کنار می گذارند،معموال85درصد 

زعفران پاک به دست می اید.
✨ مقدار2دسی گرم تا2گرم از گرد زعفران برای رفع 

تشنج مفید است.
✨ خوردن 2گرم از گرد زعفران قاعده آور است.

شیر_بادام
✨کاهش خطر بیماری های قلبی

✨کمک به کاهش وزن
✨استخوانها را قوی میکند

✨سالمت کلیه و چشم
✨مفید برای دیابت
✨مراقبت از پوست

شیروزعفران 
 ✨ به شیرولرم زعفران اضافه کنیدوقبل ازخواب بخورید

    ✨  خواب راحتی داشته باشید
زعفران اثرُمسکن درددارد 

 ✨خون سازاست کبدراتصفیه وقوی میسازدوسرفه رارفع 
میکند

رابطه بین  دست و  سالمت
✨سوزن سوزن شدن:

خستگی وکوفتگی
✨مور مور شدن انگشت:

کمبود ویتامین
✨فشاربر اعصاب دست چپ:

آسیب ستون فقرات
✨بی حس شدن سر انگشت دست:

فشار خون باال

خشکی_لب)خشکی زیاد(
✨1✨سرکه انگبین )۲ واحد عرق نعنا + ۲ واحد عسل 
+ ۱ واحد سرکه انگور طبیعی ( یک سوم لیوان ازاین  
شربت ریخته و باقی را آب ریخته و شبها قبل از خواب 

میل شود .
✨2✨اگر گوشه لب ترک می خورد مالیدن روغن شتر مرغ 

به صورت موضعی.
✨3✨اگر وسط لب ترک می خورد مالیدن روغن کنجد یا 

زیتون داخل ناف.

 درمان_اسهال✨✨
و  میکروب کش  بهترین  بعنوان  عسل  مصرف    -1

ویروس کش.
2- مصرف  سویق برنج

3- ترکیب داروی جامع امام رضا علیه السالم و آب 
مورد.

4-خوردن نان برنجی
5-برنج همراه پیه

چربی سوزی
✨ مصرف »فلفل دلمه اے شیرین »

 باعث تحریڪ متابولیسم بدن شده
و به آب شدن چربی ها کمک

می ڪند

کرم سفید کننده پوست
1 فنجان آبلیمو را با 15 قطره گالب مخلوط کنید و 
یک توپ پنبه را داخل این محلول فرو برده و به صورت 
دورانی روی پوست خود بمالید و پس از 15 دقیقه 

بشویید و این کار را هر روز انجام دهید

مغز بادام غني ترین منبع ویتامین E یا ویتامین 
جوانی است.

✨میزان ویتامین E در بادام سي برابر گردو و ده برابر 
پسته است

✨همینطور بسیار مفید برای چربیسوزی و عضله سازی

ما به گوشی گنه کاریم

کالم نو
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حضرت آیت الله خامنه ای فرمانده معظم کل قوا 
و ماندگار  باارزش  از خدمات  با سپاس  در حکمی 
سردار سرلشکر پاسدار جعفری در فرماندهی سپاه، 
سردار حسین سالمی را با اعطای درجه سرلشکری 
به فرماندهی کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی 

منصوب کردند.
حکم  در  همچنین  اسالمی  انقالب  معظم  رهبر 
محمدعلی  پاسدار  سرلشکر  سردار  جداگانه ای 
جعفری را به مسئولیت قرارگاه فرهنگی و اجتماعی 

حضرت بقیةالله االعظم اروحنا فداه منصوب کردند.

متن احکام فرمانده معظم کل قوا به این شرح است:
 بسم الله الرحمن الرحیم

سردار سرلشکر پاسدار محمد علی جعفری
به حضور در عرصه های  تمایل جنابعالی  به  نظر 
فرهنگی و نقش آفرینی در جنگ نرم و با تقدیر از 
تالشهای شایسته تان در دوران فرماندهی کل سپاه، 
و اجتماعی  به مسئولیت قرارگاه فرهنگی  را  شما 
منصوب  فداه  ارواحنا  االعظم  الله  بقیة  حضرت 

می کنم.
توانمندیهای  و  گسترده  ظرفیتهای  از  بهره گیری 

ژرف در جامعه بویژه علماء دینی و نخبگان فرهنگی 
و جوانان جهادی و انقالبی برای گسترش و تبیین 
معارف انقالب اسالمی بر پایه خطوط ترسیم شده در 
بیانیه گام دوم، با برنامه ریزی عالمانه و مدبرانه و تعامل 
و هم افزایی با مجموعه های فرهنگی سپاه و بسیج از 

جنابعالی انتظار می رود.
توفیق شما را از خداوند متعال مسألت می کنم.

سید علی خامنه ای
۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

 بسم الله الرحمن الرحیم

سردار سرتیپ پاسدار حسین سالمی
نظر به ابراز ضرورت جابجایی در فرماندهی سپاه از 
سوی سردار سرلشکر پاسدار محمدعلی جعفری 
و با سپاس از یک دهه خدمت باارزش و پرحجم و 
ماندگار معزی الیه، با توجه به شایستگی ها و تجارب 
ارزنده جنابعالی در مدیریتهای کالن و مسئولیتهای 
گوناگون نهاد انقالبی و جهادی و مردمی سپاه، شما 
را با اعطای درجه سرلشکری به فرماندهی کل سپاه 

پاسداران انقالب اسالمی منصوب می کنم.
انتظار دارد ارتقاء توانمندیهای همه جانبه و آمادگی در 

همه بخشها و نیز تقویت گوهر درونی سپاه یعنی تقوا 
و بصیرت و همچنین گسترش مدیریتهای برخوردار 
از بنیه ی معنوی و توانایی های کارشناسی و اعتالء 
فرهنگی که در مدیریت سردار جعفری بدان پرداخته 
شده است، با ابتکارات جنابعالی افزایش یابد و سپاه 

در حرکت خود به سوی تکامل گامهای بلند بردارد.
توفیقات شما و همکارانتان را از خداوند متعال مسألت 

می کنم.
سید علی خامنه ای

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

با حکم فرمانده معظم کل قوا؛

سردار سرلشکر پاسدار حسین سالمی به فرماندهی کل سپاه منصوب شد

»

حامد تماس تصویری بگیر !!
میگـن: از وقتـی کـه حجتـی پـور از فرمانـداری 
منوجان استعفا داده حامد امیری در میهمانسرای 
حامـد  می کنـد،  تکذیـب  و  نشسـته  فرمانـداری 
گرچه به حجتی پور وابسـته اسـت و چنـد روزی او 
را ندیـده پیامـک می فرسـتد که حجتـی در جواب 
می نویسـد حامد تمـاس تصویری از واتسـاپ بگیر 

گوشـی ببینـم دسـت خودته یـا گمش کـردی.
____________

امینی روش: به کار و زندگیت برس!!
میگـن: وقتـی که خبـر اسـتعفای حجتی پـور در 
فضـای مجـازی منتشـر شـد و علـت اسـتعفا هـم 
کاندیداتـوری مجلـس یازدهـم ذکـر شـد، امینـی 
روش پیغـام داده محمـد بـه کار و زندگیـت بـرس 

تهـش همینجا بـود.
__________________

با مهران تا 1400 یا امتحانات خرداد؟ 
همه رفتند و مهران ماند، امینی روش، حجتی پور 
و مالیـی کـه بـرای مانـدن و رفتن مهران سـنجری 
نظـر می دادند خودشـان رفتند این وسـط تکلیف 

مهران نامشـخص است.
عـده ای می گوینـد تـا 1400 بـا مهـران و عـده ای 

می گوینـد تـا امتحانـات خـرداد با مهـران.
بنشینیم و نظاره گر باشیم. 

______________
بخشداران در دوردست دورهمی گرفتن!!

میگـن: بعـد از تودیـع امینـی روش و مالیـی از 
فرمانـداری هـای جیرفـت و عنبرآبـاد، بخشـداران 
و  اسـماعیلی  سـاردوئیه،  عنبرآبـاد،  جیرفـت، 
جبالبارزشـمالی در نقطـه ای دور از هیاهـو زندگی 
ماشـینی و بـدون از همه امکانات در مسـیر سـیل 
بـرروی سـنگهای سـفید دورهمـی گرفتـه انـد و با 
هم گل گفته اند و گل شـنیده اند که عکس آن در 

فضـای مجـازی در حـال نشـر اسـت.

دو  پور  حجتی  برای  روش  امینی  فراق 
هفته دوام داشت 

گرچه روزگار دو دوست احمد امینی روش و محمد 
حجتی پور را به هم رساند.

و این دوسالها در کنار هم طی الطریق کردند و از 
فرمانداری و بخشداری عنبرآباد تا فرمانداری جیرفت 
و منوجان از خودروهای زانتیا دلفینی تا مگان سفید 
آیفون  تا  از گوشی های سامسونگ 620  یخچالی 

سیبی همه این روزها گذشت.
اما 15 فروردین 98 به یکباره خبر استعفای احمد 
امینی  و  پیچید  جنوب  در  بمب  مثل  روش  امینی 
روش با صندلی سلطنتی چرخان فرمانداری جیرفت 
و  خدمت  تودیعش  مراسم  در  و  کرد  خداحافظی 
اما  رفت.  و  رفت  و  ندانست  شده  تمام  را  سیاست 
این محمد حجتی پور بود که دلش هوای چهارراه 
فرمانداری می کرد اما یار نبود به ناچار باید به موبایل 
زنگ میزد که این فراق دو هفته بیشتر حجتی پور را 
روی پا نگه نداشت و در 30 فرودین دو هفته بعد خبر 
استعفای حجتی پور هم خبر اول رسانه ها و فضای 
مجازی شد.حال این دو نفر هردو بعنوان کاندیدای 
انتخابات مجلس یازدهم در حال تدارک و آماده سازی 
هستند. اوضاع چه شود و گزینه نهایی چه گردد نیاز 

به زمان است.

✨ عطاپور گرچه جوان است اما....
گرچه  جیرفت  فرمانداری  سرپرست  عطاپور  ابوذر 
جوان است و کلید فرمانداری جیرفت را پله ای برای 
رویاهای یک جوان می داند و به دور می اندیشد اما 
این توان علمی و تجربه در او نهفته و بالقوه است که 
می تواند سال های نه چندان دور چهره ای کشوری 
شود که این امر نیاز به تدبر و دوری از حواشی ایشان 
دارد، که تقریبا تاکنون در این زمینه موفق بوده است 
و باید در جیرفت مصمم تر و با اراده ای قوی تر گام 
بردارد که مهره های شطرنج را خوب جایگذاری کند.

 محمود رییسی تجربه به کارش می آید
گرچه شهرستان عنبرآباد نیاز به همت مضاعف برای 
با تدبیر محمود رییسی  این همت  و  خدمت دارد، 
سرپرست فرمانداری با تجربه ای که سالها در مرکز 

استان بدست آورده سخت و دشوار نیست.
رییسی که 23 ساله تجربه در سمت بخشداری های 
برای  را  خوشی  روزگاری  آورده  بدست  استان  مرکز 
عنبرآباد قهرمان پرور پیش بینی می کند و قطعا در 

این جایگاه موفق خواهد بود.

طب شیعه

خرما



انتظار_فرج
وقتی سـرما می  خوریم نه  عطر گل ها را می  فهمیم و نه مـزه غذاهای خوشمزه را . 
ویروس گناه هم همین   طوره . باعث میشه ما از عطر انتظار که با ارزش  ترین عبادت 

هست لذت نبـریم و مـزه  شـیرین این عبادت و بقیه ی عبادت ها را نچشیم
تا دیر نشده به فکر درمـان باشیم تا لذت  منتظر موال بودن را احساس کنیم

________________________________________________

رضایت_خدا
خانم و آقـایی در شـهـر مـیانه آذربایجان به میدانی که کارگران در آن می ایستند تا 
به کار بروند میروند و میگویند به سه کارگـر نیـاز دارنـد ولـی بیشـتـر از بیست هـزار 

تـومـان بــرای یـک روز کـار به آنهـا نمیدهند
خیـلی ها عـقب میـروند ولی از  میـان آن همه  کارگر سه نفر که نیازمند بودند به 

 ناچاربرای همان مبلغ همراه آن زن و مرد میروند که کار کنند. وقتی به خانه آن  ها
رسیدند پذیرایی شدند . یکی از کارگرها گـفت کـار را بگویید تا شروع کنیم

مـرد گـفت کاری نداریـم که انجام بدهید فقط چند لحضه صبرکنیدتا  دستمزدتان را 
بیـاورم بدهـم پـس از دقایقی صـاحب خـانه با شش میلیون تومان پول می آید و به هر 

نفر از کارگران دو میلیون تومان میدهد
و می  گـوید که ایـن شـش میلیون تومان پول حج بودکه انصراف دادیم وشما که 
به خاطربیست هزار تومان مجبور شدید بیاییـد کار کنیـد حتما خیلی  نیازمندید 

پس این پول رابه شما میدهیم شاید خدا هـم از ما راضی باشد
________________________________________________

مکافات_اندیشه
در بیـن بنی اسـرائیـل قاضی  ای بـود کـه میان مردم عادالنه قضاوت میکرد. وقتی که 

دربستر مرگ افتاد ، به همسرش گفت
هنگامی که ُمردم ، مـرا غسل بـده و کفن کن و چهـره ام را بپـوشان و مـرا بر روی تخت 

تابوت بگذار ، که به خـواست خدا، چیز بد و ناگوار نخواهی دید!
وقتی که ُمرد ، همسرش طبق وصیت او رفتار کرد. پس از چند دقیقه که روپوش را از 
روی صورتش کنار زد، ناگهان کرمی را دیـد که  بینی او را قـطعه قـطعه می کـنـد . از 
ایـن مـنـظـره وحـشت زده شـد. روپـوش را بـه صـورتش افـکـند و مـردم آمدند و جنازه 

او را بردند و دفـن کردند.
همان شب در عالم خـواب ، شـوهـرش را دیـد. شـوهـرش به او گـفـت آیا از دیـدن 
کرم  وحشت کردی؟ زن گفت آری! قاضی گفت سوگند به خدا! آن منظره وحشتناك 

به خاطـر جـانـب داری مــن در  قضاوت راجع به برادرت بود
روزی برادرت با کـسی نزاع داشت و نزد مـن آمـد . وقـتی برای قـضاوت نـزد مـن 
نشستند، من پیش خود گفتم: خدایا حق رابا برادر زنم قرار بده! وقتی که به نزاع آنان 
رسیدگی نمودم ، اتفاقا حق با برادر توبود و من خوشحال شدم. آنچه از کرم دیدی،  
مکافات اندیشه مـن بود که چرا که مـایل بودم حـق با برادر زنـم باشـد و بی طرفی را 

حـتی در خـواهش   قلبی ام به خاطر هوای نفس حفظ نکردم!
رنـج نبایـد تو را غمگین کـند ، ایـن همان جایی است که اغلب مردم اشتباه میکنند

اگر به جای محبتی که به کسی کردید از او  بی_مهری دیده اید ، مأیوس نشوید 
چـون برگـشـت آن مـحـبت را از شـخـص دیگـری ، در زمـان دیـگـری ، در رابطـه بـا 

مـوضوع دیگـری خواهـید گـرفت.  شك نکنید! این قانون کائنات است

مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان از کسب 
کشور  نانو  های  آزمایشگاه  کشوری  برتر  رتبه 
توسط آزمایشگاه نانو کرمان برای سومین سال 

متوالی خبر داد.
 به گزارش اداره اطالع رسانی و روابط عمومی 
آموزش و پرورش استان کرمان، احمد اسکندری 
نسب با اعالم این خبر، افزود: براساس ارزیابی 
ستاد ویژه توسعه فناوری نانو، آزمایشگاه نانو مرکز 
پژوهش های علمی و آموزشی استان کرمان ، 
از نظر میزان فعالیت های انجام شده درآموزش 
فناوری نانو و کسب رتبه های برتر جشنواره های 
کشوری در سال 97 رتبه  برتر آزمایشگاه های نانو 
کشور را در بین 83 آزمایشگاه های نانو کشور در 

سال 97 به خود اختصاص داد.
وی برگزاری 40سمینار و کارگاه آموزشی مورد 
تایید ستاد نانو ویژه دوهزار نفر از دانش آموزان 
و دبیران استان ، حضور 6 تیم دانش آموزی در 
جشنواره کشوری نانو، کسب رتبه برتر جشنواره 
نانو و خوارزمی و  تعامل و همکاری موثربا باشگاه 
نانو درطول سال 97 را از مهمترین شاخص های 
انتخاب این مرکز آزمایشگاهی به عنوان مرکز  برتر 

کشوری بر شمرد.
پژوهش  مرکز  نانو  آزمایشگاه  است  ذکر  شایان 
های علمی و آموزشی در سال 95 و 96 نیز موفق 

به کسب رتبه برتر  کشور شده بود.
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وی برگزاری 
40سمینار و کارگاه 
آموزشی مورد 
تایید ستاد نانو 
ویژه دوهزار نفر 
از دانش آموزان 
و دبیران استان 
، حضور 6 تیم 
دانش آموزی در 
جشنواره کشوری 
نانو، کسب رتبه 
برتر جشنواره 
نانو و خوارزمی و  
تعامل و همکاری 
موثربا باشگاه نانو 
درطول سال 97 را 
از مهمترین شاخص 
های انتخاب این 
مرکز آزمایشگاهی 
به عنوان مرکز  
برتر کشوری بر 
شمرد.

*رئیس اداره 
اوقاف و 
امور خیریه 
شهرستان های 
بافت، رابر و 
ارزوئیه ادامه 
داد: در قوانین و 
مقررات اوقاف، 
این اجازه داده  
شده است که 
سازمان اوقاف در 
اموری که اداره آن 
به عهده اش هست 
شخص یا اشخاصی 
را به عنوان امین 
یا امنا در موقوفات 
منصوب کند.

نکته های ناب

حوزه  کارشناسان  از  جمعی  و  معاونان  مدیر، 
دفتر  در  حضور  با  پرورش  و  آموزش  اداری 
سرپرست جدید فرمانداری جیرفت، انتصاب 

وی را به این سمت تبریک گفتند
پرورش  و  آموزش  عمومی  روابط  گزارش  به 
شهرستان جیرفت در این دیدار صمیمی، مدیر 
وضعیت  از  گزارشی  ارائه  با  پرورش  و  آموزش 
و عملکرد دستگاه تعلیم و تربیت شهرستان،  
سمت  به  را  وزیری  عطاپور  ابوذر  انتصاب 
و رئیس شورای  سرپرست فرمانداری جیرفت 

آموزش و پرورش  تبریک گفت.
وی ضمن تجلیل از نگاه ویژه احمد امینی روش 
پرورش  و  آموزش  به  جیرفت  سابق  فرماندار 
،اظهار امیدواری کرد با سابقه ای که از فرماندار 
جدید سراغ داریم  و نظر به اینکه وی از خانواده 
های  چالش  و  ومشکالت  است  فرهنگی  ای 
کند،  می  درک  خوبی  به  را  پرورش  و  آموزش 
شاهد شکوفایی هرچه بیشتراستعدادهای ناب 
فرزندان این خطه باشیم . امیرتیموری تصریح 

و  عریض  دستگاهی  پرورش  و  آموزش  کرد: 
طویل است که نیاز به اعتبارات ویژه دارد و قطعًا 
آنچه از اعتبارات به این مجموعه تخصیص یابد 

هزینه نیست بلکه سرمایه گذاری است.
با اشاره به گوشه ای از  مدیرآموزش و پرورش 

امیدواری  ،اظهار  پرورش  و  آموزش  مشکالت 
کرد: در جلسات ویژه شورای آموزش و پرورش 

با طرح آنها در صدد رفع برآییم .
جیرفت  فرمانداری  جدید  سرپرست  ادامه  در 
ضمن قدردانی از مجموعه شاغالن در آموزش 

اینکه  عنایت  با  بنده  کرد:  اذعان  پرورش،  و 
آموزش و پرورش را منشا تحول در جامعه می 
دانم ،اعتقادات و قانون های خاص خود رابرای 
توجه ویژه به این دستگاه دارم و همیشه بر این 
باورم که باید اعتبارات دستگاه تعلیم و تربیت را 
خاص و منحصر به فرد دید، زیرا تربیت نخبگان 

در مدارس و توسط معلمان رقم می خورد.
عطاپور اذعان کرد: ساختار آموزش و پرورش 
به نحوی است که نباید معلم به غیراز دغدغه 
آموزش و پرورش به مشکالت سخت افزاری از 
جمله برق، آب، حصار و ... مدرسه بیندیشد، 
باید تمرکز مدیران و معلمان مدارس به رشد و 
اعتالی علمی و پرورشی دانش آموزان باشد و 
وظیفه ماست که به امداد آنها آمده و در صدد 

رفع سایرمشکالت آنها باشیم.
خاطر نشان می گردد: سرپرست فرمانداری و 
رئیس شورای آموزش و پرورش در خاتمه اعالم 
کرد آماده هر گونه همکاری و تعامل با مجموعه 

آموزش و پرورش می باشد.

دیدار مدیر، معاونان و جمعی از کارشناسان آموزش و پرورش
 با سرپرست جدید فرمانداری شهرستان جیرفت

در پی بیانه رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ  که سپاه پاسداران را سازمانی 
تروریستی نامید،با قلبی آکنده از نفرت چند جمله ای را تقدیم حضور نامبارکش 

خواهم کرد:
آقای ترامپ حواست به حرف هایت باشد...

اینجا ایران است...
اینجا صاحب دارد..

صاحبش سید علی است...
اینجا خاک حاج قاسم و محمدعلی است...

سرزمینم،زادگاه سردار جعفری است..
ما مردمان خطه همدانی هستیم...

این ما هستیم که کاخ سفیدت را حسینه می سازیم..
کمی توهم هایت را کنار بگذار..

آنگاه که ترس و دلهره وجودت را فرا گرفته و حرفی برای گفتن نداری؛
هر آنچه بر مغز پوچت می نشیند را بر زبان می آوری..

این سپاهی که ما بدان می نازیم
فوج فوج مالک اشتر دارد..

نویسنده:فاطمه سعیدی

موالیم تولدت مبارک....
سالم ای هاله ی شب های مهتاب...
سالم ای عاشق دل های بی تاب ...
سالم آقا،عزیز فاطمه،مهدی موال...

سالم ارباب من،شاه عطا،فرزند زهرا..
اال ای مهربان آقا

 کجایی؟،؟
دلم پر میزند سویت،بیایی

 
بیا مهدی که دل ها غرق خواب است..

نفس ها ،بند نفسی بی مرام است..
دلم آکنده از زشتی است،می دانم...

سرم غرق هوایت نیست،
می دانم...

اگر چه حال دل را خوب می دانی..
تفکر،ذهن و احوالش که می دانی  ..

ولی آقا منم این خوب می دانم...
اگر بی تو بمانم هیچ هیچانم...

صدایت می کنم آقا ...
بیا و زخم دوری را مداوا کن...

بکش دستی به بام تیره ی قلبم...
بزن نقشی به روح خسته و تنگم...

بشو نقاش دیوار هدف هایم..
بشو خطاط اشعار گه و گاهم...

برای سردر قلبم
به رسم عاشقی آقا...

بزن ابریشم پاکی
که دارد نام زیبا را...

نوشته روی هر تارش 
به پودش،نخ نخ حالش...

اال ای یوسف زهرا کجایی؟؟؟
تمام شد شعر من، اما چرایی؟!

چرایی مانده در ذهنم که آقا..
مرا سرباز تیمت،می نمایی؟،!؟
گنه کارم؛دلم غرق تمنا است...

کمک  زهرا  مهدی  ؛از  بدان  را  این  ولی 
خواست...

اللهم عجل لولیک الفرج

سروده ی فاطمه سعیدی

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان های 
بافت، رابر و ارزوئیه گفت: آن دسته از موقوفاتی 
که به دلیل بعد مسافت و وسعت منطقه امکان 
مدیریت آن ها توسط اوقاف به خوبی وجود ندارد 
واگذار  داوطلب  اشخاص  به  فراخوان  طریق  از 

می شود.
مهدی شریف در گفت وگو با خبرنگار نشریه خرما 
اظهار داشت: امروزه هم دولت و هم جامعه به 
این نتیجه رسیده اند که در تنگناهای اقتصادی 
فقط مشارکت است که می تواند آن ها را مرتفع 
سازد که یکی از این نوع مشارکت ها بدون شک 
وقف خواهد بود که می تواند نقش بسزایی در رفع 

مشکالت اجتماعی جامعه ایفا کند.
رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان های 
بافت، رابر و ارزوئیه عنوان کرد: به طور مثال اگر 
سالمندان،  خانه  بیمارستان،  درمانگاه،  فردی 
مسجد، مدرسه و نظایر آن را بسازد و وقف کند در 
واقع هم به دولت کمک کرده و هم به مردم، زیرا 
هم جامعه از منافع این موقوفات استفاده می کند 
و هم دولت از صرف چنین هزینه های گزافی 
معاف می شود و می تواند همین بودجه را صرف 
سایر کارهای زیربنایی دیگر کند. *وی افزود: وقف 
یک بنگاه عظیم اقتصادی است که تابه حال و به 

دالیل متعدد به خوبی مدیریت نشده است و با 
این همه سرمایه ای که سازمان اوقاف در حوزه 
اراضی و امالک داشته متأسفانه آن چنان  که باید و 
شاید در زمینه های اقتصادی فعالیت نکرده است 
درحالی  که اداراتی وجود دارند که با گرفتن زمین 
از سازمان اوقاف و پرداخت مبلغ ناچیز توانسته اند 

سرمایه های بسیاری برای نهاد خود رقم بزنند.

همانند  اوقاف  کرد:  خاطرنشان  شریف 
مدیریت  عدم  دلیل  به  که  است  سرمایه داری 
نتیجه  تاکنون  گذشته  در  موقوفات  مطلوب 
مناسبی از این سرمایه نگرفته است که حجم 
متعدد  حوزه های  در  سازمان  این  کار  وسیع 
فرهنگی، قرآنی، مساجد، بقاع متبرکه و اجرای 
از  است  زیاد  وقت  مستلزم  که  واقفین  نیات 

یکسو و از طرفی دیگر کمبود نیرو و نبود نیروی 
متخصص به این امر دامن زده و همین عوامل 
موجب تصرف بخش عظیمی از موقوفات توسط 
اشخاص حقیقی و حقوقی شده است که نتیجه 

آن تضییع حقوق موقوفات بوده است.
*رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان های 
بافت، رابر و ارزوئیه ادامه داد: در قوانین و مقررات 
این اجازه داده  شده است که سازمان  اوقاف، 
اوقاف در اموری که اداره آن به عهده اش هست 
شخص یا اشخاصی را به عنوان امین یا امنا در 

موقوفات منصوب کند.
اساس  بر  و  اساس  همین  بر  افزود:  وی 
در  دارد  نظر  در  اداره  این  جدید  سیاست های 
همین ابتدای سال جاری آن دسته از موقوفاتی 
که به دلیل بعد مسافت و وسعت منطقه امکان 
مدیریت آن ها توسط اوقاف به خوبی وجود ندارد 
را از طریق فراخوان به اشخاص داوطلب واگذار 
کند. شریف عنوان کرد: قطعًا با واگذاری اداره 
معتمد  اشخاص  یا  شخص  به  موقوفات  امور 
می توان زمینه مشارکت مردم در احیا موقوفات 
را همانند مساجد و بقاع فراهم  سازیم که قطعًا 
نتیجه آن رشد و شکوفایی این نهاد قدرتمند مالی 

خواهد بود.

 دکترفدائی در جمع اهالی روستاهای جهلدر و بنگرو 
بر محرومیت زدایی و توانمند سازی جوامع محلی 
تاکید و تصریح کرد: استانداری و دستگاه های اجرایی 
استان تمام توان خود را برای خدمت رسانی به مردم 

بویژه در مناطق محروم به کار خواهند گرفت.
طرح  کرمان  استانداری  عمومی  روابط  گزارش  به 
های عمرانی و تولیدی در روستاهای سخت گذر و 
دور افتاده جهلدر و بنگرو در 105 کیلومتری شهر 
قلعه گنج در راستای خدمات رسانی به مردم محروم 
منطقه مورد بهره برداری قرار گرفتند. در آیین بهره 
برداری از واحدهای مسکونی در روستاهای جهلدر 
و بنگرو از توابع بخش چاه دادخدا شهرستان قلعه 

گنج اعالم شد: 58 واحد مسکن روستایی با مشارکت 
بنیاد مستضعفان و بنیاد مسکن استان کرمان به 
شکل کپرهای بهینه سازی شده و متناسب با شرایط 
اقلیمی منطقه، به صورت رایگان آماده شده است. 
بخشدار چاه دادخدا در این مراسم با اشاره به اینکه 
پنل خورشیدی برای این واحدها طراحی شده است 
بیان کرد: برای هر واحد مسکونی حدود 13 میلیون 
تومان هزینه شده که لوازم منزل شامل اجاق گاز، 
موکت و پتو نیز تحویل خانوارها شد و همچنین  حمام 
و سرویس بهداشتی نیز احداث شده است. بامری  
تصریح کرد: بسته غذایی و بهداشتی ماهیانه نیز از 
طرف کمیته امداد امام خمینی )ره( تامین می شود 

و بسته لوازم التحریر و پوشاک دانش آموزان نیز در این 
روستاها تحویل خواهد شد. ناوکی فرماندار قلعه گنج 
نیز گفت: پروژه تامین آب روستایی منطقه با اعتبار 
9 میلیارد ریال با مشارکت استانداری کرمان و بنیاد 
مستضعفان به طول شبکه 2هزار و 500 متر افتتاح 
می شود. فرماندار قلعه گنج اظهار داشت: با بهره 
برداری از این پروژه 60 خانوار روستایی از نعمت آب 
شرب سالم بهره مند خواهند شد. وی افزود: تعداد 
58 واحد مرغداری با اعتبار 104 میلیون تومان و 
ظرفیت 1358 مرغ تخم گذار به صورت بالعوض در 
روستاهای جهلرود و بنگرو تحویل خانوارها شد. ناوکی 
تصریح کرد: جهت حمایت از این طرح، راهبر شغلی 

در روستا بر واحدهای مرغداری نظارت می کند و تخم 
مرغ تولیدی نیز خریداری می شود.

فرماندار قلعه گنج بیان کرد: همچنین امروز با حضور 
استاندار و رئیس بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی 
پروژه های خانه ورزش، روشنایی معابر و نصب دکل 
دیجیتال تلویزیونی برای روستاهای جهلرود و بنگرو 
انجام شد. وی با اشاره به لزوم اشتغال برای اهالی 
با  بانوان  برای  منطقه گفت: کالس های گلدوزی 
همکاری اداره کل فنی و حرفه ای استان و شهرستان 

قلعه گنج در این روستاها دایر شده است.
استاندار کرمان همچنین خانه بهداشت روستای چاه 
زردان، نیروگاه خورشیدی یک مگاواتی قلعه گنج  را 

افتتاح و ساخت نیروگاه سه مگاواتی خورسیدی در 
این شهرستان را کلنگ زنی کرد.

دکترفدائی همچنین در روستاهای جهلدر و بنگرو با 
دانش آموزان  گ و معلمان دو مدرسه گفت و گو کرد.

عالوه بر این استاندار کرمان در مسجد روستای چاه 
زردان بااهالی دیدار و پای صحبت های آنها نشست.

دکترفدائی همکاری و مشارکت اهالی در طرح های 
توانمندسازی را مهم ارزیابی و  از دانش آموزان برگزیده 
روستا تقدیر نمود. به گزارش روابط عمومی استانداری 
کرمان همچنین با اهدای لوح تقدیر از سوی سعیدی 
کیا رئیس بنیاد مستضعفان از ناوکی فرماندار قلعه گنج 

تقدیر شد.

باحضوردکترفدائی استاندارکرمان و سعیدی کیا رئیس بنیاد مستضعفان؛

بهره برداری از طرح های عمرانی در روستاهای سخت گذر قلعه گنج

خرما

مسعود جمیلی کرمانی در گفت و گو با خبرنگار 
ایرنا افزود: پس از بازدیدهای کارشناسان این 
اداره کل از مناطق سیل زده، در مجموع 830 
میلیارد ریال خسارت به راهها و 146 میلیارد 
ریال خسارت نیز به ابنیه راهها در این منطقه 

گزارش شد.
وی تصریح کرد: با توجه به حجم بارندگی ها در 
جنوب کرمان، در مجموع بیش از 970 کیلومتر 
از راههای ارتباطی این منطقه همچون آسفالت 

و شوسه دچار خسارت شده است. 
جمیلی ادامه داد: همچنین در این سیالب، 90 
آبنما تخریب و خسارت دید و به 107 دستگاه پل 

نیز به صورت جدی خسارت وارد شد.
وی گفت: همچنین 354 کیلومتر راه آسفالته 

بین 30 تا 80 درصد تخریب و به 620 کیلومتر 
راه روستایی خاکی نیز آسیب جدی وارد شده 

است. 
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای جنوب 
کرمان از عملیات بازگشایی مسیرهای مسدودی 
عملیات  گفت:  و  داد  خبر  کرمان  جنوب  در 
بازگشایی مسیرها بالفاصله پس از فروکش کردن 

سیالب آغاز شد.
جنوب کرمان شامل هفت شهرستان و هشت 
اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای بوده و 
مرکز  از  مستقل  دیار،  این  راهداری  کل  اداره 
استان، هفت شهرستان با جمعیت یک میلیون 

نفر را تحت پوشش دارد.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای جنوب استان کرمان 

سیالب 976 میلیارد ریال به جاده های جنوب کرمان خسارت وارد کرد

به قلم یکی از جوانان بارز

تقدیم به ساحت مقدس حضرت ولی عصر)عج(

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان های بافت، رابر و ارزوئیه:

واگذاری مدیریت موقوفات به اشخاص معتمد از طریق فراخوان
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عدالت در توسعه شهر جیرفت به ایستگاه کلرود و کهوروئیه رسید

شـهر جیرفـت توسـعه و زیـر سـازی آن در همه نقاط شـهری در حـال انجام 
است.

کارهایی که سـالها برزمین مانده بود با تدبیر مهندس حسـین زاده شهردار 
این شـهر به سـرانجام رسید. کلرود و کهوروئیه که سـالها گرد و خاک کوچه 

ها و مظلومیت آن بر سـیمای مردمش نشسته بود.
حسـین زاده با تحولی عظیم و تدبیری منحصر بفرد قطار توسـعه و تدبر را 
بـا حرکـت جهادی به این مناطق رسـاند و امروز تحول در کلـرود و کهوروئیه 
در حـال خود نمایی اسـت. مردم کلـرود و کهوروئیه این خدمـات و تحوالت 
اساسـی را فرامـوش نخواهنـد کرد. مهندس حسـین زاده شـهردار جیرفت 
در حاشـیه ایـن خدمـات بـه خبرنگار مـا گفت : شـهرداری  بدنبال توسـعه 
خدمـات رسـانی در محالت محـروم و معابر اصلی و فرعی بـرای رفاه هرچه 

بیشتر شـهروندان است.
شـهردار در ادامـه  نهضـت آسـفالت کـه در راسـتای خدمـات  رسـانی بهتـر 
بـه محـالت شـهر از سـال گذشـته درحـال اجـرا می باشـد، اظهـار کـرد: 
اینکـه  بـر  تاکیـد  بـا  و  خدمات رسـانی، وظیفـه ذاتـی شـهرداری اسـت. 
شـهرداری جیرفـت بـه دنبال ارایه خدمات بیشـتر به شـهروندان می باشـد 
گفـت: دراین مسـیر نیازمنـد همـکاری و همراهی خود مردم نیز هسـتیم.

 مهنـدس حسـین زاده بـا اشـاره بـه کسـب اطـالع از مشـکالت مـردم در 
بازدیدهـای میدانـی از سـطح مناطـق و محالت تصریـح کرد: سرکشـی از 
محـالت مختلـف و خصوصا محـالت قدیمی و کمتر توسـعه یافته خدمات 
 رسـانی بـه مـردم از مهمتریـن اولویت هـای کاری شـهرداری جیرفـت مـی 

باشد.
 در همیـن راسـتا با تالش ویـژه نیروهای خدوم شـهرداری و حمایت اعضاء 
محتـرم شـورای اسـالمی شـهر جیرفـت پـس از اجـرای عملیات زیرسـازی 
معابر و خیابان های اصلی و فرعی انقالب و بهشت در محله کهوروئیه،هم 
اکنـون کوچـه انقـالب ۲۳ در حال آسـفالت ریزی و اتمـام این عملیات می 

باشد.
شـهردار تاکیـد کـرد: شـهرداری جیرفـت بـا رویکـردی متفـاوت نسـبت به 
گذشـته در راسـتای جلب رضایت مردم و افزایش خدمات در محالت کمتر 
توسـعه یافته حرکت می کند و امیدواریم رضایت هرچه بیشـتر شهروندان و 

سـاکنین محالت مختلـف را جلب نماییم.

پس از اجرای عملیات زیرسازی معابر و خیابان های اصلی و فرعی انقالب و بهشت در محله کهوروئیه،هم اکنون کوچه انقالب ۲۳ در حال آسفالت ریزی و اتمام این عملیات می باشد.

در ایام عید نوروز که سیل دروازه قرآن شیراز کام 
مسافران این شهر را تلخ کرد، شیرازی های مهمان 
نواز با اسکان و خدمات به مهمانان نوروزی از آالم 
آنان کاستند و از شیرازی ها برای مردم ایران خاطره 

ای ماندگار ثبت شد. 
در جواب این اقدام و کار حسنه مردم شیراز حاج 
غالم سعیدی از خیرین و جایگاه داران جیرفت 
صاحب جایگاه پمپ بنزین باب الحوائج جیرفت به 
200 خودرو شیرازی که میهمان جنوبی ها بودند 

هرکدام 50 لیتر بنزین هدیه نمود. 
✨ به پاس مهمان نوازی شیرازی ها از هموطنان 
سیل زده درشیراز  به شیرازی های عزیزی که برای 
مسافرت جیرفت را انتخاب کردن به 200 ماشین 
شیرازی هرگدام پنجاه لیتر بنزین بصورت رایگان 

هدیه می شود. 
✨مسافرین محترم می توانند سوختگیری را در 
جایگاه باب الحوائج  جیرفت واقع در بولوار سلطان 

سید احمد نرسیده به پلیس راه جیرفت با مراجعه 
به مدیر جایگاه  اقای زنگنه انجام دهند  

 سعیدی انجمن جایگاهداران
*پ.ن: شنیدن اینجور اخبار  بخصوص از طرف 
جنوبی های خونگرم و جیرفتی های نجیب این 

روزها حال آدم را خوب می کند.*
این اقدام حسنه این خّیر جیرفتی بازتاب خوبی در 

کشور داشت و نامی نیک به یادگار ماند.

عیدی جیرفتی به شیرازی ها؛

1۰ هزار لیتر بنزین هدیه به شیرازی های مهمان نواز
انا لله و انا الیه راجعون

انا لله و انا الیه راجعون

ربارد  ارجمند جنا  ب آاقی مهندس مسلم رموجی
 دمریکل صنعت، معدن و تجارت جنوب رکمان

مصیبـت  وارده را خدمـت شـما و خانـواده محتـرم تسـلیت عـرض نمـوده ، برایتـان از حضـرت 
باریتعالـی صبـر و اجـر و  بـرای آن عزیـز از دسـت رفتـه غفـران الهـی مسـالت دارم.

غالم سعیدی 
عضو جایگاه داران پمپ بنزین جنوب

صدیق مکرم جنا  ب آاقی مهندس روح اهلل شهدادژناد 
معاون رفماندار جیرفت

ایـن فقـدان عظیـم باعث تالم و تاثر گردید. این مصیبت بزرگ را خدمت شـما عزیزان تسـلیت 
عـرض نمـوده و از درگاه خداونـد رحمـان بـرای آن مرحـوم غفـران الهـی و برای شـما بزرگـواران 

صبـر و اجر مسـالت دارم.

غالم سعیدی 
عضو جایگاه داران پمپ بنزین جنوب


