
پیام تبریک  انتصاب

جناب آقای  ابوذر عطاپور وزیری فرماندار محترم شهرستان جیرفت
انتصـاب بجـا و شایسـته جنابعالی به این سـمت که نشـان از درایـت، لیاقت و توانمنـدی شـما دارد را صمیمانه تبریک 
و تهینـت عـرض نمـوده و رجـای واثـق دارم تعهـد و کارآمـدی های برجسـته شـما نوید بخش دسـتیابی هر چه بیشـتر 
ایـن مجموعـه بـه قلـه هـای رفیـع  پیشـرفت و توسـعه خواهد بـود. بدین وسـیله مقدم شـما بـرادر بزرگـوار و  بـا تجربه را 
گرامـی داشـته و حرکـت بـه سـمت افق های روشـن توام با سـعادت و تـداوم توفیقات شـما را از پیشـگاه ایزد متعـال در 
مسـیر منتهی به کسـب رضایت الهی و خدمت صادقانه به مردم شـریف و  والیتمدار شـهرزیبای جیرفت مسـالت دارم 
. همچنیـن از خدمـات جنـاب آقـای احمـد امینی روش فرماندار سـابق کمال تقدیر و تشـکر رابه عمل  داشـته و آرزوی 

توفیق و سـامتی برای ایشـان دارم.

مسلم مروجی مدیرکل سازمان  صنعت ، معدن و تجارت جنوب کرمان _ 
منصور مروجی عضو هیئت رئیسه انجمن سردخانه داران جنوب کرمان

پیام تبریک  انتصاب

  محمود رئیسی  فرماندار محترم شهرستان عنبرآباد
 بـا اهـداء سـام و آرزوی توفیقـات انتصـاب بجـا و شایسـته جنابعالـی بـه  ایـن سـمت بسـیار باعـث مسـرت 
و خشـنودی اسـت.از صمیـم قلـب انتصـاب جنابعالـی را تبریـک و تهنیت عـرض می نمایـم.و یقیـن داریم با 
عنایت به شایستگی و تجارب جنابعالی و استعانت از خداوند متعال شاهد رشد و شکوفائی هرچه بیشتراین 

مجموعـه خواهیـم بـود. توفیقـات روز افـزون و سـامتی شـما را از درگاه خداوند منان خواسـتارم.
همچنیـن از خدمـات جنـاب آقای نـادر مایی فرماندار سـابق کمال تقدیر و تشـکر رابه عمل  داشـته و آرزوی 

توفیق و سـامتی برای ایشـان دارم.
مسلم مروجی مدیرکل سازمان  صنعت ، معدن و تجارت جنوب کرمان _ 
منصور مروجی عضو هیئت رئیسه انجمن سردخانه داران جنوب کرمان

پیام تبریک  انتصاب

جناب آقایان ابوذر عطاپور وزیری فرماندار محترم شهرستان جیرفت
و  محمود رئیسی فرماندار محترم شهرستان عنبرآباد

بــا کمــال مســرت  انتصــاب شایســته  شــما بزرگــواران را بــه ایــن ســمت کــه بحــق از ســرمایه هــای ارزشــمند  
مــی باشــید، صمیمانــه تبریــک عــرض نمــوده، رجــای واثــق دارم کــه ایــن انتخــاب ســرآغاز راهــی پــر امیــد به 
ســمت دســتیابی بــه قلــه هــای رفیع توســعه  در ایــن دو شهرســتان بــوده و نوید بخش نشــاط و تحــرک  اهالی 
خواهــد بــود.  موفقیــت و ســربلندی شــما بــرادران ارجمنــد و کلیــه خدمتگــزاران بــه نظــام مقــدس جمهوری 

اســامی ایــران را از درگاه باریتعالــی مســالت مــی نمایم.
شیخ محمد احمدیوسفی مدیر مسئول نشریه خرما

سیل فدائی و انتصاب جوانان

خرما
سال هفتم * شماره  156 * دوشنبه 26 فروردین ماه 1398 * 

15 اوریل 2019* 9 شعبان 1440* قیمت 1000 تومان
هفته نامه منطقه ای  استان های : قم- کرمان - فارس 

هرمزگان- سیستان و بلوچستان- یزد_ چهارمحال بختیاری

فرماندار منوجان
 به دیدارارباب رجوع رفت

مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان خبرداد: 
چهارشنبه ۲۸ فروردین ماه ۹8 به 

عنوان روز » سیل همدلی و همراهی « 
در مدارس سراسر استان کرمان

استاندار کرمان تاکید کرد: 

فرمانداران برگزاری جشن های 
گلریزان  را پیگیری کنند

3 3 2

عطاپور و رئیسی به جای امینی روش و مالیی
در حالی همگی چشمهایشان گرم خواب بهاری بود به یکبار 
خبری در فضای مجازی منتشر شد      ؛ مضمون خبر این بود 
سه سرپرست فرمانداری جیرفت، عنبرآباد و رودبار با اباغ دکتر 
منصوب  شب  شنبه  ساعت 22.30  کرمان  استاندار  فدائی 

شدند.
گرچه شوک انگیز بود اما حامی امیدی وصف نشدنی در دل 

جوانان دهه شصت داشت.
فرماندار  تدبیر  دولت  ابتدای  از  که  جوانی  عطاپور  ابوذر 
ترین  موفق  از  و  بوده  جنوب  رودبار  کهنوج،  شهرستانهای 
فرمانداران دولت تدبیر و امید در کشور می توان وی را حساب 

کرد.
وقتی سیل و باران خبر اول در کشور شده بود عطاپور جوان 
با لباس هال احمر و چکمه، مرد اول خدمت دولت در بین 
مسولین جنوب کرمان بود. *عطاپور تنها فرمانداری در جنوب 
کرمان بود که هرساعتی از شبانه روز تماس میگرفتی خصوصا 
در ایام بحرانی در کنار مردمش بود و مزد زحماتش را توسط 
استاندار گرفت.* قباله حکومت سبزواران و جیرفت متمدن بنام 
جوان جنوبی زده شد و همه این آنتصاب را به فال نیک گرفته و 
خوشحال شدند. *اما سند مرکز حکومت  عنبرآباد هم به مردی 
کارکشته و کاربلد که سالها بخشداری ماهان، چترود و بخش 

مرکزی کرمان را مدیریت کرده بود واگذار شد.*
گرچه محمود رئیسی در سیستم وزارت کشور سرد و گرم روزگار 
چشیده و پخته شده اما در جنوب کمتر او را می شناختند که 
رزومه خدمتی آن برگی مورد تایید برای توسعه آینده عنبرآباد 

خواهد بود.
فرمانداران سابق جیرفت و عنبرآباد احمد امینی روش و نادر 
مایی خدماتی انجام داده و منشا تحول در این شهرستانها 
بودند. اما بقول معروف این پست و جایگاهها برای هیچکس وفا 
نکرده و باید گذاشت و گذشت. *آنچه برای امینی روش و مایی 
از امروز ماندگار خواهد بود خدمات آنان و قضاوت مردم است.* 
برای فرمانداران منصوب جناب آقایان عطاپور و رئیسی آرزوی 
موفقیت و برای آقایان امینی روش و مایی دست مریزاد و خسته 

نباشد عرض می نماییم.

سیل فدائی و انتصاب جوانان
خبر

جنگل کاری کردستانی
 به بار نشسته است

دیدار نوروزی رئیس و  معاونین سازمان صنعت، 
معدن و تجارت جنوب با  امام جمعه جیرفت

آغاز برداشت کلزا از سطح ۱۱۵۰ 
هکتار مزارع جنوب کرمان

فرماندار و شهردار 
عنبرآباد با همدلی به 

4مردم می اندیشند

��سام علیکم
آسـمان بلنـد فرهنـگ و هنر ایران زمین پیوسـته پرسـتاره باد و فـروغ فرهنگ فرزانگی ایرانیـان همـاره دل و دیده 
جهانیان را روشـنی و گرمی بخشـیده اسـت. جوهر این فرهنگ ایمان اسـت و جان مایه آن عشـق، و این اسـت 
راز مانـدگاری و جاودانگـی اسـام نـاب محمـدی )ص(؛ بدینوسـلیه ضمـن تبریـک مناسـبت انتخاب شایسـته 
ی جنابعالـی به سـمت سـر پرسـت فرماندار ی شهرسـتان جیرفـت  از خداوند منـان آرزوی موفقیت فـراوان برای 

حضرتعالـی و اسـتواری گامهایتـان را در راه تعالـی و قرب به خداوند خواسـتاریم.
و همچنین  ضمن تقدیر و تشـکر از جناب آقای حاج احمد امینی روش ازاینکه مدتی از بهترین سـال های عمر 
خود را در کنف الطاف خاصه ی الهی درکسـوت فرماندار شهرسـتان جیرفت به انجام وظیفه ی ثمر بخش و موثر 
در ایـن خطـه از سـرزمین ایـران عزیـز پرداخته اید به پاس تاش ها و زحمات مسـتمر شـما نهایت سـپاس و قدر 

دانـی را از  حضـرت عالی ابـراز می داریم.

   امید حمزه ای نژاد شهردار
 و شورای اسالمی  شهر درب بهشت
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ما به گوشی گنهکاریم
گام دوم تغییرات در جنوب کرمان 

باران بهاری کام نامزدهای انتخاباتی تلخ کرد

ربارد ارجمند جناب آاقی ابورذ عطاپور وزریی  

 رفماندار محترم شهرستان جیرفت



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 ۳۱ /۱ /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

 آئین تودیع و معارفه فرماندار شهرستان جیرفت با حضور 
سرپرست معاونت سیاسی و امنیتی استانداری کرمان، 
امام جمعه جیرفت، فرمانداران و مسئوالن جنوب استان 

کرمان برگزار شد.
حجت االسام رضا سعادت فر امام جمعه جیرفت در این 
آیین با تبریک اعیاد ماه شعبان و میاد امام حسین)ع( 
اظهار داشت: پست و مقام دنیایی یک امانت است و 
امیدواریم که همه ما از این مهم به خوبی امانت داری کنیم 
و از این فرصتی که در اختیار داریم برای خدمت به مردم به 

بهترین نحو عمل کنیم.
وی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقاب و هشت 
سال دوران دفاع مقدس یادآور شد: شهرستان جیرفت در 
دوران جنگ تحمیلی شهدای زیادی تقدیم نظام و انقاب 

کرده است که در لشکر ۴۱ ثارالله خوش درخشیدند.
امام جمعه جیرفت با اشاره به لزوم وحدت و همدلی در 
بین مسئوالن بیان کرد: امروزه تنها توقعی که مقام معظم 
رهبری از مدیران دارند این است که با همدلی و وحدت 
به مردم خدمتگزاری کنند و به دنبال مسائل سیاسی 

نباشند.
محمدصادق بصیری سرپرست معاونت سیاسی و امنیتی 
استانداری کرمان با تبریک روز پاسدار گفت: امروز شاهد 

وحدت و همدلی بسیار خوبی در منطقه هستیم.
وی به توصیه های مقام معظم رهبری در بحث آغاز گام 
دوم انقاب اشاره کرد و گفت: رهبر معظم انقاب کلید 

اساسی همه مشکات را امیدواری برشمردند لذا باید در 
این زمینه با روحیه جهادی تاش کنیم.

بصیری ادامه داد: قانون گرایی، عدالت، استفاده بهینه 

از امکانات و تاش جهادی باید در دستور کار قرار گیرد.
اجتماعی  و  امنیتی  سیاسی،  معاونت  سرپرست 
استانداری کرمان به انتخاب استان کرمان به عنوان معین 
منطقه سیل زده حمیدیه اهواز اشاره کرد و گفت: تاکنون 
۲ میلیارد تومان اقام مختلف از استان کرمان به مناطق 

سیل زده ارسال شده است.
 احمد امینی روش فرماندار سابق شهرستان جیرفت 
در مراسم تودیع خود گفت: به لطف دولت تدبیر و امید 
خدمات شایسته ای در جیرفت صورت گرفته و خدمات 

نظام قابل تقدیر است
وی افزود: من با خدای خودم خلوت کردم و به این نتیجه 
رسیدم که دیگر فرماندار سالهای ۹۶ و ۹۷ نمیتوانم باشم 
و ماندنم در کسوت فرماندار جیرفت شاید به صاح نباشد

امینی روش گفت: من امروز از محضر شما خداحافظی 
میکنم اما از دو چیز خداحافظی نخواهم کرد: خدمت و 

سیاست.
و سایر  امام جمعه جیرفت  با حضور  که  آیین  این  در 
مسئوالن محلی برگزار شد، ضمن معرفی ابوذر عطاپور 
وزیری به عنوان فرماندار جدید جیرفت، از زحمات احمد 

امینی روش نیز تقدیر شد./ کنارصندل
 تصاویر: محمدرضا براهام و محمدعلی شاه محمدی                        

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

ابوذر عطاپور وزیری به عنوان سرپرست فرمانداری جیرفت معرفی شد

سیب
⚠  ماحظات:

۱. خوردن سیب ترش باعث ضعف حافظه می شود؛
۲. اگر عروس در هفت روز اول بعد از زفاف سیب ترش 

بخورد باعث عقیمی رحمش می شود؛
⚠پیامبر گرامی اسام )ص( می فرماید: عروس را در 
هفته اولش از شیر، سرکه، گشنیز و سیب ترش بازدارید 
زیرا این چهار چیز رحم را سرد میکند و .... سیب ترش 
حیض شدن زن را قطع می کند و این برای او یک 

بیماری است.
⚠دراسة فی الطب الرسول المصطفی، جلد ۴، ص ۶۱۳ 

الی ۶۱۶

درمان_بی_خوابی_با_بیدمشک
۵۰⚠⚠ گرم بیدمشک خشک شده را در یک لیتر آب 

جوش 2 دقیقه بجوشانید و 12 دقیقه دم کنید.
⚠⚠سپس آن را صاف کرده و هر روز سه بار هر بار یک 

فنجان از آن را بنوشید.
گل  گرم   ۵۰ باید  بیدمشک،  گل  کرده  دم  ⚠⚠برای 
بیدمشک را که خشک کرده اید در یک لیتر آب خیلی 
جوش ۱۲ دقیقه دم کنید و شیرین کرده، هر روز سه بار 

و هر بار یک فنجان از آن را قبل از صرف غذا بنوشید.

خون_دماغ شدن
⚠ معموال معلول غلبه دم)خون( است

⚠البته برای صفراوی مزاج ها هم خونریزی مویرگ های 
بینی اتفاق می افتد

⚠درمان های کلی و مقطعی
⚠1 حجامت

⚠2 روغن بنفشه پایه کنجد ریختن در بینی
⚠3 خوردن سیب

⚠4 مصرف سویق سیب
⚠5 نوشیدن شیر طبیعی گاو

⚠ نکته: اگر شخص صفراوی باشد،
نیاز به درمان صفرا نیز دارد

صاف_کردن_صدا
به دنبال راهی برای صاف شدن صدای خود  ⚠ اگر 
هستید ، تخم کتان را امتحان کنید. مقداری تخم کتان 
را بجوشانید تا محلول  غلیطی حاصل شود. مقداری 
آب و عسل به این محلول اضافه کرده و میل کنید. برای 

تسریع درمان روغن گل سرخ به زیر گلو بمالید

درمان_کبدچرب
⚠اگرکبدشماچرب است کافیست هرروز صبح ناشتااین 

معجون رامیل کنید
⚠مواد الزم

⚠نصف لیوان آب سیب
⚠نصف لیوان آب کرفس 

⚠نصف لیموترش تازه رامخلوط ونوش جان کنید

صبح ها نخوابید 

⚠ صبح ها بیش از حد نخوابید 
⚠ خوابیدن بیش از حد موجب تولید هورمون های 

استرس شده که باعث گرسنگی میشود 

به  منجر  از 10 ساعت  بیش  ⚠ همچنین خوابیدن 
شاخص توده بدنی باالتر میشود

حافظه
⚠⚠هر کس ناشتا

به خوردن مویز مداومت کند
فهم و حافظه و

روزی وی زیاد می شود
و از بلغمش کاسته

می گردد⚠

آب_جوشیده
⚠با استناد به طب الرضا)ع( و سخن امام رضا)ع( است⚠
⚠⚠جوشیدن آب باعث میشود سنگینی ها و اماح 
از آن کسر میشود اماح موجود در آب  مخفی آب 

باعث ⚠
⚠گرفتگی عروق قلب ⚠مغز و باعث سکته می شود

⚠همچنین اگر آب بدن، آب سبک باشد پوست بدن 
براق و با طراوت جلوه می نماید

یکبار جوشاندن  آوردن آب جوشیده  ⚠⚠برای بدست 
آن کافی است ولی اگر آب جوشیده را سرد کنید و 
دوباره بجوشانید به ازای هربار جوشیدن قدرت درمان 

کنندگی آن بیشتر میشود.

زنگ خطر نارسایی کبد
شایعترین علت نارسایی کبد مصرف زیاد استامینوفن 
را  درد  وفقط  ندارد  درمانی  جنبه  قرص  این  است 

تسکین میدهد

⚠مصرف استامینوفن توسط زنان باردار باعث لکنت 
زبان بچه میشود

که  است  خستگی  آهن،  کمبود  عائم  از  یکی 
#دمنوش زنجبیل و عسل آن را برطرف می کند.

⚠ دمنوش زنجبیل و عسل عاوه بر کاهش دردهای 
قاعدگی، خستگی های ناشی از کمبود آهن را نیز از 

بین می برد.

خواص_درمانی_زعفران_در_طب_اسامی
قسمت ⚠⚠1

⚠ ترکیب مساوی زعفران و سعد کوفی و عسل برای 
تقویت حافظه مفید است.

⚠ ترکیب سنای مکی،سعد هندی،فلفل سفید،کندر 
برای  قوی  کننده  تقویت  باعسل  همراه  نر،زعفران 

حافظه است.
⚠ ضماد جامع امام رضا علیه السام با زعفران برای درد 

دنده ها مفید است.
⚠ خوردن ترکیب زعفران و دو برابر سعد با عسل برای 

شب ادرای مفید است.
به  مصنوعی  الک  و  رژ  جایگزین  بهترین  زعفران   ⚠

حساب می آید.

درمان خانگی تپش قلب⚠
️▪ مصرف روزانه آب انگور در کاهش تپش قلب موثر 

است.
️▪ قبل از خواب مخلوطی از یک لیوان آب، نصف لیوان 

آبلیمو و یک قاشق عسل میل کنید.
️▪ مصرف سبزی و میوه را افزایش دهید.

️▪ به فعالیت های جسمی روزانه مانند شنا و دوچرخه 
سواری بپردازید.

مانند  کافئین  حاوی  های  نوشیدنی  مصرف  از   ▪️
نوشابه، قهوه و چای بپرهیزید.

ما به گوشی گنهکاریم
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 دکتر محمدجواد فدائی در دیدار با اعضای 
هیات امنای ستاد دیه استان کرمان افزود: 
مبارک  ماه  در  گلریزان  های  جشن  برگزاری 
رمضان در تهران و استان کرمان را پیگیری 

خواهیم کرد.
رئیس کل دادگستری استان کرمان نیز با اشاره 
به اینکه در سال گذشته 400 مددجوی جرایم 
غیرعمد از زندان های این استان آزاد شدند، 
یک  در  مددجویان  تعداد  این  آزادی  گفت: 

سال، بی سابقه بوده است.
یدالله موحد با اشاره به کمک های ستاد دیه 
از  توجهی  قابل  بخش  اظهارداشت:  مرکز، 
کمک های ستاد دیه مرکز متناسب با کمک 
یافته  اختصاص  استان  این  به  خیران  های 

است.
وی با بیان اینکه سال گذشته 800 میلیون 
کرمان  استان  به  کشور  دیه  ستاد  از  تومان 
کمک شده است، ادامه داد:  در سال گذشته 

تمام توان مجموعه قضایی استان برای آزادی 
زندانیان جرایم غیرعمد به صحنه آمد و نتایج 
تواند  می  که  داشته  دنبال  به  خوبی  بسیار 
به عنوان یک الگو مطرح شود. وی تصریح 
گذشته  سال  در  کرمان  استان  خیران  کرد: 
60 میلیارد ریال برای  آزادی زندانیان جرایم 

غیرعمد کمک کرده اند.
رئیس کل دادگستری استان کرمان بر استفاده 
از ظرفیت شرکت های بزرگ اقتصادی استان 

برای آزادی زندانیان نیازمند جرایم غیرعمد 
تاکید کرد و ادامه داد: در حال حاضر 206 
مددجوی جرایم غیرعمد در زندان های استان 

کرمان حضور دارند.
مدیرعامل ستاد دیه استان کرمان نیز در این 
نشست گفت: در حال حاضر 206 مددجوی 
جرایم غیرعمد در زندان های استان کرمان 
حضور دارند که برای آزادی آنها به 80 میلیارد 
ریال نیاز است. سید حجت الله موسوی قوام 

افزود: بیشترین مددجویان جرایم غیرعمد در 
زندان های کرمان، سیرجان، بم، رفسنجان و 

جیرفت حضور دارند.
وی با بیان اینکه در سال  گذشته 70 میلیارد 
تومان اخذ رضایت شاکی را داشته ایم، گفت: 
در جشن گلریزان سال گذشته 7 میلیارد و 
142 میلیون تومان تعهد خیران را داشته ایم 
که از این میزان بیش از 6 میلیارد تومان وصول 

شده است.

استاندار کرمان تاکید کرد: 

فرمانداران برگزاری جشن های گلریزان را پیگیری کنند

 آئین تودیع و 
معارفه فرماندار 
شهرستان 
جیرفت با حضور 
سرپرست 
معاونت سیاسی 
و امنیتی 
استانداری 
کرمان، امام 
جمعه جیرفت، 
فرمانداران و 
مسئوالن جنوب 
استان کرمان 
برگزار شد.

»

گام دوم تغییرات در جنوب کرمان
میگــن: گام اول تغییرات که شــامل جابجایــی 3 فرماندار بــود در نیمه های 
شــب بــه وقــوع پیوســت و گام دوم هــم همیــن تعــداد فرمانــدار را در جنــوب 

کرمــان روی ویبــره خواهــد برد.
________

کار بر زمین مانده زیاد است
میگــن: آنقــدر کار در جنــوب کرمــان بــر زمیــن مانــده و نیــاز به انجام اســت 
کــه اگــر مدیــران 24 ســاعت فعــال و همگــی پــای کار باشــند تا پایــان دولت 

فقــط 20 درصــد خدمــات در همــه بخــش هــا صــورت خواهــد گرفت. 
مســولین دیدارهــای مــردم و حضــور در همــه مناطــق را بــه ســعه صــدر در 

دســتور کار قــرار دهنــد. و بــه مشــکات مــردم رســیدگی کنیــد. 
________

باران بهاری کام نامزدهای انتخاباتی تلخ کرد
میگــن: ایــام عیــد نــوروز و فروردیــن مــاه بهتریــن زمان بــرای تبلیــغ کاندیدا 
ــد و  ــر می زنن ــردم س ــازل م ــه من ــو ب ــال ن ــک س ــه تبری ــه بهان ــه ب ــت ک هس
ــا  ــد، ام ــت می گیرن ــر حمای ــی ب ــدی مبن ــدو تعه ــی دهن ــان م ــودی نش خ
ایــن فروردیــن مــاه بــاران و ســیل کام همــه کاندیــدا تلخ کــرد و نتوانســتند از 

فرصتــش نهایــت بهــره را ببرنــد.

طب شیعه

خرما



 بردبار_دانا
رسول خدا صلی الله علیه وآله از مکانی عبور میکردند، جمعیتی جمع شده بودند 
و مردی پر قـدرت را  تماشا میکردند که سـنگ بزرگی را از زمـیـن بـر میـداشت و 

همه از عـمل آن ورزشکار قوی در شگفت بودند
رسول خدا صلی الله علیه وآله پرسیدند این اجتماع برای چیست؟ مردم کار وزنه 

بـرداری آن  قهرمان را بـه عـرض ایشان رساندند
مـوال فرمـودند آیا به شما نگـویم قوی تر از ایـن مـرد کـیـست؟ سپـس فـرمـودنـد: 

ُه َرُجٌل َفَحِلَم َعْنُه َفَغَلَب َنْفَسـُه و ََغَلَب َشْیَطاَنُه َوَشْیَطاَن َصاِحِبِه َرُجٌل َسبَّ
قـوی تر از او کسی است که به او دشنام دهند و بردباری کند و بر نفس سرکش و 

انتقام جوی خود غلبه کند و بر  شیطان دشنام گو پیروز شود.
امـام صـادق علیـه السام نیـز فـرمـودنـد اَل ُتَماِر َفَیْذَهَب َبَهاُؤَك اَل ُتَماِرَینَّ َحِلیما َواَل 
ِفیَه ُیْرِدیَك جدال نکن که آبرویت می رود ، همچنین  َسِفیها َفِإنَّ َاْلَحِلیَم َیْغِلُبَك َوَالسَّ

با مـردم بردبـار و نـادان  مجادله نکنیـد زیرا شخص بردبار بر تو پیـروز می شود
ونادان تو را خوار میسازد. مشکاة األنوار ترجمه محمدی و هوشمند؛ جلد۱، 

ص۶۸۱

آرزوی_سقراط
پیش از آنکه سقراط را محاکمه کنند، از وی پرسیدند بزرگترین آرزویی که در دل 
داری چیست؟ پاسخ داد بزرگترین آرزوی مـن ایـن است که به باالتـریـن مکان آتن 
صعـود کـنـم و با صـدای بلنـد به  مردم بگویم ای دوستان! چـرا با ایـن حـرص و 
ولع بهترین و عزیزترین سال های زندگی خود را به جمع ثروت و سیـم و طا می 
گذرانـیـد ، در حالیکه آنگـونه کـه بایـد و شایـد در تعلیـم و  تربیت اطفالتـان کـه 

مجبور خواهـید شـد ثروت خود را برای آنها باقـی بگـذارید ، هـمت نمی گمارید؟

ُعمَرم_آب_شد
سیـد مهدی قـوام روزی از مجلس روضه سمت خـانه برمیگردد ، میشنود شخصی 
داد میزند آی مـردم بیایید یـخ های مـنو بخرین، این همه سرمایه ی منه،  سرمایه ام 

داره آب میشه و از بین میره…
وقتی سید این صحنه را میبینه همه یخ هـای آن مـرد را مـیـخـره و خـودش هـم 

میشینه کـنار دست اون مـرد یخ فـروش شروع میکنه به  گریه کردن…
مـرد یخ فـروش میپرسد شما چـرا گـریه میکنید؟ سیـد میفـرمـاد تـو با ایـن کارت 
درس بـزرگی به مـن دادی . تـو یـخ  هات داشت آب میشد ایـن همه داد زدی گریه 

کردی . من چکار کنـم که عمرم  آب شد

باید_قوی_بود
باید قوی بود ، باید از سخت ترین ضربه ها ، پله ساخت و باالتر رفت ، باید از بی 

انصافی ها ، درِس انصاف گـرفت و روِی تماِم بی مهری ها ، چشم بست !
نمی توان جلوِی سازهاِی ناکوِک زمانه را گرفت، اما میتوان مسیِر درست را ادامه 
داد و نگراِن هیـچ چیز نبود . می توان انعطاف پذیر شـد و با هر ضـربه ، حالِت 

بهتری گرفت ...
نه اینکه دلسـرد و نا امید شـد ، نـه اینکه جا زد و کنار کـشید. تا بوده ، همین بوده 
هـر چـه باالتر بـروی و نزدیک تر به  قله باشی ، بـاد و طـوفـان و زمـیـن و زمـانـه 

سخت تر میگیرد !
بـراِی پرواز ، در انتظاِر اثباِت نظـریه ی تکامـِل دارویـن نباش ! آسمان را به خانه 

ات ببر ..

گوسفندان_و_سیل
یکی از بزرگان و سرشناس مکه گـوسفند زیادی داشت . هرگاه چوپاِن او شیـر آنها 
را میدوشید و به او میداد ، مقدار زیادی آب را با آنها مخلوط میکـرد و به دیگران 

میفروخت
چوپان که از این عمل صاحب گوسفندان بسیـار ناخشـنـود بـود خطاب به او گفت  

خیانت نکـن کـه عاقـبت بـدی را در پی  دارد اما او تـوجه نمیکرد
روزی گوسفندان در دامنه کوهی مشغـول چرابودند که ناگهان باران شدیدی 
شروع به باریدن کرد و سیل بزرگی به راه افتاد و همه گوسفندان را با خود برد  

چوپان بدون گوسفندان به نزد مـالک گوسفندان رفت
اووقتی چوپان رابدون گوسفند مـشاهده کــرد ســؤال کـرد کـه گوسفندان مـرا 
چه کــردی؟ چـوپـان در جـواب گـفـت آن آب  هایـی کـه بـا  شیر مخلـوط کـردی 

جمـع  گردید و سیلی شـد و همه گوسفنـدان را با خود برد . جوامع الحکایات

مرد_آهنگر
حکیمی جعبه  ای بزرگ پر از مواد غذایی و سکـه و طا را به خـانه زنی با چـندین 
بچه قدونیم قدبرد. زن خانه وقتی بسته  های #غذا و پـول را دیـد شـروع کـرد به 
بدگـویی از همسرش و گـفت شـوهـر من آهنگری بـود که از روی بی  عـقلی دسـت 
راست و نصف صورتش را در یک حادثه در کار آهنگـری از دست داد و مدتی بعد از 

سـوختگی علیل و از کار افتاده گوشه خانه افتاد تا درمان شـود
وقتی هنوز مریض و بی حال بود چندین بـار در مــورد برگـشـت سـر کـارش بـا او 
صحبت کـردم ولی  به جـای اینکه دوباره سر کار آهنگری برود می گفت که دیگر 
با این بدنش چنین کاری ازاو ساخته نیست و #تصمیم داردسراغ کار دیگر برود. 
من هم که دیدم او دیگـر به درد ما نمیخورد برادرانم را صدا زدم و بـا کمک آنها او را 

ازخانه و دهکده بیرون انداختیم تا الاقل خـرج اضافی او را تحمل نکنیم
با رفتن او اطرافیان وقتی فهمیدن وضع ما خرابه از ما فاصله گرفتند و امروز که شما 
این بسته  های غذا و پول را برای ما آوردید مابه شدت به آن نیاز داشتیم. ای کاش 

همه #انسانها  مثـل شما جوانمرد و اهل معرفت بودند
حکیم تبسمی کـرد و گـفت  حقیقتش این بسته  از من نیست. فروشنده دوره  
گردی امـروز پیش من آمـد خواست اینها را به شما بدهـم . وقـتی حکیم خـواست 
برود در آخـرین لحظات برگشت گـفت راستی یادم رفت بگویم که دست راست و 

نصف صورت  فـروشنده دوره  گـرد سوخته بود

تولید مطلوب عملیات  به  به منظور دستیابی 
کاشت مطابق تقویم زراعی مناسب به صورت 
مکانیزه با استفاده از بذور هیبرید پربازده ارقام 

آگامکس ، تراپر و هایوال ۵۰ محقق گردید .
به گزارش روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی 
جنوب کرمان دکتر سعید برخوری رییس سازمان 
وزارت  اباغی  های  برنامه  برابر  اظهارداشت: 
جهاد کشاورزی و سیاست های اجرایی اقتصاد 
مقاومتی به منظور افزایش ضریب خودکفایی در 
تولید دانه های روغنی در سال زراعی ۹۷-۹۸ 
سطحی معادل ۱۱۵۰ هکتار از اراضی منطقه به 
کشت محصول استراتژیک کلزا اختصاص یافت.

وی افزود: به منظور دستیابی به تولید مطلوب 
عملیات کاشت مطابق تقویم زراعی مناسب به 
صورت مکانیزه با استفاده از بذور هیبرید پربازده 

ارقام آگامکس ، تراپر و هایوال ۵۰ محقق گردید .
رییس سازمان گفت: با هدف مصرف بهینه آب 
بیش از ۳۵ درصد از سطح زیر کشت محصول به 

سیستم آبیاری نوین تحت فشار تیپ مجهز گردید 
میدانی  های  ارزیابی  برابر  کرد:  تصریح  وی   .
صورت گرفته با توجه به تاش کشاورزان در بهبود 

عملیات بهزراعی ، کنترل امراض و آفات و تغذیه 
مناسب، مزارع وضعیت مطلوبی دارد

واصله  گزارشهای  اساس  بر   : داشت  بیان  وی 

در   ۹۸ فروردین   ۱۷ از  محصول  برداشت 
شهرستان رودبار جنوب آغاز و پیش بینی می 
گردد از سطح مذکور بیش از ۲ هزار و پانصد تن 
محصول با کیفیت در جنوب کرمان تولید و به 

مراکز خرید تحویل گردد.
دکتر برخوری از کشاورزان درخواست کرد: قبل 
از برداشت با مراجعه به مراکز جهاد کشاورزی و 
هماهنگی با کارشناسان پهنه ،مطابق مشخصات 
به  نسبت  سامانه،  در  شده  ثبت  برداری  بهره 
دریافت معرفی نامه اقدام و محموله های برداشت 
شده را به مراکز خرید فعال منطقه تحویل نمایند. 
وی در ادامه گفت: به منظور تسریع در فرآیند 
از هرگونه مشکل  تحویل و تخلیه و جلوگیری 
احتمالی در مراکز خرید ، به نحوی برنامه ریزی 
صورت گیرد که محصول به موقع برداشت و با 
رطوبت استاندارد و مناسب به مراکز خرید فعال 

تحویل گردد.

به گزارش نشریه خرما، چندسال قبل که دکتر 
محمدحسن کردستانی مدیرکل منابع طبیعی و 
إبخیزداری جنوب کرمان، در هفته منابع طبیعی 
مدیران و مسولین را برای غرس درخت در دشت 
چند صدهکتاری ورودی شهر جیرفت از طرف 
دلفارد دعوت کرد و این خبر بصورت ویژه رسانه 

ای شد.
شاید کمتر کسی باور می کرد که این کویر بدون 

آب را بتوان احیا کرد و سبزه ای بر آن کاشت.
اما اکنون تدبیر جنگل کاری دکتر کردستانی و 

همکارانش به ثمر نشسته و جیرفت کهن صاحب 
جنگل چند صد هکتاری با درختان با قدمت 
کاشت کم شده است، که این درختان با زحمات 

این عزیزان در حال رشد و خودنمایی هستند.
بیندازی  نظر  وسیع  دشت  این  پهنه  به  وقتی 
رقصی  خوش  حال  در  بهاری  باد  با  درختان 
جیرفت  کویر  آینده  سال  چند  در  که  هستند 
صاحب جنگلی بزرگ خواهد شد،که محلی برای 
تفریح و گردش مردم و جلوه ای خاص به مسیر 
جاده شهر جیرفت خواهد داد. و مهمتر از همه 

بصورت  روان  های  شن  و  ریزگردها  مشکات 
صدرصد در این حوزه مرتفع خواهد گردید. 

وجود  در  تدبیر  و  همت  این  قبل  سالیان  اگر 
مدیران بروز می کرد، امروز شاهد جنگلی عظیم 
و درختانی تنومند بودیم. *حال که خاقیت، 
تدبیر و درایت دکتر کردستانی بعنوان مدیری 
جوان چنین مفید و بی نظیر است از استاندار 
محترم کرمان و ریاست محترم سازمان جنگل 
ها درخواست تقدیر و تشکر از این مدیر دلسوز 

را داریم*

 و برایشان آرزوی خدمات اینچنینی به جنوب 
کرمان را می نماییم .

منابع  ابعاد  همه  در  کردستانی  ضمناخدمات 
طبیعی و آبخیزداری بی نظیر است، که شاهد 
آن لوح های تقدیر اهدایی به ایشان از سازمان 

جنگلها و رضایت مردم است. 
الزم بذکر است مشابه این جنگل در پل بهادر 
آباد و رودبار و چند نقطه دیگر در جنوب کرمان 
احداث گردیده که گزارش تصویری آن بزودی 

منتشر خواهد شد
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 رییس سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان :

آغاز برداشت کلزا از سطح ۱۱۵۰ هکتار مزارع جنوب کرمان

جنگل کاری کردستانی به بار نشسته است
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به منظور 
افزایش ضریب 
خودکفایی در 
تولید دانه های 
روغنی در سال 
زراعی ۹۷-۹۸ 
سطحی معادل 
۱۱۵۰ هکتار از 
اراضی منطقه به 
کشت محصول 
استراتژیک کلزا 
اختصاص یافت.

حجتی پور 
فرماندار 
منوجان در جمع 
این عشایر برای 
حل مشکل 
آب آشامیدنی، 
مسائل 
بهداشتی و 
عشایری آنان 
حضور مسولین 
ذی ربط را 
ضروری دانست

نکته های ناب

در  خرمـا  نشـریه  قبـل  روز  چنـد  گـزارش 
خصوص عشـایر نقطـه صفر مـرزی منوجان 
زیـادی  مشـکات  کـه  هرمـزگان  اسـتان  و 

گردیـد.  منتشـر  داشـتند، 
امـروز محمدحجتـی پـور فرمانـدار منوجـان 
و تعـدادی از مسـؤلین بـه دیـدار ایـن عشـایر 

رفتند.

در گـزارش هفتـه قبـل در منـزل این عشـایر 
با فرمانـدار منوجان تماس گرفته شـد و قول 
هـر نوع همکاری و حل مشـکات آنـان داده 

شد.
*امـا ایـن عشـایر بخاطر مشـغله و عشـایری 
فرصت حضور در فرمانداری برایشان حاصل 
نشـد کـه از این مسـاله حجتـی پـور فرماندار 

منوجـان باخبر شـد. و شـخصا به دیـدار این 
مـردم رفـت و مشـکات آنـان را بررسـی و در 

جهت حـل آنـان اقـدام خواهد نمـود.* 
حجتـی پـور فرمانـدار منوجـان در جمع این 
عشـایر بـرای حـل مشـکل آب آشـامیدنی، 
مسـائل بهداشـتی و عشـایری آنـان حضـور 
و  دانسـت  ضـروری  را  ربـط  ذی  مسـولین 

قـول داد در اولیـن فرصـت در همیـن هفتـه 
بـا حضـور مدیـران ذیربـط در جهـت حـل 
مشـکات ایـن عشـایر در منزل آنـان حضور 

خواهـد یافـت. 
*مدیریت نشـریه خرما  تعهـد و مردمی بودن 
ایـن فرمانـدار گرامـی را ارج نهاده و از ایشـان 

تقدیر و تشـکر می نماید.*

فرماندار منوجان به دیدارارباب رجوع رفت

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت جنوب کرمان در این 
دیدار ضمن اشاره به نامگذاری حکیمانه رهبر معظم انقاب 
برای امسال بنام رونق تولید، از برنامه های این سازمان در 
جهت عملی کردن این شعار در سال جاری گفته و به تعدادی 

از موارد مربوط اشاره کردند.
مهندس مروجی فرد همچنین در ادامه ضمن ارائه خاصه 
ای از عملکرد این سازمان در سال 97 گفت: بحمدلله در 
ها رشد 100  زمینه  تمامی  در  سال 97 عملکرد سازمان 

درصدی نسبت به سال 96 داشته است. 
مهندس مسلم مروجی فرد همچنین از راهنمایی و پشتیبانی 

های امام جمعه محترم از این سازمان تقدیر و تشکر کرد.
امام جمعه شهرستان جیرفت نیز ضمن اشاره به فرموده 

رهبر معظم انقاب درخصوص شعار سال، ایجاد اشتغال را 
در شرایط فعلی کشور جزو اولویت ها و مقدس ترین کارها 

شمردند.
وی در ادامه همچنین به 2 نکته شناخت موانع تولید و برنامه 
ریزی جهت رفع موانع تولید جهت عملیاتی کردن رونق تولید 

اشاره کردند.
وی همچنین به نکاتی چون شفاف سازی و اطاع رسانی 
فرصت های شغلی و سرمایه گذاری در جنوب برای عموم 
تولید،  آوردن هزینه های  پایین  ریزی جهت  برنامه  مردم، 
خدمتگزاری برای سرمایه گذاران، تعامات بین دستگاهی، 
برنامه ریزی جهت عدم وجود انحراف در تسهیات بانکی، 

مبارزه با پدیده داللی در تهیه مواد اولیه تولید اشاره کردند.

مدیرکل آموزش و پرورش اسـتان کرمان در راسـتای اباغ 
وزیـر محترم آموزشـو پرورش مبنی بر کمک به فرهنگیان 
و دانش آموزان سـیل زده استان خوزسـتان از برگزاری روز 
» سیل همدلی و همراهی« در روز چهارشنبه ۲۸ فروردین 

ماه 98 در مدارس سراسـر اسـتان کرمان خبرداد.
بـه گـزارش اداره اطـاع رسـانی و روابط عمومـی آموزش 
و پـرورش اسـتان کرمـان، احمد اسـکندری نسـب صبح 
پنجشنبه ۲۲ فروردین ماه 98 در جلسه ستاد هماهنگی 
و پیگیـری کمک به دانـش آموزان و فرهنگیان سـیل زده 

اسـتان خوزسـتان بـا اعـام ایـن خبـر، افـزود: آمـوزش و 
پرورش اسـتان کرمان از سـوی وزارت آموزش و پرورش به 
عنوان معین آموزش و پرورش اسـتان خوزسـتان انتخاب 

شـده است.
وی افـزود: تمامـی امکانـات و ظرفیـت هـای آمـوزش و 
پرورش اسـتان کرمان برای کمک به سـیل زدگان بسـیج 
خواهـد شـد. اسـکندری نسـب اظهـار داشـت: مدیـران 
آمـوزش و پـرورش شهرسـتان هـا و مناطـق اسـتان بـا 
همراهـی مدیـران مـدارس باید تمام تـاش خـود را برای 

برگزاری هرچه باشکوه تر روز » سیل همدلی و همراهی« 
در مـدارس سراسـر اسـتان بـکار بگیرند.

مدیـرکل آمـوزش و پـرورش اسـتان کرمـان بیان داشـت: 
فرهنگیـان نیـز در سراسـر اسـتان مـی تواننـد براسـاس 
دسـتورالعمل ارسـالی اداره کل کمک های خود را به این 

امـر خداپسـندانه اختصـاص دهند.
وی تاکیـد کرد: به منظور مدیریت منابـع و وحدت رویه در 
جمـع آوری، ارسـال و اختصاص کمک های فرهنگیان و 
دانش آموزان عزیز شایسـته اسـت این کمک ها در قالب 

واحـد و فقط از طریق سـتادهای جمـع آوری کمک های 
آموزش و پرورش شهرسـتان ها و مناطق و اداره کل انجام 

شود.
شایان به ذکر است پویش #سیل_همدلی_و_همراهی 
از سـوی اداره اطـاع رسـانی و روابـط عمومـی آمـوزش 
و پـرورش اسـتان کرمـان راه انـدازی شـده اسـت و بـرای 
مشـارکت بیشـتر فرهنگیـان و دانـش آمـوز عزیـز در ایـن 
امـر خیرخواهانـه و نوع دوسـتانه شـما عزیزان هم رسـانه 

باشید.

مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان خبرداد: 

چهارشنبه ۲8 فروردین ماه ۹8 به عنوان روز » سیل همدلی و همراهی » در مدارس سراسر استان کرمان

خرما

دیدار نوروزی رئیس، معاونین و روسای ادارات شهرستانی 
سازمان صنعت، معدن و تجارت جنوب کرمان با امام جمعه 

شهرستان جیرفت
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فرماندار و شهردار عنبرآباد با همدلی به مردم می اندیشند

ــه  ــاد ب ــتان عنبراب ــدار شهرس ــی فرمان ــای رییس ــاب آق جن
ــفی  ــهردارعنبرابادومهندس یوس ــا ش ــدس دین ــراه مهن هم
ــطح  ــاس درس ــاط حس ــداری ازنق ــی فرمان ــت سیاس معاون
شــهرکه درایــام بارندگــی باعث تجمــع زیاد آب میشــدبازدید 

ــد.⚠ ــی نمودن میدان
شــهرداری  برعملکــرد  بعدازنظــارت  فرماندارعنبرابــاد 
عنبرابــاد دربحــث ســتادبحران که درســطح شهرمشــغول به 
فعالیــت بودنــد، ضمــن تقدیــر و تشــکر ازشــهردارومجموعه 
ــاد،ب ــهرک صنعتی،بلوارجه ــیرهای ش ــهرداری، ازمس ش
لوارشهدا،وســایرنقاط ســطح شــهربازدید وبرنامــه هــای 
وتاکیــد  شــهردارعنبراباداطاع  بــه  موردنیازســتادبحران 
نمودنــد کــه مســیرهایی کــه ســابقه تجمــع بیــش ازحــدآب 
وعبورآبهــا ازضلــع شــرقی شــهرعنبراباد بطــرف پاییــن 
دست)مغرب(ســرازیر میشــود بانظــارت وبرنامــه دقیــق بــه 
ــازل  ــه من ــارات ب ــث بروزخس ــردد تاباع ــرل گ ــه ای کنت گون

ــردد.⚠ ــردم نگ ــوال م ــکونی وام مس
شهردارعنبراباددرحاشــیه ایــن بازدیدبیــان نمودند:تمامــی 
اعضــای ســتاد بحــران امــاده خدمــت بــه مــردم عزیــز 
ــه  ــه درنظرگرفت ــی ک ــته باتمهیدات ــود وازروزگذش ــد ب خواهن
بودیــم کاررا آغازوتعدادزیــادی ازمســیرها رابالودر،مینــی 
آبهــای  هدایــت  درجهــت  مکانیکــی  لودروگریدر،بیــل 
باعــث  کــه  ازمســیرها  وتعــدادی  بازنمــوده  ســطحی  
ورودآب بــه داخــل منــازل مســکونی دربعضــی ازنقــاط 

شهرمیگرددباشــن ریــزی مســدود خواهیــم نمــود.⚠
مهنــدس دینــا درپایــان گفتنــد: مقــدار زیــادی شــن را دپــو 
ــار  ــه دراختی ــده  ک ــه ش ــی تهی ــادی گون ــم و تعدادزی کردی
ســتادبحران شــهرداری  قــرارداده ایم تادرصورت نیازباشــن 
بارگیــری وراههــای عبوری و پرحجــم آب رامســدودنمایند.⚠

⚠روابط عمومی شهرداری وشورای اسامی شهرعنبراباد⚠

اتحـاد و همدلی در شهرسـتان عنبرآباد شـکل گرفته و خدمـات در حال 
وقوع اسـت. 

در چند روز گذشـته که سـازمان مدیریت بحران کشـور و هواشناسی در 
مـورد باران و جاری شـدن سـیل ها هشـدار میداد.

مهنـدس مـراد دینـا شـهردار و پرسـنل شـهرداری همـگام و همـراه بـا 

سرپرسـت فرمانداری و مدیریت بحران شهرسـتان پای کار آمدند و همه 
موانـع شـهری و خـارج از شـهر را بـا وجود ماشـین آالت و دسـتگاه های 

شـهرداری مرتفـع نمودند.
مهنـدس دینـا و همکارانـش همـراه مجموعـه شهرسـتان و پـا بـه پـای 
محمود رییسی سرپرست فرمانداری لحظه ای از خدمت غافل نشدند.

که این اتحاد و همدلی باعث گردید مشکلی شهر و شهرستان عنبرآباد 
را تهدید نکند و همه نقاط حادثه خیز از سـیل مرتفع گردید. 

سرپرسـت فرمانداری که سالها در سیستم وزارت کشـور خدمت کرده و 
طریقـه قدردانـی از مدیرانش را بخوبی واقف اسـت و می داند. 

صبـح بعـد از پایـان بارندگـی حضـور سرپرسـت فرمانـداری و رئیـس 

سـتاد مدیریـت بحـران شهرسـتان عنبرآباد به همـراه  معاون سیاسـی و 
اجتماعـی فرمانداری در شـهرداری عنبرآبـاد و با اهدای گل از شـهردار 
و پرسـنل شـهرداری کـه از روزهـای قبـل تـا کنون نسـبت بـه جلوگیری 
از وقـوع سـیل و آبگرفتگـی معابر در سـطح شـهر اقدام نمودنـد تقدیر و 

تشـکر کردند.

مهندس دینا  شهردار عنبرآباد پایه اتحاد و خدمت
قدردانی فرماندار از مهندس دینا شهردار عنبرآباد

شهردارعنبراباددرحاشیه این بازدید : تمامی اعضای ستاد بحران اماده خدمت به مردم عزیز خواهند بود


