
یک سوم مردم جیرفت و عنبرآباد از حداقل 
امکانات بی بهره اند

خرما
سال هفتم * شماره  164 *  سه شنبه 21 خرداد ماه 1398 * 

11ژوئن 2019* 7 شوال1440* قیمت 1000 تومان
هفته نامه منطقه ای  استان های : قم- کرمان - فارس 

هرمزگان- سیستان و بلوچستان- یزد_ چهارمحال بختیاری

ترکیب اعضای هیأت رئیسه کمیسیون قضایی مشخص شد؛

ملکشاهی رئیس ماند و کمالی پور نائب 
رئیس اول شد

نماینده ولی فقیه در استان وامام جمعه کرمان: 

وحدت،امنیت و معیشت، سه مولفه موفقیت 
مردم رودبار جنوب در مسیر توسعه هستند 

مهندس دینا 
جلوتر از زمان در جهت خدمت

شهردار دوساری: 

خدمات دانشگاه علوم پزشکی جیرفت 
در شهر دوساری قابل تقدیر است

مدیر عامل برق جنوب استان کرمان: 

در صورت همکاری مردم 
امسال خاموشی نخواهیم داشت
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  آخرین مهلت جذب اعتبارات دستگاه ها؛ فقط تا ۱۵ تیرماه
3تاریکی شب و محرومیت تمام سهم روستای  زیبای دوچار
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آگهی جذب نیروی حجمی درشرکتهای بافت ستاره-صفا نیروسال 98
شرکتهای بافت ستاره- صفا نیرو به منظور تامین نیروی مورد نیاز خود در شهرستانهای حوزه جنوبی استان کرمان در سال جاری اقدام 
به جذب نیروی انسانی مورد نیاز خود در مشاغل برقکاری بهره برداری واتفاقات - مامور قرائت و وصول مشترکین  

از طریق برگزاری آزمون نسبت به شناسایی افراد واجد شرایط جهت انجام کار موقت بصورت )حجمی(با شرایط ذیل اقدام می نماید

الف(شرایط عمومی جهت شرکت 
ب(شرایط اختصاصی داوطلباندرآزمون

داشتن مدرک تحصیلی مطابق با مقطع درشته وگرایش مندرج در دفتر چه راهنمای آزمونداشتن تابعیت جمهوری اسالمی 

دارا بودن شرایط سنی مندرج در دفترچه راهنمای آزمونعدم اعتیاد به دخانیات ومواد مخدر

بومی بودن داوطلبان در شهرستانهای ذکر شدهعدم سوء پیشینه کیفری

قبولی در مراحل آزمون,مصاحبه,آزمون عملی ومهارتی ومعاینات پزشکیبرخورداری از سالمت کامل جسمانی وروانی

داشتن کارت پایان خدمت یا معافیت دائم
دفترچه  راهنمای آزمون از طریق پایگاه اینترنتی مجتمع عالی آموزشی وپژوهشی خراسان 

به نشانی www.mapsab.ir  قابل دسترسی ومشاهده می باشد

د( سایر نکات:ج(مراحل ثبت نام:

www.mapsab.ir   ثبت نام در سایت آزمون به نشانی
داوطلبان پس از مطالعه شرایط مندرج در این آگهی می بایست روزشنبه.

مورخ98.03.25تا پایان روزجمعه مورخ98.03.31

واریز مبلغ 650000ریال به عنوان هزینه شرکت در 
آزمون

به سایتwww.mapsab.irمراجعه ونسبت به ثبت نام اقدام نمایند

به همراه داشتن اصل فیش واریزی به همراه کارت 
ملی در زمان ورود به جلسه الزامی می باشد

زمان برگزاری آزمون صبح روزجمعه .مورخ98.04.07در شهر کرمان می باشد

مدارک ارسالی وهزینه واریزی برای ثبت به هیچ عنوان 
مستر نمی شود

کارت شرکت در آزمون از روزشنبه مورخ98.04.03تا روزچهارشنبه مورخ.98.04.05بر 
www.mapsab.irروی سایت به نشانی اینترنتی

قابل در یافت می باشد

برای اطالع از دروس امتحانی محل توزیع کارت ورود به جلسه وآدرس دقیق محل برگزاری 
آزمون به پایگاه اینترنتی 

مجتمع آموزشی وپژوهشی خراسان به نشانیwww.mapsab.irمراجعه نمایند

پیک برق در ماههای گرم سال از حوالی ساعت 12 تا 16 و از 19 تا 23 می باشد
با مدیریت صحیح مصرف  امسال  خاموشی  نخواهیم داشت

جدول نیروی مورد نیاز شرکتهای صفا نیروی کرمانیان-بافت ستاره سال 98 جهت آزمون حجم
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تصویر رهبر انقالب روی 
پیراهن قهرمان اوکراینی

»المـار نـور علـی اف« کشـتی گیـر 
اوکراینـی آذری االصل در مسـابقات 
کشـتی کشـور اوکراین مـدال طال را 
کسـب نمود و با پیراهنـی که تصویر 
رهبـر انقـالب بـر آن نقـش بسـته به 

روی سـکوی دریافـت جوایـز رفت.

روســتاهای مشــترک بیــن جیرفــت و عنبرآبــاد و مــردم جبالبــارزاز حداقــل امکانــات مثــل جــاده روســتایی) کــه اکنــون 
جــاده روســتایی کــه محــل تــردد خودروهــای کمــک دار بــوده بــا ســیل و بــاران تخریــب شــده کــه عبــور و مــرور فقــط 
و....  بهداشــت  هــای  خانــه  بــرق،  نبــود  و  موبایــل  دهــی  آنتــن  عــدم  و  اســت(  مقــدور  باربــر  حیوانــات  و  تراکتــور  بــا 

استاندار کرمان، مدیرکل بازرسی استانداری  را جهت  رسیدگی به مشکالت این روستا ها مامور کرد

آقای رضا اشک مدیرکل بازرسی استانداری



✅معده سالم، بدن سالم
 دنیا مرکز سالمتی و بیماری را قلب 
می دانند و می گویند: ضربان قلب، 
آهنگ سالمتی است؛ ولی اسالم 
می گوید:  مرکز بیماری و سالمتی 

معده است. 
یک طبیبی آمد و گفت دین شما در 
مورد طب چیزی نگفته است. با این 
حال که علم دوتاست: علم ادیان و 
علم ابدان. به وی جواب دادند: قرآن 
تمامی طب را در نصف آیه جمع کرده 
است: ✅کلوا و اشربوا و التسرفوا.✅این کل طب است. همه چیز در غذا و خوردن 

خالصه می شود.
✅ پیامبر اکرم )ص(می فرمایند:

المعده بیت داء. معده خانه بیماری است.
این معده قانون و مکانیزم دارد. اگر  

معده سالم باشد، بدن نیز سالم است.
راه ورود بیماری معده است. در روایات ما آمده است کل بیماری ها از سیری 
است، به جز تب که از بیرون وارد می شود. معموال بیماری های میکروبی همراه با 

تب است. دیابت، فشار خون و  
بیماری قلبی، به خاطر سیری است.

✅ حضرت امیر علیه السالم می فرمایند: 
گرسنگی و بیماری با هم جمع نمی شود. 

✅ اصل، معده است. اگر: ✅ معده اصالح شود،
امقدار مصرف غذایی به اندازه باشد،

✅ وعده های غذا طبق قرآن باشد 
✅ و روش استفاده و نوع غذا از روایات و احادیث استفاده شده باشد،

  انسان بیمار نمی شود.
 اگر مردم این سفارش پیامبر و ائمه علیهم السالم را رعایت کنند، بیمار نمی شوند. 
اگر کسی متوجه این شود که اصل بیماری ها معده است، هم در پیشگیری و هم 

در درمان مشکلی نخواهد داشت.

پایان امپراتوری »لبنیات کم چرب« 
  با حکم بی سابقه ترین مطالعه بزرگ چند ملیتی جهان: مصرف لبنیات پرچرب 

هیچ ارتباطی با بروز بیماری های قلبی و عروقی ندارد!

خواص انگشتر 
 انگشتر در دست کردن در اسالم بسیار مؤکد و سفارش شده است. زن ها باید 
انگشتر طال و مردها انگشتر نقره در دست کنند. بهترین نگین ها برای انگشتر 
عقیق یمن، فیروزه، ُدّر نجف و حدید صینی است.  از مهم ترین خواص انگشتر 
از نظر طب اسالمی، داشتن خاصیت حرز است. می دانیم که علت بیماری ها، 
متفاوت است. برخی از بیماری ها از ناحیه تغذیه نادرست و برخی از ناحیه ویروس 
و میکروب و برخی از ناحیه ژنتیک هستند؛ اما در طب اسالمی مسائل دیگری 

پیرامون علل بیماری مطرح است؛ مانند چشم زخم. 
هم چنین از علل دیگر بیماری، آسیب اجنه به انسان است که پیرامون این مساله 
بحث شده است.  تاثیر انگشتر، به خصوص انگشتر عقیق یمانی، تاثیر حرز است؛ 
یعنی از صاحب انگشتر در برابر بالها و آسیب ها که آسیب چشم زخم و اجنه نیز 

می باشد؛ توسط انگشتر محافظت می کند. 
امیرالمومنین علیه السالم می فرماید:

انگشتر عقیق در دست کنید که مایه برکت برای شما قرار داده شده است تا از 
بالها و حوادث ایمن باشید.

 مکارم االخالق، ص ۸۸
 هم چنین اگر کسی انگشتر عقیق در دست کند، مبتال به حزن و اندوه و 

افسردگی نمی شود.  پیامبر اکرم )ص( می فرماید:انگشتر عقیق در دست کنید، 
همانا تا انگشتر عقیق در دست دارید، حزن و اندوه بر دل شما وارد نمی شود.

عیون اخبار الرضا )ع(،
 شیخ صدوق، ج ۲، ص ۴۷

قبل از مصرف سیب آن را بو کنید
 بو کردن سیب فشار خون را کاهش میدهد و اعصاب را آرام میکند. مصرف سیب 

معده را اصالح میکند و در رفع کم خونی بسیار موثر  است
 حتما سیب های کرم خورده و ارزان را تهیه کنید. میوه های شیک و یک دست  

سموم زیاد دریافت کرده اند

سعی کنیم هر روز صبح ناشتا یک قاشق عسل مصرف کنیم.
 امام رضا )ع( می فرمایند: در عسل درمان هر دردی است.هر کس ناشتا یک 

قاشق عسل بخورد، این عسل:
 بلغم را پایان می دهد.
 صفرا را فرو می نشاند.

 مانع از تلخه سیاه )سودا( می شود.
 ذهن را صفا می بخشد.

 اگر که همراه با کندر خورده شود، 
حافظه را نکو می سازد.

رنگ درمانی
 رنگ ها به شیوه های مختلفی بر ذهن و روح و جسم انسان تاثیر می گذارند که 
تمام این تاثیرات و کیفیت حصول آن ها در رنگ درمانی طب جامع اهل بیت 

صلوات الله علیهم بحث شده است. 
در رنگ درمانی اهل بیت علیهم السالم، اعتقاد بر این است که بسیاری از بیماری 
ها را می توان فقط با استفاده از رنگ، درمان کرد. البته این درمان باید با مراعات 

تمام قواعد و اصول رنگ  درمانی اهل بیت علیهم السالم انجام شود 
 درباره تأثیر رنگ سبز بر بدن و ایجاد نشاط و آرامش در روایتی از حضرت امام 

رضا)ع( نقل شده که فرمود:  بوی خوش، عسل، سوارکاری و نگاه به مناظر 
سرسبز و خرم، باعث نشاط و شادی می شود. 

بحار االنوار )ط - بیروت(، ج ۷۳، ص۱۴۱

خمیر دندان ها حاوی ماده سرطان زا هستند
  تحقیق تازه در فرانسه: دو سوم خمیر دندان  ها حاوی ماده سرطان زا هستند، 
نهاد »اقدام برای محیط زیست« گفته است آزمایشات خود را بر روی ۴۰۹ نوع 
)مارک( خمیردندان )شامل ۵۹ خمیر دندان ویژه کودکان( موجود در داروخانه ها 
و فروشگاه ها انجام داده است که بر اساس نتایج تحقیق، دو مورد از هر سه 

محصول، دارای ماده افزودنی دی اکسید تیتانیوم بوده است.

به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق جنوب 
استان کرمان، مدیرعامل این شرکت درخصوص احتمال 
اعمال خاموشی ها در تابستان سال جاری بیان کرد: با 
توجه به بارندگی هاي امسال احتمال خاموشي در کشور کم 
مي باشد و اگر مردم همکاري الزم را با ما داشته باشند قطعا 

خاموشي نخواهیم داشت.
 عبدالوحید مهدوی نیا ، درخصوص مصرف برق در ادارات 
دولتی خاطرنشان کرد: مصرف برق دستگاه های اجرایی 
در استان کرمان، حدود هشت مگاوات است و در صورتی که 
صرفه جویی در این زمینه صورت پذیرد شش مگاوات صرفه 

جویي را در این بخش خواهیم داشت.
 مهدوی نیا ضمن تاکید بر پیشقدم شدن ادارات برای صرفه 
جویی مصرف برق، تصریح کرد: سال گذشته برای ادارات 
کنتور هوشمد نصب شد و با استفاده از این کنتورها مصرف 
ادارات را کنترل و در صورتي که ادارات بعد از ساعت ۱۳ 
همکاري نداشته باشند، به فرمانداري و استانداري اعالم 
خواهد شد که خوشبختانه تا کنون ادارات همکاري الزم را 

با این شرکت داشته اند.
 وی در ادامه خاطرنشان کرد: ۹۵ درصد مشترکان شرکت ما 
کمتر از الگوی مصرف از برق استفاده  می کنند و تنها ۲۵ 
هزار مشترک)معادل ۵ درصدمشترکین( بیش از حد مجاز 
مصرف دارند که قبض آنها با ۱۶ درصد هزینه بیشتر حساب 

خواهد شد.
وی همچنین افزود: برای پایش مشترکین پرمصرف چهار 
نفر نیرو به کار گرفته شد تا پس از رصد مشترکین پر مصرف 
با ایشان تماس و ضمن تذکر دادن  راهنمایی هاي الزم را نیز 

براي کاهش مصرف برق به آن ها داده شود.
وی تصریح کرد: الگوی مصرف ماهانه برق در مناطق عادی 
۳۰۰ کیلووات ساعت برای یک خانوار، در مناطق گرم ۲ 
شامل شهرهای شرقی و اروزئیه ۲۰۰۰ کیلو وات مصرف 
ماهانه و براي مناطق گرم یک شامل شهرهاي جنوبِي استان 
تا ۳۰۰۰ کیلو وات ساعت مي باشدو این میزان شامل تعرفه 

افزایشي نمي شود.
مدیرعامل شرکت توزیع برق جنوب استان کرمان با اشاره به 
اینکه انتظار داریم مردم به ارزش واقعی برق پی ببرند، بیان 
کرد: هدف ما از صرفه جویی به معنای کم مصرف کردن 
نیست بلکه به معناي درست مصرف کردن مي باشد که 
متاسفانه ما وارد مقوله بدمصرفي شده ایم و به حالت تبذیر 

و اسراف رسیده ایم.
 مهدوی نیا  با بیان اینکه این شرکت در سال های ۹۶ و ۹۷ 
حائز رتبه دوم کشوری در خصوص برق دار کردن روستاها 
شده است؛ خاطرنشان کرد: همه روستاهای باالی ۱۰ 
خانوار تحت حوزه عملیاتي این شرکت برقدار شده اند و 
از آنجایي که هر سال در روستاهایي که کمتر از ۱۰ خانوار 
جمعیت دارند به علت سکونت، ازدواج و ساخت خانه جدید 
مجددا روستاي ۱۰ خانوار پایش و در خصوص برق دار 

کردن روستاهاي مذکور اقدامات الزم انجام خواهد شد.
 وی تصریح کرد: این شرکت در سال ۹۶ تعداد ۲۸ روستا 
و سال گذشته نیز ۴۱ روستا را برقدار و در حال حاضر ۲۵ 
روستا در دست اقدام می باشد به طوری که در مجموع ۵۲ 
روستای باالی ۱۰ خانوار در سال جاری برقدار می شوند که 

عمدتا در مناطق دور افتاده و فاقد جاده هستند.
مهدوی نیا ضمن اشاره به اهداف شرکت از جمله »عدم 
مراجعه حضوری« بیان نمود: یکی از اهداف مهم شرکت 

»عدم مراجعه حضوری« می باشد و بایستی هر فرد در هر 
ساعت از شبانه روز و از هر مکاني بتواند بدون مراجعه به 
شرکت  خدمات را دریافت نماید و در واقع بایستي خدمات 
فارغ از زمان و مکان باشد و از طریق شبکه رایانه اي انجام 

شوند.
مهدوی نیا عنوان کرد: در این راستا مشترکان می توانند 
۲۶ خدمت از جمله دریافت اشتراک، دریافت و پرداخت 
صورتحساب، تغییر نام و ... را از طریق اپلیکیشن و همچنین 

پورتال شرکت دریافت نمایند.
 وی تصریح کرد: در راستای حفظ محیط زیست حذف 
قبوض برق در اولویت کارهای شرکت های توزیع برق قرار 
گرفته است به طوری که  از ابتداي تیرماه سال جاري قبوض 
کاغذي برق به طور کامل حذف و مشترکین با پیامک نمودن 
شناسه قبض به شماره ۲۰۰۰۰۸۰۰۰ مي توانند قبض 
خود را دریافت کرده و یا مي توانند شماره تلفن همراه خود 
را به قسمت خدمات مشترکین شرکت براي دریافت خدمات 
را  تاکنون ۸۵ درصد شماره مشترکان  که  بدهند  بیشتر 
برداشت شده و به صورت خودکار قبض براي این مشترکین 

ارسال خواهد شد.
وی درخصوص مطالبات شرکت توزیع برق جنوب از ادارات 
دولتی اظهار کرد: در سال گذشته طلب شرکت از ادارات 
دولتی حدود ۲۵ میلیارد تومان بود که با استفاده از قانون 
تهاتر بدهی ها توانستیم حدود ۱۹ میلیارد تومان را وصول 
کنیم و شش میلیارد تومان مطالبات باقي مانده که عمدتا 

مربوط به سال گذشته است.
 وی تصریح نمود: اتوماسیون و فرمان از راه دور کلیدهااز 
جمله برنامه های در دست اقدام این شرکت می باشد که 
بتوانیم خاموشی را به حداقل برسانیم و نرم افزار اسکادا 
در این زمینه خریداري شده و در حال وارد کردن کلیدها 
هستیم و امیدواریم تا پایان سال بتوانیم کار قطع و وصل 

بیش از ۱۰۰ نقطه را از راه دور انجام بدهیم.

بمناسبت روز جهانی صنایع دستی، محمود رئیسی سرپرست فرمانداری شهرستان عنبرآباد به اتفاق بلوچی بخشدار مرکزی، مالیی رئیس میراث فرهنگی و صنایع 
دستی، مشایخی رئیس تامین اجتماعی و ساالری رئیس اداره کار و امور اجتماعی، از کالس های دوره آموزشی صنایع دستی در شهر عنبرآباد بازدید کردند

کره شمالی در سی امین سالگرد دیدار میان رهبر متوفای 
این کشور با رهبر معظم انقالب، مراسمی را به مناسبت هفته 

دوستی ایران و کره شمالی برگزار کرد.
به گزارش نشریه خرما به نقل از خبرگزاری رسا، نشستی 
برای بزرگداشت سی امین سالگرد دیدار »کیم ایل سونگ« 
خامنه ای  آیت الله  حضرت  و  شمالی  کره  متوفی  رهبر 
رهبر معظم انقالب اسالمی ایران در باشگاه دیپلماتیک 
»تائدونگانگ« به مناسبت هفته دوستی کره شمالی و ایران 
برگزار شد. رهبر انقالب در دوران ریاست جمهوری به کره 

شمالی سفر کرده بودند.
خبرگزاری رسمی کره شمالی گزارش کرد،  سید »محسن 
عمادی« سفیر ایران در کره شمالی و کارکنان سفارتخانه 

ایران در این مراسم حضور پیدا کردند.
»پاک کیونگ ایل« معاون رییس کمیته کره ای روابط فرهنگی 
با کشورهای خارجی به همراه برخی دیگر از مقامات و 

مسئوالن کره شمالی در این نشست حضور داشتند. بنا 
بر این گزارش، کیونگ ایل و عمادی سخنرانی هایی را در 
این مراسم ایراد کردند و تصریح کردند که دیدار و گفت وگو 
میان کیم ایل سونگ و رهبر معظم انقالب اسالمی ایران 
یک رویداد تاریخی بود زیرا اساس روابط گسترده دوجانبه 
در زمینه های گوناگون از جمله سیاست، اقتصاد و فرهنگ 

را بنیانگذاری کرد.
سخنرانان این نشست متعهد شدند تالش های مثبتی در 
راستای توسعه و تقویت روابط دوستانه و همکاری در سطوح 
عالی به کار گیرند زیرا مردم هر دو کشور تمایل دارند تا بدون 
مداخله نیروهای خارجی، به پیشرفت های مستقل دست 

یابند.
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20 خردادماه حضرت حجت االسلالم والمسلمین علیدادی سلیمانی 
شهرسلتان  در  باحضلور  کرملان  جمعله  املام  و  فقیله  وللی  نماینلده 
رودبارجنلوب بلا خانلواده معظم شلهدا ،ملردم و اعضای شلورای اداری 

ایلن شهرسلتان  دیلدار و گفتگلو کرد
شهرسلتان  بله  ورود  بلدو  در  سللیمانی  علیلدادی  االسلالم  حجلت 
رودبارجنلوب ملورد اسلتقبال گلرم امام جمعه،سرپرسلت فرمانلداری و 

اعضلای شلورای اداری ایلن شهرسلتان  قلرار گرفلت
وی سلپس بله اتفلاق حجلت االسلالم گروهلی ،خانله گیلر سرپرسلت 
فرمانلداری ،مدیلران ادارات شهرسلتان بلا حضلور در کنلار قبلر مطهلر 

شلهید خلاوش زاده از شلهدای مدافلع حریلم امنیت و قرائلت فاتحه،با 
آرملان هلای املام راحلل و شلهدای گرانقلدر تجدیلد میثلاق کرد

نماینلده وللی فقیله در اسلتان کرملان در ادامله بلا خانلواده معظلم 
شلهیدان خانمحملد محمدعللی زابللی و حبیلب پیلکان  در روسلتای 

مظفرابلاد دیلدار و گفتگلو کلرد
امام جمعه کرمان سلپس با حضور در مسلجد جامع شلهر رودبار،دیدار 
مردملی داشلت وی در ایلن دیلدار مردملی وحدت،امنیت و معیشلت را 

سله مولفله موفقیت مردم رودبار جنوب در مسلیر توسلعه عنلوان کرد 
علیدادی سللیمانی گفت:وحدت قبائل و  اقشلار و وحدت مسئولین با 

ملردم و مذاهلب مختلف میتواند منطقله را از هر بحرانی نجات  دهد.
وی امنیلت را یکلی از نعملت هلای مهم عنوان کلرد، که اگر بلی تفاوت 

از کنار آن بگذریم مشلکالتمان افزوده میشلود.
نماینلده وللی فقیله و امام جمعه کرملان گفت:معیشلت و زندگی مردم 
منطقله بحلث مهمتلری اسلت و هلر انسلانی بایلد از حداقلل امکانلات 
برخوردار باشلد چلرا که این موضوع میتواند در پیشلگیری از حوادث و 

وقایلع مختلف موثر باشلد.
وی بلا بیلان اینکله هلر کلس ملورد ظللم واقع شلد و دفلاع کننلده ای از 
باال میرسلاند.آن دفلاع کننلد گفت :میشلود شلیوه ائمه ملا و خداونلد ان را به مقامی 

نماینده ولی فقیه در استان وامام جمعه کرمان: 

وحدت،امنیت و معیشت، سه مولفه موفقیت مردم رودبار جنوب در مسیر توسعه هستند 

مدیر عامل برق جنوب استان کرمان: 

در صورت همکاری مردم امسال خاموشی نخواهیم داشت

جمعی از مسئوالن  از کالس های آموزشی صنایع دستی عنبرآباد بازدید کردند

بزرگداشت سالگرد سفر رهبر انقالب به کره شمالی طب شیعه

خرما

ترکیب اعضای هیأت رئیسه کمیسیون قضایی مشخص شد/
ملکشاهی رئیس ماند و کمالی پور نائب رئیس اول شد

استاندارکرمان هشدار داد: با توجه به برگزاری جلسات متعدد و برنامه 
ریزی های صورت گرفته و تاکید بر انجام روال قانونی برای جذب 
اعتبار دستگاه های اجرایی، فقط تا تاریخ 15 تیرماه دستگاه ها 
فرصت دارند اسناد مالی خود را به خزانه استان ارسال کنند و به هیچ 
عنوان بعد از این تاریخ، دیگر اسنادی پذیرفته نخواهد شد و شخص 
مدیر مربوطه باید عواقب عدم جذب اعتبار دستگاه خود را برعهده 

بگیرد.
محمدجواد  دکتر  کرمان،  استانداری  عمومی  روابط  گزارش  به 
فدائی صبح امروز در جلسه بررسی وضعیت اعتبارات بند »ب«و بند 
»ه«تبصره 5قانون بودجه  97 دستگاه های استان با تاکید بر اینکه 
مدیران دستگاههای استان پاسخگوی عدم جذب اعتبارات دستگاه 
خود هستند، گفت: مدیران باید به این نکته توجه داشته باشند که 
مسئولیت جذب اعتبار و ارسال اسناد مالی به خزانه برعهده مستقیم 
شخص مدیر دستگاه  بوده و باید آنها درباره میزان تخصیص یافته این 
اعتبارات به مراجع باالتر خود پاسخگو باشند پس انتظار داریم نهایت 

دقت در این موضوع را به کار گیرند.
وی تاکید کرد: مسئله اعتبار دستگاه های استان امری بسیار مهم و 
حیاتی بوده و مدیران نیز نباید برای جابجایی اعتبار به دستگاه دیگر 

تعارف داشته باشند

  آخرین مهلت جذب اعتبارات 
دستگاه ها؛ فقط تا ۱۵ تیرماه

خبر

ترکیلب اعضلای هیلأت رئیسله کمیسلیون قضایلی و 
حقوقی مجلس شلورای اسالمی در اجالسیه چهارم، 

دوره دهلم مجلس مشلخص شلد.
مللت،  خانله  از  نقلل  بله  خرملا  نشلریه  گلزارش  بله 
رئیسله  هیلأت  انتخابلات  خردادملاه(،  )یکشلنبه19 
کمیسلیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسالمی 

در اجالسلیه چهلارم دوره دهلم مجللس برگلزار شلده 
و ترکیلب اعضلای هیأت رئیسله کمیسلیون مشلخص 

. شد
در ایلن انتخابلات الهیلار ملکشلاهی به عنلوان رئیس 
یحیلی  همچنیلن  شلد،  تعییلن  کمیسلیون  ایلن 
کمالی پلور و محملد کاظمی به عنوان نلواب اول و دوم 

رئیلس تعییلن شلدند. 
حسلین  انتخابلات  ایلن  در  گلزارش  ایلن  براسلاس   
رضلازاده و جلیلل رحیملی جهلان آبلادی بله عنلوان 
حقوقلی  و  قضایلی  کمیسلیون  دوم  و  اول  دبیلران 
انتخلاب شلدند، همچنین حسلن نلوروزی  بله عنوان 

انتخلاب شلد. ایلن کمیسلیون  سلخنگوی 

فرمانده انتظامی شهرستان جیرفت از کشف ۴۸ هزار کیلو برنج 
قاچاق و توقیف ۲ دستگاه تریلر در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ« رضا محمد رضایی« در تشریح این خبر گفت: در 
راستای مبارزه با کاالی قاچاق، ماموران پاسگاه انتظامی علی 
تریلر  به ۲ دستگاه  کنترل خودروهای عبوری  در حین  آباد 

مشکوک و جهت بررسی بیشتر  خودروها را متوقف کردند.
وی افزود: در بازرسی از خودروها مقدار ۴۸ هزار کیلو برنج قاچاق 
که از طریق مبادی غیر قانونی وارد کشور شده بودند کشف شد.

سرهنگ« محمد رضایی«با اشاره به ارزش ۴ میلیارد و ۸۰۰ 
میلیون ریالی برنج مکشوفه بیان داشت: در این رابطه ۲نفر متهم 
دستگیر و پس از تشکیل پرونده مقدماتی جهت بررسی بیشتر 

تحویل مقامات قضایی شدند.
فرمانده انتظامی جیرفت در پایان خاطرنشان کرد: قاچاق کاال 
خسارت جبران ناپذیری به بدنه اقتصاد کشور می زند و موجب 
بیکاری جوانان می شود که در این راستا پلیس با بهره گیری از 
تمام توان و امکانات خود به صورت شبانه روزی با این پدیده شوم 

مبارزه خواهد کرد.

رئیس دادگستری شهرستان عنبرآباد گفت: با ورود دستگاه قضائی 
محصوالت  فرآوری  شرکت  قضائی  و  حقوقی  موانع  و  مشکالت 
کشاورزی در عنبرآباد حل و فصل و فاز اول این کارخانه راه اندازی شد.
 ابوذر داوریان رئیس دادگستری شهرستان عنبرآبادبه همراه دادستان 
عمومی و انقالب شهرستان عنبرآباد در حاشیه بازدید از خط تولید 
رب گوجه فرنگی این واحد تولیدی گفت: در شرایط فعلی که اولیت 
اصلی کشور موضوع اقتصاد است و بنا به فرمایشات رهبر معظم 
انقالب )مدضله العالی( مبنی بر رونق تولید و همچنین تاکیدات آیت 
الله رئیسی، ریاست قوه قضائیه مبنی بر حمایت حقوقی و قضائی از 
تولید کنندگان، کارگروه حمایت از اقتصاد مقاومتی در ابعاد حقوقی و 

قضائی در دادگستری عنبرآباد تشکیل شده است.
این مقام قضائی پس از کسب گزارشی مبنی بر اینکه فی مابین 
سرمایه گذاران و صاحبان شرکت نیلی صنعت با پیمان کاران این پروژه 
اختالفات حقوقی و قضائی بوجود آمده است بالفاصله به موضوع 
ورود کردیم و با رایزنی با طرفین، اختالفات حل وفصل و طرفین به 

تعهدات خود عمل نمودند.
وی افزود:سرانجام با پیگیری های بعمل آمده فاز اول این شرکت 
تولیدی که مربوط به تولید رب گوجه فرنگی است راه اندازی و بالغ بر 
۶۰ نفر به طور مستقیم مشغول به کار شده اند و از تعطیلی یک واحد 
تولیدی جلوگیری بعمل آمد. داوریان عنوان کرد:سیستم قضائی در 
چارچوب قوانین و مقررات از فعالیت های اقتصادی مشروع حمایت 
حقوقی و قضائی خواهد کرد و اجازه نخواهیم داد به دلیل مباحث 
قضائی چرخ تولید در شهرستان متوقف گردد، زیرا اقتصاد و رونق 

تولید از اولویت های اصلی کشور است.

کشف ۴۸ هزار کیلو برنج قاچاق 
در جیرفت

رئیس دادگستری شهرستان عنبرآباد :
جلوگیری از تعطیلی یک واحد تولیدی 

در عنبرآباد

به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش شهرستان جیرفت، 
این جلسه  با حضور هاشم برآوردی رئیس سازمان دانش آموزی 
استان کرمان، نصیری پور نماینده کارخانه پشم بافی آسیا، 
سعیدی معاون صمت جنوب استان کرمان، سیدی معاون 
اداره بازرگانی، نماینده اتحادیه تولید کنندگان و نمانیده صنف  
پوشاک در سالن کنفرانس مدیریت آموزش و پرورش شهرستان 

جیرفت برگزار شد .
مجید امیرتیموری مدیر آموزش و پرورش شهرستان جیرفت در 
این جلسه عنوان کرد: هدف اصلی طرح ساماندهی لباس فرم 
دانش آموزان حمایت از کارگاه های کوچک و تولیدکنندگان 

سطح شهرستان جیرفت است.
وی تصریح کرد: سعی ما بر آن است که لباس فرم دانش آموزان 
در سال تحصیلی پیش رو با توجه به شرایط اقتصادی خانواده 
ها و به صرفه بودن تولیدات شهرستانی و استانی با کیفیت 
مطلوب ارائه شود. هاشم برآوردی رئیس سازمان دانش آموزی 
استان کرمان نیز گفت: در کنار کیفیت جنس لباس فرم ارائه 
شده، قیمت مناسب و متناسب با توان مالی خانواده ها از موارد 

مهمی است که باید به آن توجه شود.
وی افزود: در سال جاری با تعیین نوع و جنس پارچه به عنوان 
مهمترین  فاکتور در قیمت نهایی لباس دیگر شاهد تفاوت 
قیمت لباس های فرم در مراکز فروش مجاز نخواهیم بود  و 
امیدواریم خانواده ها با آسودگی خیال و رضایتمندی کامل 

لباس فرم فرزندان خود راتهیه کنند.  

جلسه ساماندهی لباس فرم دانش 
آموزان شهرستان جیرفت برگزار شد



 با کالس و امروزی
افلراد بلا ایملان ، نلزد خللداوند بهترین مقلام رادارنلد؛ در قلرآن مجید، هملواره از 
ارزش و گلرامللی بللودن آنهلللا در نلزد  خداونللد، تعریف و توصیف بسیاری شده 

ست ا
پیامبر اکرم صل الله علیه و آله در مللورد حاالت افللراد با ایمان در دوره آخرالزمان 
ملی  فرماینلد: در آن وقت ، قلب مومن در درونللش آب می  شللود ، مللانند حللل 
شلدن نملک در آب ؛ زیلرا  منکرات را می بیند، ولی قدرت جلوگیری و تغییر آن 
را ندارد مللومن در میللان آن هللا با تلرس و لللرز راه میرود، که اگر حرف بزند، او را 

میخورند و اگللر سلاکت شللود ، دق ملرگ می  شلود. روزگار رهایی، صفحه 3۵۵
در آخرالزملان، الگوهلای رایلج ملردم عوض می  شللود. اگللر با حجاب و عللفیف 
باشللی، دیگران تو را فللردی قدیملی ، بی  کالس و عقب افتاده ملی  دانند ؛ ولی 
اگلر اخلالق و حجلاب را رعایلت نکنلی، آنوقت بلاکالس و امروزی به حسلاب می 
 آیلی. اگلر بخواهیم واضح تر بگوییلم، در  آخرالزمان فضائل اخالقی از بیللن می 

 رود و رذائلل اخالقلی بله جلای آن رواج می یابد.

 مناجات شهید چمران
خدایا خلوش دارم که در نیمله های شب در سلکلوت ملرملوز آسملان و زملیلن بله 
مناجات برخیزم. با ستارگان نجلواکنم و قلب خلود را بله اسرار ناگفتنی  آسمان 

بگشایم
آرام آرام به عمق کهکشانها صعود نمایم، 

محللو  عالم بی نهایت شللوم. از مللرزهای علم وجود در گذرم و در وادی ثنا غوطه 
ورشلوم وجز خدا چیزی را احسلاس نکنم

 ما به چه می نازیم!
درخت نخل درخلت عجیبی است. وقتلی نخللی را ملی خواهللند قطلع کننلد 

میگویند بُکشلش! جنوبی ها بیشلتر میداننلد که چه میگویم. انلگار این درخت 
چیزی شبیه به  آدمیزاد اسلت و بی جلهلت نیلست کله واحد شملارش آن همچللون 

آدمیلان ، نفر است

نخل تنها درختی است که اگلر سلرش را قطع کنی میمیرد ، بر خالف همه درخلت 
ها کله سلرشان را کله میللزنی بلار و بلرگ شان بیشلتر هم می شلود. اما  نخل ، نه! 
سلرش را که قطع کلردی ملی  میلرد . مهم نیلست ریشله اش در خلاک ساللم باشلد، 

نخِل بی سر میمیرد
این را اولیلن بار از دکتلر کریم مجتهدی، استلاد فلسفه  دانشگاه تهران آملوختم!

 همیشه میگفلت: فرهنگ مثل درخت نخل است. مهلم نیست ریشه ات هزاران 
سال در خاک تاریخ است ، مهلم ایلن است که سرت هم سالم باشد! یعنی نمود 

فرهنگی امروز جامعه ات هم سالم باشد.
اگلر فلرهنگ امروز جامعه ای بیملار شلد، آنفرهنگ میمیرد، ولو هزاران سال ریشه 

داشته باشد. سلر نخلل را هدف گرفته اند

 خدا همه را میبیند
ملرد فقیللری پسللری کلم سلن و سلال داشلت روزی بله اوگفلت بلا هلم برویلم از 
میوه هلای درخلت فالن باغ دزدی کنیم. پسلر اطاعلت کرد و با پدر بله طرف  باغ 
رفتند. با این که پسللر می دانسلت که ایللن کار زشلت و ناپسلند اسلت ولی نمی 

خواسلت بلا پدرش مخالفلت کند.
سرانجام با هللم به کنار درخللت رسیللدند، پدر گللفت پسللرم! ملن بللرای میلوه 
چیللدن باالی درخللت می روم و تو پایین درخلت مللواظب باش و به اطراف نگاه 

کلن ، اگلر کسلی ملا را دیلد مرا  خبلر بده
فرزنلد درپلای درخت ایسلتاد. پدرش باالی درخت رفت و مشلغول چیللدن میوه 
شد. بعد از چند لحظه ، پسر گفت: پلدر جان، یکی ملا را می بیلنلد. پلدر از ایلن 
سللخن ترسلید واز درخت پایین آمدو پرسلید: آن کس که ما را می بیند کیست؟ 
فللرزند در جلواب گفت هلو الله اّلذی یلری کّل احد و یعلم کّل شلیء؛ او خداوند 
اسلت که همه کللس را می بیند و همه چیللز را می داند آقایون  مسلئولین خدا 

همه را میبیند

 سنگین ترین وزنه
از حکیمی پرسیلدنللد: سنگیللن تریلن وزنه چنللد کیلو است که یک نفر بتواند 
بزند و به او بگویند  پهلوان ؟ حکیلم در جواب گلفت باالتریلن وزنه یک پتوی نیم 
یا یک کیلویی اسلت که اگریک نفر بتواند هنگام نماز صبح آن را بلنللد کند باید 

بله او گفت پهلوان
 رسول خدا صل الله علیه و آله فرمود: تلرک نماز صبلح نلور صلورت ، نملاز ظهر 
برکت رزق ، نملاز عصر طاقت بدن ، نماز مغرب فایلده فرزند و نماز عشلاء آرامش 

خلواب را از بین میبرد

 عاق والدین
مواظب باشید عاق والدین نشوید و پدر و ملادر نفرینتان نکننلد و بگویند: خلدایا 
مللن از ایللن فلرزنللدم نملی گذرم یلک وقت خیره خیللره به پلدر و مادرتلان نگاه 

نکنید
پلدر  شیخ عباس قمی صلاحب مفاتیح  الجنان ، پلای منبلر حلاج شیلخ غالملرضا 
نشسته بللود . حاج شیخ غالمرضا داشت از روی کتابی که حاج شیللخ عبللاس 

قمی نوشلته بود ، مسلئله می  گفت
پدر شلیخ عباس نمیدانسلت که این کتاب را پسلرش نوشلته و حاج شیخ عباس 
هلم چیلزی به او نگفته بود. حاج شیللخ عباس آمد در گلوش  پدر چیزی بگوید ، 
ناگهلان پلدرش جللوی مردم سلراو داد زد که بیا و بنشلین ببین حاج شلیخ غالم 

رضلا چله می  گوید؟ بیا و بنشلین و بفهم
شیخ عباس قمی به پدر گللفت: پدر جان! دعا کللن بفهمللم . نگفت ایلن کتاب 
را ملن خلودم نوشتلم ، نرفت به ملادرش بگوید پدرم جلو جمع آبروی ملرا ریخت 
، خیره خیللره به پللدرش نگاه نکرد ، فقط آهسته گفت پدر جان دعا کن بفهمم
ایلن حکایلت نشلان میدهد کله اگر فلردی به  جایگاه رفللیعی رسلیللده و مللورد 

وثللوق ملردم اسلت ، یکلی از عواملل مهملش حفلظ حرملت پلدر و مادر اسلت

کارگروه  جلسه  فاریاب  فرمانداری  عمومی  روابط  گزارش  به 
سالن  در  اعضا  سایر  و  فراندار  حضور  با  شهرستان  اشتغال 

کنفرانس فرمانداری برگزار شد.
 علی نیک نفس فرماندار شهرستان ضمن ابالغ سیاست های 
اقتصاد مقاومتی در سال ۹۸، به اهمیت ایمن سازی خانوار های 
اسیب پذیر از حوادث غیرمترقبه اشاره کرد و خواستار همکاری 
دستگاههای اجرایی با گروههای جهادی جهت انجام پروژه 

های هدف بسیج سازندگی شد.
وی افزود: علی رغم مسائل اقتصادی کشور در سال ۹۷ فاریاب 
با ۱۳۴ درصد رشد اشتغال رتبه اول رشد اشتغال در جنوب 

کرمان را داشته است. 
نیک نفس از دستگاههای اجرایی خواست نسبت به معرفی افراد 
جهت دریافت تسهیالت کالن اقتصادی اهتمام بیشتری داشته 
باشند که افرادی معرفی شوند که دارای صالحیت اقتصادی 
باشند که اعتبارات شهرستان جذب حداکثری داشته باشند؛ 
کما اینکه برای وام های اشتغال محرومین حداقل تضامین و 

موارد قانونی در نظر گرفته خواهد شد.

فرماندار محترم شهرستان عنبراباد
با سالم

✅احتراما،همانطور که حتما اطالع دارید،مردم روستای
 توکل اباد با فاصله پنج کیلومتری از مرکز شهرستان عنبراباد،

اب  از  تابستان  داغ  روزهای  این  هفته،در  دو  به  نزدیک   
اشامیدنی محروم می باشند،

و مردم اب شرب خود را با طی مسافتی دور از پمپ های 
کشاورزی،تامین میکنند✅ 

✅لذا از جنابعالی،نماینده محترم دولت در شهرستان تقاضا 
داریم که هر چه زودتر مشکل اب شرب روستای توکل اباد را 

رفع نمایید.
✅با تشکر اهالی روستای توکل اباد.
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امام جمعه اهل 
سنت قشم : 
عملکرد فرماندهان 
موفق و کارآمد 
سپاه پاسداران، 
محبوبیت نظام 
و انقالب را 
موجب می شود 
و نظام اسالمی 
همواره به چنین 
شخصیت هایی نیاز 
دارد.

وآيا اخالقی است 
زن بارداری 
به علت عدم 
آسفالت جاده و 
نبودزيرساخت های  
ارتباطی ، نتواند 
به پزشک مراجعه 
کندو حاملگی 
راپرخطروهمراه با 
استرس بگذراند 
ويا به علت عدم 
دسترسی به تلفن 
و وسايل ارتباطی 
مجبوربه وضع حمل 
در شرايط ناايمن 
وغيربهداشتی 
شود؟

 عدم آنتن دهی 
تلفن همراه  معضل 
بزرگ دیگری است 
والبته سالهاست 
که هیچ مسوولي 
پاسخگونیست.

نکته های ناب خبر

پیام مخاطبین:

یک سـوم مردم جیرفت و عنبرآباد از حداقل 
امکانات بی بهره اند

جنلاب آقلای دکتلر فدائلی اسلتاندار محتلرم، با 
و  راهلداری  وشهرسلازی،  راه  کل  وجلودادارات 
حمل ونقل جاده ای و سلازمان جهاد کشلاورزی 

کرمان جنلوب 
قدملت  از  عنبرابلاد  و  جیرفلت  شهرسلتانهاي 
بسلیار دوری بله انلدازه خط میخلی و قبلل از آن 

برخوردارنلد.
به عقیده کارشناسلان میلراث فرهنگی آغاز خط 

از جیرفلت و عنبرآباد بلوده نه از بین النهرین.
ایلن دو شهرسلتان محلروم در حاللی وارد چهلل 

سلالگی انقالب اسلالمی شلده انلد که بیلش  از 
یک سلوم ملردم آن از حداقلل امکاناتی که دولت 

بایلد مهیا میکلرده بی بهلره اند.
روسلتاهای مشلترک بیلن جیرفلت و عنبرآبلاد و 
ملردم جبالبلارز) شلامل روسلتاهای کلسلنگ، 
روداب، تمنوییه، براورسلان، ششلتک، بیدشک، 
سلرتل، جلم و... ( از حداقلل امکانات مثل جاده 
روسلتایی) که اکنلون *جاده روسلتایی که محل 
تلردد خودروهای کملک دار بوده با سلیل و باران 
تخریلب شلده کله عبلور و مرور فقلط با تراکتلور و 
حیوانلات باربر مقدور اسلت*( و علدم آنتن دهی 
موبایل و نبود برق، خانه های بهداشلت و.... بی 

بهلره اند.
اوایلل انقلالب جلاده هلای روسلتایی تملام ایلن 
مناطلق توسلط شلخصی بنلام ناصلر مقلدس 
زاده نماینلده امور عشلایری با همراهی حسلین 
احمدیوسفی نماینده عشایر و کارشناسان فنی 
کله از تهلران و کرملان در منطقله حضلور یافتله 
بودنلد با اسلب و قاطر تملام این مناطلق بازدید و 
طی دوسلال همله این جلاده ها احلداث گردید.
املا املروز 40 سلال از احلداث ایلن جلاده هلای 
روسلتایی کله توسلط یلک نفلر احلداث شلده به 

هملان وضعیلت و کیفیلت مانلده انلد.
آیا بعد از چهل سلال از پیروزی انقالب اسالمی و 

رای مردم به 12 دولت حق یک سلوم از جمعیت 
این شهرسلتانها این اسلت که دوباره دنبال اسب 

و قاطر برای جابجایی بگردند.
ایلن روسلتاها سرشلار از معلادن و محصلوالت 
سلازمان  کله  اسلت  کشلاورزی  ارگانیلک 
جهادکشلاورزی جنلوب کرملان خبلری از ایلن 
ایلن  بلرای  ریلزی  برنامله  وچله  دارد  مناطلق 

اسلت؟ نملوده  کشلاورزان 
ادارات کل راه و شهرسلازی و راهلداری تاکنلون 
بعلد از اسلتقرار ایلن ادارات کل چله برنامله هایی 
برای این خیل عظیم جمعیت داشلته اند و برای 
احلداث و زیرسلازی جلاده چله اقداماتلی نموده 

اند؟
آیا 40 سلال تنبیله و بی توجهی به ایلن مردم کم 

نیست؟
تقدیم بیش از 50 شهید و جانباز و آزاده از همین 
ملردم امروز حقشلان دنبلال حیوانات باربلر برای 

جابجایی خود و محصوالتشلان باشند.
چطلور 40سلال قبل یک نفلر بایک بوللدوزر این 
جلاده هلا را نقشله بلرداری و احداث کلرد اما بعد 
از ایلن سلالها و انتصلاب چندین مدیلر و مدیرکل 
و..... هیچ خدمتی در این مسلیرها نشده است.
اسلتاندار محترم حق این مردم والیتمدار، نجیب 

و کم توقلع را به آنان برگردانید.

استاندار آقای اشک مدیرکل بازرسی استانداری را مامور به رسیدگی و مشکالت این روستاها کرد

خرما

املام جمعله اهل سلنت قشلم بلا بیلان اینکه 
عملکلرد فرماندهلان موفلق و کارآملد سلپاه 
پاسلداران، محبوبیت نظام و انقالب را موجب 
می شلود، گفت: نظام اسلالمی بله نیروهایی 

از جنلس فرماندهان سلپاه نیلاز دارد.
بله گلزارش نشلریه خرملا بله نقلل از فلارس ، 
شلیخ عبدالرحیلم خطیبلی  در آییلن تکریم 
و معارفله فرمانلده و مسلوول نمایندگلی وللی 
فقیه ناحیه مقاومت بسلیج سپاه قشم اظهار 
افلکار عموملی می توانلد  داشلت: قضلاوت 
معیار مناسلبی برای سلنجش میزان رضایت 
پلروردگار از عملکرد یک مقام مسلوول باشلد.
وی بلا بیلان ایلن آیین هلای تکریلم و معارفله 
عموما به سله دسلته تقسیم می شلود، افزود: 
بی تفاوتلی، خوشلحالی و انلدوه از مهمتریلن 
حاالتلی اسلت کله به هنلگام تکریلم و معارفه 

یلک مسلوول در ملردم ایجلاد می شلود.
املام جمعله اهلل سلنت قشلم تصریح کلرد: 
فرمانلده سلپاه قشلم در طلول حلدود 32 ماه 
عملر خدمتلی خود در جزیره قشلم توانسلت 
بلا خدملت بلی منلت و خالصانله محبوبیلت 
مردملی مطلوبی را کسلب کنلد و آیین تکریم 

حقیقتلا موجلب انلدوه مردم اسلت.
خطیبی ادامه داد: عملکرد فرماندهان موفق 
و کارآملد سلپاه پاسلداران، محبوبیلت نظلام و 
انقلالب را موجلب می شلود و نظلام اسلالمی 
هملواره به چنین شلخصیت هایی نیلاز دارد.

از دیگلر شلاخصه های  را  وی وحدت گرایلی 
نیروهای کارآمد برشمرد و اضافه کرد: تمامی 
مسلووالن و مدیلران شهرسلتان بایلد چنیلن 
شیوه خدمتی را سرلوحه کار خود قرار دهند.
»محملد  آییلن  ایلن  طلی  اسلت،  گفتنلی 

سلاالری« و حجت االسالم والمسلمین »امید 
درویشلی« طی احکاملی جداگانه بله عنوان 
فرمانده و مسلوول جدید نمایندگی ولی فقیه 
در سلپاه قشلم منصلوب شلدند و از خدملات 
حجت االسلالم  و  دهقانلی«  »رحمت الله 
والمسللمین »موسلی خالصی« تجلیل شد.

نظام اسالمی به نیروهایی از جنس فرماندهان سپاه نیاز دارد

رئیس کل دادگستری استان به همراه استاندار کرمان 
، سرپرست معاونت سیاسی و امنیتی استانداری، 
رئیس شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر و جمعی 
از مسئوالن استانی از پارکینگ خودروهای توقیفی 

شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر بازدید کرد.
رئیس کل دادگستری استان کرمان در این بازدید با 
اشاره به وجود بالغ بر دو هزار خودرو در این پارکینگ 
گفت: مسقف کردن این پارکینگ یکی از موارد مورد 

تاکید در استان به شمار می رود.
روند  بودن  طوالنی  به  اشاره  ضمن  موحد  یدالله 
مزایده فروش خودروهای توقیفی از قاچاقچیان مواد 
مخدر، تاکید کرد: این موضوعات باید در جلسه با 
مسئوالن ستاد هماهنگی مبارزه با مواد مخدر کشور 
مورد رسیدگی قرار گیرد. موحد از سفر رئیس ستاد 
هماهنگی مبارزه با مواد مخدر کشور به استان کرمان 

نیز خبر داد و اظهارداشت: سال گذشته 13 میلیارد 
تومان از محل فروش این خودروها به خزانه واریز شده 
است. این مقام ارشد قضائی در استان کرمان تصریح 
کرد: تعیین تکلیف خودروهای موجود در پارکینگ 
خودرویی شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر باید 

یکی از اولویت های کاری این شورا باشد.
دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان 
کرمان نیز گفت: پیش بینی می شود که تا پایان سال 
جاری یک هزار و 600 دستگاه خودروی موجود در 

این محل از طریق مزایده به فروش برسد.
ساالنه  ورودی  افزود:  محمدی  انارکی  محمدرضا 
خودرو به پارکینگ خودروئی شورای هماهنگی مبارزه 
با مواد مخدر استان کرمان حدود یک هزار و 300 
خودرو است. وی اظهارداشت: شورای هماهنگی 
مبارزه با مواد مخدر تاکنون پرونده های مربوط به 

خودروهای فاقد هویت را تکمیل کرده و تعامل و 
هماهنگی بسیار خوبی با نهادهای مربوطه از جمله 
پلیس راهنمایی و رانندگی برای تعیین تکلیف این 

خوردوها دارد.

از محل فروش خودروهای مواد مخدری 13میلیارد تومان
 به حساب خزانه کشور واریز شده است

فرماندار فاریاب:
سال ۹۷ شهرستان فاریاب رتبه اول رشد 

اشتغال در جنوب کرمان داشته است

مردم توکل اباد آب ندارند

نشست نماینده مردم شریف جیرفت و عنبراباد با معاون وزیر نیرو ، 
مدیر عامل شرکت توانیر کشور و مجری طرح برق روستایی کشور

فهیمه    رئیسی 
تنها بعداز نه کیلومتررانندگی در دل 
جاده ی خاکی  وباگذشتن از آخرین 
رامی  زیبایی  چشمانت   ، سرباالیی 
برایت  هم  تصورش   حتی  که  بیند 
دشواراست . انگار که خداوند قسمتی 
از بهشت  را دراین گوشه از زمین به 
ودیعه گذاشته است، تا تو به وعده ی  

الهی اش ایمان بیاوری !
 به هرسوکه بنگری چمن  های سرسبز 
دید،  فراسوی  تا  که  بینی   رامی  ی 
به  امتدادپیدا می کند ودردامنه کوه 
یکباره جایش را به درختچه های آویشن 

،آالله وگون می دهد.
می  خودنمایی  کوهی  جلوتر  کمی 
که  »ارس«  درختان  از  پوشیده  کند 
قرنهاست سرسختانه ریشه دردل خاک 
دارند  و جزو معدود جنگل های »ارس« 

محافظت شده درکل کشور می باشد.
راکه  حقیروپرازسنگالخ  امتدادجاده 

بگیری و ازچندسراشیبی وسرباالیی 
های  خانه  به  کنی  عبور  دیگرکه 
از  پس  یکی  که  رسی  می  نوسازیی 
دیگری ازدل زمین سربرآورنده اند،خانه 
هایی که مالکین آنها  به زورقرض و وام 
سختی  ازجمله  فراوان  مشکالت  با 
حمل مصالح ساختمانی و... به این 
منطقه کوهستانی و با  امید به آب و 
آبادانی  ساخته اند و اکنون تنها چیزی 
تاریکی  است  شده  نصیبشان  که 

ومحرومیت است.
»دوچار« تنها روستایی در منطقه ی« 
گور« ساردوییه است که برطبق آخرین  
سرشماری انجام شده ، بادارابودن ۲۴ 
درمیان   ، نفر  جمعیت ۱۰۸  خانوارو 
روشنایی روستاهای اطرافش ، سهم 
مردمانش تاریکی وظلمات شب هاست 
، تاریکی که درآن بیم گزش جانوران 
شب  دردل   خوردن  وزمین  و  موذی 
های تاریک ،حاالدغدغه تمام ساکنین 

محرومش است.
همین دو تابستان قبل مسولین بامژده 
وارمغانشان  رسیدند  ازراه  برق  آوردن 
بدون  که  بود  خورشیدی  های  پنل 
هیچ کار کارشناسی مناسب، در روستا 

کاشته شدودراولین زمستان سرمای 
شدیدمنطقه  شیشه های پنل را خرد 
کرد و باعث عدم کارایی مناسبشان شد 
ودرزمستان امسال نیز سارقین باطری 
های ذخیره انرژی  را ربودندوساکنین 
بخت برگشته دراین آشفته بازارتحریم 
هرچه گشتندموفق به یافتن باطری 

جهت جایگزینی و استفاده نشدند.
و حال ساکنین روستا توقعشان بعد 
ایجادشده  مشکالت  حجم  ازاین 
مسولین  عذرخواهی  نه  برایشان 
اختصاص  وفقط  فقط  ،که   مربوطه 
چندتیرچراغ برق وملزوماتش است تا 
برقی  که از میان روستایشان عبور کرده 
وروستاهای مجاوررا از نعمت روشنایی 
روشنی بخش  برخوردارنمونده است 
خانه های آنها نیز باشد،وآیااین توقع 

زیادی است؟
همین  به  مردم  این  مشکالت  اما 
مختصر ، خالصه نمی شود، عدم آنتن 
دهی تلفن همراه  معضل بزرگ دیگری 
است والبته سالهاست که هیچ مسوولي 

پاسخگونیست.
درتمام این سالها چه بسیار انسان هایی 
که بیمار شده اندوروزها دردجانکاه را 

تاب آورده اند تابامشقت خودرا به مراکز 
درمانی برسانند و اما  آیا درست است 
که در عصر ارتباطات نیزشهروندی از 

اصلی ترین حقوق خود محروم بماند؟
نمیدانم چرا  یکباره به یاد امام  مهربانی 
افتادم  )ع(  علی  امیرالمومنین  هایم 
بااین  پیرمردنصرانی   برای  آنجاکه    ،
استدالل که شایسته نیست فردی که 
تمام جوانی اش رابرای جامعه مسلمین 
در  اکنون  نموده  تالش  واقتصادش 
پیری تنهاومسکین بماند ، ازبیت المال 

حقوق قرارداد .
پیرمردی  است  شایسته  وآیااکنون 
را درخدمت صادقانه  که جوانی اش 
به  جامعه اش گذرانده در کهنسالی 
نیز سهمش تاریکی شب و محرومیت 

باشد؟
وآیا اخالقی است زن بارداری به علت 
نبودزیرساخت  و  جاده  آسفالت  عدم 
پزشک  به  نتواند   ، ارتباطی  های  
مراجعه کندو حاملگی راپرخطروهمراه 
عدم  علت  به  ویا  بگذراند  استرس  با 
دسترسی به تلفن و وسایل ارتباطی 
مجبوربه وضع حمل در شرایط ناایمن 

وغیربهداشتی شود؟

امیدوارم  مسولین مربوطه در استان 
وشهرستان صدای این مردم محروم  را 
بشنوند ودرمحرومیت زدایی  منطقه 
ایی که با دارابودن کمیاب ترین گونه 
های جانوری و گیاهی ، طبیعت بکر 
و قابلیت های منطقه ایی  ، پتانسیل 
تبدیل شدن به یک قطب گردشگری 

رادارد، گامی موثر بردارند.

نشسلت نماینده مردم شلریف جیرفت و عنبراباد با معاون وزیر نیرو ، 
مدیر عامل شلرکت توانیر کشلور و مجری طرح برق روسلتایی کشور 
��پیرامون ��برق رسلانی به روستاهای باقی مانده فاقد برق شهرستان 

های جیرفت و عنبراباد
��جابجایی تیر های برق فشار قوی روستای سعداباد گسترش 

��ایجاد روشنایی معابر در مناطق مورد نیاز شهرستان های
 جیرفت و عنبراباد

تاریکی شب و محرومیت تمام سهم روستای  زیبای دوچار
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کار و تالش در شهر عنبرآباد تعطیلی ندارد
به همت مهندس دینا  شهردار و اعضای محترم 
شلورای شلهر کار و تلالش در شلهر عنبرابلاد 
تعطیلی ندارد و شب و روز و ایام تعطیل با همت 
مضاعف مشلغول خدمت به مردم و شلهروندان 

عنبرآبادی هستند. 
شلهردار و شورای شلهر عنبراباد جبران کارهای 
عقب مانده را سلاماندهی و به انجام می رسانند. 
عنبرآباد شهرستانی اسلت در جنوب کرمان که 
بیلش از 90 هزار نفر جمعیلت دارد که جمعیت 
مرکز شهرسلتان یعنی شهر عنبراباد بیش از 30 

هزار نفر اسلت. 
مهنلدس ملراد دینلا شلهردار عنبرآبلاد در ملدت 
تصدی مسلولیت خود از زمان بهترین استفاده 
را کلرده و از فرصلت هلا به نحو احسلن در جهت 

خدمت رسلانی بهلره برده اسلت. 
 زیلر سلازی واسلفالت خیابان ۱۶متری شلهرک 

نخل
زیرسازی واسفالت خیابان شهید محمدرضایی

نملودن  واملاده  پاشلی  وامولسلیون  زیرسلازی 
خیابلان نارنلج شلهرک نارنلج جهلت اسلفالت 
اسلفالت خیابان امام از چهارراه مسجد جامع تا 

چهارراه خواجویی
اسلفالت بیش از۷۰درصد کانال های گاز سطح 

شهرعنبراباد
تعریض وجدول گذاری خیابان مدرس

))محله عباس اباد((
پاکسلازی وسلاماندهی کوچله وخیابلان هلای 

سلطح شلهراز نخالله هلای سلاختمانی
رنگ امیزی جداول سلطح شلهر میادین بلوارها 

پارک ها و سلرعت گیرها
سلاخت االچیلق هلای بسلیارزیبا درپلارک اللله 

گمنام هلای 
راه انلدازی شلهربازی کوچلک بلرای کلودکان 

ونوجوانلان درپلارک اللله هلای گمنلام

سلاماندهی پارکها دربحث اسباب بازی کودکان 
رنلگ امیلزی کاشلت گل وگیلاه ودرختلان وراه 

اندازی سرویسلهای بهداشلتی 
خرید نصب پایه چراغ های رنگی بسیارزیبا

شلن ریزی بیش از ۸۰درصد کوچه های خاکی 
سطح شهر بعد از حفرکانال شرکت گاز

اسلفالت خیابلان شلهید دسلتغیب منتهلی به 
خیابلان املام ره

جمعله  ۱۶))دفتراملام  املام  کوچله  اسلفالت 
قدیلم((

محلله  باهنلر  بللوار  وسلاماندهی  پاکسلازی 
مختارابلاد واملاده نملودن آن جهلت اسلفالت
امام//رسلالت// اسلفالت کانلال گاز خیابلان 
سلعدی درشلهرک امام//شلهرک فرهنگیان//

مطهری//وغیلره...
دربلوارخیابلان  آب  لولله  ونصلب  حفرکانلال 
جدیدالتاسلیس جمهلوری جهلت کاشلت گل 

ودرخلت وگیلاه 
نصب لوله وادامه وتکمیل سیستم آب قطره ای 

دربلوارسردارشهیدبینا
ادامه آسفالت درخیابان امام)ره( 

وچهلارراه  خواجویلی  چهلارراه  )حدفاصلل 
) مع جا مسلجد

شلهرک  هلای  خیابلان  آسلفالت 
 ) د بلا ا ر مختا ( هنر با ، نج ر نا

و بلوارجمهوری درآینده نزدیک
آغلاز لولله گذاری وسیسلتم تحلت فشلارآبیاری 

قطلره ای دربلوارسردارشلهیدبینا
بلاراه انلدازی سیسلتم قطلره ای ونصلب لولله 
جلوگیلری  آب  ۵دربلوارسلرداربینا،ازحدررفتن 
وشلاهدکاهش مصلرف آب وهزینله هادرآبیاری 

گلهلا ودرختلان درایلن مسلیرخواهیم بلود
در پایلان از توجله و تعاملل مهندس محمدعلی 
کشلیتی مسلول روابلط عموملی شلهرداری و 

شلورای شلهر عنبرابلاد تقدیلر ملی نماییم.

خواسللتار اداملله خدمللت بلله مللردم کللم توقللع 
دوسللاری هسللتیم

طللرح غربالگللری طللرح فشللار خللون در 
دوسللاری شللهرداری 

طللرح غربالگللری فشللار خللون کلله بللا اجللرای 
دانشللگاه علللوم پزشللکی جیرفللت و شللبکه ها 
و مراکللز بهداشللتی جنللوب کرمللان در حللال 

اجراسللت.
در ایللن طللرح شللهردار و کارکنللان شللهرداری 
دوسللاری اسللتقبال کللرده و فشللار خللون خللود 

گرفتند. را 
مهنللدس مجیللد داوری شللهردار دوسللاری در 
حاشللیه ایللن برناملله بلله خبرنللگار مللا گفللت: 
آنچلله کلله بللرای سللالمتی مللردم مهللم اسللت 
مجموعه شللهرداری و شللورای شللهر دوسللاری 

از آن اسللتقبال کللرده و حمایللت می کننللد.
داوری افللزود: دانشللگاه علللوم پزشللکی بعللد 
از اسللتقرار در جیرفللت مبللدا تحللوالت عظیللم 
درمانللی و بهداشللتی بللوده کلله در شللهر 
دوسللاری هللم ایللن خدمللات در حللال انجللام 

اسللت.
شللهردار دوسللاری تصریللح کللرد: از اقدامات و 
توجلله ویللژه رئیللس و معاونیللن دانشللگاه علوم 
پزشللکی جیرفللت در بعللد خدمللت در شللهر 
دوسللاری تقدیللر نمللوده وخواسللتار توجلله 
ویللژه تللری در ایللن شللهر بللا توجلله بلله جمعیت 

عظیللم و شللغل مللردم بلله کشللاورزی شللد.
مجیللد داوری ادامه داد: شللهرداری و شللورای 
شللهر دوسللاری از خدمللات دانشللگاه علللوم 
پزشللکی جیرفللت و شللبکه بهداشللت عنبرآباد 
تقدیللر مللی نمایللد، ودر خصللوص توجلله 
بیشللتر بلله مللردم دوسللاری و خدمللات کلله 
قابللل انجام اسللت تقاضللا و در خواسللت توجه 

ویللژه داریللم. 
الزم بلله ذکللر اسللت طللرح غربالگللری فشللار 
خللون در شللهرداری دوسللاری بللا اسللتقبال 
شللهردار، اعضللای شللورای شللهر و کارکنللان 
شللهرداری دوسللاری در دفتللر شللورای شللهر 
دوسللاری انجللام شللد و هملله کارکنللان فشللار 

خللون خللود را گرفتنللد.

مهندس دینا جلوتر از زمان در جهت خدمت

شهردار دوساری: 

خدمات دانشگاه علوم پزشکی جیرفت در شهر دوساری قابل تقدیر است

جناب آقایان دکتر علی اسالم پناه ، 
 مهندس ناصر اسالم پناه و مهندس ایوب اسالم پناه

  مصیبت درگذشــت مرحوم اســدالله اســالم پناه را خدمت شــما عزیزان 
تســلیت عــرض نمــوده و از درگاه باریتعالــی بــرای آن مرحوم غفــران الهی 

و بــرای شــما بزرگــواران صبــر و اجر مســالت داریم.

سروران گرانقدر جناب آقایان حاج احمد مختاری
 و محمدرضا مختاری

  مصیبـت فقـدان دو عزیـز از دسـت رفتـه را خدمـت شـما بزرگـواران 
تسـلیت عرض نمـوده، برایتـان از حضرت باریتعالـی صبر و اجـر و  برای 

آن عزیـزان از دسـت رفتـه غفـران الهـی مسـالت داریـم.

برادر ارجمند جناب اقای فرشید توکلی و خانواده محترم توکلی
بانهایـت تأثر مصیبت وارده، در گذشـت مرحوم ولی محمد علی توکلی  
را خدمت شـما و بسـتگان معزز تسـلیت عرض نموده و از درگاه خداوند 
متعـال بـرای آن مرحـوم رحمـت و غفـران الهـی و بـرای شـما و خانـواده 

محترم صبـر واجر مسـالت دارم. 

حجت االسالم محمداحمدیوسفی مدیر مسئول نشریه خرما 
مهندس بهزاد  احمدیوسفی

حجت االسالم محمد احمدیوسفی
حاج یحیی احمدیوسفی

حجت االسالم محمداحمدیوسفی مدیر مسئول نشریه خرما 

شهادت هنر مردان خداست. )امام خمینی ره( 
بی شک شهید واالمقام محمدامین الله دادی از خداوند متعال در 
خواست شهادت نمود و خداوند اجابت کرد.  شهادت این جوان رعنا 
و والیی را خدمت شما بزرگواران و مردم والیی شهرستان عنبرآباد و 
همچنین برادران عزیزم حاج ناصر احمدیوسفی و خانواده 
مکرمه شان، شیخ یوسف الله دادی و محمد نیک آیین 
تسلیت و تهنیت عرض می نمایم. و برایتان از حضرت باریتعالی صبر و 
اجر مسالت دارم. امیدوارم از رهروان راستین راه امام ره و شهدا باشیم. 

حجت االسالم محمداحمدیوسفی
 مدیر مسئول نشریه خرما 

خانواده مکرم ومحترم  شهید محمدامین الله دادی


