
مدیران بیکار یا مناطق آباد!

خرما
سال هفتم * شماره  160 * سه شنبه 24 اردیبهشت ماه 1398 * 

14 می 2019* 8 رمضان1440* قیمت 1000 تومان
هفته نامه منطقه ای  استان های : قم- کرمان - فارس 

هرمزگان- سیستان و بلوچستان- یزد_ چهارمحال بختیاری

قطار عمرانی شهردار جیرفت به 
خیابان ذوالفقار، بلوار جانبازان و 

شهرک حسین آباد رسید

 فرماندار عنبرآباد؛

اشتغال روستایی باید تقویت 
شود و به تولید انبوه برسیم

تاکید استاندار کرمان بر 
حمایت از فعالیت های 

ورزشی
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 مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی جنوب کرمان :

روز شمار هفته قرآن و عترت 
جنوب کرمان اعالم شد

مهندس دینا: 

خدمت در شهر عنبرآباد را افتخار 
میدانم وبرای توسعه آن لحظه ای 

غفلت نخواهیم کرد

مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان در مراسم تجلیل از 
معلمان نمونه استان: 

سند ۲۰۳۰ در آموزش و پرورش 
هیچ جایگاهی ندارد

از طرح های آماده شرکت در بیست و یکمین جشنواره خوارزمی 
رونمایی شد
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2 ما به گوشی گنهکاریم
 بخنـد رای میاری!!

تو خودت کدوم طـرفی!
بهزاد کجـــــااایی؟!

جناب آقای محمد اهلل توکلی
 عضومحترم هیات مدیره انجمن هنرهای نمایشی جنوب کرمان

 انتصاب شایسته جنابعالی را به عنوان رئیس انجمن هنرهای نمایشی جنوب کرمان تبریک عرض می نماییم.
امیدواریم بامدیریت وبرنامه ریزی شایسته شماشاهد پیشرفت و تعالی بیشتر تئاتر جنوب کرمان باشیم.

هئیت تحریریه نشریه خرما

انبار متخلف انواع 
روغن ماشین 

کشف شد

3مدیر زراعت جنوب کرمان:  کشاورزان در خرید بذر دقت کنند
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خرمــا،  نشــریه  گــزارش  بــه 
طاهــری  محســن  مهنــدس 
مدیــر جهــاد کشــاورزی عنبرآباد 
عنبرآبــادی  گفت:کشــاورزان 
بــه ســیل  را  کمکهــای خــود 
زدگان کشــور اهــدا مــی نمایند.

کرد:کشــاورزان  اشــاره  وی 
عنبرآبــادی بــا مراجعــه بــه مرکــز 
مقــدار  شهرســتان  مدیریــت 
را  خــود  اهدایــی  کمکهــای 
مشــخص و تقدیــم مــی نماینــد.

طاهــری افزود:ایــن کمک هــا 

در قالــب کمکهــای مــردم بــه 
حــوزه نمایندگــی ولــی فقیــه 
قالــب  در  و  واریــز  ســازمان 
کمکهــای کشــاورزان جنــوب 

میگــردد. ارســال 
مدیــر جهــاد کشــاورزی عنبرآباد 
:کشــاورزان  کــرد  تصریــح 
ادامــه  قصــد  کــه  محترمــی 
ــد  ــیل زدگان دارن ــه س ــک ب کم
ــات  ــز خدم ــت و مراک ــه مدیری ب
شهرســتان عنبرآبــاد مراجعــه 

نماینــد.
��به گزارش نشریه خرما ،در دیدار مدیرکل اداره 
راهداری و حمل و نقل جاده ای جنوب کرمان،به 
همراه معاون توسعه و منابع ، معاون راهداری 
و رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای 
شهرستان جیرفت با فرماندار این شهرستان، 
عطاپور وزیری با اشاره به خدمات موثر راهداری 

و حمل ونقل در جنوب استان گفت:
راهداران حافظان جان مردم در جادها هستند 
که این قشر از سرمایه های ارزشمندی حفاظت 
و نگهداری می کنند که عامل اصلی توسعه و 

پیشرفت هر منطقه ای بشمار می آید.
��فرماندار جیرفت با اشاره به حضور قوی نیروهای 
راهداری در حوادث سیل اخیر در شهرستان 
جیرفت و جنوب کرمان گفت:نیروهای راهداری 
در بحرانها و خارج از بحرانها همیشه آماده و پا 
به کار از نیروهای فعال ستاد حوادث شهرستان 
هستند که همت این عزیزان به حق قابل تقدیر 

است .
فرماندار جیرفت از در اختیار گذاشتن کارت 
عرضه  جایگاههای  اختیار  در  کافی  سوخت 
برای  جیرفت  شهرستان  در  گازوئیل  سوخت 
کامیونهای حامل محصوالت کشاورزی خبرداد. 
��در ادامه مهندس جمیلی مدیر کل راهداری و 
حمل و نقل جاده ای جنوب کرمان  بیان  کرد:از 
تمام ظرفیتهای این اداره کل برای فراهم کردن 
زیرساختهای مناسب حمل و نقل تالش خود را 

معطوف داشته است
وی  افزود:در حال حال حاضر در حوزه حمل 
گونه  هیچ  کشاورزی  محصوالت  بار  نقل  و 
کمبود کامیونی وجود ندارد و در صورت اعالم 
نیاز فرمانداران و احساس کمبود کامیون برای 
حمل بار شهرستانها این امکان وجود دارد تا 
زمینه حضور ناوگان بیشتری از حمل و نقل را در 
شهرستان فراهم کنیم. وی از آمادگی کامل این 

اداره کل در شرایط حساس و بحران ها در جهت 
جنوبی  شهرستانهای  فرمانداران  با  همکاری 

استان خبر داد.
�� معاون توسعه مدیریت و منابع اداره کل راهداری 
وحمل و نقل جاده ای جنوب استان کرمان در 
دیدار با فرماندار جیرفت گفت:تمام توان این 
اداره کل تقویت ادارات شهرستانی برای خدمت 
رسانی بهتر به مردم و کاربران جاده ای است که 
در این بین اداره شهرستان جیرفت و ساردوئیه 
بعنوان ادارات این شهرستان مورد توجه ویژه 
چه در حیث امکانات و چه در زمینه اعتبارات 
مورد توجه ویژه قرار دارد. مهندس حمید رضایی 
بیان کرد:با اجرای طرح های مختلف در حوزه 
راهداری و حمل و نقل و تخصیص اعتبارات 
زمینه توسعه و پیشرفت این شهرستان را در حوزه 

راهداری و حمل و نقل جاده ای را فراهم کنیم.

مدیر جهادکشاورزی عنبرآباد :

تقدیر فرماندار جبرفت از اقدامات و تالشهای مستمر  کمک کشاورزان عنبرآبادی به سیل زدگان کشور
راهداری جنوب کرمان در سیل اخیر
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فروش انواع دام زنده
با قیمت های مناسب
با تجربه بیش از 15 ساله

قوچ ، نری، کهره، بره، شیشک و.... 
جیرفت:جاده سد بعد از منبع سیمانی

 کوچه جنب مدرسه متوسطه حرفه ای پویا

احمد شهریاری        09132489451

آیت الله رئیسی: 

تنها راه 
مقاومت 
است نه 
مذاکره و 
تسلیم

»
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با صدور احکامی از سوی دکتر محمدجواد فدائی، استاندار 
مدیرکل  سمت  به  میرصادقی  سیدحسن  آقایان  کرمان، 
حراست استانداری کرمان و هادی احمدی افزادی به عنوان 
منصوب  موقوفات  امور  در  استاندار  االختیار  تام  نماینده 

شدند.

بازار  بر  بیشتر  نظارت  لزوم  بر  جیرفت  فرمانداری  سرپرست 
تاکید کرد و گفت: مسئوالن ناظر بر بازار باید یکسری اقدامات 
پیشگیرانه به منظور جلوگیری از تخلفات صنفی و نیز نظارت 

بیشتر بر قیمت کاالها را انجام دهند.
ابوذر عطاپور وزیری در نشست شورای اداری شهرستان جیرفت 
و  تورم  افزود:  رمضان  مبارک  ماه  رسیدن  فرا  تبریک  ضمن 
مشکالت معیشتی امروز ناشی از شرایط خاص کشور است 
لذا ما در شرایط جنگی قرار داریم بنابراین می طلبد با همدلی و 

همکاری در رفع این مشکالت بکوشیم.
پیگیری  منظور  به  اداری  شورای  جلسات  داد:  ادامه  وی 
مشکالت و مباحث مرتبط با شهرستان جیرفت به صورت ماهانه 

برگزار می شود.
وی افزود: برای سنجش میزان رضایتمندی مردم در فرمانداری 
ساز و کاری پیش بینی شده و دستگاه های اجرایی باید برنامه 

ساالنه خود را ارائه کنند.
عطاپور وزیری تصریح کرد: هر دستگاه اجرایی باید پایان هر ماه 
گزارش عملکرد و برنامه کوتاه مدت ماه بعد را نیز به فرمانداری 

ارائه دهد.
وی ادامه داد: گزارش های ارائه شده از سوی دستگاه های 
اجرایی، در شورای ماهانه اداری نیز مطرح می شود تا سایر 

دستگاه ها در جریان برنامه ها قرار گیرند.
**ریشه بسیاری از مشکالت، غفلت از یاد خداست

امام جمعه جیرفت نیز گفت: ریشه بسیاری از مشکالت، منّیت 
ها و غفلت انسان از یاد خداست است. 

حجت االسالم رضا سعادت فر افزود: نیت های خالص برای 
جلب رضایت خداوند، موجب پیشرفت و پیروزی در دفاع مقدس 
شد. وی تصریح کرد: اگر کارها را با نیت جلب رضای خداوند 

خالص کنیم، خداوند نیز ما را در انجام کارها یاری می کند.
امام جمعه جیرفت بیان کرد: نیاز امروز جامعه ایجاد وحدت و 

همدلی بین مسئوالن و مردم است.
وی اظهار داشت: وحدت و همدلی زمانی محقق می شود که با 

یکدیگر هم دل بوده و از هم حمایت کنیم.
امام جمعه جیرفت بیان کرد: ما به مردم بدهکار هستیم و باید 
کمک کنیم تا مشکالت مردم کم شود و اگر از جایگاه و امکانات 

خود برای رضای خداوند هزینه کنیم عاقبت بخیر می شویم.
شهرستان جیرفت با 308 هزار نفر جمعیت در فاصله 230 

کیلومتری جنوب کرمان واقع شده است.

آگهی تحدید حدود اختصاصی

چون ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک 12 فرعی از 539_ 
اصلی به مساحت 102565 متر مربع بخش 45 کرمان واقع در 
اراضی قلعه گز چمن جیرفت مورد تقاضای آقای هدایت ساالری به 

استناد رای
9760319014001276 در تاریخ 97.3.17 مالکیت نامبرده  
قرار گرفته و آگهی موضوع ماده 3 قانون تعیین و تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمان های  فاقد سند رسمی وماده 13_ آیین نامه 
قانون ثبت منتشر و در موعد مقرر مورد واخواهی قرار نگرفته و نیاز به 

تحدید حدود دارد
مالک   98.2.7 مورخه   1481 شماره  درخواست  حسب  لذا 

بدینوسیله آگهی تحدید حدود 
 آن به استناد تبصره ماده 13 قانون مزبور منتشر و عملیات تجدیدی 
آن از ساعت 8 صبح روز یکشنبه مورخه 98.3.12 شروع و به عمل 
خواهد آمد لذا به مالک و مالکین امالک مجاور مزبور اخطار میگردد 
که در موعد مقرر در این اعالن به محل وقوع ملک حاضر ودر صورت 
عدم مراجعه مجاورین عملیات تجدیدی با معرفی مالک انجام و 
چنانچه کسی از مجاورین بر حدود و حقوق ارتفاقی آن اعتراض 
داشته باشد بر طبق ماده 20 قانون ثبت و ماده 86 اصالحی پس 
از تنظیم صورت مجلس تحدیدی اعتراض خود را کتبا به این اداره 
اعالم و ظرف مدت 30 روز دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی 
تقدیم نماید. و گواهی دادخواست به این اداره ارائه نماید و پس از 

گذشت مهلت یاد شده هیچگونه ادعایی مسموع نخواهد بود.
جواد فاریابی رئیس ثبت و اسناد وامالک جیرفت

علم  نظر  از  گرفتن  روزه  ��فواید 
پزشکی

مبارک  ماه  نخست  روز  شش  �� در 
درجه   1/5 بدن  حرارت  رمضان 
افرادی که دارای  آید که  پایین می 
عفونت هستند، عفونت بدن کاهش 
پیدا می کند. از روز ششم ماه مبارک 
رمضان تا دهم عفونت های بدن دفع 
و همچنین کلسیم  پیدا می کنند 
مازاد از بدن خارج می شود، معده 
شروع به پاکسازی می کند و مواد 

زائد را خارج می کند.
تا چهاردهم ماه مبارک  از روز دهم 
عصبی  سیستم  پاکسازی  رمضان 
و تقویت سیستم عصبی انجام می 
گیرد. از روز چهاردهم تا بیست و یکم 
ماه مبارک رمضان پاکسازی عروق و 
قلب انجام می گیرد. غلظت خون 
در این روز ها پاکسازی و تخلیه می 
ماه  ام  سی  تا  یکم  و  بیست  شود. 
مبارک رمضان تمامی عفونتها و مواد 

زائد از بدن بیرون می رود. 
��در پایان ماه مبارک رمضان با بدنی 
سالم و تصفیه شده از مواد زائد روبرو 
هستیم به شرط تغذیه ای صحیح در 

ماه رمضان

درمان ضعف کودکان
سویق کودک

حریره بادام
خیسانده انجیر

فالوده سیب هر روز
نخودچی و کشمش

سنجد
برگ  چغندر در غذاها

شیره  انگور و خرما و توت روزی
سه قاشق

 پرهیز از تنقالت کارخانه ای

بخوانید_تا_بدانید
  شما وقتی سیب زمینی را بصورت 

آورید  می  بیرون  آتش  از  پخته 
هضم  معده  در  ساعت  یک  ظرف 

خواهد شد.
سیب زمینی آب پز ظرف 2ساعت 

هضم میشود 
کرده  سرخ  زمینی  سیب 
و  هضم  نصفش  ظرف12ساعت 
نصفش از طریق روده خارج خواهد 

شد.
این رو گفتم برای پدر مادرانی که به 
بچه بیچاره چیپس میدهند و شب 
طفل بیچاره موقع خواب باید صدبار 
این پهلو و آن پهلو شود تا در آخر، سم 
حاصل از این چیپس جذب بدنش 

شود.

 فواید نوشیدن آب گرم موقع افطار

کبد را شستشو 
دهان را خوشبو 

دندانها را محکم می کند
باعث تقویت چشم میگردد

معده را شستشو می دهد
و همچنین صفرا را میبرد.

آیــا میدانید کــه روزه گرفتن بدون 
خــوردن ســحری بســیار مضــر 

می باشد
 روزه داری یکی از مظاهر امساک و 

انضباط می باشد و روزه دار منضبط 
می گردد تا یک مدل از غذا خوردن 
دارای  که  علما  نماید،  رعایت  را 
عمرهای طوالنی تری نسبت به عوام 
هستند نیز همگی اهل یک امساک 
و انضباط هستند و خود را ملزم به 
رعایت چارچوبها و تدابیر مربوط به 

مسائل جسمی و روحی می دانند.
 با روزه گرفتن یک نظم و انضباط در 
غذا خوردن که پروسه اساسی و مهم 
در سالمتی ما می باشد، شکل می 
گیرد و روزه دار واقعی ملزم به رعایت 
آن می گردد که خوردن سحری نیز 
بخشی از این برنامه غذایی در ماه 

رمضان می باشد.
اصول  اساس  بر  روزه داری  چنانچه 
باعث  شود،  انجام  بهداشتی  کلی 
خون،  چربی های  در  تعادل  ایجاد 
سموم  دفع  اضافی،  وزن  کاهش 
بدن و تعدیل فشار خون می گردد و 
در کل وضعیت سالمت افراد بهبود 

چشم گیری خواهد یافت.

سرمایه ما به گوشی گنه کاریم و  مستعد  مناطقی  کرمان  جنوب  در 
هایی از نوع کشاورزی، معادن، گردشگری و..... 

بصورت بالقوه برزمین مانده است
 جنوب کرمان در وجب به وجب آن می توان 

اشتغالزایی کرد و درآمد کسب نمود.
جنوب کرمان فقط افتخارش به 5/4 میلیون 
تن محصوالت کشاورزی نیست، معادن جنوب 
بکر  مناطق  اند،  مانده  بالقوه  بصورت  کرمان 
در  که  و.....  بحراسمان  ساردوئیه،  جبالبارز، 
جهت توریست و اشتغال زایی از نوع محصوالت 
که  پرآب)  ای  رودخانه  معادن،  جات،  صیفی 
صدای غرش آنان گوش فلک را کر کرده، که 
رودهای مناطق جبالبارز به سد نسا بم سرازیر 

میشوند( می توان صورت گرفت .
مناطق  این  در  کمیاب  و  دارویی  گیاهان 
کوهستانی که در جهت ساماندهی و فرآوری 
آنان و حتی کشت انواع این گیاهان اشتغال و ارز 
آوری را تا حدودی برای کشور حل خواهد کردو 

جایگزین نفت خواهد شد.
جبالبارز،  توریستی  و  گردشگری  مناطق 
ساردوئیه، بحرآسمان و شهرهای جنوبی استان 
گنج های نهفته اشتغال زایی و درآمدزایی در خود 
نهفته و بالقوه دارند که می تواند مشکل اشتغال 

این مناطق را حل کرد.
یزد که در کویر ایران واقع شده با مدیریت صحیح 
در جهت کاشی و سرامیک و.... کویر اشتغال 
بخش وسیعی از جوانان کشور شده و مشکل 

مردم و جوانان را حل کرده است.
حال این جنوب مظلوم کرمان تا کی باید چوب 
سیاست زدگی و انتصابات سیاسی بخشی از 
مدیران که فقط روزمرگی و روز گذران ایام هستند 

را بخورد .
در بحث تولید ماهی های سردآبی و گرم 
آبی جنوب کرمان می تواند تولیدات وسیعی 
داشته باشد که به مناطق مورد نیاز کشور هم 

ارسال نماید.
در بحث تولید عسل جنوب کرمان می توان 

انحصاری  عسل  با  را  کشور  از  زیادی  مناطق 
خودش تامین کند.

در  مستقل  سازمان های  و  کل  ادارات  وجود 
جنوب کرمان می توانست نویدبخش رفع فقر 
آنان  از  بعضی  اکنون  اما  باشد،  محرومیت  و 
نتوانستند سیاست های نظام در جهت فقرزدایی 

و اشتغال را حل نمایند. 
اما کمتر تحرک و پویایی از بعضی ادارات و مدیران 

در جنوب احساس میشود.
مدیرانی که در شهرستان ها و مناطق وسیع کل 
جنوب مسولیت دارند گاها محبوس در اتاق چند 

متری روزها را پشت سر میگذارند.
خالقیت، تدبیر، تخصص، پویایی و نشاط باید 
در وجود مدیران موج زند و فرماندهی و راهبری 
مجموعه تحت فرمان خود را با هدف شعار سال 
که مقام معظم رهبری اعالم نمودند، رونق تولید 

با شتاب و حرکتی جهادی سوق دهند.
خط  و  میدان  جهادکشاورزی  سازمان 
مقدم در جنوب کرمان است و باید در کنار 
کشاورزان و با شعار هر کشاورز، یک ناظر 
عالی منصوب کند و تولید را به حد اعال 

کمیت و کیفیت برساند.
ادارات کل راهداری و راه و شهرسازی همچنان با 
صالبت و باقدرت به کار خود ادامه دهند. جاده 
می تواند  ساالنه  که  جبالبارز  روستاهای  های 
و  تولید محصوالت دامی  و  اشتغال  بیشترین 
مردم  و  کشاورز  چرا  باشد  داشته  را  کشاورزی 
عادی را در زمان بارندگی معطل می گذارد و جاده 

های خاکی مواصالتی قطع می شوند.
اوایل انقالب جاده های روستاهای جبالبارز 
که با همبن وضعیت باقی مانده اند توسط 
ناصر مقدس زاده که رئیس یا نماینده شرکت 

شرکت  فروشنده  و  بومی  بلد  راه  و  عشایری 
کارشناسان  و  احمدیوسفی  عشایری حسین 
فنی با اسب و قاطر پیموده شدند و نقشه برداری 

گردیدند.
جاده هایی که با آن وضعیت نقشه برداری و 
بازگشایی شده اند بعد از 40 سال از انقالب در 

همان وضعیت ماندند.
برای بازدید و یادآوری خاطرات اوایل انقالب به 
روستاهای جشار، کل سنگ، براورسان، گغاز، 

بیدشک و روداب و.... سفر کنید
کجا رفت آن مدیریت ها؟ کجا رفت آنهمه تعصب 

در خدمت؟
خودروهای لوکس و مدیران کت و شلواری از 
پستوهای دفاتر با دکوراسیون میلیاردی خارج 
شوندو بسیجی وار در کنار مردم و با حس اوایل 

انقالب در میدان قرار گیرند.
فرمانداران جنوب بجز نشست ها و جلسات 
کاغذی خروجی از بعضی جلسات آنان برای 

مردم حاصل نمی گردد. 
مدیران  و  کل  مدیران  فرمانداران،  از  بعضی 
شهرستان هم که ماه ها از آنان خبری نیست و 
حتی همان جلسات کاغذی هم از آنان گزارش 

نمی شود. 
مدیران که اینهمه زحمت کشیده اند و کسی 
منکر خدمات و زحمات آنان نیست اما اکنون با 
توجه به وضعیت جامعه و تحریم های دشمن باید 
شدت خدمت را بیشتر نمایند و نمود خدمت در 

جامعه بیشتر نمایان گردد.
امروز هر مدیر باید خودش را فرمانده لشکر در 
جنگ ببیند، غفلت و سهل انگاری جامعه ای را 

تباه و نابود خواهد کرد. 
به امیدی روزی که نقطه های اوج و پیشرفت در 
جامعه نمایان و خدمت ها به حداعلی خود با 

حداقل امکانات برسد.
وقت اندک است و فرصت ها در حال گذر، روزی 
در محکه الهی از فرصتی که داده شده سوال 

خواهد شد.
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سیدابراهیم رئیسی در جلسه مسئوالن عالی قضایی، ماه 
مبارک رمضان را ماه عبادت، کسب معنویت، خودسازی 
و توجه به وجود مقدس پروردگار متعال برشمرد و تصریح 
کرد: همه آنچه در لحظات معنوی این ماه بزرگ بر انسان 
تکلیف شده، برای خودسازی و کسب تقوای الهی است 
که این تقوا، انسان را در مقابل همه هجمه های شیاطین 
صیانت می کند و موجب تقویت مقاومت انسان در برابر 

انواع هواهای نفسانی و مشکالت می شود.
بهترین  رمضان  ماه  اینکه  بیان  با  قضاییه  قوه  رییس 
فرصت برای تقویت اراده است، افزود: آنچه امروز پیش 
روی ماست، جنگ اراده هاست. اراده هایی با اتصال به 

خدا و ارزش های الهی، راه ایستادگی و مقاومت را طی 
می کنند و اراده هایی نیز با فزون خواهی، استکبار و فتنه 
انگیزی در صدد پیشبرد اهداف شیطانی خود هستند اما 
تردیدی نداریم که پیروز این میدان، اراده های متصل به 

خدا خواهند بود.
پیروزی ملت ایران در گرو مقاومت و اعتماد به داشته های 

خود است
آیت الله رئیسی با اشاره به پیروزی های مردم غزه و یمن 
با دستان خالی در برابر رژیم صهیونیستی، آل سعود و 
آمریکا و به استیصال کشاندن حکومت های مستکبر 
اظهار کرد: آنچه امروز با آن مواجهیم، شیطنتها، فتنه 

ها و جنگ اقتصادی، روانی و سیاسی است که دشمن 
به راه انداخته و در مقابل این اقدامات خصمانه، آنچه 
موجب پیروزی ملت بزرگ ایران خواهد شد، نه مذاکره، نه 
تسلیم و نه پیام های نادرستی است که متضمن هر گونه 
عقب نشینی یا استقبال از مذاکره با متجاوزان به حقوق 
مردم باشد بلکه پیروزی ما صرفا در گرو همان آموزه های 
واالیی است که از معلم بزرگ خود حضرت امام خمینی 
)قدس الله نفسه الزکیه( و رهبر بصیر و فرزانه انقالب 
اسالمی حضرت آیت الله خامنه ای )حفظه الله تعالی( 
در طول 40 سال گذشته آموخته ایم و آن چیزی نیست 
جز ایستادگی، مقاومت، اتکال به خدا، اعتماد به داشته 

های مادی و معنوی و در یک کالم، اعتقاد عمیق به شعار 
راهبری »ما می توانیم«.

کنشگران فعال، پیروز میدان مشکالت امروز خواهند بود
رییس قوه قضاییه با بیان اینکه با اراده پوالدین می توانیم 
بر اراده پلید دشمن فائق بیاییم، این امر را در گرو دارا 
بودن حضور فعال مردم و مسئوالن و دوری از حرکت 
های منفعالنه دانست و خاطرنشان کرد: امروز، کنشگران 
فعال در این میدان پیروز خواهند بود. با اتمام حجت 
مقام معظم رهبری به همه مسئوالن نظام، روسای قوا و 
کارگزاران کشور به ویژه در حوزه های اقتصادی، میدان 
حاضر، میدان عمل و اجراست و هیچ بهانه ای پذیرفته 

و  اتمام حجت کردند  بر قوای کشور  نیست.  رهبری 
اختیارات کافی را داده اند؛ امروز نوبت مسئولین است

آیت الله رئیسی افزود: همه قوا، دستگاه ها و مسئوالن از 
اختیارات کافی و قانونی برای انجام وظایف خود برخوردار 
هستند و کوچکترین سستی در عمل به تکالیف نباید 
وجود داشته باشد. در همین راستا، اولویت اصلی تالش 
در جهت بهبود وضعیت معیشت مردم است. الزم است 
وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان حمایت از حقوق 
مصرف کنندگان و سازمان تعزیرات حکومتی، اقداماتی 
عاجل برای کنترل بازار صورت دهند تا دست سوداگران 

برای بازی با معیشت مردم، باز نباشد.

آیت الله رئیسی: 

تنها راه مقاومت است نه مذاکره و تسلیم

خبرمدیران بیکار یا مناطق آباد؟!

گام دوم تغییرات در مدیران کل
میگن:پـس از تغییـرات در فرمانـداران جنـوب کرمان توسـط اسـتاندار 
کرمـان اینبـار تغییـرات بشـکل وسـیعی در مدیـران کل در حـال وقـوع 
اسـت و از بعـد از مـاه مبارک رمضان شـکل قطعی بخـود خواهد گرفت.

_____________
تو خودت کدوم طرفی!

میگن:شـخصی در فضای مجـازی هدایت چند نفـر را بصورت انتزاعی 
برعهـده داشـته و خط و مشـی مـی داده، تا اینکـه همه آن افـراد یکصدا 

نـدا داده انـد تو خودت کـدام طرفیی؟
___________________

 بخند رای میاری!
میگـن: طـرف سـالها در کنـار مـردم بـا بغـض و اخـم زندگی کـرده االن 
دیـده فرصـت بـرای ثبـت نـام در انتخابـات مجلـس هسـت، دوسـتانش 

گفتـن تـو بخنـد رای میاری.
طرف هم میگن کال میخنده!

_______________
حرکات مارپیچ!

میگـن:در مسـابقات و بازی هـای بچـه گانـه حـرکات مارپیـچ را دیـده و 
شـنیده بودیـم، اما اکنون در سیاسـت این مد شـده. که حـرکات مارپیچ 

داره!! نمره 
مارپیچ روها را مردم شناسایی خواهند کرد.

________________
بهزاد کجایی؟

میگـن: در بخشـداری مرکـزی جیرفت وقتی همه کارهـا روی هم جمع 
شـود و به بحرانی تبدیل شـوند.

بخشدار بلند صدا می کند بهزاد کجایی؟!
به یکباره بهزاد، صمد از راه می رسند و مشکالت مرتفع می گردند !!!

طب شیعه

خرما

انتصابات جدید در استانداری کرمان

سرپرست فرمانداری جیرفت :

نظارت بر قیمتها اولویت کاری 
ناظران بازار است

احمد اسکندری نسب در آئین تجلیل از معلمان 
نمونه استان کرمان که با حضور حجت االسالم 
علیدادی سلیمانی نماینده ولی فقیه در استان 
و امام جمعه کرمان و فدایی استاندار کرمان و 
سرهنگ کاظمی معاون هماهنگ کننده سپاه 
ثارالله استان کرمان در سالن اجتماعات شهید 
استان  پرورش  و  آموزش  کل  اداره  ایرانمنش 
برگزار شد با تبریک هفته معلم، اظهار داشت: 
استاد  شهادت  سالروز  که  می کنیم  افتخار 

مطهری به نام روز معلم نامگذاری شده است.
وی با بیان اینکه برنامه ها و راهبردهای آموزش 
و پرورش استان را بر اساس منویات مقام معظم 
رهبری و در راستای اجرایی کردن سند تحول 
بنیادین آموزش و پرورش است، گفت: این سند 
نقشه راه آموزش و پرورش است و اجرایی کردن 

سند تحول بنیادین را یک تکلیف می دانیم.
مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان با اشاره 
به اینکه اجرای سند تحول بنیادین در آموزش 
و پرورش هدف بزرگی را دنبال می کند، افزود: 
بنیادین دستگاه  تحول  کامل سند  اجرای  با 

و  فرهنگی  دستگاه  یک  به  پرورش  و  آموزش 
تربیتی تبدیل می شود چرا که آموزش و پرورش 
برنامه  آینده است و هر  دستگاه تربیت نسل 
خارج از سند تحول بنیادین در آموزش و پرورش 

مردود است.
وی با تاکید بر اینکه سند 2030 در آموزش و 
پرورش کشور ما هیچ جایگاهی ندارد، تصریح 
کرد: افرادی که قصد خدشه دار کردن جایگاه 
آموزش و پرورش و معلم را دارند بدانند که با آنها 

برخورد می شود.
اسکندری نسب با بیان اینکه در آموزش و پرورش 
استان کرمان راهبردی با عنوان تکریم معلم، 
را در دستور کار  پویا  مدیریت منابع و مدرسه 
قرار دادیم، گفت: هر چه دانش آموزان با تقوا، 
مطالبه گر و پرسشگر تربیت کنیم آینده بهتری را 

شاهد خواهیم بود.
وی با اشاره به اینکه معلمان با نهایت دلسوزی 
کار خود را انجام می دهند، عنوان کرد: در استان 

کرمان 722 مدرسه زیر 10 نفر دانش آموز داریم 
که بیانگر آن است که در هیچ کجای استان 
وجود ندارد که دانش آموزی بدون تحصیل باقی 

بماند.
مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان با اشاره 
به اینکه پیش دبستانی در استان کرمان اجباری 
شده و در دستور کار آموزش و پرورش استان 
کرمان است، بیان کرد: ما قصد داریم استرس 

خانواده ها را با راهبرد مدرسه پویا کم کنیم.
وی با بیان اینکه مهارت آموزی برای ایجاد شغل 
و رونق تولید را دنبال می کنیم افزود هدف ما این 
است تا دانش آموزان ما بعد از فارغ التحصیلی 
حداقل از یک مهارت برای ایجاد شغل برخوردار 
باشند. اسکندری نسب با بیان اینکه به وجود 
تشکل های دانش آموزی اعتقاد داریم و از وجود 
دانش آموزی  سازمان  و  دانش آموزی  بسیج 
با  استفاده می کنیم، گفت: مشارکت خیران 
آموزش و پرورش در استان کرمان خیلی خوب 
است و در سیل اخیر کمک زیادی توسط خیرین 

به آموزش و پرورش شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل فرهنگ 
و ارشاد اسالمی جنوب کرمان ،روز شمار 
و  کل  اداره  عترت  و  قرآن  هفته  دومین 
کرمان  جنوب  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ 

اعالم شد 
حسین اسحاقی مدیر کل فرهنگ و ارشاد 
اسالمی جنوب کرمان گفت : دومین هفته 
قرآن و عترت شامل اجرای تئاتر های صحنه 
ای و خیابانی و تعزیه ، یادواره شهدا ،کارگاه 
عملی هنرهای تجسمی ،آواها و نغمات و 
مراسم اختتامیه از روز ۲۵ تا ۳۰ اردیبهشت 

تدوین شده است
از  :هدف  داشت  بیان  اسحاقی  حسین 
برگزاری هفته قرآن و عترت ؛ترویج فرهنگ 
ادامه گفت : هفته قرآن و عترت  طریق تولید آثار فرهنگی و هنری است قرآن و سیره ائمه اطهار علیهم السالم از  وی در 

فعالین  که  است   مناسبی  بستر  ایجاد 
فرهنگ و هنر توانمندی های خود را عرضه 

کنند
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی جنوب 
کرمان در پایان ضمن دعوت از عموم مردم 
جهت شرکت و استفاده از برنامه های این 
هفته گفت : آیین اختتامیه دومین هفته 
با  مصادف  کرمان  جنوب  عترت  و  قرآن 
۱۵ ماه مبارک رمضان همزمان با میالد با 
سعادت امام حسن مجتبی علیه السالم با 
معرفی برگزیدگان در رشته های مختلف به 

کار خود پایان خواهد داد.
دومین هفته قرآن و عترت جنوب کرمان 
از ۲۵ لغایت ۳۰ اردیبهشت ماه در جنوب 

کرمان برگزار می گردد.

 مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی جنوب کرمان :

روز شمار هفته قرآن و عترت جنوب کرمان اعالم شد

مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان در مراسم تجلیل از معلمان نمونه استان: 

سند ۲۰۳۰ در آموزش و پرورش هیچ جایگاهی ندارد

اهدای خون در  ماه مبارک رمضان 
پایگاه انتقال خون شهرستان جیرفت

تند بادی که باعث تعطیلی نمایشگاه جیرفت شد
از  پـس  دوشـنبه  عصـر 
نمایشـگاه  تندبادشـدید 
جیرفـت جنـب سـردخانه 
نمـود. تعطیـل  را  شـاداب 
ایـن تنـد بادباعـث تخریـب 
بخش غربی نمایشـگاه شد 
کـه خسـاراتی را بـه برخـی 
غرفـه داران وارد نمـود واین 
تعطیلـی  بـا  را  نمایشـگاه 

مواجـه نمـود



آبروی کسی را َنَبر
فرزند یکی از علمای بزرگ تعـریف میکرد روزی به پـدرم گفتم شمـا که دریای علـم 
هستی، اگر بنا باشـد یك  نصیحت کنی، چیست؟ می گفت پدرم سـرش را مـدتی 

پایین انـداخت و فرمـود آبـروی کسی را نبر
اسالم می خواهد آبروی افراد حفظ شود. آنقـدر راحت آبروی دیگـران را نبریم این 

گناه  آبرو بـردن آنقـدر نحـس اسـت کـه صاحبان آن گاهی موفق به توبه نمیشوند
امـام رضـا علیـه  السـالم فـرمـودنــد َمـن َکفَّ َعن َاعراِض الُمسِلمیَن َاقاَلُه اللُه َعثرَتُه 

َیـوَم الِقیامـة
کـسی کـه از آبـروریـزی و لطـمـه زدن بـه حیثیت مسلمانان خودداری کـند خداوند 

از  لغزش   های او در روز قیامت گذشت خواهـد نمود. بحار ، جلد 75 صفحه 256

زره  امیرالمومنین
در زمان خالفت امیـرالمومنین علی علیه السالم در کوفه ، زره آن حضرت گم شد. 
پس ازمدتی نزِد یک مرد  مسیحی پیدا شد. امیرالمومنین او را به محضر قاضی برد 
و اقامه دعوی کرد که: این زره از آن مـن است ، نه آن را فـروختـه ام و نه به کـسی 

بخشیده ام و اکـنون آن را در نزد این مرد یافته ام
قاضی به مردمسیحی گفت خلیفه ادعای خود را اظهار کرد ، تو چه می گویی؟ او 
گفت: این زره مال خـود مـن است ، و در عین حال گفته مقام خالفت را  تکذیب 

نمی کنم ،ممکن است خلیفه اشتباه کرده باشد
قاضی رو کرد به موال و گفت شما مدعی هستید و این شخص منکر است ، علیهذا 
بـر شمـاسـت کـه  شـاهـد بر مـدعای خـود بیاورید. آقاخندید وفرمود: قاضی راست 
میگوید ، اکنون می بایست که من شاهد بیاورم، ولی من شاهد ندارم. قاضی روی 
این اصل که مدعی شاهـد ندارد ، به نفع مسیحی حکم کردو او زره را برداشت و روان 

شد
مـرد مسیحی کـه خـود بهتـر می دانست که زره مال کیست، پس از آنکه چندقدم 
پیمود وجـدانش مرتعش شـد و برگشت، گفت: ایـن طـرز حکومـت و رفتار از نوع 
رفتـارهـای بـشـر عـادی نـیـست ، از نـوع حکومت انبیاست و اقـرار کرد که زره از آن  
امیرالمومنین اسـت. او را دیدند که مسلمان شـده و با شـوق و ایمان در زیـر پرچم موال 

درجنگ نهروان میجنگد منبع: بحار ، جلد ۹ ، چاپ تبریز ، صفحه ۵۹۸

دوزخ یعنی چه؟
عارفی مـعروف به نانوایی رفـت و چـون لباس درستی نپـوشیده بـود  نانوا به او نان نداد 
و عابـد رفت. مردی که آنجا بود عابد را شناخت، به نانوا گفت این مرد را میشناسی؟ 

گـفت نه. گفت فالن عابد بود
نانوا گـفت من از مریـدان اویم ، دوید به دنبالـش و گـفت می خواهـم شاگـرد شما 
باشم ،  عابد قبول نکرد . نانوا گفت اگر قبول کنی من امشب تمام آبادی را طعام می 

دهم ، عابد قبول کرد. 
وقتی همه شام خوردند، نانوا عرض کرد استـاد دوزخ یعـنـی چـه؟ عـابـد فـرمـود، 
دوزخ یعنی این که تو برای  رضای خدا یـک نان بـه بـنـدۀ خـدا نـدادی ولی بـرای 

رضایت دل بنـدۀ خـدا یـک آبـادی را نـان دادی

چشم زخم
روایاتی که راه های مقابله با چشـم زخم را بیان کرده اند. برای مقابله و جلوگیری از 
چشم زخم در  روایات به هیچ درمان مادی اشاره نشده است، بلکه در همه آنها به 

نـوعی یاد کـردن خـدا مفید شناسانده شده است
رسول خدا صل الله علیه و آله میفرماید چشـم زخـم حق است هر کسی از چیزی 
درباره برادرش به شگفت آمد، باید در آن خـدا را یاد کـند ؛ بی شک اگر خدا را یاد 

کنـد ، چشـم  زخـم به  او آسیبی نخـواهد رساند. بحاراالنوار ، جلد ۶۰ ، صفحه ۲۵.
در حدیثی امام صـادق علیه السالم برای در امـان مانـدن از چشـم زخـم  سفارش 
میفرماید که: سه بار ذکر : ما شاء الله ال حول وال قٌوة ااٌل بالله العلٌی العظیم گفته شود
پیامبـر صل الله علیـه و آله بـرای درمـان بیماری حسـن و حسیـن علیـه السـالم 
که در اثـر چشـم زخـم بیمـار شـده بودند به توصـیـه  جبرئیل از ایـن حـرز استفـاده 
میکند: الٌلهٌم یا ذا السلطان العظیم والمٌن القدیم والوجه الکریم ذاالکلمات التاٌمات 

و الدعـوات المستجابات عـاف الحسن و الحسین مـن انفـس الجـٌن و اعین االنس
و  فیـه  بارک  اللهم  الخالقین  احسن  الله  تبارک  گفتن:  دیگر  احادیث  در 
شده است.  توصیه  وآیةالکرسی  فلق  ناس،  توحید،  های حمد،  سـوره  تالوت 

بحاراالنوار،ج۶۰،ص۲۵

خشک مقدس
حضرت آیت الله کشمیری قـدرت خاصی در علم ضمیر و معاینات عرفانی داشتند. 
از ایشـان سـؤال شد: همه چیـز به کشف، برایتان رخ می دهد؟ فرمودند: نه، گاهی 

به صـورت  الهام است کـه به دلم تفهیم میشود
روزی شخصی منزل استاد آمـد و صـدای تلویزیـون همسایه در خـانه شنیده میشد 
آن شخص برای اینکه خودی نشان بدهد، گفت: این صـدای  تلویزیون حرام است

استاد به او فرمودند: بلند شو برو، حرام آن است که دیروز صبح سیلی به  صورت 
عیالت زدی و فالن فحش را دادی

داماِد رمضان
️▪ دختر امام: مادرجان شنیدم عروسی شما در ماه مبارک رمضان بود، در حالی   که 

رسم نیست در ماه رمضان ازدواج کنند. چرا؟
️▪ همسر امام: چون درسها تعطیل بود.  

 ️▪ یعنی  حضرت امام تا این حد به درس مقّید بودند که حتی برای   ازدواجشان حاضر 
به تعطیل کردن درس نبودند؟ 

 ️▪بله آقا به درسشان مقید بودند. می گفتند چون درسها تعطیل است.   )وقت برای 
ازدواج مناسب است.( 

��برداشت هایی از سیره امام خمینی، ج۲، ص۳۳۰.

خوردن غذاهای آب پز یا با چربی و نمک کم در ماه رمضان 
توصیه میشود تا در طول روز باعث تشنگی شما نشود. مصرف 
غذاهای سرخ کردنی مانند انواع کوکوها، بادمجان و فست 

فودها به ویژه در وعده سحر باعث ایجاد تشنگی میگردد.
نان و پنیر با سبزی، گردو یا عسل برخی از بهترین مواد غذایی 
هستند که می توانید در هنگام افطار در ماه رمضان استفاده 
کنید. انواع سوپ یا آش های سبک نیز یکی از بهترین غذاها 

برای افطار است.
در فاصله بین افطار تا سحر بین 8 تا 12 لیوان آب بنوشید. 

توجه داشته باشند که از خوردن چای پررنگ، قهوه، کاکائو و 
موادی که باعث دفع بیشتر آب بدن می شود، پرهیز کنند.

همچنین مصرف شربت تخم شربتی و خاکشیر در وعده سحر 
به شما کمک میکند تا در طول روز کمتر احساس تشنگی کنید. 
دانه های تخم شربتی و خاکشیر به دلیل جذب آب در دانه های 
خود، باعث شده در طول روز آب بدن خود را دیرتر از دست داده 

و کمتر تشنه شوید.
استفاده از نوشیدنی های سنتی مانند عرق کاسنی، عرق نعناع 
و خاکشیر بعد از افطار تا هنگام سحر برای کاهش عطش و 

تشنگی در طول روز ضروری است.
روزه،  فواید  روزه،  ثواب  تابستان،  در  داری  روزه  رمضان،  ماه 

مضرات روزه
برای باز کردن افطار خود توصیه میشود با دو لیوان آب جوش 
ولرم و خرما این کار را انجام دهید.استفاده از شیر و عسل یا شیر 
و خرما نیز در افطار مفید است. توصیه میشود برای باز کردن روزه 
خود از خوردن ناگهانی آب یخ و یا آبمیوه و نوشابه های گازدار 

پرهیز کنید.
با توجه به زمان کم بین وعده افطار تا سحر در ایام روزه داری در 
تابستان، سعی کنید حتما در فاصله این دو وعده از مواد غذایی 
دارای کربوهیدرات مانند نان یا غالت استفاده کنید. این مواد 
سبب می شود گلیکوژن بدن در حد نرمال حفظ شده و فرد 

کمتر دچار تشنگی، افت فشار و قند خون شود.
خوردن انواع سبزیها و میوه جات به خصوص گالبی ، انگور ، هلو 
، هندوانه و انجیر توصیه میگردد. میوه ها به علت داشتن پتاسیم 
فراوان در ایجاد تعادل نمک در خون دخالت می کنند ضمنًا 
چون حاوی آب فروانی هستند برای پیشگیری از تشنگی مفید 

می باشند.
 روایاتی از اهل بیت و بزرگان در مورد ثواب روزه داری در تابستان

قال علی علیه السالم: حّبب الی من دنیاکم ثالثٌه: اکرام الّضیف، 
والّصوم فی الّصیف، و الّضرب فی سبیل الّله بالّسیف

رسول خدا)ص( روزه در گرما را جهاد مي داند »الصوم في الحرج 
هاد« 

ْفَضُل 
َ
و امام صادق)ع( آن را برترین جهاد معرفي مي کند »أ

اْلِجَهاِد الصْوُم ِفی اْلَحر«

 چندی پیش خودروی پژو پارس توسط پلیس راهور متوقف 
شد و پس از بررسی  های ماموری که وی را متوقف کرده بود، 

مشخص شد که حدود ۳۲میلیون تومان خالفی دارد. 
�� این خودرو به پارکینگ منتقل و قرار شد تا پس از پرداخت 
جریمه های معوق و اخذ برگه عدم خالفی، چنانچه به علت 
دیگری توقیف نباشد پس از احراز هویت به مالک قانونی اش 

تحویل داده شود.

با  گو  و  گفت  در  رستگاری  فرامرز 
راستای  در  افزود:  ایرنا  خبرنگار 
قیمت  بازار،  تنظیم  و  مدیریت 
بذرهای مورد نیاز انواع محصوالت 
پیاز، الزم  ویژه  به  و صیفی  سبزی 
و  رقم  انتخاب  در  کشاورزان  است 
اصالت بذرها نهایت تالش و دقت را 

داشته باشند.
برای  کشاورزان  داد:  ادامه  وی 
تامین بذر مورد نیاز خود با مشورت 
کارشناسان صاحب نظر و کشاورزان 
به  مراجعه  ضمن  پیشرو،  و  خبره 
به  نسبت  مجاز  های  فروشگاه 
انتخاب رقم مناسب، پربازده و سازگار 

به اقلیم منطقه اقدام کنند.

جهاد  سازمان  زراعت  امور  مدیر 
تصریح  کرمان  جنوب  کشاورزی 
کرد: کشاورزان در زمان خرید بذر، 
حتما از فروشگاه مورد نظر فاکتور 
فروش دریافت کرده که در صورت 
بروز هرگونه مشکل در فرآیند تولید، 
بتوانند به آسانی موضوع را پیگیری 

کنند.
ظالمانه  های  تحریم  افزود:  وی 
زمینه فعالیت برخی افراد سودجو و 
شبکه های داللی را در حاشیه بازار 

کرده  فراهم  کشاورزی  محصوالت 
تا این افراد با سوء استفاده از نام، 
سابقه و شهرت برخی از شرکت ها، 
محصوالت تقلبی خود را با قیمت 

های نامتعارف بفروشند.
رستگاری گفت: کشاورزان در زمان 
خرید از اصالت بذر، شرکت، نوع و 
رنگ بسته بندی و هولوگرام مندرج 
(اطمینان  )شناسنامه  لیبل  در 

حاصل کنند.
وی ادامه داد: کشاورزان از کشت و 

خزانه گیری بذرهای ارقام ناشناخته 
و تامین از طریق شرکت های بدون 
با  و  خودداری  جدا  قبلی،  سابقه 
مشاهده هرگونه تخلف احتمالی در 
این خصوص، مراتب را به سازمان 
جهاد کشاورزی و تعزیرات حکومتی 
کرمان  جنوب  های  شهرستان 

گزارش کنند.
ساالنه بیش از چهار و نیم میلیون تن 
انواع محصوالت کشاورزی در هفت 
کرمان  استان  جنوبی  شهرستان 

تولید و روانه بازار می شود.
نفر  میلیون  یک  با  کرمان  جنوب 
جمعیت، یک سوم مساحت استان 

را به خود اختصاص داده است.
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مدیر زراعت جنوب کرمان: 

کشاورزان در خرید بذر دقت کنند
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امیرتیموری با 
نگاهی به نقش 
نظام آموزش و 
پرورش به عنوان 
تربیت کننده و 
آموزش دهنده 
سرمایه های انسانی 
خالق و پژوهشگر، 
نکات قابل توجهی 
را به دانش 
آموزان و خانواده 
های ایشان  بیان 
کرد.

نکته های ناب

خبر

سالمت

جلســه بررســی وضعیت ورزش قهرمانی 
ــت  ــه ریاس ــان ب ــتان کرم ــه ای اس و حرف
ــرکل ورزش و  ــور مدی ــا حض ــتاندار و ب اس
ــس  ــدگان مجل ــن از نماین ــان دو ت جوان
هــای  شــرکت  مدیــران  از  شــماری  و 
ــر  ــی در دفت ــش خصوص ــادی بخ اقتص
اســتانداری کرمــان در تهران برگزار شــد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی اســتانداری 

ــی،  ــواد فدائ ــد ج ــر  محم ــان، دکت کرم
اســتاندار کرمــان بــا بیــان اینکــه توســعه 
ورزش قهرمانــی مــی توانــد زمینــه ســاز 
ــر  ــود ب ــتان ش ــی در اس ــعه اجتماع توس
ــم  ــکاران و تی ــت از ورزش ــرورت حمای ض

ــرد. ــد ک ــی تاکی ــای ورزش ه
خراســانی،  امیــری  جلســه  ایــن  در 
اســتان  جوانــان  و  ورزش  مدیــرکل 

ــی حاضــر  وضعیــت 52 ورزشــکار کرمان
و  المپیــک  انتخابــی  مســابقات  در 
ــتار  ــرد و خواس ــریح ک ــک را تش پارالمپی
حمایــت و پشــتیبانی بخــش خصوصــی 

ورزشــکاران کرمــان شــد. از 
اعضــای  پیشــنهادات  ارایــه  از  پــس   
هــای  شــرکت  از  تعــدادی  حاضــر، 
و  پشــتیبانی  مســئولیت  صنعتــی، 

حمایــت از ایــن 52 ورزشــکار را بــرای 
تدارک مناســب در راه مســابقات انتخابی 
پارالمپیــک و المپیــک بر عهــده گرفتند.

همچنیــن در ادامــه این جلســه وضعیت 
تیــم داری صنایــع بــزرگ هــم مــورد 
ارزیابــی و بررســی قــرار گرفت. بر اســاس 
ــر  ــرکت که ــه ش ــن جلس ــات ای تصمیم
زمیــن از فصــل آینــده در زمینــه هندبال، 

فوتســال و دو میدانــی بــه صــورت حرفــه 
ــن  ــرد. همچنی ــد ک ــم داری خواه ای تی
باشــگاه مــس از تیــم داری در رشــته 
بســکتبال اعــالم انصــراف کــرد کــه مقرر 
شــد حمایــت مالــی و تشــکیالتی از تیــم 
بســکتبال اســتان بــه یکــی دیگــر از 
شــرکت هــای اقتصــادی اســتان محــول 

ــود. ش

تاکید استاندار کرمان بر حمایت از فعالیت های ورزشی

خرما

 ��مدیر محترم نشریه خرما 
با سالم 

اهالی  از  یکی  از طرف  که  فیلمی  به  نسبت  احتراما 
محترم اسفندقه در فضای مجازی پخش گردیده روابط 
عمومی این اداره کل جوابیه ای برای منتشرکنندگان 
لذا  نمودند،  امتنا  جوابیه  انتشار  از  اما  نمود،  ارسال 
جهت تنویر افکار عمومی این جوابیه خدمتتان ارسال 

میگردد:

بسمه تعالی
» و افوض امری الی الله، اّن الله بصیر بالعباد«

��ضمن عرض سالم و آرزوی قبولی طاعات و عبادات 
غیور  عشایر  بویژه  کرمان  جنوب  شریف  مردم  عموم 

منطقه، به استحضار می رساند:
تلفنی همیاران  تاریخ 97/04/10،  طی تماس  ��در 
و  طبیعی  منابع  کل  اداره  خبری  ستاد  با  طبیعت 
مبنی   ،1504 شماره  به  کرمان  جنوب  آبخیزداری 
بر تصرف اراضی ملی در بخش اسفندقه شهرستان 
جیرفت، مأموران پاسگاه ویژه حفاظت از منابع طبیعی 
این شهرستان به منطقه عزیمت نموده که پس از بررسی 
دقیق، مشخص گردید فرد مذکور با حفر چاه غیر مجاز 
در اراضی ملی، احداث استخر و حصارکشی اقدام به 
تخریب و تصرف عرصه های منابع طبیعی نموده است.
��مأموران پاسگاه ویژه منابع طبیعی جیرفت با هماهنگی 
فرماندهی یگان حفاظت اداره کل منابع طبیعی جنوب 

کرمان، پس از کسب دستور دادستان محترم مبنی بر 
توقف عملیات، اقدامات الزم را در این خصوص انجام 
داده اما متاسفانه فرد متخلف مجددا سه هفته پیش 
اقدام به ادامه عملیات تصرفی فوق الذکر نموده است 
ضمن  طبیعی،  منابع  ماموران  اطالع  محض  به  که 
مراجعه به محل با مقاومت شدید فرد متخلف و همسر 
وی مواجه شده که به جای تمکین به قانون و پذیرش 
به شانتاژبازی، فحاشی،  اقدام  مقام قضایی،  دستور 
هتاکی رکیک به نظام و مأمورین و همچنین خسارت 
به اموال دولتی نمودند که مأموران منابع طبیعی نیز 
بر اساس تبصره ذیل ماده 55 قانون حفاظت و بهره 
برداری از جنگل ها و مراتع، با رعایت شئونات اخالقی و 
حفظ کرامت انسانی ضمن انجام وظیفه، مراتب تخلف 
و همچنین هتاکی فرد متصرف را صورتجلسه و با هدف 
انعکاس مجدد به مرجع محترم قضایی، پرونده تخلف 

وی در دست اقدام قرار گرفت.
��پس از اینکه احضاریه پرونده تخلف به متصرف ابالغ 
گردید از آنجایی که او خود را در برابر قانون درمانده 
از  با گذشت سه هفته  و  از جرم خود  فرار  برای  دید، 
ماجرا با همفکری و همکاری افرادی مغرض به منظور 
تحت فشار قرار دادن مأموران منابع طبیعی و همچنین 
نمایی  مظلوم  به  اقدام  آنها،  خدمات  و  وجه  تخریب 
را در  با آهنگی غمناک  توأم  تهیه کلیپ احساسی  و 
فضای مجازی با هدف تحت تأثیر قرار دادن مخاطبین و 
تحریک احساسات مردم نمود، که این امر خود مصداق 

بارز نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی بوده و پیگرد 
قانونی دارد.

��در ادامه مدیر یکی از سایت ها و کانال های خبری 
که نسبت خویشاوندی با همسر متصرف دارد، به دور 
از تحقیق و بدون رعایت انصاف، اخالق خبرنگاری و 
سواد رسانه ای متأسفانه پس از گذشت سه هفته آنهم 
در آخرین ساعات روز پنجشنبه منتهی به تعطیالت آخر 
هفته اقدام به تهیه و کارگردانی کلیپ و نشر  اکاذیب در 
فضای مجازی می نماید که این مسئله خود جای بسی 

سوال دارد!
��اوال؛ مدیر سایت خبری به جای آنکه بیان و قلمش در 
خدمت عدالت، انصاف و حفظ اموال بیت المال باشد، 
چرا پس از سه هفته داعیه دلسوزی برای فردی متخلف 

را دارد!
��ثانیا؛ چرا مدیر کانال خبری، نسبت به تقبیح کردن 
و  خاطی  فرد  توسط  ملی  اراضی  تصرف  و  تخریب 
مقاومت وی در برابر دستور صریح مقام قضایی، سکوت 
اختیار کرده و حتی برخالف اخالق رسانه ای، پیام های 
مخاطبان در این مورد را یا انعکاس نمی دهد و یا در برابر 
آنها موضع گرفته و بعضًا مخاطبین دوستدار طبیعت را 

)بالک( می کند!!!
و  مغرضانه  اقدامات  اینگونه  که  است  ذکر  به  ��الزم 
تبلیغات گونه افراد مغرض - که برای فرار از جرم یعنی 
تخریب و تصرف بیت المال و همچنین نادیده گرفتن 
خدمات نظام به ملت شریف ایران، صورت می پذیرد- 

منابع  و  انفال  راسخ حافظان  ای در عزم  تنها ذره  نه 
اساس  بر  بلکه  نمود،  نخواهد  ایجاد  خللی  طبیعی 
فرمایشات مقام معظم رهبری )مد ظله العالی( که مؤکدًا 
خواستار برخورد با زمین خواران اعم از خرد و کالن 
شده اند؛ مامورین اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری 
جنوب کرمان نیز ضمن برخورد قانونی با رعایت اصل 
شئونات اخالقی و اسالمی، قاطعانه در برابر متجاوزین 
به عرصه های ملی ایستاده و دست افراد خرد و کالن 
اعم از حقیقی و حقوقی را از تجاوز به عرصه های منابع 

طبیعی کوتاه خواهند نمود.
کرامت  و  شأن  به  احترام  و  قدردانی  ضمن  پایان  ��در 
تمامی مردم عزیز جنوب کرمان به ویژه عشایر غیور و 
سرافراز که تحت عنوان مرتعدار همیشه  یاریگر حافظان 
انفال بوده اند، به اطالع می رساند ستادخبری اداره 
کل منابع طبیعی و آبخیزداری جنوب کرمان  با شماره 
آماده  روزی  شبانه  و  رایگان  بصورت    1504 تماس 
دریافت گزارشات مردمی مبنی بر آتش سوزی جنگل 
ها و مراتع، تخریب و تصرف اراضی، قاچاق گیاهان 
دارویی، چوب، زغال، حفر چاه غیر مجاز در اراضی ملی 

و... می باشد.

روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری 
جنوب کرمان

با حضور مدیر آموزش و پرورش 
از  جمعی  و  جیرفت  شهرستان 
آماده  های  طرح  از  مسئوالن 
یکمین  و  بیست  در  شرکت 

جشنواره خوارزمی رونمایی شد
به گزارش روابط عمومی آموزش 
جیرفت  شهرستان  پرورش  و 
این آیین با حضور مدیر آموزش 
سعیدی  ا...  وجیح  پرورش،  و 
ریزی،  برنامه  و  پژوهش  معاون 
وحید محمدی سلیمانی معاون 
دلیری  زهرا  متوسطه،  آموزش 
شهر  اسالمی  شورای  عضو 
مسئول  کارشناس  جیرفت، 
از  جمعی  و  متوسطه  آموزش 
خانواده های دانش آموزان برگزار 

شد
در این مراسم دوسازه ماکارونی 
)پل( توسط دانش آموزان دختر) 
دبیرستان فرهیختگان( بارگذاری 
تحمل  با  سازه  اولین  که  شد 
42.6 کیلو گرم و دومین سازه با 
تحمل بیش از 53.7 کیلو گرم که 
خوشبختانه هنوز جای بار گیری 

داشت  مورد تقدیرقرار گرفتند.
رادیو  رونمایی،  این  حاشیه  در 
پژوهش اولین رادیوی پژوهشی 
در کشور  در پژوهشسرای جابربن 
حیان  افتتاح و برنامه جالب و قابل 
پژوهان  دانش  توسط  توجهی  

اجرا شد،
 مجید امیرتیموری مدیر آموزش 
وپرورش ضمن ابراز خرسندی از 
تالش بی وفقه دانش آموزان و از 

رضا شریعت زاده مدیر پژوهشسرا 
و تشکر  تقدیر  آموزی  دانش  ی 

نمودند.
نقش  به  نگاهی  با  امیرتیموری 
نظام آموزش و پرورش به عنوان 
آموزش دهنده  و  کننده  تربیت 
و  خالق  انسانی  سرمایه های 
پژوهشگر، نکات قابل توجهی را 
به دانش آموزان و خانواده های 

ایشان  بیان کرد.

وی گفت: پژوهش و نو آوری در 
جامعه ای توسعه پیدا میکند که 
نظام آموزشی و تربیتی، زمینه و 
بستر مناسب برای آن را تدارک 
را  تحقیق  باشد.بنابراین؛  دیده 
یکی  آموزش  کنار  در  می توان 
آموزش  مهم  بسیار  اهداف  از 
مورد  باید  که  دانست  پرورش  و 
توجه قرار گیرد و به نظر می رسد 
این  در  معلمان  و  مدارس  که 
میان دارای وظیفه بسیار مهم و 
حساسی هستند که می توانند 
عالوه بر فعالیت های تحقیقاتی 
روح و انگیزه تحقیق و روش های 
درست پژوهش را در میان دانش 
آموزان نهادینه کنند و همچنین 
قابل  و  منطقی  های  توصیه  با 
توجهی دانش آموزان راهنمایی 
آموزان  دانش  درپایان  و  نمودند 
خواسته های داشتند که مدیر 
آموزش و پرورش ضمن استماع 
آموزان  دانش  های  صحبت 
دستورات الزم را به معاونان ارائه 

کرد.

از طرح های آماده شرکت در بیست و یکمین جشنواره 
خوارزمی رونمایی شد

انبار متخلف انواع روغن ماشین کشف شد

نکات روزه داری در تابستان

خودرویی با ۳۲ میلیون تومان 
خالفی راهی پارکینگ شد!

عمومی  روابط  گزارش  به 
و  معدن  صنعت،  سازمان 
در  کرمان:  جنوب  تجارت 
راستای مبارزه با قاچاق کاال، 

توسط  سودجویی  و  احتکار 
سودجو  اصناف  از  برخی 
گشت های مشترکی، متشکل 
صنعت،  سازمان  بازرسان  از 

معدن و تجارت جنوب کرمان 
با نماینده تعزیرات حکومتی و 
نیروی های امنیتی و انتظامی 
در شهرستان جیرفت تشکیل 

و یک انبار متخلف نگه داری 
انواع روغن ماشین  کشف و با 
دستور ریس تعزیرات حکومتی 
شهرستان جیرفت پلمپ شد.

جوابیه روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری جنوب کرمان در خصوص انتشار فیلمی در فضای مجازی

تحریم های ظالمانه 
زمینه فعالیت برخی 
افراد سودجو و 
شبکه های داللی 
را در حاشیه بازار 
محصوالت کشاورزی 
فراهم کرده تا این 
افراد با سوء استفاده 
از نام، سابقه و 
شهرت برخی از 
شرکت ها، محصوالت 
تقلبی خود را با 
قیمت های نامتعارف 
بفروشند.
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 فرماندار عنبرآباد در همایش دهیاران و روسای شوراهای اسالمی بخش مرکزی و بخش جبالبارز جنوبی؛

اشتغال روستایی باید تقویت شود و به تولید انبوه برسیم
شهرستان  فرماندار  رئیسی  محمود  حضور  با 
فرماندار،همت  وامنیتی  سیاسی  عنبرآباد،معاون 
بلوچی و محمد ساالری بخشداران مرکزی و جبالبارز 
جنوبی، همایش دهیاران و روسای شوراهای اسالمی 
بخش جبالبارز جنوبی وبخش مرکزی عنبرآباد در 

محل فرمانداری عنبرآباد برگزار شد. 
از  هستند/بعضی  روستا  ارشد  مدیران  *دهیاران 
دهیاران با وظایف خود آشنایی ندارند/دهیاران عالوه 
باید در زمینه فرهنگی واجتماعی  بر کار عمرانی 
و  شوراها  بین  اختالفات  کنند/بعضی  فعالیت 
دهیاربه ضرر روستاست/دهیارانی که مردم روستا 
از آنها ناراضی  باشند و شئونات اسالمی را رعایت 
نکنند عزل خواهند شد/ تسهیالت اشتغال زایی به 
روستاییان پرداخت میشود/راه برون رفت از وضعیت 

کنونی اقتصاد مقاومتی است/*
محمود رئیسی فرماندار عنبرآباد در همایش دهیاران 
و روسای شوراهای اسالمی بخش مرکزی و بخش 
جبالبارز جنوبی گفت:تعامل در انجام امور اهمیت 

ویژه ای در بحث خدمت رسانی به مردم دارد .

روستا  ارشد  مدیران  عنوان  به  گفت:دهیاران  وی 
هستند هرکاری که قرار  است در روستاانجام شود با 

هماهنگی دهیاران انجام میشود .
رئیسی خاطرنشان کرد:کسانی که دهیار هستند به 

خود ببالند ،باید با تمام وظایف خود به خوبی آشنا 
باشند، متاسفانه بعضی از دهیاران با وظایف خود 

اشنایی ندارند و قطعا با مشکل مواجه خواهند شد .
وی اظهار داشت:مسائل مالی دهیاری ها مثل بقیه 

جاها حسابرسی میشود باید بر اساس قانون ومقررات 
باشد. رئیسی گفت:دهیاران عالوه بر کار عمرانی باید 
در زمینه های فرهنگی واجتماعی وغیره فعالیت کنند 
و برگزاری یادواره شهدا و برنامه های قرآنی اولویت 

کار فرهنگی باشد . وی گفت:باید دهیاران نسبت 
به فرائص دینی اهمیت بدهند ودر مراسمات ملی 
و مذهبی حضور پررنگ داشته باشند و یک الگو در 
روستا باشند . رئیسی افزود:دهیاران و شوراها با ایجاد 

تعامل با مدیران موفق تر خواهند بودو بهتر میتوانند 
مشکالت روستا و امورات مردم را پیگیری کنند.

وی خاطرنشان کرد:بعضی اختالفات بین شوراها و 
دهیار به ضرر روستاست و حق مردم ضایع میشود، 

باید دست از اختالفات بردارید و برای مردم کارکنید.
وی بیان داشت:اشتغال روستایی باید تقویت شود 
و به تولید انبوه برسیم ،تسهیالت اشتغال زایی به 

روستاییان پرداخت خواهد شد .
رئیسی اظهار داشت:دهیارانی که مردم روستا از انها 
ناراضی باشند و شئونات اسالمی را رعایت نکنند عزل 

خواهند شد .
همت بلوچی بخشدار مرکزی عنبرآباد در این همایش 
گفت:فرماندار عنبرآباد آشنایی کامل با سیستم وزارت 
کشور داردباید از این فرصت به نحو مطلوب استفاده 

کنیم .
وی گفت:باید دهیاران وشوراها مشکالت روستا و 
مردم را پیگیری کنند و تمام امورات طبق انجام شود تا 

با مشکل مواجه نشوند.

شهرداری عنبراباد پس از عملیات شن ریزی و زیرسازی   خیابان )شهید 
رضایی( حدفاصل خیابان های شهید رجایی و بلوار جهاد کشاورزی 

  با حضور مهندس دینا شهردار عنبرآباد و معاونت فنی شهرداری عملیات 
امولسیون پاشی این خیابان انجام گردید. 

 مهندس دینا شهردار عنبرآباد در گفتگو با خبرنگار نشریه خرما گفت:طی 
روزهای آینده شاهد آغاز عملیات آسفالت این  خیابان و خیابان های شهرک 
نخل و شهرک نارنج  خواهیم بود و سعی داریم درآینده نزدیک خیابان های 

بیشتری در سطح شهر عنبرآباد را آسفالت نماییم.
 دینا افزود :خدمت به مردم عنبرآباد را افتخار میدانم و برای توسعه این شهر 

لحظه ای کوتاهی نخواهیم کرد. 
الزم به ذکر است در مدت تصدی شهرداری مهندس دینا در شهر عنبراباد 
خدمات توسعه ای و زیربنایی زیادی صورت گرفته که شهر عنبراباد روزهای 

خوشی را می گذراند.
مدیریت نشریه خرما خدمات مهندس دینا و همکارانش و حمایت های 
اعضای شورای شهر را ارج نهاده و همچنین از مهندس محمدعلی کشیتی 

روابط عمومی شهرداری تقدیر و برایشان آرزوی موفقیت می نماید.

مهندس دینا: 
خدمت در شهر عنبرآباد را افتخار میدانم وبرای توسعه آن لحظه ای 

غفلت نخواهیم کرد

قطار عمرانی شهردار جیرفت به خیابان ذوالفقار، 
بلوار جانبازان و شـهرک حسین آباد رسید

بـه گـزارش نشـریه خرما، شـهر جیرفـت در مدت 
تصـدی مهنـدس حسـین زاده شـاهد خدمـات 

شـهری خـوب و بـی نظیـری بـوده اسـت.
زیرسـازی و عمران ورودی های شـهر، ساماندهی 
بوسـتان ها، زیرسـازی کوچـه هـا و خیابـان هـا و 
مهمتریـن مسـاله در مدت اخیر نهضت آسـفالت 
در مناطـق مختلف شـهر جیرفـت و توجـه ویژه به 
کلـرود و کهوروئیـه کـه سـالها از خدمـات شـهری 

محـروم بـوده اند. 

وایـن نهضت آسـفالت و سـاماندهی خیابان ها در 
همـه مناطـق در حال انجام اسـت. 

که درادامه نهضت جهادی اسـفالت معابر سـطح 
شـهر و مناطـق کمتـر توسـعه یافتـه بـا تـالش و 
پیگیـری مهنـدس حسـین زاده شـهردار و اعضاء 
شـورای اسـالمی شـهر جیرفـت بعـد از تسـطیح 
و زیـر سـازی؛ آسـفالت ادامـه بولـوار جانبـازان تـا 
شـهرک حسـین اباد توسط شـهرداری جیرفت به 

اتمام رسـید.
پـس از آسـفالت کوچـه و خیابـان هـای پر تـردد و 
کمتـر توسـعه یافته شـهر اینبـار آسـفالت خیابان 

ذوالفقار)اسـلحه ومهمـات(  کـه از مسـیر هـای 
مهم و ارتباطی شـهروندان در رسـیدن شهرکهای 
اسـت شـروع  ابـاد  و حسـین  بهشـتی ؛رجایـی 
نمـوده و پـس از نیـاز سـنجی و بازدیـد میدانـی 
شـهردار  برنامـه ریزی برای ادامه آسـفالت سـطح 

شـهر انجـام شـد .
شـهردار جیرفـت در حاشـیه این خدمات شـهری 
و  عمـران  واحـد  اکیـپ  :توسـط  داشـت  بیـان 
نیروهای سـختکوش پخش اسـفالت لکـه گیری 
آسـفالت معابـر را هـم بصـورت مسـتمر در حـال 

انجـام میباشـد.
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