
مدیرکل بازرسی استانداری کرمان: 

همکاران استانداری به روستاهای جبالبارز اعزام شدند

خرما
سال هفتم * شماره  165 *  یکشنبه 2 تیر ماه 1398 * 

23 ژوئن 2019* 19 شوال1440* قیمت 1000 تومان
هفته نامه منطقه ای  استان های : قم- کرمان - فارس 

هرمزگان- سیستان و بلوچستان- یزد_ چهارمحال بختیاری

 با تالش  شهردار  و حمایت اعضاء شورای شهر جیرفت صورت گرفت؛

تفکر و مدیریت در تغییر مبلمان 
شهری با روشنایی جاده سالمت

حجت االسالم والمسلمین دکتر سعادت فر :

مراقب سفره های معاویه ای 
در انتخابات باشید

مدیرکل جهاد کشاورزی جنوب کرمان :

سهم اندک کشاورزان جنوب کرمان 
از درآمد محصوالت کشاورزی

با هدف برنامه ریزی جهت ارائه راهکارهای مناسب ؛

جلسه توجیهی پروژه ملی مهر 98 آموزش 
و پرورش شهرستان جیرفت برگزار شد

دادستان عمومی و انقالب جیرفت :

بازداشت سرکرده اصلی باند قاچاق 
مسلحانه مواد مخدر در جیرفت

2

2

2

2

3

 اجرایی شدن حذف قبوض کاغذی برق از اول تیر ماه 
3در شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان
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رئیـس اتـاق معـادن جنـوب کرمـان:  تیـم ایرانـی در کشـت 
فرافصلی  و فرا مرزی در کشـور همسایه روسیه در حال کشت 

2200 هکتـار محصـوالت کشـاورزی اسـت

در اوایل خردادماه سـال 1398 به دعوت سـیدجلیل حسـینی سرمایه گزار و 
رئیـس اتـاق معادن جنوب کرمان دو فرماندار و رئیس سـرمایه گـزاری ایاالتی 
از روسـیه جهـت بازدیـد و دیدار با کشـاورزان و سـرمایه گـزاران جنوب کرمانی 
به شهرسـتان جیرفت سـفر کردند. سـید جلیل حسـینی سـرمایه گزار و مرد 
اقتصـادی ایـران گرچـه بنـای کارش در همه جای کشـور اشـتغال و سـرمایه 
گـزاری و ارز آوری بـرای کشـور عزیزمان بوده ودر این سـال که بنام رونق تولید 
ملـی نامگـذاری شـده نهایـت سـعی و تـاش خـود را بـر مبنـای شـعار سـال 

گذاشـته و در ایـن مقوله موفق بوده اسـت.
اما کمتر از دو هفته از سفر تیم روسی به شهرستان جیرفت و بازدید از منطقه 
بـه دعـوت ایـن سـرمایه گـزار کـه چهـره واقعی جیرفـت را به کشـور دوسـت و 

همسایه روسـیه معرفی نمود.
امـا در ایـن مـدت کم تیم روسـی به همه تعهـدات خودش عمل کـرد و اکنون 
تیم سرمایه گزاری جیرفتی در کشتی فرامنطقه ای، فرامرزی و فرا فصلی که 

در جنـوب کرمان هیچ کشـت و کاری صورت نمی گیرد در این بـازده زمانی 4 
الی 5 ماهه مقدار 2200 هکتار زمین که تیم روسی تعهد نموده بود با همت 

و پشـتکار ایشان در حال کشـت و داشت است.
سید جلیل حسینی مرد اقتصادی جنوب کرمان و رئیس اتاق معادن جنوب 
کرمـان در گفتگـو با خبرنگار نشـریه خرما گفت: هـدف اصلی ما ایـران عزیز 
اسـامیمان هسـت و برای اعتای ایران و در لبیک به فرمایشـات مقام معظم 
رهبری )مدظله العالی( لحظه ای غفلت نخواهیم کرد و بر مبنای شعار سال 
کـه رونـق تولید ملی از طرف معظم له نامگذاری شـده اسـت گام بر میداریم.

ایـن سـرمایه گـزار افـزود: امـروز اگـر در کشـور روسـیه در ایـن بـازه زمانـی فرا 
فصلی که در جنوب کرمان کشـت و کاری صورت نمی گیرد اقدام نموده ایم، 

صرفـا بخاطر اشـتغال و ارز آوری برای کشـور عزیزمان می باشـد. 
حسـینی افزود: اساس کار ما در کشـور عزیزمان است و برای اشتغال جوانان 

این مرز و بوم متعهدیم و سـرباز والیت و ایران اسـامی هستیم.

رییـس اتاق معادن جنوب کرمان ادامـه داد: در آینده نزدیک این مقدار زمین 
زیر کشـت به 5000 هکتار توسعه خواهد یافت.

وی افـزود: اگـر سـرمایه گـزاران دیگـری در ایـن امـر کاندیدا هسـتند مایل به 
همـکاری بـا آنـان هسـتیم و از هیچ کوششـی دریغ نخواهیـم کرد.

رئیس اتاق معادن جنوب کرمان: 

تیم روسی در سفر به جیرفت به تعهداتش عمل کرد 

در ایـن مـدت کـم تیـم روسـی بـه همـه تعهـدات خـودش عمـل کـرد و اکنـون تیـم سـرمایه 
گـزاری جیرفتـی در کشـتی فرامنطقـه ای، فرامـرزی و فـرا فصلـی کـه در جنـوب کرمـان هیـچ 
کشـت و کاری صـورت نمی گیـرد در ایـن بـازده زمانـی 4 الـی 5 ماهه مقـدار 2200 هکتار زمین 
کـه تیـم روسـی تعهـد نمـوده بـود بـا همـت و پشـتکار ایشـان در حـال کشـت و داشـت اسـت.

تلفیق علم، معنویت وخدمت در مدیریت استان کرمان

 با اهالی روستا در روز آغاز کار

سید جلیل حسینی مرد اقتصادی جنوب کرمان و رئیس اتاق معادن جنوب کرمان افزود: امروز 
اگر در کشـور روسـیه در این بازه زمانی فرا فصلی که در جنوب کرمان کشـت و کاری صورت 
نمی گیرد اقدام نموده ایم، صرفا بخاطر اشـتغال و ارز آوری برای کشـور عزیزمان می باشـد. 
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 رهبر معظم انقالب:

قوه قضاییه باید به جایگاهی 
برسد که هر فرد مظلومی 
به  رجوع  با  کند  احساس 
دستگاه قضایی می تواند 

حق را بگیرد.



برگ سبز پراید ۱۳۱ به شماره انتظامی
۶۶ق ۳۷۵ایران ۶۵ مفقود گردیده

 و از درجه اعتبار ساقط است

طبیعت زیبای جنوب کرمان 

شعار هفته: »منابع طبیعی، بامردم برای مردم«
هرگونه آتش سوزي، تخریب و تصرف اراضی ملی  برداشت غیر مجاز گیاهان دارویی را سریعا با 
شماره 1504 ستاد خبری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری جنوب کرمان در میان گذارید .

افزودن دارچین به رژیم غذایی
افزودن  دهد  می  نشان  مطالعات 
تواند  می  غذایی  رژیم  به  دارچین 
را  پرچرب  غذایی  رژیم  مضرات 
آنتی اکسیدان های  کاهش دهد. 

موجود در دارچین بدن را در برابر استرس های اکسیداتیو محافظت می کند.

 امام صادق علیه السالم:   خربزه بخورید چرا که در آن  10 ویژگی است :
 نه دردی در آن هست و نه فسادی ؛       خوراک است ؛         آب است ؛         میوه است ؛ 

سبزی خوش است ؛          شست و شو دهنده است ؛      خورش است ؛  
توان جنسی را می افزاید ؛       مثانه را می شوید؛ و ادرارآور است.

 صبحانه
 مهم ترین وعده غذایی است که باید در ساعات اولیه روز مصرف شود. و هر چه 

به ظهر نزدیك تر شود اثر معکوس خواهد داشت، یعنی به جای این که با گرمی و 
تری خود باعث خون سازی شود، با سردی و خشکی باعث غلظت خون خواهد 

شد
و از نظر نوع غذای مصرفی در وعده صبحانه، عسل یا مربا»خانگی«،خامه»محلی« 

و یا غذاهای پختنی مثل کله پاچه، حلیم پیشنهاد می شود.

  فواید استفاده از نوره
باعث خوشحالی و سرور انسان می شود. از بروز بیماری های پوستی جلوگیری 
می کند . قلوه پیه و شحم کلیه را زیاد می کند و برای پیشگیری و درمان بیماری 

های کلیوی مفید است. آب مرد را زیاد می کند.
بدن را تقویت و چاق می کند. در درمان الغری موثر است و موجب رویش گوشت 
بدن می شود. پیشگیری و درمان سرطان هاست. مفید برای پوکی استخوان 

است.
شپش و قارچ پوستی است. پیشگیری و درمان روماتیسم است. تقویت قوای 
جنسی و درمان سردمزاجی زنان است. جهت کمردرد، آرتروز، سیاتیک و ... مفید 
است. از درمان های موثر غلبه سوداست. ) سودا منشا بسیاری از بیماری هاست. 

( پیشگیری از جنون، خوره و پیسی است و ... 

محاسن روند پیری صورت را کند تر می کند
تحقیقات نشان داده ریش گذاشتن  با حفظ آب صورتروند پیر شدن صورت  را 

کندتر میکندو باعث می شود پوست  جوانتری داشته باشید

فواید دراز کشیدن بعد از غذا
امام صادق )ع(:

دراز کشیدن پس از غذا باعث  هضم شدن غذا، بیرون کردن درد از جسم و چاق 
شدن بدن است 

جوان تر از سن واقعی با انجام ورزش منظم
ورزش منظم می تواند بدن را سال ها جوان نگهدارد. محققان معتقدند قلب، ریه 
ها و عضات افرادی که به طور منظم ورزش می کنند جوان تر از سن واقعی آنها 

است.

 غذای_داغ_نخورید
 خوردن غــذای داغ باعث سوختن جوانه های چشایی و از دست دادن توانایی 

تشخیص طعم غذا و سرطان های گوارشی میشود.
✍ خوردن چــــای داغ باعث سرطان های مری و حنجره میشود.

 آداب حجامت
که سّنتی الهی و اسامی است؛ مانند هر سنت دینی دیگر، آدابی دارد که برای 

حصول نتیجه مطلوب تر، رعایت آن ها ضروری است. 
 آداب و توصیه های پیش از حجامت:

با شکم گرسنه یا با شکم انباشته از غذا مبادرت به حجامت نکنید. در صورت 
امکان، در روزهای قبل از حجامت، انار ملس ) ترش و شیرین ( میل کنید تا 
غلظت خونتان، کم تر و خروج آن به هنگام حجامت آسان ترگردد. از ۱۲ ساعت 
پیش ازحجامت، از رابطه زناشویی بپرهیزید. قبل از انجام حجامت، وضو بگیرید.

در حالت خستگی یا بی خوابی شدید، ترس، نگرانی یا عصبانّیت زیاد، به هنگام 
بروز طوفان، وقوع زمین لرزه و وزش بادهای شدید، ماه گرفتگی و خورشید 
گرفتگی، از انجام حجامت بپرهیزید.  بانوان، در اّیام عادت ماهیانه ) و به ویژه در 
زمان اوج خونریزی ( نباید حجامت کنند. اما حاملگی و شیردهی مانعی برای 
انجام حجامت آن ها نیست. حجامت زنان باردار، در حالت عاّدی بین ماه های ۴ 

تا ۷ حاملگی و در صورت ضرورت، در زمان های دیگر، قابل انجام است.
قبل از انجام حجامت، صدقه بدهید. از ۱۲ ساعت قبل از حجامت سیگار 
نکشید. یک ساعت قبل از حجامت انار یا شربت آب انار میل کنید تا از غلظت 
خون کاسته شود. هم چنین می توانید شربت عسل بنوشید . از ۱۲ ساعت قبل 

از حجامت، حمام نروید.

 بوی بدن از مشکالت سالمت خبر می دهد
✍ روایحی که از بدن منتشر می شوند می تواند به دالیل مختلفی شکل بگیرند. یک 
جلسه تمرینات ورزشی شدید که موجب تعریق زیاد شده است یا مصرف مواد 

غذایی مانند پیاز و سیر می توانند از دالیل بوی ناخوشایند بدن باشند. 
✍ علت بوی بد بدن چیست؟

اگر استحمام نیز نمیتواند بوی بدی که از بدن شما سرچشمه میگیرد را از بین 
ببرد، این میتواند نشانهای از کمبود منیزیم باشد. زمانی که بیش از حد کافئین، 
شکر و غذاهای پردازش شده مصرف می کنید، این شرایط میتواند موجب کاهش 
سطوح منیزیم شود. اگر به یک اختال گوارشی مانند بیماری کرون یا کولیت 

اولسراتیو مبتا باشید، ممکن است با کمبود ماده معدنی روی مواجه شوید. 
✍زمانی که به یک بیماری گوارشی مبتا هستید، بدن ممکن است به میزان کافی 

روی جذب نکند. سطوح بسیار کم روی میتواند موجب بوی بدن شود. 
✍منبع:سایت دکتر روازاده

فواید عدس 
کاهنده قند خون  ،   حاوی پروتئین،    حاوی فیبر، بهبود روند عضله سازی

ویتامین ب و منیزیم   ،  مفید برای کبد،   جلوگیری از یبوست،  جلوگیری از التهاب 
روده   

رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای شهرستان 
جیرفت گفت: یک دستگاه اتوبوس در محور جبالبارز به 

علت نامعلومی دچار حریق شد و در آتش سوخت.
 اکبر سلیمانی رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای 
شهرستان جیرفت گفت: یک دستگاه اتوبوس در کیلومتر 

۲۵ محور جیرفت به جبالبارز دچار آتش سوزی شد.
وی افزود: عصر امروز این اتوبوس با ۵ نفر سرنشین عازم 
زاهدان بود که بعد از پیچ قمری محور جبالبارز به علت 

نامعلومی دچار حریق شده و کاما در آتش سوخت.
سلیمانی با اشاره به اعزام نیرو های گشت راهداری به محل 
حادثه و ایجاد تردد ایمن برای خودرو های عبوری تصریح 

کرد: با حضور راهداران و کنترل نیرو های پلیس راه این مسیر 
مسدود نشد و تردد در آن جریان دارد.

نقل جاده ای شهرستان  و  و حمل  راهداری  اداره  رئیس 
جیرفت با بیان اینکه با کمک دستگاه های سنگین راهداری 
آمادگی جابجایی الشه سوخته اتوبوس را داشتیم راننده و 
مالک اتوبوس با اشاره به بیمه بودن آن و روند بازرسی بازرس 

بیمه اجازه جابجایی اتوبوس از حاشیه راه را نداد.
سلیمانی با توجه به نزدیکی غروب آفتاب و کاهش دید 
رانندگان وجود الشه اتوبوس در حاشیه راه را خطر آفرین 
دانست و افزود: هم اکنون اکیپ راهداری برای ایمن سازی 

و آشکار سازی محل حادثه در آن نقطه حضور دارند.

وی از مسئوالن مربوطه و شرکت بیمه گر خواست با اعزام 
کارشناس و ثبت شواهد زمینه را برای پاکسازی راهداران از 

آثار باقی مانده حادثه فراهم کنند.
نقل جاده ای شهرستان  و  و حمل  راهداری  اداره  رئیس 
جیرفت با اشاره به تردد سنگین تریلر، کامیون، سواری و 
اتوبوس در این محور به ویژه در روز های پایانی هفته توجه 
رانندگان به موارد ایمنی را خواستار شد و گفت: در این محور 
۱۲ تونل وجود دارد که بروز هرگونه حادثه در این تونل ها 

فخطرات زیادی را سبب خواهد شد.
برمبنای این گزارش سرنشینان این اتوبوس سالم هستند.

بـه گـزارش نشـریه خرمـا، در پـی خبـر منتشـر شـده در 
نشـریه خرما به تاریخ 21 خردادماه در خصوص وضعیت 
مناطـق جبالبـارز و دسـتور اسـتاندار به مدیرکل بازرسـی 

اسـتانداری کرمان
عملکـرد  مدیریـت  و  بازرسـی  مدیـرکل  اشـک  آقـای 
اسـتانداری کرمان در نشست با مدیر مسول نشریه خرما 
گفـت: بـا توجـه بـه تاکیـد اسـتاندار، دو تـن از همـکاران 
اسـتانداری را بـه مناطـق جبالبارز)کلسـنگ، تمنوییـه، 
روداب، جشـار، ششـتک،گغاز، بیدشـک، سـرتل، جـم 
خواهیـم رسـاند ودر صـورت نیـاز به وزارت کشـور ارسـال و... ( اعـزام کردیـم، ونتایـج بررسـی را به سـمع اسـتاندار 

خواهیـم کـرد.
مدیـرکل مدیریـت و بازرسـی اسـتانداری کرمـان تصریـح 
کـرد: بـه همـه ایـن مناطـق رفتـه ام و مناطقـی بکـر وبـا 

پتانسـیل بـاال بـرای منطقه هسـتند.
ایشـان افـزود: آنچـه بـرای ما مهم اسـت خدمت بـه مردم 
اسـتان کرمـان اسـت و از هیچ کوششـی دریـغ نخواهیم 

کرد.
الزم بـه ذکـر اسـت که دیـدار مدیر مسـول نشـریه خرما با 
آقـای اشـک در محـل دفتر مدیرکل بازرسـی اسـتانداری 

صورت گـرفت.

سعید برخوری در گفت وگو با خبرنگار تسنیم در کرمان، با اشاره 
به اینکه در جنوب استان کرمان حدود 85 گونه گیاهی و زراعی 
کشت می شود اظهار داشت: امسال بالغ بر 12 محصول جدید در 

جنوب استان کشت شده که در جهت توسعه تنوع کشت است.
وی با بیان اینکه در جنوب استان کرمان 4.5 تن محصوالت 
با وجودی که یک سوم سطح  تولید می شود گفت:  کشاورزی 
زیرکشت استان کرمان در جنوب واقع شده اما دو سوم محصوالت 

کشاورزی استان کرمان از این منطقه برداشت می شود.
مدیرکل جهاد کشاورزی جنوب کرمان با اشاره به اینکه هزار نفر در 
جنوب استان کرمان در بخش کشاورزی کار می کنند که بیش از 
63 درصد جمعیت جنوب استان را شامل می شود عنوان کرد: 
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کیلوگرم است.
وی با اشاره به مشکات بخش کشاورزی در جنوب استان کرمان 
استان  جنوب  در  کشاورزی  محصوالت  فروش  ریسک  گفت: 

مشکل مهمی است که کشاورزان ما هر ساله با آن روبه رو هستند.
دست  به  محصول  رسیدن  فرآیند  اینکه  بیان  با  برخوری 
مصرف کننده از دیگر مشکات بخش کشاورزی در جنوب استان 
است افزود: با وجود تمام زحماتی که کشاورزان متحمل می شود 

اما سهم کمی از درآمد محصوالت کشاورزی به جیب آنها می رود.
وی با بیان اینکه تنها 23 درصد قیمت محصوالت کشاورزی نصیب 

کشاورزان می شود تصریح کرد: بقیه این مبلغ در مسیر رسیدن 
محصوالت کشاورزی به دست مصرف کننده به جیب دالالن، 

واسطه ها و دیگر افراد می رود.
نبود  اینکه  به  اشاره  با  مدیرکل جهاد کشاورزی جنوب کرمان 
زیرساخت های مناسب در این منطقه برای حمل و نقل محصولت 
کشاورزی به خوبی احساس می شود گفت: باید زمینه حمل و نقل 
مناسب محصوالت کشاورزی جنوب استان کرمان به دیگر نقاط 

کشور و حتی خارج از کشور در منطقه فراهم شود.
وی با بیان اینکه در این زمینه انجام یکسری کارهای فنی برعهده 
خود ماست افزود: به زودی پنج مرکز لجستیک بار در شهرستان 

جیرفت و دیگر شهرستان های جنوبی راه اندازی می شود.

برخوری با اشاره به اینکه تدابیر الزم برای صادرات محصوالت 
کشاورزی در جنوب استان اندیشیده شده است بیان کرد: به 
دنبال این هستیم تا محصوالت کشاورزی در این مراکز سورت، 

بسته بندی و لیبل گذاری شود.
وی با بیان اینکه در بحث آالینده ها به دنبال این هستیم که گواهی 
سامت برای محصوالت کشاورزی صادر کنیم گفت: امیدواریم 
زمانی برسد که محصوالت کشاورزی جنوب استان کرمان با بارکد و 

برند مشخص به بازارهای داخلی و خارجی صادر شود.
مدیرکل جهاد کشاورزی جنوب کرمان افزود: متاسفانه به واسطه 
عدم وجود زیرساخت ها محصوالت کشاورزی جنوب استان  کرمان 
آن گونه که باید با قیمت و کیفیت مناسب به دست مصرف کننده 
نمی رسد. وی با بیان اینکه در بحث حمل و نقل جاده ای باید 
شرایط ما بهبود یابد گفت: از سوی دیگر با ایجاد امکان حمل 
و نقل ریلی در منطقه و با اتصال خط آهن جیرفت به خط آهن 
مرکزی و همچنین ایجاد فرودگاه مناسب، ارتقای سطح فرودگاه 
و فراهم شدن زمینه حمل و نقل هوایی بتوانیم زمینه در صادرات 

محصوالت کشاورزی جنوب استان گام های موثری برداریم.
برخوری با اشاره به اینکه تاکنون چندین سردخانه در منطقه افتتاح 
شده است گفت: به دنبال این هستیم تا سردخانه های ما مجهز به 
سورت و بسته بندی شده و دما محصوالت قبل از بارگیری پایین بیاد 

که این مسئله تاثیر زیادی در کیفیت محصوالت دارد.

 با تاش شبانه روزی مهندس حسین زاده شهردار ؛ مجموعه 
نیروهای شهرداری و حمایت اعضاء شورای اسامی شهر 

جیرفت جهت رفاه شهروندان جاده سامت روشن شد.
مهندس حسین زاده شهردار ضمن تشریح این پروژه افزود؛ 
مجموعه نیروهای خدوم شهرداری با حمایت همه جانبه 
اعضاء محترم شورای اسامی شهر ، تمام تاش خود را برای 
استفاده خانواده های ورزش دوست و همشهریان عزیزمان 
بکار گرفتیم تا بتوانند در این فصل گرما شاهد آن باشیم که 

بصورت شبانه روزی ازاین مکان استفاده نمایند
شهردار  در بخشی از سخنان خود افزودند به پشتوانه و 
دلگرمی و استقبال شهروندان ورزش دوست بعد از اماده 
سازی پیست دوچرخه سواری اسفالته  و پیاده روی خاکی ؛ 
احداث سکوی استراحت ویژه خانواده ها و مهمانان و تامین 

روشنایی  توانستیم این پروژه را به اتمام برسانیم.
مهندس حسین زاده  در ادامه افزود: برای پروژه روشنایی 
جاده سامت اعتباری بالغ ۳ میلیارد ریال هزینه شده است.

بـه گـزارش روابـط عمومـی آمـوزش و پـرورش شهرسـتان 
جیرفـت، ایـن جلسـه بـا حضـور مسـئوالن کارگـروه های 
پنـج گانـه پـروژه مهـر 98 در اتـاق مدیـر آمـوزش و پـرورش 

شهرسـتان جیرفـت برگزار شـد.
در این جلسـه پیرامون چگونگـی تدوین، ارسـال و ارزیابی 
مسـتندات کارگـروه هـا و مـدارس در خصوص شـیوه نامه 
پروژه مهر بحث و تبادل نظر شد، مجید امیرتیموری مدیر 
آمـوزش و پـرورش جیرفت تصریح کرد: موفقیـت در پروژه 
مهر  منوط به اجرای دقیق و گام  به گام بندهای این پروژه 
دانـش آمـوزان و فضاسـازی فیزیکـی و سـایر امـور مربـوط از جمله ساماندهی مناسب نیروها، صدور اباغ ، ثبت نام 

اسـت. وی افـزود: کارگـروه های پنج گانه باید طوری عمل 
کننـد تـا با بهـره گیـری از تـوان و تخصص کلیه همـکاران 
زمینه تحقق اهداف مورد نظر و بازگشـایی هر چه مطلوب 

تر مـدارس را فراهـم آورند.
امیرتیمـوری ضمـن تشـکر از اعضـاء و مسـئوالن کارگـروه 
های پروژه مهر سـال گذشـته که موفق به کسـب رتبه اول 
اسـتان شـده انـد تصریح کـرد: باید بـا تاش مضاعـف در 

سـال تحصیلی جـاری از قافله عقـب نمانیم.
در ادامـه اعضـاء بـه بیـان نقطـه نظـرات خـود پرداختـه و 

مـواردی را بـه تصویـب رسـاندند
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کاندیدایی که اعام میکند من چند میلیارد برای تبلیغات کنار گذاشتم، 
نمی تواند خدمتگزار به مردم باشد

✍حجت االسام والمسلمین دکتر سعادت فر در خطبه های این هفته 
نماز جمعه جیرفت:  ✍در این وضعیت فعلی اقتصادی جامعه که خانه 
برابر قیمت رسیده  به چند  شده میلیاردی، کاالهای اساسی خانه 
است، مردم برای تأمین مایحتاج ابتدایی زندگی شان صورت خودشان 
را با سیلی سرخ نگه می دارند و در واقع باید بگوییم در این روغن مذاب 
و گداخته ی فساد اقتصادی مردم ما دارند می سوزند و می سازند خوب 

اینجا چرا باید امر به معروف و نهی از منکر ترک بشود؟
✍باید مسئولین را امر به معروف کرد. باید نهی از منکر کرد. نباید اجازه داد 

که با اقتصاد جامعه هر معامله ای را انجام بدهند.

✍وقتی که امر به معروف صورت نگرفت افراد صالح خانه نشین می شوند، 
افراد فاسد در راس قرار می گیرند.

✍مومنین عزیز یکی از باالترین امر به معروف و نهی از منکرها،  انتخابات 
است. 

✍وقتی که مردم آمدند تحت تاثیر چهار تا پوستر، تحت تاثیر چهار تا ُشعار 
تبلیغاتی، تحت تاثیر دو تا  گونی_آرد، تحت تاثیر چهار تا سبد کاال، به یک 

نفری رای دادند، خروجیش این میشه دیگه!!!
✍امروز مراقب باشید؛ آن کاندیدایی که می آید از االن اعام می کند 
میگوید من  چند_میلیارد پول کنار گذاشتم برای تبلیغات، این نمی تواند 

خدمتگزار به مردم باشد.
✍تویی که چند میلیارد پول داری؛ اگر از راه حال به دست آوردی چرا 

برای محرومین و مستضعفین، برای نیازهای جامعه خرج نمی کنی؟ اگر 
از راه حرام به دست آوردی که بی جا کردی از راه حرام بدست آوردی.

✍چی شده امروزه خیلی ها به فکر کمک به محرومین افتادند؛ حاال که 
ایام تبلیغات و ایام انتخابات شده !!!

 ✍ مومنین عزیز مراقب سفره هایی که حضور پیدا می کنید باشید. مراقب 
قول هایی که می دهید باشید. امروز برخی از سفره ها،  سفره های_
معاویه ای است؛ با پول میخواهند اعتقادات ما را مورد معامله قرار بدهند.
✍جای تشکر دارد از قوه قضاییه که قانون رسیدگی به اموال مسئولین را 
اباغ کرد. امیدواریم که این قانون به خوبی اجرا بشود. ✍واقعًا جای تأسف 
است؛ ما نمی دانیم یک مدیر در چند سال مدیریت کوتاه خودش، یک  
نماینده ی_مجلس در دوران کوتاه نمایندگی خودش چه اتفاقی می 

افتد که خانه اش چند برابر، ماشینش چند برابر میشود؟ چی شده این 
همه برای صندلی مجلس دعوا می کنند؟ مگه چه خبره؟ مگه چی 
گیرشان می آید آنجا؟ ✍علتش این است که برخی   دالل  اند؛ عده ای را 
اگر مدیر قبرستان بگذارند داللی می کنند، اگر رئیس مملکت هم بشوند 
داللی می کنند؛ دالل نه به معنای تاجر که امر مقدسی است؛ دالل به 

معنای کسی  که از بیت المال سوء استفاده می کند.
✍افراد  منفعت_ طلب در هر ُپستی که قرار بگیرند مدیریت شان غیربهینه 
است، مدیریتشان ُپرهزینه است، ُپرحرفند، کم کارآمدند، خاصیت برای 

جامعه ندارند.
✍اما افراد مومن، متدین و انقابی کم حرفند، اما ُپرکارند، مدیریت های 

بهینه ای دارند. مراقب انتخابات های خودمان باشیم.

✍حجت االسالم والمسلمین دکتر سعادت فر :

مراقب سفره های معاویه ای در انتخابات باشید

آتش گرفتن یک دستگاه اتوبوس در محور جیرفت به جبالبارز

مدیرکل بازرسی استانداری کرمان: 

همکاران استانداری به روستاهای جبالبارز اعزام شدند

مدیرکل جهاد کشاورزی جنوب کرمان :

سهم اندک کشاورزان جنوب کرمان از درآمد محصوالت کشاورزی

 با تالش  شهردار  و حمایت اعضاء شورای شهر جیرفت صورت گرفت؛

تفکر و مدیریت در تغییر مبلمان شهری با روشنایی جاده سالمت

با هدف برنامه ریزی جهت ارائه راهکارهای مناسب ؛

جلسه توجیهی پروژه ملی مهر 98 آموزش و پرورش شهرستان جیرفت برگزار شد

طب شیعه

خرما

✍براساس ماده واحده این الیحه به دولت اجازه داده  شده 
است از تاریخ تصویب این قانون ظرف مدت سه سال، کارکنان 
رسمي، پیماني و قراردادي وزارتخانه ها و موسسات دولتي را 
که حداقل ۲۵ سال سابقه خدمت قابل قبول، داشته باشند با 
حداکثر ۵  سال سنوات ارفاقي، بدون شرط سني و در صورت 
تقاضاي کارکنان و موافقت دستگاه متبوعه خود بازنشسته 

کند. 
✍پاداش پایان خدمت این قبیل کارکنان بر اساس ۳۰ سال 

محاسبه خواهد شد. 
بر اساس این مصوبه، حداقل سنوات قابل قبول براي استفاده 
بانوان شاغل از این حکم ۲۰ سال بوده و حداکثر سنوات 

ارفاقي کارکنان، ۵ سال خواهد بود. 
و  موسسات  و  دولتي  شرکت هاي  مصوبه،  این  موجب  ✍به 
نهادهاي عمومي غیردولتي مي توانند صرفا با استفاده از منابع 
مالي خود، کارکنان واجد شرایط خود را به نحو مقرر در این 

قانون بازنشسته کنند.

🉑 قانون بازنشستگی پیش از موعد
 به تایید شورای نگهبان رسید.

مفقودی

خبر

فرمانده انتظامی شهرستان کرمان ازدستگیری سارقان مسلح 
خودرو هایلوکس در کرمان خبرداد.

 سرهنگ محمد رضا فداء، فرمانده انتظامی شهرستان کرمان 
گفت: در پی اعام یک شهروند مبنی بر سرقت خودرو وی 
بصورت مسلحانه توسط دو نفر، بافاصله ماموران کانتری ۱۶ 
این فرماندهی با اجرای ایست و بازرسی در نقاط جرم خیز، 
سارقان مسلح که قصد خروج از شهرستان کرمان داشتند را 
کمتر از نیم ساعت دستگیر و خودرو را به مالباخته تحویل دادند.

سارقان  از  کمری  ساح  قبضه  یک  کشف  به  اشاره  با  وی 
افزود:بازجویی از سارقان مسلح جهت کشف سایر جرائم هم 

اکنون توسط ماموران انتظامی ادامه دارد.

دستگیری سارقان مسلح خودرو 
هایلوکس در کرمان

امیر مهدی زنگی آبادی بر بلندای رقابت های دارت رنکینگ 
آزاد جوانان کشور ایستاد.

 مرحله نخست مسابقات دارت رنکینگ آزاد جوانان ایران در 
بخش آقایان با شرکت ۳۵ ورزشکار  از سراسر کشور در سالن 

دارت نقش جهان اصفهان برگزار شد.
در فینال این رقابت ها، امیر مهدی زنگی آبادی از کرمان با 
نتیجه ی ۴ بر ۲ از سد مهرداد سیفی از تهران گذشت و فاتح 

این رقابت ها  شد.
همچنین پارسا کاظمی از گیان و امیرعلی رمضانی از خراسان 

رضوی نیز به صورت مشترک در جایگاه سوم قرار گرفتند.

بسم الله الرحمن الرحیم
اولین روز از تیرماه ، به نام روز ملي اصناف نامگذاري شده است

این روز روزنه ای برای به تصویر کشیدن جایگاه واقعی اصناف 
و ارج نهادن به ارزش های معنوی ،اجتماعی و اقتصادی این 

زحمتکشان عرصه کار و تاش می باشد.
در آیین حیات بخش اسام، کار، تاش، کسب درآمد و روزي 
حال یکي از پایه هاي جامعه فرهنگي و مکتبي محسوب 
شده و در ردیف واالترین و بزرگترین عبادات قرار گرفته است 
وبر اساس آنچه در روایات اهل بیت)ع( مورد تأکید قرار گرفته 
کسب و کار حال ریشه بسیاري از خلقیات و فرهنگ جامعه 

است.
جنوب  اصناف  ویژه  به  کشورمان  خدوم  و  متعهد  اصناف 
کرمان در کنار پرداختن به فعالیتهاي اقتصادي و کسب و کار 
همواره در مسایل روز کشور و تحوالت سیاسي و اجتماعي و 
فرهنگي منطقه نقشآفریني کرده و از دیرباز با تبعیت از نهاد 
رهبري و مرجعیت دیني نقش بي بدیل و تأثیرگذار خودرا در 
به ثمر رسیدن نهضتهاي مردمي در طول تاریخ این مرز و بوم 
نشان داده اند، قشر زحمتکش و خدوم اصناف با برخورداري 
از روحیه مذهبي و پایبندي به اصول و ارزشهاي دیني کارنامه 
و نام درخشاني را از خود بر جاي نهاده و همراه با مولفه هاي 

ارزشي همچون امانت، انصاف و عدالت بوده اند.
اینجانب با گرامیداشت سال رونق تولید و پاسداشت یاد و 
خاطره شهیدان واالمقام جامعه اصناف، فرارسیدن یکم تیر 
ماه روز ملي اصناف را به تمامي صنوف شریف تبریک عرض 
نموده، از تشریک مساعي و اقدامات ارزنده اصناف در پیشبرد 
امور مختلف استان بویژه همکاري مناسب براي تنظیم بازار 
تشکر وقدرداني مي نمایم ، موفقیت و تأییدات الهي را در 
راستاي خدمت به مردم عزیز و نظام مقدس جمهوري اسامي 

براي اصناف محترم خواستارم.
مسلم مروجی فرد

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت جنوب کرمان

دارتر کرمانی قهرمان رنکینگ آزاد 
جوانان کشور

مسلم مروجی مدیرکل صنعت، معدن و 
تجارت جنوب استان کرمان  طی پیامی 

روز ملي اصناف را تبریک گفت



 سه سوال سلطان
سلطان به وزیرش گفت  سه سوال میکنم فردا اگر جواب دادی، هستی وگرنه عزل 
میشوی . سـوال اول خدا چه می  خورد؟ سـوال دوم خـدا چــه می پوشـد؟ سـوال 

سوم  خدا چه کار میکند؟
وزیر غامی دانا و زیـرک داشت. به غام گفت سلطان جـواب ایـن سه سـوال را از مـن 
خـواسته و اگـر جـواب ندهــم برکنار می شـوم. غــام گــفت جواب هـر سه را میـدانم 

اما دو جواب را االن می گویم و سومی را فردا...
اما خـدا چه میخورد؟ خداوند  غم بنده هایش را می خورد. اینکه چه می پوشد؟ خدا 

عیب های بنده های خود را می پوشد اما پاسخ سوم رااجازه دهید فردا بگویم
وزیر به همـراه غام نــزد سلطان رفت و دو سوال اول را جواب داد، سلطان گفت 
درست است ولی بگو جواب ها را خودت گــفتی یا از کـسی پرسیــدی؟ وزیر گفت 
ایــن غــام مــن انسـان  فهمیده ایست. جــواب ها را او داده . گــفت پـس لباس 
وزارت را در بیــاور و به ایــن غـام بده، غام هــم لبـاس نــوکری را درآورد و بـه وزیر 

داد.
وزیــر به غام گفت جــواب سـوال سوم چه شـد؟  غام گفت آیا هنــوز نفهمیدی 

خـدا چه کار می کند؟ خـدا در یک لحظه غام راوزیر میکند و وزیر را غام میکند

 دختر  هدیه ی خداوند
کسی من را دید گفت آقای قرائتی ، شما پسرندارید؟ گفتم نه من فقط دختر دارم 

چند بار کوبید بر سینه اش که الهی، الهی خدا به شما یک  پسر بدهد
مـن هـم چند بار کوبیدم بر سینه  ام ، که الهی ، الهی خدا یک جو عقل به تو بدهد.  
خدا وقتی به کسی دختر می دهد، به او میگوید  به شکرانه این  دختر، نماز شکر 

َك.. ْعَطْیَناَك اْلَکْوَثَر ، َفَصِلّ ِلَرِبّ
َ
ا أ بخـوان: ِإنَّ

 حدیث داریـم خـانه  ای کـه در آن چنـد دختـر داشتـه باشـد ، مـحل رفـت و آمـد 
مائکه است... قدر و ارزش ایـن هدیه و نعمت الهی را بیشتر بدانیم.

 من من من من
من من ها را از زندگی حـذف کنیم. هیچ وقـت دچـار  غرور و خـود بــزرگ بینـی 
نشـویم اگـر همـه پیـروزی هـا را به خـود نسبت دهیم ، اطرافیـان ما و کسانیکه با ما 

کار میکنند دلسرد میشوند
کارکنان و اطرافیـان مـان را در مـوفقیت خود سهیم کنیـم و از آنها قدردانی کنیم. 
کارهای مـثبت همسـر و فـرزنـدان مان را ببینـیـم و تشکـر کنیـم و  خداوند را بـه خاطـر 

مـوفقیت هایی که کسب می کنیم شکر کنیم و از او کمک بخواهیم.

 زخم زبان
حضـرت ایـوب نبی علیـه  السام را نمـاد صبر میدانیم. اما ایشان یک   جا از شیطان به 
خـدا شـکایت کـرد بـه یـاد آر بنـده مـا  ایوب را آن زمـان که پروردگار خـود را ندا داد کــه 

شیطان مــرا دچــار عـذاب و گرفتاری نموده. سوره مبارکه صاد آیه۴۱
ایوب نبی ازچه چیزی خسته شد و زبان بـه  شــکایت گــشود؟ امــام  صـادق علیه 
 الســام پاســخ این سـوال را در روایتی داده  اند: شیطان به خــدا گفت، چون به 

ایوب  نبی نعمت های زیادی عطا کرده ای او  شاکر است
خداوند بـرای ایـن کـه به همه عبودیت و اخاص ایوب را ثابت کند؛ نعمت ها را از او 
یکی یکی گـرفـت تا دچـار بــه ابتـا و بیماری شـود. تا آن زمان ایوب نبی شاکر بود اما 

پس از آن به مقام  صبر میرسد
نکتــه  جالب اینجــاست که ایوب  نبی از یک حـرف آزرده خـاطـر شـد ، وقـتی در 
بیماری سخت بود ، بـزرگان بنی اسرائیل نـزد او آمـدنـد و گفتـنـد : ای ایـوب چــه 

گناهی کرده ای که خداوند تو را اینگـونه عـذاب کـرده ؟
زخم زبان بزرگان بنی  اسرائیل باعث شد ایوب نبی رنجیده شود. او در اوج نعمت، 
شاکر بود وامتحان شد و در اوج سختی و از دســت دادن  نعمت صــابـر بــود و 

امتحان شد...

 آفتابگردان
جوانه ی گل آفتابگـران ، تا وقتی کوچک است رو به آسمان رشـد میکند. اما وقتی به  

ُگل می نشیند ، هـر سمت کـه آفتاب باشد رو به همان سمت هست
گاهـی انسـان ها شباهتشان به همین گـل آفتابگردان است. تا وقتی کـودک هستیم 
و فطـرِت همـه إلهی سـت ، راه راسـت را بـاور داریـم امـا وقـتی مسـیـر راه راست تغییر 
کـرد ، چیزی که به نفع او هست را قبول نمیکند و خود را به  نادانی میزند و هـدایتی 

که از سمـت خداوند هست را دیگر باور ندارد ...
پ ن :  هرکس مرا طلب کند مرا میابد و هرکس مـرا یافـت مـرا می شنـاسد ، هـرکـه 
مـرا شنـاخـت بـه مـن  عاقه مـند می شــود هـرکس بـه مـن عاقه مـند شـود عاشقـم 

می شـود و هرکس عاشقم شـود مـن نیز عاشقش میشوم. یا هادَی الُمِضّلین

 دادخواهی مظلوم
آورده اند که: پادشاهی عادل در سرزمین چیـن حکـومت می کـرد تا ایـن که بر اثر  

بیماری حـس شنـوایی خود را از دست داد
او نزد وزیران خود گریه زیادی کرد. آنان بـرای آرامـش پـادشـاه گـفتند: اگـر حـس 

شنوایی شما از دست رفت ، خدا به شما عمر زیاد می دهد.
پادشاه گفت شما اشتباه فکر میکنید. من برای این  گریه می کنم که اگر مظلومی 

برای دادخواهی بیاید صدای اورا نشنوم
پس دستور داد تا در همه سرزمین اعام کنند هیـچ کس جامـه سـرخ نپـوشد جـز 
مظلوم، تا لباس آنها را ببینم بفهمم که او  مظلوم است و به یاری اش بشتابم. به نقـل 

از جوامـع الحکایات ، نوشتـه محمد عوفی

 دولـت یـک  دسـت دراز دارد
و یک دست کوتاه، دست دراز
بـه همـه  جـا می رسـد و بـرای

گرفتن است ...
ودست کوتاه براى دادن است
و فقط به کسانی می رسد که

به آنهـا خـیلی نزدیـک هستند
اینیاتسیو سیلونه

به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان 
کرمان، این نشست با حضور مدیر عامل، معاونین، مدیران 
ستادی خدمات مشترکین، روابط عمومي و دفتر هیات مدیره 
و همچنین مدیران، مسئولین و مامورین قرائت و توزیع  که به 
صورت ویدئو کنفرانس در جلسه بودند شنبه یکم تیر ماه سال 

۹۸ برگزار گردید.
در ابتدا معاونت خدمات مشترکین گزارشی از روند ایجاد زیر 
ساخت ها و سامانه های الزم برای حذف قبوض کاغذی از 
جمله ارائه به برداشت ۸۷ درصد شماره تلفن همراه مشترکین، 
ایجادسامانه پیامکي با مشترکین براي دریافت و تغییر شماره 
تلفن همراه و همچنین ارسال صورت حساب هاي برق توسط 
سامانه مذکور به مشترکین، راه اندازي مشاهده دریافت قبوض 
الکترونیکي در پرتال و اپلیکیشن خدمات مشترکین شرکت 

اشاره نمود.
کد  همراه  به  مشترکین  قبض  شناسه  نمود:  بیان  شیرنژاد 
کنتور  روی  بر  و  تهیه  برچسب  صورت  به  مربوطه  دستوری 
مشترکین نصب گردد تا افراد بتوانند با استفاده از آن قبض مورد 

نظر خود را پرداخت نمایند.
وی در ادامه بیان داشت: تاکنون در دو نوبت به صورت آزمایشی 
برای تعدادی از مشترکین صورت حساب پیامک شده است 
و همچنین تبلیغات محیطي از جمله مصاحبه مدیر عامل با 
سیماي مرکزي کرمان، طرح موضوع در جلسات شوراي اداري 
شهرستان ها، آگاه سازي اعضاي شوراي شهر، دهیاران و سایر 
گروه هاي مرجع، اطاع رساني در فضاي مجازي شهرستان 
هاي تحت حوزه عملیاتي شرکت، تبلیغات به صورت بنر و پوستر 
در سطح شهرستان و محل تردد مردم و زیرنویس تلوزیوني انجام 

شده است.
در ادامه این نشست مدیر عامل شرکت برق جنوب استان کرمان 
بیان نمود: از امروز اول تیرماه در راستای توسعه دولت الکترونیک 
ارسال قبوض کاغذی برق در شرک برق جنوب استان کرمان 
متوقف و به جای آن سامانه های راه اندازی شده قبوض برق به 
تلفن همراه مشترکین پیامک مي شود و یا مشترکین مي توانند 
از طریق مراجعه به پرتال شرکت یا نصب اپلیکیشن ضمن رویت 

قبوض خود سوابق مصرف و پرداخت خود را مشاهده نمایند.
وی خاطر نشان کرد: از امروز همکاران توزیع برق بایستی به 
درب منزل مشترکین مراجعه و در خصوص نحوه دریافت قبوض 
برق راهنمایی های الزم را بر اساس بروشور هایي که در آن کد 
دستوري براي دریافت صورت حساب، ثبت و یا حذف شماره 

موبایل، نصب اپلیکیشن به مشترکین را انجام دهند.
شایان ذکر است این مراسم توسط صدا و سیمای مرکز کرمان به 
مردم انجام گردید و در انتهای جلسه  مصاحبه اختصاصی در این 
خصوص با مدیر عامل شرکت به عمل آمد که وی ضمن اعام 
این خبر به مردم از مشترکین در خواست کرد تا با مامورین برق 
جهت ثبت شماره تلفن  خود براي ارسال صورت حساب به موقع 

با ایشان همکاري نمایند.

این خبر  تشریح جزئیات  در  حسین سامی 
اظهار داشت: پس از چندین ماه کار منسجم 
زمان  امام  گمنام  سربازان  سوی  از  اطاعاتی 
جیرفت،  شهرستان  اطاعات  اداره  در  )عج( 
مخدر  مواد  قاچاق  باند  یک  شد  مشخص 
محموله های سنگین مواد مخدر را از مرزهای 
شرقی کشور بارگیری و به استان های عمقی 

کشور ترانزیت می کند.
وی بیان کرد: بافاصله دستورات قضائی الزم 
برای شناسایی و دستگیری اعضای مرتبط با این 
باند مسلح قاچاق مواد مخدر صادر شد و ماموران 
اختفای  محل  شدند،  موفق  اطاعات  اداره 

سرکرده اصلی این باند را شناسایی کنند.
عملیات  یک  در  افزود:  جیرفت  دادستان 

اطاعاتی غافلگیرانه، سربازان گمنام امام زمان 
)عج( موفق شدند بدون درگیری مسلحانه این 
شرور مسلح را به همراه یکی از همدستانش در 
محل مخفیگاهش دستگیر و در بازرسی از محل 
مقادیری ساح و مهمات، یک دستگاه خودروی 
پژو 206 و مقدار  300 کیلوگرم مواد مخدر از نوع 

تریاک کشف شد.
تمام  نهایی  مقصد  اینکه  بیان  با  سامی 
محموله های مواد مخدر این باند مربوط به خارج 
از استان کرمان بوده است، بیان کرد: این شرور 
مسلح همچنین به اتهام قتل عمدی نیز تحت 

تعقیب قضائی قرار داشته است.

تقاطع  کشور  وزیر  عمرانی  معاون  حضور  با 
غیرهمسطح شهید الله دادی شهر کرمان افتتاح 

شد.
 آئین افتتاح تقاطع غیرهمسطح شهید الله دادی 
شهر کرمان با حضور جمالی نژاد معاون عمرانی 
کشور،  وزیر  روستایی  و  شهری  امور  توسعه  و 
فدایی استاندار کرمان، محمدرضا پورابراهیمی و 
محمدمهدی زاهدی نمایندگان مردم کرمان در 

مجلس شورای اسامی برگزار شد.
شهید  موسسه  مدیرعامل  فاح  آئین  این  در 
خاتم االنبیاء)ص(  قرارگاه  به  وابسته  رجایی 
الله دادی  شهید  تقاطع  اینکه  به  اشاره  با 
قرارگاه  توسط  که  است  پروژه ای  سومین 
خاتم االنبیاء)ص( در شهر کرمان احداث شده 

است.
وی با بیان اینکه تقاطع شهید الله دادی هزار و 
100 متر طول دارد و ارتفاع این پل در جاهایی 
به 18 متر می رسد گفت: در آینده نزدیک پروژه 

شهید بادپا وارد فاز اجرایی مجدد می شود.

مدیرعامل موسسه شهید رجایی با اشاره به اینکه 
از همان ابتدا کارخانه پیش ساختگی موسسه به 
کرمان منتقل شد که مزایای زیادی داشت افزود: 
تقاطع شهید الله دادی با روش پیش ساختگی و 

بدون هیچ انسدادی ساخته شده است.
وی با بیان اینکه 97 درصد نیروهای مشغول در 
پروژه بومی بوده اند عنوان کرد: مصالح مصرفی 
تهیه شده  استان کرمان  نیز در  پروژه  این  در 

است.
غیر  تقاطع  ساخت  در  تسنیم،  گزارش  به 
هم سطح شهید الله دادی شهر کرمان 84 شمع، 
14 ستون و 220 سگمنت بکار رفته است حدود 
30 میلیارد تومان برای اجرای این پروژه هزینه 

شده است.
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دادستان عمومی و انقالب جیرفت :

بازداشت سرکرده اصلی باند قاچاق مسلحانه مواد مخدر در جیرفت

افتتاح تقاطع غیرهمسطح شهید اهلل دادی کرمان

سال هفتم * شماره  165 *  یکشنبه 2 تیر ماه 1398 * 23 ژوئن 2019* 19 شوال1440* قیمت 1000 تومان

رضا مددی 
افزایش اختیارات 
مدارس را در 
مدرسه محوری 
بسیار مهم و 
ضروری عنوان کرد 
و گفت: مدرسه 
به عنوان جلوی 
از تحقق به حیات 
طیبه و کانون 
تحول محله در 
سند تحول بنیادین 
نقش آفرینی 
می کند.

دادستان جیرفت 
افزود: در یک 
عملیات اطالعاتی 
غافلگیرانه، 
سربازان گمنام 
امام زمان )عج( 
موفق شدند بدون 
درگیری مسلحانه 
این شرور مسلح را 
به همراه یکی از 
همدستانش در محل 
مخفیگاهش دستگیر 
و در بازرسی از محل 
مقادیری سالح و 
مهمات، یک دستگاه 
خودروی پژو 206 
و مقدار  300 
کیلوگرم مواد مخدر 
از نوع تریاک کشف 
شد.

نکته های ناب خبر

ــاور  ــتان پهن ــت اس ــدی مدیری ــم تص ــدت ک در م
کرمــان به دســتان پرتــوان و بــااراده دکتــر فدائی، 
ــت  ــوع حکوم ــترده ای از ن ــات گس ــاهد خدم ش

اســامی هســتیم.
دکتــر محمدجــواد فدائــی گرچــه دانــش آموخته 
دکتــری عمــران از بهترین دانشــگاه جهان اســت 
ــت  ــه مدیری و مســولیت اســتان کرمــان را مدبران

ــد.  می کن
پــس از انتصــاب و حتــی ســال های قبــل در 

دیگــر ســمت هــای ایشــان خصوصــا در معاونــت 
ــان و ریاســت دانشــگاه شــهید  اســتانداری کرم
باهنــر و..... همیشــه اخــاق و معنویــت بــه 
شــهادت مــردم، اســاتید و دانشــجویان ســرلوحه 
آنچنــان  هــم  مدیریتــی  بعــد  در  و  بــوده  کار 
از مدیــران کار  متخصصانــه نظــر می دهــد و 
ــی  ــرات غیرکارشناس ــا نظ ــه باره ــد ک می خواه
مدیــران را بــه چالــش کشــیده و اولویــت اصلــی 
ــانده  ــل پوش ــه عم ــه آن جامع ــده و ب ــردم را دی م

ــت. اس
سیســتم مدیریتــی دکتــر فدائــی توجــه ویــژه بــه 
مــردم بوده و هســت کــه بارها این نگارنده شــاهد 
بــودم، کــه نماینــده عالــی دولــت در کنــار مــردم 
ــه ســخنان، عرایــض و مطالبــات  ســراپا گــوش ب
آنــان و دســتور ســریع در جهــت حــل مشــکات 
ولــی نعمتــان صــادر نمــوده کــه کارگشــا و دعــای 

خیــر مــردم را در پــی داشــته اســت. 
ــه مالــک  دکتــر فدایــی ســفارش امــام علــی ع ب

اشــتر را کــه هیــچ حائــل و پــرده ای نبایــد بینتان 
ــرار داده و  ــرلوحه کار ق ــرد، س ــرار گی ــردم ق ــا م ب
ــر از  ــه در حکومــت علــوی فرات مالــک اشــتر گون

ــد. ــت می کن ــه خدم وظیف
ــر  ــک مدی ــل ی ــه کام ــه نمون ــات را ک ــن خدم ای
حکومــت علــوی و اســامی اســت پاس داشــته و 
بــرای این اســتاندار مخلص، متعهــد و متخصص 
آرزوی موفقیــت و خدمــت بــه مــردم دیــار کریمان 

را داریــم.

تلفیق علم، معنویت وخدمت در مدیریت استان کرمان

خرما

مشاور وزیر آموزش و پرورش در اجرای سند 
تحول بنیادین در گردهمایی مدیران آموزش و 

پرورش شهرستان ها و مناطق استان کرمان:
 اگر مدرسه ها آسیب ببینند، پایه های نظام 

جمهوری اسامی آسیب خواهند دید
مشاور وزیر آموزش و پرورش در اجرای سند 
تحول بنیادین در گردهمایی مدیران آموزش و 
پرورش شهرستان ها و مناطق استان کرمان، 
گفت: مدرسه، محور تربیت جامعه است و باید 
تمامی تصمیمات متناسب با منافع مدرسه 

گرفته شود.
روابط  و  رسانی  اطاع  اداره  گزارش  به 
عمومی آموزش و پرورش استان کرمان، رضا 
مددی صبح پنجشنبه ۳۰ خرداد ماه ۹۸ در 
گردهمایی مدیران آموزش و پرورش شهرستان 
در سالن شهید  استان کرمان  مناطق  و  ها 
ناحیه دو کرمان، گفت: در مدرسه  مهدوی 
مدرسه،  در  ناظر  تصمیمات  اخذ  محوری 
و  اختیارات  واگذاری  درس،  کاس  و  مربی 
قدرت تصمیم گیری، هدف گذاری به مدرسه، 
به همراه کوچک سازی حوزه ستادی و میانی 
و استفاده از سبک های مدیریت تفویضی_ 

مشارکتی تاکید شده است.
تصمیمات  تمامی  باید  اینکه  بیان  با  وی 

متناسب با منافع مدرسه گرفته شود، افزود: 
فکر  و  دانش  مدارس  در  باید  مدرسه  مدیر 
از  را  تحول  بتوانند  تا  باشند  داشته  تربیتی 

مدرسه آغاز کنند.
مددی وی با بیان اینکه مدرسه در سند تحول 
بنیادین به عنوان کانون اصلی و تعلیم و تربیت 
معرفی شده است، اظهار داشت: مدرسه در 
سند تحول بنیادین نقطه اتکاء دولت و ملت 
عامل  و  تربیتی  های  تجربه  کسب  محل  و 

پیشرفت و توسعه کشور است.
مشاور وزیر آموزش و پرورش در اجرای سند 
تحول  سند  اصلی  رویکرد  بنیادین  تحول 
بنیادین را مدرسه محوری عنوان کرد و افزود: 

بایستی تمامی تاش ها معطوف به مدرسه 
باشد تا راه رسیدن به اهداف برایمان آسان تر 

شود.
در  را  مدارس  اختیارات  افزایش  مددی  رضا 
مدرسه محوری بسیار مهم و ضروری عنوان 
کرد و گفت: مدرسه به عنوان جلوی از تحقق به 
حیات طیبه و کانون تحول محله در سند تحول 

بنیادین نقش آفرینی می کند.
وی با اشاره به اینکه در سند تحول بنیادین 
آموزش و پرورش تعداد ۳۴ راهکار به صورت 
مستقیم به مدرسه پرداخته است، بیان داشت: 
همه پشتیبانی های الزم از مدرسه باید به عمل 

آید تا مدرسه به وظایف خود عمل کند.
به  اینکه بدون توجه  به  با اشاره  رضا مددی 
مدرسه هیچ نقشه راهی برای آینده کشور نمی 
توان ترسیم کرد، افزود: مدرسه امنیت ملی 
ما را تامین می کند، مدرسه هویت ما را شکل 

می دهد و انسجام اجتماعی را ایجاد می کند.
مشاور وزیر آموزش و پرورش در اجرای سند 
تحول بنیادین با بیان اینکه اجازه ندهید در 
تمامی سطوح جایگاه مدرسه تنزل پیدا کند، 
خاطرنشان کرد: اگر مدرسه ها آسیب ببینند 
آسیب  اسامی  جمهوری  نظام  های  پایه 

خواهند دید.

مشاور وزیر آموزش و پرورش :

مدرسه، محور تربیت جامعه است

رئیس کل دادگستری استان کرمان می گوید: برخی 
اتباع کشورهای همجوار با همکاری عناصر سودجو 
در داخل کشور اقدام به خرید گندم با نرخ باالتر از 
نرخ مصوب به صورت نقدی می کنند تا با خراب 
کردن بازار آرد و نان در ایجاد جو روانی در کشور دامن 

بزنند.
جرم  وقوع  از  پیشگیری  شورای  در  موحد  یدالله   
اطاعاتی  و  اخبار  داشت:  اظهار  کل  دادگستری 
با  همجوار  کشورهای  اتباع  برخی  که  دارد  وجود 
همکاری عناصر سودجو در داخل کشور اقدام به 
خرید گندم با نرخ باالتر از نرخ مصوب به صورت 

نقدی می کنند.
رئیس کل دادگستری استان کرمان اظهار داشت: 
در آستانه هفتم تیرماه سالروز شهادت 72 تن از یاران 
باوفای امام راحل و شهید مظلوم آیت الله بهشتی قرار 
داریم و یاد و خاطره این شهدا را گرامی می داریم و به 

روح تابناک آنها درود می فرستیم.
یدالله موحد ادامه داد: اخبار و اطاعاتی می رسد که 
برخی اتباع کشورهای همجوار با همکاری عناصر 
سودجو در داخل کشور اقدام به خرید گندم با نرخ 
باالتر از نرخ مصوب به صورت نقدی کرده و همچنین 
اجاره اماکن برای نگهداری با اهداف انتقال گندم به 
خارج کشور می کنند و به احتمال زیاد این اقدامات 
می تواند سازمان یافته هم باشد تا در آینده بحث هایی 

مانند قحطی را مطرح کنند.
وی با اشاره به تدابیر صورت گرفته برای خروج گندم از 
استان کرمان تصریح کرد: با ایجاد ایست بازرسی های 
استان  از  قاچاق  گندم  خروج  از  می توان  موقت 

جلوگیری کند.

لزوم ایجاد ایست بازرسی های موقت
داشت:  اظهار  جلسه  این  در  نیز  کرمان  استاندار 
خروجی استان کرمان به سمت سیستان و بلوچستان 
با ایست بازرسی موقت کنترل شود تا بتوانیم خروج 

گندم را کنترل کنیم.
محمدجواد فدایی در ادامه سخنان خود همچنین 
درباره برداشت آب اضافی از چاه های استان کرمان 
تصریح کرد: راهکارها برای توزیع عادالنه آب مشخص 

است، اما ما بیش از آنکه عمل کنیم، حرف می زنیم.
طی  نیرو  وزیر  با  که  جلسه ای  در  شد:  یادآو  وی 
هفته گذاشته داشتیم این موضوع مطرح شد که 
دستورالعملی برای برداشت از کنتورهای حجمی 
اباغ می شود که این امر تاثیر مطلوبی در برداشت 

آب دارد.
حضور  طرح  ارائه  از  همچنین  کرمان  استاندار 
ارائه  و  آب  مصرف  کاهش  برای  مردم  داوطلبانه 
تسهیات کم بهره به آنها برای ایجاد گلخانه به وزیر 

نیرو و پذیرش طرح مذکور خبر داد.
عنوان  به  ریگان  شهرستان  انتخاب  از  فدایی   

شهرستان کمتر توسعه یافته در راستای اجرای طرح 
توانمندسازی روستاها در استان کرمان خبر داد و 
عنوان کرد: یک دهستان باید به صورت مشترک 
اداره کل اجتماعی استانداری و معاونت  از سوی 
اجتماعی دادگستری کل استان کرمان در راستای 
اجرای طرح توانمندسازی روستاها انتخاب شود و 

اقدامات الزم در این زمینه صورت گیرد.
خریداری  را  کرمان  گندم های  به شدت  دالالن 

می کنند
در این نشست همچنین معاون اجتماعی و پیشگیری 
از وقوع جرم دادگستری استان کرمان اظهار داشت: 
بحث قاچاق کاال و ارز با رویکرد محصوالت استراتژیک 
به ویژه گندم در دستور کار شورای پیشگیری از وقوع 

جرم دادگستری استان کرمان قرار دارد.
محمدباقر اسامی ادامه داد: در هر شهرستان باید 
یک دهستان مشخص شود و طرح توانمندسازی 

روستاها را در آن مناطق به مرحله اجرا درآوریم.
دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کاال و ارز استان کرمان 
نیز در این جلسه ابراز داشت: افرادی از کشورهای 
همسایه برای خرید گندم به استان کرمان می آمدند 
تا گندم خریداری کنند و کارگروه هایی تشکیل دادیم 
و رصد اطاعاتی انجام شد بنابراین در استان کرمان 
فقط دو، سه مورد خروج گندم داشتیم و فعا گندمی 

از استان خارج نشده است.
شدت  به  دالالن  شد:  متذکر  شهریاری  ابراهیم 
گندم های استان کرمان را خریداری می کنند، لذا 
باید محل دپوی گندم برای خروج از کشور شناسایی 

شود و اقدامات الزم صورت گیرد.
گزارش از مهسا حقانیت

رئیس کل دادگستری استان کرمان :

اتباع بیگانه و دالالن در کمین »گندم« کرمان

 اجرایی شدن حذف قبوض کاغذی 
برق از اول تیر ماه در شرکت توزیع 

نیروی برق جنوب استان کرمان

فاطمه حسنی، والیبالیست کرمانی به نهمین اردوی آماده سازی تیم 
ملی دعوت شد.

علی اکبر ثابتی پور، رئیس هیئت والیبال استان کرمان در گفت و گو 
با خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان، گفت: 
کادر فنی تیم ملی والیبال بانوان اسامی ۱۹ بازیکن را برای حضور در 
نهمین اردوی آماده سازی اعام کرد که در این بین نام فاطمه حسنی، 

والیبالیست کرمانی نیز به چشم می خورد.
وی افزود: لیست جدید تیم ملی در حالی منتشر می شود که تهمینه 
درگزنی به دلیل مصدومیت شدید از جمع ملی پوشان خداحافظی 
کرده است. ثابتی پور تصریح کرد: همچنین در بین اسامی اعام شده 
خبری از نام سودابه باقرپور نیست و این بازیکن نیز برای دومین بار با 

نظر کادر فنی از لیست خارج شده است.
وی با اعام اینکه اردوی نهم تیم ملی از اول تا ۱۲ تیرماه در کمپ 
برهانی، شکوفه  مائده  یادآور شد:  برگزار می شود،  شهید چمران 
صفری، فرزانه مرادیان، فاطمه عنایت، شبنم علیخانی، ندا چمانیان، 
منا دریس محمودی، هاله متقیان، زهرا بخشی، فاطمه امینی، مهسا 
صابری، مونا آشفته، مهسا کدخدا، حانیه محتشمی پور، فاطمه 
حسنی )کرمان(، الهام فاح، پوران زارع و نگین شیرتری بازیکنان 

دعوت شده به این مرحله از اردو هستند.

دعوت والیبالیست کرمانی به 
اردوی نهم تیم ملی

طی احکامی جداگانه از سوی مدیر عامل شرکت توزیع برق 
جنوب استان کرمان محمد رضوی علوی مدیر سابق دفتر 
روابط عمومی به سمت مدیر خدمات و نظارت بر خدمات 
مشترکین منصوب و همچنین مهرداد محسنی که پیش از این 
مدیر دفتر خدمات بودند به سمت مدیر روابط عمومی شرکت 

منصوب گردیدند.

مدیر روابط عمومی شرکت توزیع برق 
جنوب کرمان منصوب شد



هفته نامه خرماخرما
صاحب امتیاز و مدیر مسئول:  حجه االسالم و 

المسلمین مهندس محمد احمد یوسفی
سردبیر: حجه االسالم فرزاد احمد یوسفی

مدیر داخلی : علی داور
طراح: بهار ستایی مختاری

نمایندگی عنبراباد : سلمان احمد یوسفی 09369550403
نمایندگی استان قم :09١6٢١١0963

نمایندگی سیستان و بلوچستان: نظر محمد بادین 
09١534070٢7

لیتوگرافی و چاپ : کرمان چاپ
آدرس دفتر مرکزی: جیرفت خیابان ذوالفقار )اسلحه و مهمات( 

کوچه 3  تلفکس: 034433١١0٢7
هماهنگی و پشتیبانی کرمان:  رضا مشایخی 09١3١986557

نمایندگی شهرکرد: شهرام اسدی 09١3٢8408٢6
هفته نامه منطقه ای  استان های :

قم- کرمان - فارس - هرمزگان- سیستان و بلوچستان-
 یزد_ چهارمحال بختیاری

سال هفتم * شماره  165 *  یکشنبه 2 تیر ماه 1398 * 
23 ژوئن 2019* 19 شوال1440* قیمت 1000 تومان

کانال طلبه جیرفتی
آتش به اختیار فرهنگی 

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

sarbazerahbar348

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

khormaweekly@ymail.com 
با ما در ارتباط باشید 

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

به گـزارش خبرنگار نشـریه خرما با حضـور وزیر 
صنعـت، معـدن و تجـارت معاونیـن و مشـاور 
هماهنگـی،  امـور  معاونـت  سرپرسـت  وزیـر، 
اقتصـادی و توسـعه منابـع اسـتانداری کرمان، 
نماینده مردم پنج شهرسـتان جنوبی استان در 
مجلس شـورای اسـامی و جمعی از مسئولین 
شهرسـتانی کارخانـه تولیـد مـس کاتد شـرکت 
مس امید سـبزواران به عنوان بزرگترین کارخانه 
بخش خصوصی فرآوری مس در کشـور واقع در 

شهرسـتان جیرفت افتتاح شـد.
 در ادامـه سـفر وزیـر صنعـت، معـدن و تجـارت 
بـه جنـوب اسـتان کرمـان، کارخانـه تولید مس 
کاتـد شـرکت مـس امیـد سـبزواران بـا سـرمایه 
گـذاری یک هـزار و ۶۰۰ میلیارد ریالی به عنوان 
بزرگتریـن کارخانـه بخـش خصوصـی فـرآوری 
مـس در کشـور  با اعتبار 160 میلیـارد تومان در 
شهرسـتان جیرفت واقع در شهرسـتان جیرفت 

افتتاح شـد.
 محصـول تولیـدی ایـن کارخانـه مـس کاتـد 
اسـت کـه ظرفیـت تولیـدی آن ۵ هـزار تـن 

اسـت.
مسلم مروجی مدیرکل صنعت، معدن و تجارت 
آییـن گفـت:  ایـن  در  اسـتان کرمـان  جنـوب 
مجـری طـرح ایـن کارخانه، شـرکت مـس امید 
سـبزواران اسـت و مدت اجرای این طرح ۲ سال 
بـوده که بـرای ۲۰۰ نفر به طور مسـتقیم شـغل 

ایجـاد کرده اسـت.
مروجـی اظهـار داشـت: کارخانـه مـس کاتـد 
سـبزواران جیرفـت در زمینـی بـه مسـاحت ۸۰ 
هـزار متـر مربـع و زیربنـای ۵۰ هـزار متـر مربـع 

سـاخته شـده اسـت.
وزیـر صنعت، معدن و تجارت در سـفر به جنوب 
اسـتان کرمان از شرکت معادن کرومیت فاریاب 
در شهرستان منوجان و مچتمع تیتانیوم کهنوج 
بازدیـد کـرد و از نزدیـک در جریـان فعالیت های 

این شـرکت ها قـرار گرفت.
وزیـر صنعت، معـدن و تجـارت در ادامه سـفر به 
جنوب اسـتان کرمـان از پایانـه صادراتی جنوب 
استان کرمان در شهرستان جیرفت بازدید کرد.
جنوب کرمان با هفت شهرسـتان و یک میلیون 
نفـر جمعیـت، یک سـوم مسـاحت اسـتان را به 

خـود اختصاص داده اسـت.
مدیرکل صنعت، معـدن و تجارت جنوب کرمان 
از راه انـدازی هشـت کارخانـه فـرآوری مـس در 
جیرفـت خبـر داد و گفـت: از ایـن تعـداد سـه 
کارخانـه تـا پایـان سـال جـاری بـه بهره بـرداری 

می رسـد.
 مسـلم مروجی در بازدید از واحدهای صنعتی و 
تولیدی شهرستان جیرفت در جمع خبرنگاران 
اظهارداشـت: سـعی داریـم تـا در سـال جـاری 
تمامـی واحد هـای تولیـدی جنـوب کرمـان را 

راه انـدازی کنیم.
وی ببـا بیان اینکـه دو کارخانه تولیـد مس کاتد 
کاوش فلـز سـبزواران و واحـد تولیـد کنسـانتره 
مـس اکسـیدی کاوشـگران معـدن افق فـردا در 

حال راهاندازی هسـتند گفت: ایـن کارخانه ها 
توسـط بخـش خصوصـی و بـا سـرمایه گذاری 
بخـش  ریـال   میلیـارد  و 600  هـزار  از  بیـش 

خصوصـی بـه زودی تکمیـل می شـوند.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت جنوب اسـتان 

کرمان از پیشـرفت فیزیکی 95 درصدی این دو 
کارخانـه خبر داد و افـزود: این کارخانه ها تا یک 

ماه آینـده به بهره برداری می رسـند.
وی به پتانسـیل های فراوان شهرسـتان جیرفت 
هشـت  گفـت:  و  کـرد  اشـاره  مـس  حـوزه  در 
کارخانـه فـرآوری در ایـن زمینـه نیـز در جنـوب 

راه انـدازی می شـود. اسـتان کرمـان 
بـا  کارخانه هـا  ایـن  اینکـه  بیـان  بـا  مروجـی 
ظرفیت بیـش از 103 هـزار تن، به بهره بـرداری 
می رسـند، گفـت: از ایـن تعـداد سـه کارخانه تا 
پایان سـال جـاری آماده بهره برداری می شـوند.

وی سـرمایه گذاری این پروژه هـا را بالغ بر 3 هزار 
میلیـارد ریال عنـوان کرد و افزود: بـا بهره برداری 
از ایـن کارخانه ها زمینه اشـتغالزایی بـرای 600 

نفر ایجاد می شـود.
وزیـر صنعت: رشـد ۷ درصـدی صادرات کشـور 
در سـال جاری؛ توجه به صـادرات در کنار حفظ 

داخلی  بازار 

وزیـر صنعت، معدن و تجـارت با اشـاره به اینکه 
بایـد در کنـار حفـظ بـازار داخلـی بـه صـادرات 
هم توجه داشـته باشـیم گفت: در دو ماهـه اول 
امسـال صـادرات کشـور ۷ درصـد رشـد داشـته 
دیـدار  در  امـروز  عصـر  رحمانـی  اسـت.رضا 

نخبگان و سـرمایه گذاران جنوب اسـتان کرمان 
با اشارهبه دعوت نمایندگان به این منطقه سفر 
کـردم امیـدوارم کـه این سـفر منشـأ خیـر برکت 
باشـد، اظهـار داشـت: جنـوب کرمـان از لحاظ 
تعـداد واحد هـای صنعـت و معدنـی بسـیار کم 
اسـت و امیـدوارم بتوانیـم با حل مشـکات این 
واحد ها شـاهد افزایش تعداد آنها باشـیم. وی با 
بیان اینکـه در وزارتخانه صمـت و در حوزه کان 
دولـت اقدامات مهمی انجام شـده کـه امیدوارم 
ایـن مصوبات برای مـردم به صرفه باشـد گفت: 
در حـال حاضـر باید بـه جای سـرمایه گذاری در 
مرکز کشور در مناطق دور افتاده سرمایه گذاری 

کرد.
وزیـر صنعت، معدن و تجـارت با اشـاره به اینکه 
بایـد تاش کنیم تا از امکاناتی کـه داریم نهایت 
اسـتفاده را داشته باشیم افزود: تاش می کنیم 
تا در جنوب کرمان آنچه که برای سرمایه گذاری 
الزم اسـت انجام شـود تـا سـرمایه گذاران واقعی 

تشـویق شـوند. وی با بیان اینکه سرمایه گذاران 
همیشـه توقع مادی ندارند باید به آنها دلگرمی 

داد تـا حـس کنند که کار آنها مفید اسـت
 گفـت:  دسـتور دادم تـا 2 میلیـارد تومـان بـه 
بودجه این منطقـه از اختیـارت وزارت صنعت و 

معدن و همچنین 2 درصد از اختیارات مالکیت 
بـه این منطقـه افزوده شـود.

مصوبات این سفر به شرح ذیل میباشد:
* مقررگردیـد بـا دسـتور آقـای دکتـر رحمانـی 
حداکثر تخفیفـات واگـذاری زمین بـرای هفت 
شهرسـتان جنوبـی دراختیـار سـرمایه گـذاران 
جهـت سـرمایه گـذاری  قـرار گیـرد )مصوبـه به 
عنـوان مجـوز اسـتفاده از اختیـار وزیـر محتـرم 

محسـوب مـی شـود( .
* مقررگردیـد مبلـغ بیسـت میلیـارد ریـال بـه 
از  معـادن  هـای  زیرسـاخت  تکمیـل  منظـور 
اختیـارات وزیرمحترم و از محـل حقوق وصولی 
شهرسـتان  هفـت  معـادن  دراختیـار  معـادن 

جنوبـی اسـتان  قـرار گیـرد
* مقررگردیـد مبلغ بیسـت میلیـارد ریال مـازاد 
برسـرانه شهرک های صنعتی به منظور تکمیل 
زیرسـاخت هـای شـهرک هـای صنعتـی  هفت 

شهرسـتان جنـوب از اختیـارات وزیرمحتـرم از 
سـایرمنابع در اختیار شهرک های صنعتی قرار 

گیرد
* مقررگردید2درصـد از حقـوق مالکانه وصولی 
معـادن بـرای توسـعه زیرسـاخت هـای معـادن 

هفت شهرسـتان جنوبی استان اختصاص یابد
رحمانـی  دکتـر  دسـتورآقای  مقررگردیدبـا   *
بـه پیشـنهاد سـازمان صمـت جنـوب، 3 پـروژه 
بـزرگ صنعتی و معدنی توسـط ایمیـدرو و ایدرو 

درجنـوب اسـتان راه انـدازی گـردد.
* مقررگردیدبـا دسـتور آقـای دکتـر رحمانـی 
ازایـن پس واحدهای صنعتـی و معدنی موظف 
و  خـود  کارگـری  نیروهـای  اکثریـت  هسـتند 
اکثریـت نیروهـای تخصصـی خـود را از اسـتان 
و مخصوصـا شـهر محـل اجـرای پـروژه تامیـن 

یند نما
* مقررگردید بادستورآقای دکتر رحمانی شعبه 
بانـک صنعـت و معـدن درشهرسـتان جیرفـت  

حداکثـر تا سـه مـاه آینده تاسـیس گـردد.
مقررگردیـد بـا دسـتورآقای دکتـر رحمانـی   *
تخصیـص هفـت خـودروی سـواری بـه اصناف 

هفـت شهرسـتان جنوبـی اعـام گردیـد

مقررگردیـد بـا دسـتورآقای دکتـر رحمانـی   *
سـهمیه آرد هفت شهرسـتان جنوبی بررسـی  و 

حـل گـردد.
* مقررگردیـد بـا دسـتور آقـای دکتـر رحمانـی 
از تخصیـص اعتبارشـرکت ایمیـدرو در توسـعه 
زیرسـاخت ها در رفع مشـکات )برق-آب –گاز-

تلفـن......( معـدن و صنایـع معدنـی در هفـت 
شهرسـتان جنوبـی اختصـاص یابد 

دکتررحمانـی  آقـای  دسـتور  مقررگردیدبـا   *
صنـدوق ضمانت معـادن درخصـوص ضمانت 
نامـه هـای صنایـع معدنـی درجنـوب کرمـان 

همـکاری نمایـد. 
مقررگردیـد بـا دسـتور آقـای دکتررحمانـی   *
واگـذاری معـادن بـرای تامیـن خـوراک کارخانه 
هـای  فراوری صنایع معدنی به سـازمان صمت 
جنوب تفویض اختیـار گردید.)معـادن جدید(.
* شـرکت معادن فاریـاب: مقررگردید با دسـتور 
کارخانـه  انـدازی  راه  جهـت  رحمانـی  آقـای 
فرومنگنـز بـا ظرفیـت 15000 تـن در سـال بـا 
ظرفیـت کامـل توسـط شـرکت معـادن فاریـاب 
شـروع گردد و دفتر معاونت امور معادن و صنایع 
معدنی نسـبت به جلوگیری از واردات فرومنگنز 

اقـدام نمایند.
افزایـش  جرایـم  بخشـش  در  گردیـد  مقـرر   *
برداشـت پروانـه بهـره بـرداری فطـر 6 و روبـاز 
بـه عبـارت حداقـل میـزان  بـا توجـه  نعمـت، 
استخراج سـالیانه در پروانه بهره برداری، حقوق 
دولتی سالهای 92، 93، 94، 95 و 96 بر مبنی 
اسـتخراج واقعی با نظر مسـاعددر شورای عالی 

معـادن مطـرح گـردد.
بـا  مقررگردیـد  کهنـوج:  تیتانیـوم  شـرکت   *
دسـتور آقـای رحمانـی بـا توجـه بـه رونـد کنـد 
پیشـرفت طرح تیتانیـوم در سـه فـاز )130 هزار 
تـن کنسـانتره، 70 هـزار تـن سـرباره و 50 هزار 
تـن پیگمنـت( جهـت تسـریع رونـد بـه بخـش 

خصوصـی واگـذار گـردد. 
* شـرکت مـس امیـد سـبزواران: مقررگردیـد بـا 
دسـتور آقـای رحمانی بخشـش جرایـم افزایش 
برداشـت از معـادن مس گمرکان و مس چشـمه 
دزدی بـا نظـر مسـاعد در شـورای عالـی معـادن 

گـردد. مطرح 
* شـرکت آسـان راه البـرز: مقررگردید با دسـتور 
آقـای رحمانی جهت صـدور ضمانتنامه بانکی 
از صنـدوق بیمـه معـادن، توسـط معاونـت امور 
معـادن و صنایع معدنی اقدام و پیگیری صورت 

گیرد.
* پایانـه صادراتـی گلشـن آرا ارم: مقررگردیـد بـا 
دسـتور آقـای دکتررحمانـی مشـکات بوجـود 
آمـده جهت تسـهیات معرفـی شـده )طوالنی 
شـدن رونـد بررسـی طـرح در بانـک توسـعه و 
تعـاون تهـران( از طریـق معاونـت محتـرم طـرح 
و برنامـه وزارت جنـاب آقـای زرنـدی پیگیـری و 

اقـدام گـردد . 

با حضور جمعی از مسئولین کشوری و استانی  صورت گرفت ؛

افتتاح کارخانه تولید مس کاتد، بزرگترین کارخانه بخش خصوصی فرآوری مس کشور در جیرفت

مدیــرکل صنعــت، معــدن و تجــارت جنــوب کرمــان از راه انــدازی هشــت کارخانــه فــرآوری مــس در 
جیرفــت خبــر داد و گفــت: از ایــن تعــداد ســه کارخانــه تــا پایــان ســال جــاری بــه بهره بــرداری می رســد.


