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استان کرمان در مدت انتشار
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دادگستری شهرستان جیرفت 
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شاهنـامه، شناسنامه ملی 
هـر ایـرانی
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کارمندان کرمانی اسب 
سحرخیزی را زین کنند

سیاست مبهم محیط زیست در مسأله خرس سیاه
انقراض گیاهی و جانوری در  نظر به لزوم حمایت و نگهبانی از گونه های در حال 
جهان و سرمایه گذاری و فرهنگ سازی پیرامون این امر حیاتی در تمامی کشورها 

،کشور ما نیز مدتی است که این مسأله را به 
صورت جدی دنبال می کند و دولت و ملت 
به نوعی خود را ملزم به رعایت آن می دانند.

اما همیشه کمبود بودجه و امکانات دولتی و 
تخلفات زیست محیطی توسط عده ای خاطی 
روند این امر را با مشکل مواجه کرده و نتیجه 
محقق  انتظار  قابل  و  مطلوب  شکل  به  کار 
حائز  و  مهم  مسائل  از  یکی  است.  نگردیده 
استان کرمان حفاظت  اهمیت محیط زیست 
از خرس یقه هفت آسیایی، این گونه کمیاب و 
در خطر انقراض است که در غرب آسیا تنها به 
ایران و پاکستان محدود می شود و گستردگی 

آن در ایران در گستره جغرافیایی جنوب شرق 
است که شهرستان جیرفت بیش از 90 درصد  جمعیت آن را در خود جای داده،این 
پستاندار زیبا و با عظمت در محدوده دو منطقه حفاظت شده کوهستانی بهراسمان 
آمار  برآوردهای خوشبینانه  با محیط داشته و طبق  را  و زریاب بیشترین سازگاری 
بگیران جمعیت آنها در حوزه پناهگاه زریاب به بیش از ۸0 قالده می رسد که جای 
این  بین  موجود  تعارضات  دارد.اما  زیست  محیط  دوستداران  برای  بسی خوشحالی 
ادامه  از عوامل بسیار نگران کننده و تهدیدی جدی برای  جانور و روستاییان یکی 
خوش نشینی خرس هاست،زیرا سازمان حفاظت از محیط زیست تنها بر روی نقشه 
دو منطقه حفاطت شده ترسیم و تعریف کرده و تا کنون کوچکترین حرکت مثبتی 
و  عشایر  و  نداده  انجام  محلی  راهنمای  و  بان  محیط  چند  استخدام  حد  در  حتی 
حفاظت  یا  خویش  اموال  و  جان  از  حراست  دردناک  دوگانگی  یک  در  روستاییان 
از خرس گیر کرده اند که جانبداری از هر کدام به زوال دیگری می انجامد، زیرا با 
به  و کمبود غذاهای طبیعی ،خرس ها مجبور  زدایی  روند خشکسالی،جنگل  ادامه 
نزدیک شدن به حریم آبادی ها ،دام ها و باغات روستاییان می شوند که طی چند 
سال گذشته خسارات وسیعی از قبیل تخریب کلنی های زنبور عسل،تخریب باغات 
با  اند و مردم محلی  آورده  بار  به  بومیان  به خود  میوه،کشتن دام ها و گاها حمله 
نهایت بزرگواری و مناعت طبع و به واسطه تبلیغات و توصیه های بی اندازه دوستان 
ما در مطبوعات و گروه های دوستدار محیط زیست و باال رفتن اطالعات و آگاهی 
مردم از ارزش این گونه جانوری کمیاب هرگز به سمت این جانور اسلحه ای نشانه 
نرفته و سمی در طعامش ریخته نشده،اما متاسفانه بی تعهدی سازمان محیط زیست 
کشور و اداره کل متبوع آن در استان کرمان و خرابکاری های خرس ها در منطقه 
خصوصا حمالت مرگبار به روستاییان و عشایر نهایتا به جنگ ناخوشایندی بین این 
حیوانات و بومیان بدل خواهد شد و ما با چشمانی باز شاهد انقراض گونه ای دیگر از 

ارزشمندترین مخلوقات خالق مهربان خواهیم بود.
  احسان احمدی

نبی:  برانکو سرمربی پرسپولیس 
می ماند/ جلسه هیأت مدیره به خاطر 

گزارش مدیرعامل تشکیل می شود
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آخرین انتصابات 
در مجموعه 

استانداری قبل 
از مهلت قانونی 

استعفا برای 
مجلس یازدهم

تأثیر اخالقی شاهکار فردوسی بر جامعه بحران زده؛
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دیدار مدیرکل 
راه و شهرسازی 
جنوب کرمان 

با فرماندار 
شهرستان رودبار

 جنوب

بر بست  از میانمان رخت  این زیبا ترین مهلت عبودیت و دلدادگی  رمضان 
خوشا به حال آنان که فرصت را مغتنم شمرده و گوهر ذات از معصیت زدوده 
و خود را به زیور ایمان آراسته اند و توشه ای از تقوا برای سفر آخرت بر گرفته 
اند و حال عید فطر از راه رسیده است، عید فطرت های روشنی که پس از 
شستشو در چشمه زالل رمضان صیقل یافته و زنگار گناه را از آینه روشن قلب 
و جان زدوده اند ، به راستی عید فطر خجسته روزی است که آفریدگار بزرگ 
به بندگان حقیرش مجالی داده تا بر خوان کرمش بنشینند و ادب بندگی به 
جای آورند . لذا بر خود الزم میدانیم این روز بزرگ که روز رهایی مرغ جان از 
قفس نفس و پرواز در آسمان بیکران آرامش ربانی است را به همه  مسلمانان 
جهان خصوصا مردم شریف و متدین شهر جبالبارز تبریک عرض نموده و از 

خداوند متعال برای همگان رستگاری و عزت را مسألت بنمائیم.

نغمه رزیید غیاب هم نو آخر شد

                                                                                                           باده خرم عید است هک رد سارغ شد
روز عید است سوی میکده آئید هب شکر

                                                                                                     هک     ببخشند ره آنکس هک رد این دفتر شد

محمدرضا سعیدی شهردار و اعضای شورای 
اسالمی شهر جبالبارز

روزه از خیمه ما دوش همی شد به شتاب
                                                                عید فرخنده فراز آمده با جام شراب

چه توان کرد اگر روزه ز ما روی بتافت
                                                                نتوان گفت مر او را که ز ما روی متاب

رمضان فرصتی گرانقدر بود تا بندگان مخلص پروردگار ، روح زنگار گرفته از تعلقات دنیوی 
را در چشمه جوشان فیض حضرت دوست بشویند،و از غفلت و دنیا زدگی آزاد شوند،خوشا 
به حال آنان که عاشقانه به استقبال ضیافت الهی رفتند و وجود خویش را با نوای دلنشین 

مناجات صفا دادند و اینک با قلبی مطمئن به استقبال عید فطر میروند.
ضمن قبولی طاعات و عبادات عموم مردم مؤمن و روزه دار ایران اسالمی خصوصا اهالی 
بزرگوار جنوب کرمان و همشهریان نجیبمان در شهر زیبا و تاریخی دوساری در ماه شریف 

رمضان، عید سعید فطر را صمیمانه خدمت شما تبریک و تهنیت عرض می نمائیم.

مجید داوری شهردار و اعضای شورای 
اسالمی شهر دوساری
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سازمان کشـاورزی جنوب ناتوان در
 سیاست گذاری و جذب اعتبارات

علیرغم پتانسیل عظیم هفت گنج در تأمین امنیت غذایی کشور؛

مهندس رشیدی :

2
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رویدادهای مهم مورد توجه کاربران فضای 
مجازی و رسانه ها در روزهای گذشته

کرمان  استاندار  دکترفدائی 
آقای  ای  جداگانه  احکام  در 
علی صادق زاده را به عنوان 
و  زرند  فرمانداری  سرپرست 
آقای سعید قائینی حصاروئیه 
سرپرست  عنوان  به  را 
فرمانداری شهربابک منصوب 

کرد. 
کرمان  استاندار  همچنین 

اهلل  حبیب  آقای  حکمی  صدور  با 
به  را  زرند  سابق  فرماندار  خنجری 
عنوان مشاور استاندار منصوب نمود. 
به گزارش روابط عمومی استانداری 
کرمان، سعید قائینی حصاروئیه اهل 
شهربابک است و  پیش از این سمت 
معاون سیاسی، اجتماعی فرمانداری 
استان  در  ایرانشهر  شهرستان  ویژه 
برعهده  را  بلوچستان  و  سیستان 

داشت.
 همچنین طی احکام جداگانه ای از 
به  نوری  محسن  فدایی  دکتر  سوی 
مرکزی  بخشداری  سرپرست  سمت 
سمت  به  سالجقه  علی  و  کرمان 
اجتماعی  و  امنیتی  سیاسی،  معاون 

فرماندارکرمان منصوب شد.

آخرین انتصابات در مجموعه استانداری قبل از مهلت قانونی استعفا برای مجلس یازدهم
۱-ماجرای تخلیه مواد مخدر از یک خودروی پراید و انتقال به یک 
پژو در شهرستان کهنوج و اظهارات ضد و نقیض در مورد این ماجرا
۲-کاهش قیمت ارز،طال و برخی خودروها در بازار و ادامه درگیری 

ها بر سر نرخ گذاری خودرو
و  مردم  شادی  و  خانم  یک  خواندن  آواز  از  فیلمی  ۳-انتشار 
راهنمای  این  احضار  و  ابیانه  تاریخی  روستای  در  گردشگران 

گردشگران توسط دادستان اصفهان
۴-گرامی داشت دوم خرداد سالروز شکل گیری دولت اصالحات 
مشارکت  باالترین  با   ۱۳۷۶ سال  در  خاتمی  محمد  سید  توسط 

مردمی در تاریخ کشور
۵-سوم خرداد سالروز آزادسازی خرمشهر در جنگ تحمیلی توسط 

غیور مردان ارتش و سپاه ایران
۶-لیالی پر فیض و برکت قدر و برگزاری مراسمات ویژه این شب 

ها و همچنین ایام سوگواری شهادت حضرت علی علیه السالم
۷-توهین یک مداح وابسته به رئیس جمهور سابق به اهل تسنن و 
پخش این مراسم از شبکه پنج سیما،بازداشت این مداح و برکناری 

مدیران این برنامه و شبکه
۸-انتخاب هئیت رئیسه آخرین سال مجلس دهم و ریاست دوازده 
سمت  به  ها  مستقل  گرایش  و  مجلس  بر  الریجانی  علی  ساله 

اصولگرایان با حذف علی مطهری از نایب رئیسی
اسبق  شهردار  نجفی  محمدعلی  دوم  همسر  استاد  میترا  9-قتل 
آقای  اعتراف  و  کمری  سالح  با  وی  شخصی  آپارتمان  در  تهران 

نجفی به قتل وی به دلیل اختالفات خانوادگی
۱0-قتل حجت االسالم محمد خرسند، امام جمعه کازرون به ضرب 
چاقو در بامداد هشتم خرداد توسط شخصی به نام حمید درخشنده
قهرمانی  با  ایران  فوتبال  حذفی  جام  پرونده  شدن  ۱۱-بسته 
پرسپولیس پس از حواشی متعدد از جمله آشوب های اصفهان و 

تاخیر چند ساعته اهواز
۱۲-تعطیالت چهار روزه و مناسبت های مختلف میانه خرداد اعم 

از ارتحال امام خمینی،قیام پانزده خرداد و عید سعید فطر
۱۳-استعفای آقای بطحایی وزیر آموزش و پرورش و ابهام و طرح 

دالیل مختلف در باره استعفای ایشان

اخبار کوتاه

کرمان  جنوب  وشهرسازی  راه  مدیرکل 
بخش  روستایی  ازبازدیدازراههای  پس 
جازموریان وساختمانهای دولتی درحال 
ساخت با فرماندارشهرستان رودبارجنوب 

دیدارکرد.
اطالع  و  ارتباطات  اداره  گزارش  به   
رسانی اداره کل راه و شهرسازی جنوب 
کرمان،محمدساردویی دراین دیداراعالم 
پروژه  الزم  اعتبار  تامین  کرددرصورت 
تاپایان سال جاری  های درحال ساخت 
کمیته  گفت  خواهدشد.وی  تکمیل 
مهمی  ظرفیت  شهرستان  ریزی  برنامه 
برای کمک به اجرای پروژه های عمرانی 
و راه سازی است.که با تعامل و تخصیص 

اعتبار از این طریق می توان بسیاری از 
اموردر دست اقدام را درحوزه راه و شهر 

سازی راحل کرد.
وی همچنین با تشریح راه های مواصالتی 
طور  گفت،به  جنوب  رودبار  شهرستان 
و  اصلی  های  راه  از  ۶۱۵کیلومتر  کلی 
جنوب  رودبار  ستان  شهر  در  روستایی 
وجود دارد که ۳۱0 کیلومتر آن آسفالت 
شده است و ۸۵ کیلومتر آن زیر سازی و 

آماده آسفالت است .
راه و شهرسازی جنوب کرمان  مدیرکل 
راههای  از  کیلومتر  داشت،۲۲0  بیان 
روستایی باالی بیست خانوار ازاین شهر 
زهکلوت- محور  که  است.  ستان خاکی 

متردر  کیلو   ۳۲ طول  به  ابراهیم  چاه 
متر  کیلو   ۱۶ که  است  ساخت  دست 
آن زیر سازی شده و ۷ کیلومتر از آن 
اقدام  مسیردردست  بقیه  و  آسفالت 

است.
الزم به ذکر است قبل از این دیدارمدیر 
همراه  هیئت  و  سازی  شهر  و  راه  کل 
شهر  ساخت  درحال  های  پروژه  از 
ثبت  اداره   ( جنوب  رودبار  ستان 
راه  و  ورزشی  شنای  استخر  و  احوال 
 ) ابراهیم  -چاه  زهکلوت  روستایی 
بازدید کردندوخواستار تسریع در روند 
تا  است  امید  مذکورشدندکه  پروژهای 
هفته  با  همزمان  امسال  تابستان  دولت به بهره برداری برسند.پایان 

دیدار مدیرکل راه و شهرسازی جنوب کرمان بافرماندارشهرستان رودبار جنوب

شرکت  مدیرعامل  محمودشهبا  مهندس 
کرمان  استان  شمال  برق  نیروی  توزیع 
در پیامی فرا رسیدن عید سعید فطر را 
به همه همکاران گرامی تبریک و تهنیت 

گفت.

متن پیام به شرح زیر است:
     بسمه تعالی
همکاران گرامی

سالم علیکم

فرارسیدن عید سعید فطر، عید بندگی و 
تقرب الی اهلل را محضر همه شما عزیزان 
تبریک عرض نموده و امیدوارم طاعات و 
مقبول  رمضان  مبارک  ماه  در  عباداتتان 

درگاه حق قرار گرفته باشد.

خیرو  پراز  ماه  مسلمانان  برای  رمضان 

برکت است که با بهره گیری از فیوضات 
برای  را  ای  توشه  آن  واسعه  معنویات  و 
این  شکرانه  به  اندوزیم؛  می  آخرت 
عظیم  خداوند  درگاه  به  الهی  موهبت 
خواهیم  بجای  شکر  سجده  الرحمان 
آورد و شادمان از یک ماه توفیق حضور 
برسرسفره و خوان بیکران الهی همراه با 
سراسر  در  مسلمان  خواهران  و  برادران 

جهان اسالم نماز عید اقامه می نمائیم.

حقیقت  تجلی  رمضان،  عید  تردید  بی 
و  دار  روزه  مومنان  دینی  معرفت  و 
در ضیافت  ماه  یک  که  است  خداجویی 
سرتسلیم  خاضعانه  دوست  حضرت 
برداری  فرمان  و  اطاعت  فرودآوردندو 
ازخالق را سرلوحه حیات خود قراردادند 
و خداوند منان به پاس این فرمانبرداری، 
بندگان خود را عیدی با شکوه و مملو از 

برکات توفیق می دهد. اکنون این نعمت 
بیکران الهی را پاس می داریم و برخود 
می بالیم که بنده ای شاکر در درگاه ایزد 

منان هستیم.
اینجانب ضمن تبریک مجدد فرا رسیدن 
سعادت،  مسلمانان،  عید  ترین  بزرگ 

درگاه  از  را  شما  بهروزی  و  سالمت 
خداوند متعال مسئلت دارم. 

محمود شهبا مدیرعامل و 
رئیس هیئت مدیره

پیام مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق شمال استان کرمان به مناسبت عید سعید فطر

فشارخون  کنترل  ملی  بسیج  اجرای طرح   
بانماز جمعه  باال در مصالی جیرفت همراه 
گردید  آغاز  همکاران  و  مسئولین  با حضور 
باالی ۳0سال،در دو  این طرح جمعیت  در 

فشار  راستای  در  بانوان  و  آقایان  ایستگاه 
خون باال مورد غربال گری قرار گرفتند.

استقبال بسیار باالی همشهریان نمازگزار از 
طرح اجرای فشار خون قابل تحسین بود

ادامه طرح بسیج ملی فشار خون در مناسبت ها و 
مکان های مختلف توسط دانشگاه علوم پزشکی جیرفت

بازدید مهندس کیانی از بخش اسفندقه

اداره  سرپرست  نژاد  کیانی  مهندس  ماه  خرداد  هفدهم  صبح جمعه 
حفاظت و حمایت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری جنوب کرمان 
از پروژه مبارزه با بیماری نیمه انگلی لورانتوس واقع در حوزه آبخیز 

منطقه اسفندقه شهرستان جیرفت، بازدید کرد.

شایان ذکر است؛ اعتبار این پروژه ۳9۵ هکتاری که با هدف جلوگیری 
از خشکیدگی درختان جنگلی همچون کیکم ایرانی )کهکم( و بادام 
کوهی )الوک( درحال اجرا می باشد، از محل اعتبارات صندوق توسعه 

ملی سال ۱۳9۸ است.

مردان مجلس نمی گذارند حتی یک زن به 
هیئت رئیسه برود

سلحشوری، نماینده اصالح طلب و عضو فراکسیون زنان مجلس:
در این سه سال گذشته هر بار در این راستا کاری کردیم به در بسته 

خوردیم.
پی  را  موضوع  این  آنها  روش  به  کردیم  سعی  و  آمدیم  کوتاه  بارها 

بگیریم اما بی نتیجه بود.

کارمندان کرمانی اسب سحرخیزی را زین 
کنند

برنامه  با مصوبه شورای  به گزارش روابط عمومی استانداری کرمان، 
ریزی و توسعه استان کرمان به منظور صرفه جویی در مصرف انرژی 
از ۱۸ خرداد ماه، ساعت کاری ادارات به ۶ صبح تا ۱۳:۳0 تغییر یافت 

و این روند تا اول شهریور ماه ادامه دارد.

نبی:  برانکو سرمربی پرسپولیس می ماند/ 
جلسه هیأت مدیره به خاطر گزارش 

مدیرعامل تشکیل می شود
تصمیم گیری در موضوعات کالن باشگاه برعهده هیأت مدیره است و با 
توجه به مصوبات هیأت مدیره، آقای برانکو سرمربی پرسپولیس بوده 
و خواهد بود و مابقی بحث ها مبنی بر مطرح شدن گزینه های دیگر 

صحت ندارد و من قویاً این مسئله را تکذیب می کنم.
قهرمانی های پرسپولیس در دوره های متوالی به مذاق برخی اشخاص 
خوشایند نبوده و در این دوره هواداران عزیزمان و همچنین مجموعه 
باشگاه با صبوری، تدبیر و ذکاوتی که همراه با تالش صادقانه به کار 

می بندند به همین دلیل از این مرحله با درایت عبور خواهیم کرد.
باشگاه  مدیره  هیأت  شنبه  روز  فوق العاده  جلسه  خصوص  در  نبی 
پرسپولیس تصریح کرد: این جلسه با توجه به گزارش مدیرعامل در 
خصوص راهکارهای منتهی به تأمین منابع مالی به منظور پرداخت 

مطالبات معوق کادر فنی و بازیکنان تشکیل می شود.

سال سیاه برای ۶ میلیون اجاره نشین
فرشید پورحاجت، کارشناس بازار مسکن:

شکافی که در بحث قیمت های مسکن از سال 9۶ به وجود آمده و 
انفجار قیمتی که اکنون نیز با آن مواجه هستیم باعث شده است که 
قیمت اجاره بهای مسکن رشد و شرایط را برای اجاره نشین ها بسیار 

سخت و دشوار کند.
شرایطی که در حوزه مسکن های استیجاری وجود دارد، برای بیش از 
۶ میلیون خانوار اجاره نشین کشور بسیار دشوار است و قطعا در چنین 
وضعیت اقتصادی به این خانوارها فشار بسیار زیادی وارد خواهد شد.

شاخص های آماری در دوره های پنج ساله از وضعیت مسکن، بیانگر 
آن است که تعداد خانوارهای اجاره نشین در هر دوره افزایش پیدا 
کرده است و این مساله دالیل متفاوتی دارد که باید به آن ها رسیدگی 

شود.

نماز عید سعید فطر در جوار ۴ امامزاده 
عظیم الشان شهرستان زرندبرگزارشد. 

  به گزارش روابط عمومی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان 
الشان  امامزاده عظیم  نماز عید سعید فطر در جوار ۴  کرمان 

شهرستان زرند همزمان با صبح عید فطر برگزارشد.
امامزاده خواجه  نماز عید در  این گزارش مراسم  اعالم  بر  بنا   
ابو رضا )ع( بخش مطر آباد شهرستان به امامت حجت ااسالم 
ابوالقاسم قادری برگزارشد و در ادامه این مراسم آئین تجلیل 
از قاریان برگزار کننده مراسم جمع خوانی قرآن کریم امامزاده 

تجلیل شد.
امام  برنامه سالگرد رحلت حضرت  برگزاری ویژه  گفتنی است 
خمینی )ره( ، بزرگداشت قیام ۱۵ خرداد ماه ومراسم عقد زوج 
الهی  ضیافت  طرح  پایانی  های  برنامه  از  بخشی  جوان   های 

سازمان اوقاف در جوار امامزادگان شهرستان زرند  بود.

کل  اداره  عمومی  روابط  گزارش  به 
راهداری و حمل و نقل جاده ای جنوب 
کرمان ،مدیرکل راهداری وحمل و نقل 
:از  استان کرمان گفت  ای جنوب  جاده 
و  ها  جاده  عیوب  رفع  کار  قبل  ماه  دو 
جنوب  ارتباطی  محورهای  در  عالئم 
دستور  و  برنامه  طبق  کرمان  استان 

انجام  حال  در  راهداری  معاونت  کار 
افزود :در طول  است. مسعود جمیلی 
مدت اجرای طرح سامان دهی عالئم 
اخباری در محورهای ارتباطی جنوب 
استان کرمان بیش از ۳۴۶تابلو نصب 
اخباری شامل  عالئم  از ۴۶۵  بیش  و 
بشکه  زن،  چشمک  چراغ  میخ،  گل 
ارتباطی  محورهای  در  و...  حفاظتی 
استان  جنوبی  هفت شهرستان  اصلی 
با  وی  است.  شده  جاگذاری  و  نصب 
و حریم  ایمنی  اداره  به جدیت  اشاره 
سازی  ایمن  جهت  در  کل  اداره  این 
عالئم  از  استفاده  با  حادثه  پر  نقاط 
هشدار دهنده در طول این دو ماه دنبال 
به  توجه  با  رانندگان  افزود:  است  شده 
حتما  رانندگی  در  قوانین  رعایت  لزوم 
عالئم  به  مقصد  و  مبدا  سفر  طول  در 
و  دقت  محورها  در  شده  نصب  اخباری 
جمیلی  کنند.  تنظیم  را  خود  رانندگی 

برخی  تعریض  به  توجه  با  اینکه  بیان  با 
خطوط  برخی  ارتباطی  محورهای  از 
از تعریض در بستر محورها  اضافی پس 
و  اضافی  از حذف خطوط  داشت  وجود 
ارتباطی  ۴محور  در  جدید  کشی  خط 
:از  گفت  و  به طول ۴۷کیلومتر خبرداد 
به  توجه  با  کل  اداره  این  ظرفیت  تمام 
کمبود منابع مالی در ایمن سازی جاده 
ها استفاده شده است تا حوادث جاده ای 
حمل  و  راهداری  مدیرکل  یابد.  کاهش 
و نقل جاده ای جنوب استان کرمان از 
جنوب  راهداری  گشت   ۳0 باش  آماده 
افزایش  برای  راهدار  ۱۳۵نفر  با  کرمان 
منطقه  این  های  جاده  در  تردد  ایمنی 
در تعطیالت عید فطر و پایان هفته خبر 
تصادفات  بیشترین حوادث  و گفت:  داد 
در جنوب کرمان سرعت غیرمجاز و عدم 
از  وی  است.  رانندگی  قوانین  به  توجه 
رانندگان و مسافران خواست با احترام به 

قانون با صبر و حوصله رانندگی کنند تا 
سفر ایمنی را داشته باشند. 

عدم   و  رانندگی  در  گذشت  جمیلی 
خصوصیات  از  را  جاده  در  گیری  انتقام 
یک راننده مجرب دانست و گفت:تالفی 
سرعت و لجاجت در رانندگی می تواند 
که  باشد  ناگواری  حوادث  ساز  زمینه 
راهداری  مدیرکل  است.  ناپذیر  جبران 
استان  جنوب  ای  جاده  نقل  و  حمل  و 
شبانه  باش  آماده  به  اشاره  با  کرمان 
اداره  این  راههای  مدیریت  مرکز  روزی 
کل برای کنترل و هدایت حجم تردد در 
محورها و رصد مشکالت و نواقص جاده 
مدیریت  مرکز   ۱۴۱ افزود:شماره  ای 
و  مسافران  مردم،  ارتباط  برای  راهها 
رانندگان به صورت شبانه روزی فعال و 
آماده پاسخگویی به مخاطبان در زمینه 
گزارشهای  دریافت  و  ها  جاده  وضعیت 

مردمی است.

آماده باش 30 گشت راهداری جنوب کرمان با 135نفر راهدار برای افزایش ایمنی تردد در 
جاده های جنوب کرمان

مراسم تودیع آقای آزمون و معارفه آقای 
برایی نژاد به عنوان رئیس اداره استاندارد 

شهرستان بم
مراسم تودیع آقای آزمون و معارفه آقای برایی نژاد به عنوان رئیس 
استاندارد  کل  مدیر  عاقلی  با حضور  بم  استاندارد شهرستان  اداره 
استان کرمان، مهندس شهسوار پور فرماندار بم، بخشداران مرکزی 
کارخانجات  مدیران  و  شهرستان  مسئوالن  از  جمعی  بروات،  و 
خودروسازی ارگ جدید در سالن اجتماعات فرمانداری بم برگزار 

شد

عملیات آبرسانی به شهرک امام علی )ع( 
بروات به اتمام رسید

احمد بیانی مدیر امور آب و فاضالب شهرستان بم گفت: به منظور 
آبرسانی به شهرک امام علی )ع( بروات، در مهر ماه سال گذشته با 
حضور مهندس پاکروح معاون فنی و توسعه شرکت مهندسی آب و 
فاضالب کشور ، فرماندار و نماینده شهرستان بم ، مدیرعامل شرکت 
آب و فاضالب استان کرمان و جمعی از مسئولین محلی ، کلنگ 

اجرای عملیات آبرسانی به این شهرک به زمین زده شد.
وی افزود: هم اکنون این عملیات با اجرای ۶۵00 متر خط انتقال 
اقطار  در  اتیلن  پلی  آبرسانی  شبکه  متر   ۸۳00 و  داکتیل   چدن 
مدار  وارد  زودی  به  و  رسیده  اتمام  به  میلیمتر(   ۱۱0 و   ۶۳،90(

می شود.
بیانی در ادامه بیان داشت: با بهره برداری از این طرح در فاز اول به 

۱000 واحد مسکونی این شهرک آبرسانی می شود.

شهردار منطقه سه شهر کرمان، از آغاز 
جدول گذاری کندرو بولوار شاهد واقع در 

این منطقه خبر داد.
به گزارش پایگاه خبری کرمان آنالین، رامین امیر مداح با اشاره به 
رویکرد این منطقه در بهسازی معابر آن گفت: ادامه جدول گذاری 
بنایی  زیر  امور  و  نقل  و  معاونت حمل  کار  دستور  در  شاهد  بلوار 

منطقه قرار گرفته است.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه بلوار شاهد یکی از بلوارهای اصلی 
مسافربری  پایانه  گرفتن  قرار  به جهت  نیز  و  است  پرتردد شهر  و 
به  است،  برخوردار  ای  ویژه  اهمیت  از  آن،  آهن در  راه  ایستگاه  و 
همین دلیل کار جدول گذاری و بهسازی این مسیر در دستور کار 

قرار گرفت.
امیر مداح با بیان اینکه عملیات جدول گذاری این مسیر به طول 
زیر  امور  و  نقل  و  حمل  معاونت  همکاری  و  همت  با  متر   ۲۵00
اتمام  از  پس  افزود:  است؛  انجام  حال  در  کرمان  شهرداری  بنایی 
جدول گذاری، عملیات زیرسازی و آماده سازی جهت آسفالت انجام 

خواهد شد.

آزادی واردات خودروهای هیبریدی؛ 
منتظر کاهش چشمگیر قیمت خودرو 

باشید
عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال 9۸ گفته، اگر قیمت یک دستگاه 
میلیون   ۲00 بازار  در  وارداتی  هیبریدی  کمری  تویوتا  خودروی 
۲00میلیونی  داخلی  خودروهای  برای  تقاضایی  دیگر  شود  تومان 
در بازار وجود نخواهد داشت، بنابراین واردات خودرو های هیبریدی 
قیمت  افت شدید  باعث  کشور  به  گمرکی  عوارض  پرداخت  بدون 

خودرو در بازار خواهد شد.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر: اروپا 
سهمش را در مبارزه با مواد مخدر بپردازد

اگر این کار را نکنند باید مواد را به صورت گرمی از کف جامعه شان 
جمع کنند

با تحریم ایران، به توانایی ما برای مبارزه با مواد مخدر و تروریسم 
آسیب می زنند

مخدر،  مواد  آوار  زیر  از  توانست  نخواهیم  بیفتد  اتفاق  این  اگر 
پناهجویان و بمب ها و ترورها به سالمت خارج شوند

  در نشست صبح روز شنبه مدیر عامل 
سازمان  رئیس  و  احمر  هالل  جمعیت 
مطرح  استان  ریزی  برنامه  و  مدیریت 

شد.
احمر  هالل  جمعیت  مدیرعامل  فالح   

استان :
هالل  جمعیت  اساسنامه  اساس  بر   
احمر؛ موظف به امداد رسانی در حوادث 
در  انسانی  لحاظ  به  اما  طبیعی هستیم 
طبیعی  غیر  و  طبیعی  حوادث  همۀ 
توان  در  آنچه  هر  و  داریم  فعال  حضور 
مردم شریف  به  رسانی  در کمک  داریم 

استان و اخیراً هم هموطنان خوزستانی 
انجام میدهیم.

 استان کرمان پهناورترین و به تبع آن 
لذا  است  کشور  استان  ترین  پرحادثه 
جهت انجام ماموریت و رسالت جمعیت 
تجهیزات  و  امکانات  احمرنیازمند  هالل 

بروز هستیم .
 ، شده  انجام  های  ارزیابی  براساس   
استان کرمان رتبه اول کشور را در امداد 
رسانی و ارسال اقالم مورد نیاز به مناطق 
سیل زده خوزستان )حمیدیه ( به دست 

آورد .

و  مدیریت  سازمان  رئیس  رودری  دکتر 
برنامه ریزی استان :

بسیار  احمر  هالل  جمعیت  وظایف   
از زمان و مکان معّین  حساس و خارج 
این  اندرکاران  دست  زحمات  لذا  است 

مجموعه قابل تقدیر و ستودنی  است .
 الزم است جمعیت هالل احمر با توجه 
انجام  که  خدماتی  و  وظایف  شرح  به 
میدهد از تجهیزات و سطح برخورداری 

قابل قبولی بهره مند باشد .
جمعیت  وظایف  حساسیت  دلیل  به   
هالل احمر و لزوم امداد و کمک رسانی 

در مواقع اضطراری ، سازمان آماده همه 
و  تجهیزات  تامین  در  همکاری   نوع 
قانون  چوب  چار  در  نیاز  مورد  امکانات 

است.
 براساس قانون تعریف پروژه جدید حتی 
پذیر  امکان  رسان  امداد  نهادهای  برای 
استان  مساعدتهای  علیرغم  و  نیست 
پیگیر  مجدانه  موضوع  اهمیت  بدلیل 
های  پروژه  از  برداری  بهره  و  تکمیل 
تعریف شده و نیمه تمام جمعیت هالل 
بودجه  و  برنامه  سازمان  از  احمراستان 

کشورنیز هستیم .

نشست دکتر رودری و مهندس فالح
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تأثیر اخالقی شاهکار فردوسی بر جامعه بحران زده؛ 

 دکتر ناتاشا دربان

هیچ اثري در زبان فارسي به اندازه شاهنامه در 
تثبیت و استمرار هویت ملي نقش نداشته است. 
شاهنامه رمز بقاي ایران و ایراني در هزار سال 
گذشته است. شناسنامه ملي هر ایراني است که 
جهاني  سوي  به  که  دنیایي  در  را  خود  هویت 

شدن پیش مي تازد،  مي نمایاند.
نگرشهاي  شاهنامه،  در  ایراني  اسطوره هاي 
پرمغزي را در معرض دید مي گذارند،  فرمانداري 

و چون  پشتیباني مي کند  ایزدي  فره  را  دادگر 
او  از  فره  بربست،  فرمانروایي رخت  از  دادگري 
به دست دشمن  و چون جمشید  دور مي شود 
با اره به دو نیم مي شود و یا چون کیکاوس از 
آسمان با سر بر زمین مي خورد. شاهنامه تنها 
شرح جنگهاي ایرانیان با دشمنان خود نیست. 
نیک  نیز  را  داخلي  خانمانسوز  جنگ هاي 
به  دارد  کهنه  دردي  از  حکایت  که  مي نمایاند 
جوان  شاهزاده  اسفندیار  ایران.  تاریخ  قدمت 
در  پیروز  همواره  پهلوان  رستم  با  دین گستر 
روبه روي  ایران  دشمنان  با  گوناگون  نبردهاي 
هم صف آرایي مي کنند که پیروزي هر یک عین 
شکست است و شکست هر یک خانمان بر باد 
ده. سرانجام هم یکي کشته مي شود )اسفندیار( 
به نصیب مي برد و عذابي  و دیگري شوربختي 
پادشاه  بزرگترین  )رستم(.  کیخسرو  دردناک 
عظمت  و  شکوه  اوج  در  ایران  اسطوره اي 
نشود  مغرور  که  سبب  بدین  فرمانروایي،  شاید 
خود  نشود،  یزدان  ناسپاس  و  نخورد  فریب  و 
کناره  فرمانروایي  از  تنها  نه  مي گیرد  تصمیم 

گیري کند که اصال در گیتي نباشد. 

پر  کوه  به  خود  وفادار  یاران  از  شماري  با  او 
برف مي زند و در میان برفها از چشمها ناپدید 
جمعي  ناخودآگاه  حافظ  غزلیات  اگر  مي شود. 
فردوسي  مي تاباند،  شاهنامه  باز  را  ایرانیان 
همه  شاهنامه  در  است.  ایرانیان  خودآگاه 
لفظ  لحاظ  به  دراوج خود  آن هم  چیز هست؛ 
و  وطن خواهي  و  فداکاري  و  عشق  از  معني.  و 
جانبازي در راه وطن گرفته تا آیین کشورداري 
و به طور کلي فرهنگ و تمدن ایراني در طول 
تاریخ. یکي از بخشهاي شاهنامه که کمتر بدان 
بدان  سخت  امروز  ایرانیان  و  است  شده  توجه 
نیازمندند،  بخش اندرزهاست. وجود این اندرزها 
در شاهنامه نشان مي دهد که ژانر یا نوع ادبي 
ایران  ادبیات  در  ادبي  انواع  مهمترین  از  اندرز 

پیش از اسالم بوده است. 
بسیار  اخالقي  سجایاي  به  باستان  ایرانیان 
اهمیت مي دادند و این اندرزها در جامعه اوایل 
دوره اسالمي بسیار تاثیر گذار بوده  و اندرزهاي 
لحاظ  به  ما  بحران زده  جامعه  در  نیز  شاهنامه 
مثال  باشد؛  گذار  تاثیر  بسیار  مي تواند  اخالقي 
بسیار  سعدي  آثار  در  فردوسي  شاهنامه  تاثیر 

بارز است که این اندرزها براي خواننده امروزي 
باشد.  داشته  زیادي  اهمیت  مي تواند  جامعه 
بنابراین نیاکان ما به مسائل اخالقي در جامعه 
اهمیت بسیاري مي دادند؛ اما این بخش اخالقي، 

امروز در جامعه ما بسیار آسیب دیده است.
اندرزها  این  روي  شاهنامه  در  اگر کسی  ولي   
روي  به سزایي  تاثیر  است  ممکن  کند،  تامل 
در  باستان  ایرانیان  باشد.  داشته  رفتارهایش 
و  داشتند  ویژه اي  تفکر  و  شیوه  زمینه اي  هر 
آن را به کار مي بستند که در سراسر شاهنامه، 
مي زند.  موج  آن  تاریخي  بخش  به خصوص 
اندرزهاي بوذرجمهر یا بزرگمهر و اندرزهایي که 
دیگر  مواقع  یا  نشیني  تخت  به  هنگام  شاهان 

بیان مي کردند،
 از آن جمله هستند.سه ویژگي که در شاهنامه 
کند،  کمک  ما  ملي  هویت  تثبیت  به  مي تواند 
سیاسي  وحدت  را  نامش  ؛مي توان  اولین 
تا  شاهنامه،  آغاز  از  که  معنا  این  به  گذاشت؛ 

زمان یزدگرد سوم سالیان درازي سپري شد. 
و  مي کنند  حکومت  پادشاه   ۵0 شاهنامه  در 
مي گذارند،  سر  پشت  را  مختلفي  جریانات 

هیچ  تاریخ  طول  در  مي دهد  نشان  شاهنامه 
و  باشد  فرمانروا  بدون  ایران  که  نیست  زماني 
این  که  مي کند  کمک  تاریخي  وحدت  این 
استمرار  هم  اسالم  از  بعد  حتی  ملي  هویت 
قلمرو جغرافیایي شاهنامه  یابد. دومین؛وحدت 
است،در سراسر شاهنامه  ملي  در حفظ هویت 
همه ي  ثقل  مرکز  ایران  کشور  یا  ایران شهر 
جغرافیایي  مرزهاي  است  ممکن  رخدادها ست. 

تغییر یابد؛ 
یعني در دوره اي ارمنستان جزو ایران بود؛ ولي 
در زماني نیست و بخش ها و شهرهاي دیگري 
زمان  در  ولي  بود؛  ایران  به  متعلق  زماني  که 
همواره  و  مي شود  خارج  ایران  دست  از  دیگر 
مرکزیتي به نام ایران در شاهنامه وجود دارد و 
کشور ایران با این ایده بعد از اسالم تا امروز هم 
شاهنامه  خواننده  لحاظ  این  از  که  یافته  ادامه 
وقتي با ایرانشهر و کشور ایران مواجه مي شود، 
متوجه خواهد شد که پهلوانان و پادشاهان براي 
حفظ این قلمرو چه تالش ها و فداکاري هایي را 

انجام داده اند. 
روحیه  در  به سزایي  تاثیر  مي تواند  موضوع  این 

باشد.  داشته  امروز  ایراني  جوانان  ملي گرایي 
جاودانگي  رمز  توان  می  ؛  ویژگی  سومین 
ملي،  هویت  تثبیت  در  را  آن  تاثیر  و  شاهنامه 
بیان  اینگونه  و  دانست  روایات  در  وحدت 
یا  فارسي  دیگر  متون  برخالف  کرد؛شاهنامه 
تواریخ دیگر که درباره  ایران نوشته شده است، 
ویژگي ممتازي دارد؛ اینکه در این اثر با تعدد 
روایت ها روبه رو نیستیم و خواننده با گسیختگي 

روایات در این اثر مواجه نمي شود.

سازمان کشاورزی جنوب ناتوان در سیاست گذاری و جذب اعتبارات

شاهنـامه، شناسنامه ملی هـر ایـرانی

و  آب  اقلیم،تنوع  تکثر  نظر  از  کرمان  استان 
گوناگون  های  بوم  زیست  پراکندگی  و  هوایی 
کجای  هیچ  در  و  است  خاک  کره  نوادر  جزو 
مثال  را  ای  منطقه  چنین  توان  نمی  جهان 
رغم  به  محروم  البته  و  زرخیز  استان  زد.این 
درصد   ۲۵ مساحتش  از  بخشی  بودن  کویری 
در  و  داده  را در خود جای  میوه کشور  باغات 
گرمای تابستان در حالی که گندم بریان شهداد 
کند،  ثبت می  را  زمین  نقطه سیاره  گرمترین 
و  هزار،ساردوییه  های  دامنه  نسیم  خنکای 
جبالبارز هوای خلخال و کوهرنگ را به رقابت 

می طلبند
و  دما  تغییر  استان  این  استثنائات  دیگر  .از 
کوتاه  بسیار  مکانی  و  زمانی  فاصله  در  اقلیم 
است که این مسأله در شهرستان جیرفت قابل 

لمس است زیرا در اوج گرمای تیرماه وقتی که 
از  باالتر  عددی  جیرفت  شهر  در  ها  دماسنج 
۵0 درجه سانتیگراد را نشان می دهند تنها با 
پیمودن ۲0 کیلومتر در مسیر جاده جبالبارز یا 
دلفارد به ییالق هایی می رسیم که جزو خوش 
آب و هواترین نقاط کشور محسوب می شوند 
قابل  غیر  مسأله  این  ایران  مناطق  سایر  در  و 

تجربه است.
به درستی کرمان بزرگ توانسته از سردسیری 
را  جهان  محصوالت  ترین  گرمسیری  تا  ترین 
کند  عرضه  و  تولید  استان  یک  حوزه  در  تنها 
گیاهی  تولیدات  این  از  بسیاری  که  بسا  ای  و 
و دامی از نظر طعم،رنگ،زیبایی و مزه در همه 

جهان بی نظیرند.
اما متأسفانه طی دو دهه گذشته خشکسالی و 

در  ریزی صحیح خصوصا  برنامه  عدم 
جنوب کرمان غالب باغات و مزارع را 
از بین برده و بسیاری از روستاها خالی 
از سکنه شده و کشاورزان به شهرها یا 
و  اند  نقل مکان کرده  حاشیه شهرها 
در این میان ناکارآمدی سازمان جهاد 
کشاورزی منطقه به عنوان متولی این 
مشکالت  در  اساسی  نقشی  بخش 
سال  در  داشته،اما  کشاورزی  حوزه 
آبی جدید که شرایط از نظر بارش ها 
اندکی نسبت به قبل مطلوب تر است،

متأسفانه در بر همان پاشنه سابق میچرخد و 
مدیران این سازمان به برکت مسائلی از قبیل 
و  ملی،صادرات  پول  شدن  ارزش  سیل،بی 
گرفتن  جان  اش  نتیجه  که  محصوالت  قاچاق 

بازار فروش خصوصا در صیفی جات بوده مدتی 
از  مواردی  اما   اند،  مانده  امان  در  انتقادات  از 
قبیل؛عدم توانایی در کنترل الگوی کشت،عدم 
تحقق کشت های جایگزین و کم آب و حذف 
کشت محصوالت پر آب همچون هندوانه،عدم 

و  کشاورزان  بین  ارتباط 
کارشناسان سازمان و دانشگاه 
ها برا علمی کردن کشت،عدم 
بیماری  درمان  و  تشخیص 
در  خصوصا  مرکبات  زوال 
مناطق کوهستانی،عدم توانایی 
جبران  اعتبارات  جذب  در 
قالب  در  خشکسالی  خسارات 
بالعوض،ساخت  تسهیالت 
های  لوله  استخر،توزیع 
چاه  شکنی  اتیلن،کف  پلی 
ها،احیای قنوات و چشمه ها،قطع ارتباط حوزه 
پاسخگویی  عدم  و  منطقه  نشریات  با  سازمان 
کردن  متقاعد  در  ناتوانی  رسانه،  اصحاب  به 
تسهیالت خرد کشاورزان  برای بخشش  دولت 

ورشکسته،عدم موفقیت در اجرای قانون کلیدی 
کشاورزی،  اراضی  کاربری  تغییر  ممنوعیت 
بوته  فشار،به  تحت  آبیاری  پروژه ای  تعطیلی 
گل  همچون  محصوالتی  سپردن  فراموشی 
محمدی،زیتون،زعفران،گیاهان دارویی و کلزا و 
ده ها نقیصه دیگر که از حوصله این بحث خارج 
است و قطعا همه کارشناسان کشاورزی منطقه 
به  این حوزه  جنوب کرمان و حتی کشاورزان 
درستی این مسائل را درک و لمس میکنند و 
برای سر و سامان دادن به وضعیت کشاورزی 
رو به زوال منطقه خواهان سپردن امور به دست 
باشند جزو معضالت و مشکالتی  اهل فن می 
است که قطعا هند ایران را به صحرایی سوزان 

بدل خواهند کرد.

علیرغم پتانسیل عظیم هفت گنج در تأمین امنیت غذایی کشور؛
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اله  آیت  حضرت  سوی  از  حکمی  طی 
حسین   ، قضاییه  قوه  رئیسی،ریاست 
دادگستری  رئیس  نسب   شکوهی 
رئیس  عنوان  به  منوجان  شهرستان 
منصوب  جیرفت  شهرستان  دادگستری 

شد.
ا…  آیت  سوی  از  حکم  این  متن  در 

رئیسی آمده است:
امر  اهمیت  داشتن  نظر  در  با  امیداست 
از  ناشی  سنگین  مسئولیتهای  و  قضا 
رسیدگی  و  اسالمی  عدالت  اجرای  آن، 
به محرومین و ستمدیدگان و حمایت از 
حقوق مشروع مردم را سر لوحه کار خود 
قرار داده و در انجام وظایف موفق باشید.

آئین تودیع و معارفه رئیس جدید حوزه 
قضائی جیرفت روز پنج شنبه ۲۳ خرداد  
رییس کل  موحد،  یداله  دکتر  با حضور 
دادگستری استان و معاونین ایشان،امام 
جمعه،فرماندار ونماینده مردم شهرستان 
مجلس  در  عنبرآباد  و  جیرفت  های 
مسئوالن  از  جمعی  و  اسالمی  شورای 
در  استان  جنوب  اجرایی  و  قضائی 

جیرفت  برگزار خواهد شد.
زحمات  و  خدمات  از  مراسم  این  در 
سابق  ،رئیس  روز  انجم  احمدعلی  آقای 
دادگستری جیرفت تقدیر بعمل خواهد 
از  حکمی  طی  رابطه  همین  در  و  آمد 
رئیسی،رئیس  ا…  آیت  حضرت   سوی 

به سمت مستشار  روز  قوه قضاییه،انجم 
شده  منصوب  کرمان  تجدیدنظر  دادگاه 

است. 
الزم به ذکر است انتصاب تمامی قضات و 
روسای حوزه های قضایی سراسر کشور، 
با امضای شخص آیت ا… رئیسی ،رییس 

قوه قضاییه صورت می گیرد.
گفتنی است آقای حسین شکوهی نسب 
هشت  آزادگان  و  ایثارگران،جانبازان  از 
از  و  باشد  دفاع مقدس می  سال دوران 
کار  تحقیق  قاضی  عنوان  سال ۱۳۸۳به 
قضائی خود را در دادگاه عمومی منوجان 
آغاز نموده و پس از گذراندن سمت های 
علی  دادرس  جمله  از  مختلف  قضائی 

دادگاه  ارتقای  و  منوجان  دادگاه  البدل 
این بخش به دادگستری تا سال ۱۳9۱ 
به عنوان دادستان عمومی و انقالب این 
شهرستان منوجان فعالیت نموده است و 
رئیس  در سمت  نیز  از سال 9۱تاکنون 
دادگستری به شهروندان شریف منوجان 

خدمت نموده است
شکوهی نسب دارای تحصیالت حوزوی 
)اتمام سطح سه( و دانشگاهی در مقطع 
کارشناسی ارشد حقوق در گرایش فقه و 

مبانی حقوق اسالمی می باشد.

با حکم رئیس قوه قضائیه:

شکوهی نسب به عنوان رئیس دادگستری شهرستان جیرفت منصوب شد
حجت االسالم و المسلمین دکتر حسن روحانی رئیس 
جمهور به دنبال درخواست استعفای آقای سید محمد 
در  نامزدی  منظور  به  پرورش  و  آموزش  وزیر  بطحایی 
انتخابات مجلس شورای اسالمی، ضمن تشکر از زحمات 
درخواست  با  وزارتخانه،  این  مسئولیت  دوران  در  وی 

استعفا موافقت کرد.
متن نامه تقاضای استعفای آقای بطحایی که دوازدهم 
خردادماه 9۸ تقدیم رئیس جمهوری شده، به این شرح 

است:
آقای دکتر  المسلمین جناب  و  حضرت حجت االسالم 
روحانی ریاست محترم جمهوری اسالمی ایران با سالم 

و آرزوی قبولی طاعات و عبادات،
نمایندگی  برای  کاندیدائی  قصد  اینجانب  آنجائیکه  از 
مهلت  به  توجه  با  و  دارم  را  اسالمی  شورای  مجلس 
با  دارم  استدعا  وسیله  بدین   )۱۶/۳/9۸( مقرر  قانونی 

درخواست استعفای اینجانب موافقت فرمائید.
با  همراهی  فرصت  اینجانب،  به  اعتماد  با  اینکه  از 
دولت دوازدهم و خدمت را برایم فراهم آوردید، بسیار 

سپاسگزارم.
ارادتمند - سیدمحمد بطحائی – ۱۲/۳/۱۳9۸

پس از پیگیری و اصرار آقای بطحائی بر پذیرش استعفا، 
رئیس جمهور روز سه شنبه مورخه چهاردهم خردادماه 
9۸، با درخواست وی موافقت و در هامش نامه استعفای 

آقای بطحائی نوشت: 
بسمه تعالی

جناب آقای سیدمحمد بطحائی دام عزه
با تشکر از زحمات جنابعالی در دوران مسئولیت وزارت 
آموزش و پرورش و با توجه به تصمیم جنابعالی برای 
به عنوان  اسالمی  شورای  مجلس  انتخابات  در  شرکت 
موافقت  جنابعالی  استعفای  با  نمایندگی،  کاندیدای 
می کنم. توفیق روزافزون جنابعالی را از خداوند بزرگ، 

مسألت می نمایم.
حسن روحانی

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

نخواهیم داشت.
درخصوص   ، مهدوی نیا  عبدالوحید 
مصرف برق در ادارات دولتی خاطرنشان 
اجرایی  های  دستگاه  برق  مصرف  کرد: 
مگاوات  هشت  حدود  کرمان،  استان  در 
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 
برق،  مصرف  جویی  صرفه  برای  ادارات 
ادارات  برای  گذشته  سال  کرد:  تصریح 
کنتور هوشمد نصب شد و با استفاده از 
و  کنترل  را  ادارات  مصرف  کنتورها  این 
از ساعت ۱۳  بعد  ادارات  در صورتي که 
فرمانداري  به  باشند،  نداشته  همکاري 
که  شد  خواهد  اعالم  استانداري  و 
همکاري  ادارات  کنون  تا  خوشبختانه 

الزم را با این شرکت داشته اند.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: 9۵ درصد 
مشترکان شرکت ما کمتر از الگوی مصرف 

از برق استفاده  می کنند و تنها ۲۵ هزار 
مشترک)معادل ۵ درصدمشترکین( بیش 
آنها  از حد مجاز مصرف دارند که قبض 
با ۱۶ درصد هزینه بیشتر حساب خواهد 

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

کاهش مصرف برق به آن ها داده شود.
ماهانه  مصرف  الگوی  کرد:  تصریح  وی 
کیلووات   ۳00 عادی  مناطق  در  برق 
برای یک خانوار، در مناطق گرم  ساعت 

۲ شامل شهرهای شرقی و اروزئیه ۲000 
مناطق  براي  و  ماهانه  مصرف  وات  کیلو 
استان  جنوبِي  شهرهاي  شامل  یک  گرم 
تا ۳000 کیلو وات ساعت مي باشدو این 

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

  مدیر عامل برق جنوب استان کرمان: 

در صورت همکاری مردم امسال خاموشی نخواهیم داشت.

نظر به اینکه مطابق ماد ة ۱۵۷ قانون کار، رسیدگی 
بین کارفرما و کارگر که  به هرگونه اختالف فردی 
ناشی از اجرای این قانون و سایر مقررات کار باشد، 
در صالحیت هیأت های تشخیص و حل اختالف قرار 

داده شده است؛ 
بنابراین، چنانچه دعوای دیگری غیر از آنچه که در 
ماده مرقوم به آنها تصریح شده، بین اشخاص مذکور 
در فوق مطرح شود، رسیدگی به آن با توجه به اصل 
قانون اساسی که دادگاه های  یکصد و پنجاه و نهم 
دادگستری را مرجع تظلّمات و شکایات قرار داده، از 
صالحیت هیأت های مورد اشاره خارج و در صالحیت 

دادگاه های دادگستری خواهد بود. 
بر این اساس، به نظر اکثریت قریب به اتفاق اعضای 

هیأت عمومی، رأی شعبه دهم دیوان عالی کشور که 
رأی  محکومٌ به  تأدیه  تأخیر  مطالبۀ خسارت  دعوی 
هیأت تشخیص ادار ة تعاون، کار و رفاه اجتماعی را 

در صالحیت دادگاه دانسته، صحیح و قانونی است.

دادرسی  آیین  قانون   ۴۷۱ ة  ماد  طبق  رأی  این   
کیفری مصّوب سال ۱۳9۲ برای شعب دیوان عالی 
کشور، دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر 

آن الزم االتباع است.

هیأت  عمومی دیوان  عالی  کشور

انتشار نامه درخواست استعفای وزیر آموزش و پرورش برای شرکت در 
انتخابات مجلس شورای اسالمی و پاسخ رئیس جمهور

رأی وحدت  رویه هیأت  عمومی دیوان  عالی  کشور در مورد صالحیت 
رسیدگی به اختالفات کارگر و کارفرما
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فرا رسیدن عید سعید فطر به عنوان عید توفیق بندگی و تهذیب نفس و دستیابی به 
مقام متقین را به همه مردم مؤمن و خداجوی ایران اسالمی تبریک و تهنیت عرض می 

کنم.
امیدوارم آمال و آرزوهای حالل همه ما ایرانیان به ویژه مردم شریف و سربلند جیرفت 

و عنبرآباد به واسطه عبادات روزهای سراسر برکت این ماه مبارک و گفت و گوی 
بندگان صالح با پروردگار بخشنده در شب های به یاد ماندنی قدر،برآورده شود.

دکتر ذبیح اهلل اعظمی - استاد دانشگاه جیرفت

درود بر فطر فطرت، سالم بر فطر ذکر و نیایش تا رمضانی دیگر و شبهای قدر و روزهای 
روزه ای دیگر، چه کسی زنده باشد و  چه کسی رخت به عالمی دیگر کشیده باشد، خدا 
بهتر میداند،عید، میعادی در زمان است و فطر میثاقی با فطرت ،چرا که رمضان دعوتی 
است به بازیافتن خود گمشده،ندایی است برای توجه به خدای مهربان و ضیافتی است 
برای تناول میهمانی خداوند ، عید توفیق بر طاعت و اطاعت ، عید توبه و تهذیب نفس 
، عید ذکرهای شبانه، عید کنترل خواسته ها، عید محرومان و گرسنگان بر تمامی شما 
همشهریانمان در استان پهناور کرمان خصوصا مردم نجیب شهرستان عنبرآباد گرامی 

باد ، 
 طاعات قبول و پرودگار حافظ شادیها و زندگیتان باشد .

محمود رئیسی  - سرپرست فرمانداری عنبرآباد

در  گفت:  کرمان  استان  آبفار  شرکت  مدیرعامل 
استان  آبفار  شرکت  پرسنل  تالش  با  اخیر  ۶ماه 
تیم های عملیاتی  کرمان وتالش های مجاهدانه 
سالم  شرب  آب  شبکه  به  استان  ۱90روستای 

متصل شدند.
استان  آبفار  شرکت  عمومی  روابط  گزارش  به 
منابع  به  اشاره  با  رشیدی  علی  مهندس  کرمان، 
اظهار  جاری  سال  در  شرکت  این  محدود  مالی 
ومدیران  پرسنل  تالش  با  مدت  درهمین  داشت: 
استان  روستای  به ۱90  موفق شدیم  شهرستانی 

آب سالم را برسانیم.
به  آبرسانی  برای  داشت:  بیان  وی 
ریال  ۴۲9میلیارد  روستا  تعداد  این 
اعتبارهزینه شده است وبا این حجم کار 
جمعیت ۵۷هزار و۶00نفر در روستاهای 

مختلف استان آبدار شده اند.
دررونق  آب  براهمیت  تاکید  با  رشیدی 
زندگی در روستاها اظهار کرد: با سختی 
پیمانکاری  های  تیم  که  زیادی  های 
دراجرای پروژه ها متحمل شدند دراین 
خطوط  گذاری  لوله  ۴۸۳کیلومتر  راستا 

انتقال و شبکه داخلی اجرا شد.
کرمان  استان  آبفار  شرکت  مدیره  هیئت  رئیس 
نقاط  برخی  به  آبرسانی  برای  کرد:  تصریح 
روستایی الجرم ایجاد مخزن ذخیره آب در برنامه 
قرار گرفت واحداث ۶هزار و۸۶0مترمکعب مخزن 

ذخیره سازی درهمین برنامه انجام شد.
این  به  آبرسانی  برای  کرد:  خاطرنشان  وی 
۱90روستا ۵ایستگاه پمپاژ دربرخی پروژه ها ونیز 

حفر وتجهیز۱۴حلقه چاه آب اجرایی شد.
رشیدی تاکید کرد: ازجمله مهم ترین پروژه های 
آبرسانی دراین مدت آبرسانی به ۴۵روستا درسفر 
را  و۵00نفر  ۱۳هزار  جمعیت  که  بود  نیرو  وزیر 

درجنوب کرمان در شهرستان های محروم جنوبی 
به نعمت آب شرب رسانید.

۴۵روستا  این  به  آبرسانی  اعتبار  کرد:  بیان  وی 
محل  از  آن  عمده  که  بود  ریال  ۱۵۵میلیارد 

صندوق توسعه تامین شد.
اظهارکرد:  کرمان  استان  آبفار  شرکت  مدیرعامل 
همچنین کلنگ زنی همزمان ۸مجتمع آبرسانی با 
اعتبار۱۲0میلیارد ریال نیز درجنوب کرمان دیگر 

برنامه مهم آبرسانی شرکت دراین ۶ماه بود.
هدف  و۲00نفری  ۱۱هزار  به  اشاره  با  رشیدی 
این طرح ها  این روستاها گفت:  برای  تامین آب 

در ۵۶روستا در دست اجرا است.

190روستای استان کرمان در 6 ماه اخیر آبرسانی شدند
مهندس رشیدی :

در ساحت سپیده فطر، طاعاتتان مقبول، دعاهایتان مستجاب و سایه رحمت و 
برکت الهی تا عید سال بعد همچنان برسرتان گسترده باد.

عیدِ رمضان آمده، یاران همه شادند
                                                                              دل ردکفِ اربابِ خرد زان هک نهادند

ات جامِ طهوری زبنند از مِیِ کورث
                                                                                                                 رب خاکِ ردِ ساقیِ میخاهن فتادند

محسن قاسمی نژاد- بخشدار جبالبارز

عید رمضان آمد و ماه رمضان رفت     
                                                                                                                                                       صد شکر هک این آمد و صد حیف هک آن رفت

یک ماه بهشت رب زمین حاکم شد

یک ماه ز عصیان دلمان اندم شد

یا رب نکند دوباره مهجور شویم

یک ژمده بده هک وصلمان دائم شد


