
موضوع فلسطین قطعاً به نفع مردم 
فلسطین و دنیای اسالم تمام خواهد شد

خرما
سال هفتم * شماره  169 *چهارشنبه 2 مردادماه 1398 * 

24 جوالی 2019*  21 ذوالقعده 1440* قیمت 1000 تومان
هفته نامه منطقه ای  استان های : قم- کرمان - فارس 

هرمزگان- سیستان و بلوچستان- یزد_ چهارمحال بختیاری

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی جنوب کرمان، اعالم کرد: 
صدور مجوز و همکاری با برگزار کنندگان 
نمایشگاه های کتاب در بخش خصوصی

سرپرست فرمانداری عنبراباد:

مشکالت صنایع تبدیلی و بیمه محصوالت 
کشاورزی شهرستان بررسی می شود 

نبود آب شرب در جنوب کرمان 
تبدیل به بحران شده است

کانون های فرهنگی و تربیتی، مهارت 
های زندگی را در دانش آموزان پرورش 

دهند

طلسمی که عطاپور می شکند
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درخشش داوربین المللی 
جنوب کرمان درمسابقات 

کاراته قهرمانی کشور

گالیه های گروه 
کوهنوردی )علم شاه (

2عنبرآباد 2

بــه گــزارش نشــریه خرمــا، معــاون توســعه 
مدیریت و منابــع اداره کل راهداری و حمل 
ــان  ــتان کرم ــوب اس ــاده ای جن ــل ج و نق
گفــت: در راســتای بازســازی، اقدامــات 
ــین آالت  ــن ماش ــاری، تأمی ــه ای و ج هزین
و خریــد و تجهیــز قطعــات ماشــین آالت 
راهــداری، تزریــق اعتبــار اقدامــات خوبــی 

ــت.  ــر اس ــال اج در ح
ــا هــدف ســامان  حمیــد رضایــی افــزود: ب
و  راهــداری  آالت  ماشــین  بهتــر  دهــی 
ــوزه  ــن ح ــوب در ای ــانی مطل ــات رس خدم
ــد راهــداری  شــامل یــک  2دســتگاه جدی
دســتگاه گریــدر و بیل مکانیکی زنجیــر دار 
بــا اعتبــار 2میلیــاردو 600میلیــون تومــان 

ــد.   ــداری ش خری
ــال  ــدای امس ــن از ابت ــت: همچنی وی گف
یک دســتگاه کامیــون نمک پــاش مکانیزه 
ــتگاه  ــک دس ــروب و ی ــه برف ــه تیغ ــز ب مجه
ــزات  ــا تجهی ــون فالســک آســفالت ب کامی
کامــل بــه نــاوگان راهــداری جنــوب کرمــان 
اضافــه شــده کــه بــرای خریــد و تجهیــز این 
ــوع 15  ــز در مجم ــون  نی ــتگاه کامی 2 دس

ملیــارد ریــال اعتبــار هزینــه شــده اســت.
رضایــی با بیــان اینکه تجهیز ماشــین آالت 
و راهدارخانــه هــا بخــش مهمــی از فعالیت 
ــا  ــزود: ب ــت، اف ــداری اس ــوزه راه ــای ح ه
خریــد ایــن دســتگاه هــا، برفروبــی و نمــک 
ــتایی  ــای روس ــی محوره ــغ زن ــی و تی پاش
در ســطح محورهــای ارتباطــی بــا ســرعت 

بیشــتری انجــام مــی شــود.  
و  راهــداری  کل  اداره  راهــداری  معــاون 
حمــل ونقــل جــاده ای جنــوب اســتان 
کرمــان گفــت: بــا توجــه بــه اینکــه بیــش از   
46   دســتگاه راهــداری ســنگین در حــوزه 
راهــداری جنــوب کرمان وجــود دارد گفت: 
13دســتگاه ســنگین راهــداری  از چرخــه 
عملیــات راهــداری خــارج شــده بودنــد 
ــام  ــده و انج ــام ش ــای انج ــا پیگیریه ــه ب ک
طــرح اورهال ماشــین آالت 10دســتگاه به 

ــد. ــت داده ش ــت برگش ــه خدم چرخ

   اضافه شدن 3دستگاه راهداری سنگین به ناوگان 
راهداری جنوب کرمان  

سرپرست فرمانداری عنبرآباد:

ساختمان شهرداری 
دوساری تا پایان سال 

تکمیل می شود

2

استاندار کرمان خبر داد:

صادرات ۷۰ میلیون 
دالری استان کرمان به 

افغانستان و پاکستان

پایان مبارزه با ملخ 
صحرایی در جنوب 

کرمان

4

آگهی مزایده )تجدید مزایده( 
شــهرداری عنبرآبــاد در نظــر دارد بــه اســتناد مجــوزات شــماره 182 
مــورخ 97.11.5  و 37 مــورخ 98/2/28  شــورای اســالمی شــهر 
عنبرآبــاد نســبت بــه فــروش تعــداد 10 قطعــه زمیــن مســکونی 
از طریــق مزایــده عمومــی بــه فــروش برســاند لــذا عالقمنــدان 
ــد  ــه واح ــات ب ــه قطع ــت پای ــه و قیم ــت نقش ــت روی ــد جه میتوانن

ــد. ــه نماین ــهرداری مراجع ــالک ش ام
ــا  ــراه ب ــود را هم ــنهادات خ ــده پیش ــرکت در مزای ــان ش 1_ متقاضی
ــماره  ــه ش ــنهادی ب ــت پیش ــد قیم ــه ارزش 5 درص ــزی ب ــش واری فی
حســاب جــاری  3100003605008 بانــک ملــی بابــت ســپرده 
ــده در  ــرکت در مزای ــرم ش ــل ف ــراه تکمی ــه هم ــده ب ــرکت در مزای ش
ــهرداری داده و  ــالک ش ــد ام ــل واح ــده تحوی ــر ش ــت الک ومه پاک

ــد. ــت نمای ــید دریاف رس
2_ شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.

3_ هزینــه درج آگهــی و هزینــه کارشناســی برعهــده برنــده مزایــده 
میباشــد.

4_ برنــده مزایــده بایــد حداکثــر طــی مــدت 10 روز از زمــان اعــالم 
نتایــج بــه صــورت کتبــی نســبت بــه واریــز کل مبلــغ پیشــنهادی بــه 
ــا  ــپرده آنه ــورت س ــر اینص ــد. در غی ــدام نمای ــهرداری اق ــاب ش حس
ــذار  ــدی واگ ــر بع ــه نف ــن ب ــه زمی ــط و قطع ــهرداری ضب ــع ش ــه نف ب

ــردد. میگ
5_ مهلــت تحویــل پیشــنهادات 5 روز پــس از انتشــار آگهــی نوبــت 

دوم میباشــد. 
6_ زمــان بازگشــایی پــاکات 2 روز بعــد از آخریــن مهلــت تحویــل 

ــد. ــی باش ــنهادات م پیش

مراد دینا - شهردار عنبرآباد

رئیسی سرپرست فرمانداری شهرستان عنبرآباد به همراه شهردار و اعضاء شورای اسالمی شهر دوساری از 
روند آسفالت خیابان های شهر دوساری بازدید کردند ...
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جنوب  المللی  داوربین  جشاری  داریوش  استاد  *درخشش 
استان کرمان درمسابقات کاراته قهرمانی کشور شوتوکان ادونس 
درآذربایجان شرقی در28تیرماه نودو هشت باکسب مقام اول و 

مدال طالی پیشکسوتان،* 
پیاپی مدال طالی مسابقات کاراته  *استاد جشاری دوسال 
پیشکسوتان قهرمانی کشور شوتوکان ادونس را به نام خود رقم 
زده است..و کاپ برترین مربی سال را از دست رئیس شوتوکان 
کاراته ادونس جهان دریافت نمود. به امید موفقیت های برتر برای 

فرزندان جنوب استان کرمان*

✅ اعجوبه ای به نام بامیه
✅رفع کمخونی

️▫درمان یبوست
️▫تقویت استخوان

️▫کاهش چربی خون
️▫تقویت سیستم ایمنی

✅درمان ناراحتی گوارشی
✅جالبه بدونید که هیچ ضرری برای 

بامیه گزارش نشده
✅ فواید مصرف سبزی شاهی

دهد  می  نشان  اخیر  تحقیقات   ✅
مصرف روزانه ی این سبزی با کاهش 

خطر ابتال به سرطان همراه است.
به درمان  باال   K به دلیل ویتامین  ✅

پوکی استخوان کمک می کند.
✅ سالمت قلب و کاهش فشار خون

✅ به دلیل ویتامین C باال به تقویت 
سیستم ایمنی کمک می کند.

سبزی  باشید  داشته  دقت  ✅فقط 
شاهی در شب نباید مصرف شود

✅✅  ماسک ضد جوش
دو چای کیسه ای ریحان را بجوشانید 
و محلول را با پارچه روی جوشهای 

صورتتان بگذارید.
از  اثری  زودی  به  که  دید  خواهید 

جوشها نمی ماند.
✅ پیشگیری از تیرگی زانو و آرنج

✅ ماست یک قاشق غ
✅ سرکه یک قاشق غ

✅✅ماست و سرکه را با یکدیگر ترکیب 
کرده و مانند یک خمیر روی پوست 
زانو و آرنج بزنید. 15 الی 20 دقیقه 
صبر کنید سپس با آب بشویید. این 

روش را روزانه تکرار کنید.
گرسنگی  از  زمینی  بادام  خوردن 
شدید جلوگیری می کند، تاثیر مثبتی 
بیماری  بروز  از  و  می گذارد  قلب  بر 
جلوگیری  آلزایمر  و  دوم  نوع  دیابت 

میکند. 
دمنوش های گیاهی در عین حال 
که میتوانند بهترین تاثیر را در عملکرد 
مصرف  در  اگر  باشند  داشته  بدن 
می توانند  نشود  رعایت  اعتدال  آن 
خطرات زیاد و در مواردی مسمومیت 

نیز در پی داشته باشند.
آبرسان قوی برای  6 میوه ای که 

پوست هستند :✅
️▫خـیار %96

️▫کدو سـبز %95
️▫گوجـه %94

️▫آنانـاس %87
️▫هنـــدوانه %92

️▫توت فرنـگی %92
✅ ✅پیشگیری از یبوست در طب سنتی
✅ ✅اگر میخواهید از  یبوست دور باشید
ولرم  آب  در  لیمو  با  عسل  ✅✅ترکیب 
زیادی  بسیار  درمانی  فواید  دارای 
می باشد و به همین علت توصیه می 
کنند که این محلول را در آغاز صبح 

مصرف کنید. 
را  سرطان  ضد  های  ✅سبزی 

بشناسید✅✅
✅رزماری، آویشن، ریحان، نعنا، مریم 
گلی و تمام سبزی های معطر، غذاها 
ضد  خواص  و  کرده  عطر  خوش  را 

سرطانی دارند.
اکسیدان،  آنتی  حاوی  برنج  آب   
است که پوست را هیدراته می کند ، 
آب برنج تا چهار روز در یخچال قابل 
نگهداری است. از این آب سالم به 
عنوان یک لوسیون صورت استفاده 

کنید.
صبحانه عدس بخورید

کمک  عضالت  وحجم  قدرت  ✅به 
میکند

ومواد  وپروتئین  روی،آهن  ✅حاوی 
مغذی دیگر است

حدود  خام  عدس  فنجان  ✅نصف 
25گرم پروتئین دارد

دوران  در  گردو  مصرف  مزایای 
بارداری چیست؟

✅گردو غنی از امگا 3 است
✅برای قلب خوب است

✅غنی از آنتی اکسیدان هاست
✅فوالت از بروز نقص های مادرزادی 

پیش گیری می کند
✅مالتونین خواب آور است

✅جلوگیری از افسردگی
✅کنترل افزایش وزن

✅منبع مس
 بارداری 

تستوسترون  هورمون  بودن  ✅باال 
و  زائد  موی  رویش   موجب  زنان  در 
سینه،  شکم،  روی  بر  غیرطبیعی 

صورت و گردن می شود
✅نوشیدن چای نعناع به کاهش رشد 
غیرطبیعی مو در زنان کمک می کند

شاهی سرشار از بتاکاروتن است که 
پوست  طراوت  و  سالمت  حفظ  به 

کمک می کند
آنتی اکسیدان باعث می شود  این 
پوست سفت، نرم و سالم بماند وبرای 
استحکام استخوان هاو تقویت بینایی 

نیز مفید است
باال  فیبر  داشتن  دلیل  به  انجیر 

گرسنگی را به تأخیر می اندازد
✅وجود گوگرد در انجیر باعث ازدیاد مو 
شده و از ریزش آن جلوگیری کرده و 

شوره سر را درمان می کند.
از لیموی  افرادی که روزانه 3 مرتبه 
تازه استفاده میکنند پوستی زیباتر 

دارند.
صبح : لیمو +آب گرم

نهار : همراه غذا
شب : لیمو + عسل + آب ولرم

✅ 4 اشتباهی که موقع سرما خوردگی 
مرتکب میشویم  ✅✅

C تکیه کردن تنها به ویتامین✅
✅سرفه و عطسه کردن در دست ها

✅عدم استراحت در منزل
✅ماندن در مکان های بسته

خواص سبزی خوردن 
ترخون :جانشین نمک است

گشنیز: کاهش قند خون
تره :کاهش فشار وکلسترول

تربچه :ضد سرطان
ریحان: آرامبخش و خواب آور

شاهی :محرک فعالیت کلیه ها
جعفری :خون ساز وقاعده آور

✅  ریزش مو
✅ ✅برای کمک به درمان ریزش مو:✅

و  زنجبیل  روغن  از  مساوی  ✅ مقدار 
روغن زیتون را با هم ترکیب کنید و 
به آرامی روی پوست سر خود ماساژ 

دهید.
خواص  گوشت بوقلمون

قد  دارد✅رشد  فسفر  میگو  ۴برابر 
ومحکم شدن استخوانها

از  ویتامین✅Bجلوگیری  انواع 
افسردگی وMSدرمان کمخونی

امگا✅3تقویت سیستم ایمنی
روی✅ضد سرماخوردگی

نوشیدنی فوق العاده خوشمزه برای 
رشد مو )آب کیوی(

✅رشد سریعترموها
✅جلوگیری از نازک شدن مو

✅درمان ریزش مو 
)کیوی سرشار از ویتامینE است( که 
موارد باال به واسطه همین ویتامین 

است
✅ تقویت حواس با بو ییدن  گالب    

دل  تقویت  باعث  گالب  ✅بوئیدن 
)قلب( و دماغ )مغز(، حواس، و ایجاد 

نشاط است.
✅ گالب برای کسی که در آفتاب بوده 
و به دلیل افزایش حرارت سر و مغز، 
بسیار  شده،  چشم  سرخی  دچار 

مفید است.
✅ ریختن مقداری گالب در آب مورد 
تب  بهبود  به  پاشویه  برای  استفاده 

کمک میکند.
✅درمان نفخ و صدای شکم

✅زیره سیاه 10 گرم 
✅ شاه تره 5 گرم

گرم    10 ✅بادیان)رازیانه( 
✅افسنطین)دمینه( 5 گرم

✅زنیان 10 گرم 
✅ آویشن شیرازی 10 گرم

✅تخم شوید 5 گرم
✅ همه ترکیبات باال را نیم کوب نموده و 
با هم ترکیب کنید و روزی 10 گرم از 
آن را در دو لیوان آب جوشانده و از آن 

صبح و عصر میل نمایند.✅

و  سیاسی  معاونت  سه  که  جیرفت  فرمانداری 
امنیتی، عمرانی و برنامه ریزی در چارت آن مصوب 
معاون  دو  یا  و  معاون  یک  با  سالها  و  است  شده 

مدیریت می شود.
معاونت  دو  که  عنبرآباد  فرمانداری  همچنین  و 
سیاسی وامنیتی و اقتصادی و برنامه ریزی در چارت 

آن هست اما با یک معاون اداره می شود.
از اول دولت تدبیر و امید با توجه به حجم عظیم 
دو  این  در  متعهد  و  متخصص  انسانی  نیروی 
شهرستان این پست های سازمانی خالی مانده که 
خللی بزرگ بر توسعه دو شهرستان وارد نموده است.

وقوع هست که حکم فرمانداری ایشان بزودی توسط حال که دوران سرپرست فرمانداری عطاپور در حال 

امید  انتصاب  زمزمه  میگردد،  ابالغ  کشور  وزارت 
حمزه ای شهردار درب بهشت و روح الله شهدانژاد 
بعنوان معاون برنامه ریزی و عمرانی فرماندار جیرفت 

خبر محافل سیاسی و اجرایی است.
باید گفت که این طلسم خالی بودن معاونت ها در 
فرمانداری جیرفت توسط ابوذر عطاپور سرپرست 

فرمانداری این شهرستان در حال شکستن است.
عطاپور جوان که جوان دهه شصتی است، گرچه 
در دوران نمایندگی دولت در دو شهرستان کهنوج 
و رودبار جنوب در جهت معرفی مدیر خوب عمل 
کرده و کارنامه درخشانی دارد باید دید در جیرفت 

هم شاهد این موفقیت های ایشان خواهیم بود؟

معاون عمرانی استاندار کرمان گفت: براساس نظر 
شرکت گاز استان، چهار فاز گازرسانی در شهر جیرفت 
به نحوی اجرا می شود که با توجه به توافق صورت 
گرفته در کمیسیون انرژی و نظر استاندار در سال ۹۹ 

به اتمام برسد.
باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  گزارش  به 
معاون  نشست  در  کرمان،  از  جوان  خبرنگاران 
هماهنگی امور عمرانی استاندار کرمان با مدیرعامل 
شرکت گاز استان، فرماندار، شهردار و اعضای شورای 
شهر جیرفت، روند گازرسانی به شهر جیرفت بررسی و 
اختالف نظر های شهرداری جیرفت و شرکت گاز حل 

و فصل شد.
استاندار  معاون  موسوی  آیت اللهی  سیدمصطفی 
فوریت  بر  تاکید  با  نشست  این  ابتدای  در  کرمان 
با  جیرفت  شهر  مسکونی  واحد هایی  به  گازرسانی 
توجه اتصال این شهر به شبکه گاز شهری عنوان کرد: 
طبق توافقات و تعامالت قبلی قرار بود، هزینه مرمت و 
آسفالت حفاری از سوی شهرداری و شرکت گاز تأمین 
شود و فرمانداری نیز اعتبار کمکی به شهرداری ببیند.
وی ادامه داد: براساس نظر شرکت گاز استان، چهار 
فاز گازرسانی در شهر جیرفت به نحوی اجرا می شود 
که با توجه به توافق صورت گرفته در کمیسیون انرژی 

و نظر استاندار در سال ۹۹ به اتمام برسد.
معاون استاندار کرمان با تاکید بر اینکه هیچ پروژه 
عمرانی نباید تعطیل شود، افزود: باید تمامی صورت 
وضعیت های ارسال شده از سوی شهرداری جیرفت 
که به صورت مطالبه در سیستم شرکت گاز وارد شده 

طی یک هفته پرداخت شود.
عطاپور فرماندار جیرفت نیز در این جلسه به وسعت 
کار گازرسانی شهر جیرفت اشاره کرد و گفت: قرار بود 
بخشی از هزینه مرمت و اسفالت بعد از گازرسانی از 
سوی فرمانداری کمک شود که از طریق کمیته برنامه 

ریزی شهرستان پیگیر مسئله خواهیم بود.
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کانون های فرهنگی و تربیتی، مهارت های زندگی را 
در دانش آموزان پرورش دهند

کرمان - ایرنا - مجموعه های فرهنگی و هنری و 
کانون های آموزش و پرورش، ظرفیت های بسیار 
مناسبی در راستای رشد دانش آموزان هستند لذا 
می توان با بهره گیری از این توانمندی و ظرفیت ها 
به درستی مفاهیم و ارزش های فرهنگی و هنری را 

به دانش آموزان منتقل کرد.
به گزارش روز چهارشنبه ایرنا، مدیرکل آموزش و 
پرورش استان کرمان با بیان اینکه نباید به سادگی 

از کنار اوقات فراغت دانش آموزان در تابستان عبور 
کنیم افزود: بر اساس اسناد باالدستی در نظام تعلیم 
و تربیت باید به تمام ابعاد تربیتی دانش آموزان توجه 

ویژه ای شود.
احمد اسکندری نسب در گردهمایی کارشناسان 
و  پرورش  و  آموزش  ادارات  اردوهای  و  ها  کانون 
مدیران کانون های فرهنگی و تربیتی شهرستان 
ها و مناطق استان در مجتمع آموزشی و رفاهی 
استثنایی کوهپایه، منشا تحول هر جامعه ای را عبور 
از مسیر آموزش و پرورش عنوان کرد و گفت: توجه و 

ارتقاء شأن و جایگاه آموزش و پرورش در جامعه باید 
در اولویت همه دست اندرکاران امر تعلیم و تربیت 

قرار گیرد.
به  آنها  معرفی  و  کانون ها  کردن  سرزنده  وی 
دانش آموزان و خانواده ها را الزم و ضروری دانست و 
خاطرنشان کرد: باید زندگی کردن و آداب اجتماعی 
را به دانش آموزان در مدارس و در کنار آن در کانون 
های فرهنگی و تربیتی بیاموزیم زیرا رویکرد امروز 
جامعه و خانواده ها به سمت مسائل آموزشی و 
کنکور است، که این امر برای تربیت تمام ساحتی 

دانش آموزان سهم مهلکی است.
اسکندری نسب به اجرایی کردن سند تحول بنیادین 
آموزش و پرورش به عنوان یکی از اولویت های اصلی 
نظام تعلیم و تربیت اشاره کرد و بیان داشت: در 
جامعه امروزی نیازمند افرادی دلسوز، خالق و پویا 
هستیم و تربیت افراد باید در دستور کار همه معلمان 

و مسئوالن آموزش و پرورش قرار گیرد.
وی جایگاه پیش بردن اهداف سند تحول بنیادین 
آموزش و پرورش در کنار مدرسه را کانون ها و اردوگاه 
های دانش آموزی عنوان کرد و افزود: اردوگاه ها و 

کانون های فرهنگی و تربیتی مکان هایی هستند 
که دانش آموزان در آنها می توانند مهارت های 
اجتماعی و فعالیت های گروهی و مشارکتی را 
بیاموزند لذا بر این اساس از اهمیت و جایگاه ویژه 

ای برخوردارند.
مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان به رویکرد 
دوره  در  پرورش  و  آموزش  تربیتی  و  فرهنگی 
کنونی اشاره کرد و اظهار داشت: هرجا اخالق 
و فعالیت های دینی و تربیتی باشد به دنبال آن 

فعالیت های آموزشی نیز محقق خواهد شد.

کانون های فرهنگی و تربیتی، مهارت های زندگی را در دانش آموزان پرورش دهند

طلسمی که عطاپور می شکند

لزوم اتمام پروژه گازرسانی به جیرفت تا سال ۹۹

طب شیعه

خرما

مردی وارد خانه شد و دید همسرش گریه می کند. ازاو علت را جویا 
شد، همسرش گفت گنجشک هایی که باالی درخت هستند وقتی 

بی حجابم به من نگاه می کنند و شاید این امر معصیت باشد!
مرد بخاطر عفت و خداترسی همسرش پیشانیش را بوسید و تبری آورد 

و درخت را قطع کرد.
پس از یک هفته روزی زود از کارش برگشت و همسرش را در آغوش 

فاسقش آرمیده یافت!
شوهر زن فقط وسایل مورد نیازش را برداشت و از آن شهر گریخت...

به شهر دوری رسید که مردم آن شهر در جلوی کاخ پادشاه جمع شده 
بودند. وقتی از آنها علت را جویا شد، گفتند؛

از گنجینه پادشاه دزدی شده!
در این میان مردی که بر پنجه ی پا راه میرفت از آنجا عبور کرد.مرد  

پرسید او کیست؟
گفتند: این شیخ شهر است و برای اینکه خدای نکرده مورچه ای را زیر 

پا له نکند، روی پنجه ی پا راه می رود!
آن مرد گفت بخدا دزد را پیدا کردم مرا پیش پادشاه ببرید.

او به پادشاه گفت؛
شیخ همان کسی است که گنجینه تورا دزدیده است!

شیخ پس از بازجویی به دزدی اعتراف کرد
پادشاه از مرد پرسید:

چطور فهمیدی که او دزد است؟
مرد گفت: »تجربه به من آموخت وقتی در احتیاط افراط شود و در بیان 

فضیلت زیاده روی شود بدان که این سرپوشی است برای یک جرم!«

هر از گاهی خبر صعود گروه کوهنوردی عنبرآباد و فتح قله 
های معروف کشور و جهان باعث غرورمان میشود وجوانان 
غیور عنبرآبادی برای اعتالی نام این شهر به استقبال خطر 
میروند و جان خود را به خطر می اندازند ،جوانانی که با هزینه 
ی شخصی و بدون هیچ چشم داشتی از سوی مسئوالن هر 

روز به خلق حماسه و فتحی تازه دست میزنند ،
خبر فتح قله ی آرارات توسط کوهنوردان عنبرآبادی باعث شد 
به سراغ شان برویم اما از مسئوالن بخصوص مسئول ورزش 
عنبرآباد دل ُپری داشتند و در اظهاراتشان عنوان کردند علی 
رغم مشقت فرواوان و صرف هزینه هنگفت و ده روز دوری از 

کار و خانواده با آنکه  
را فتح کردند در سکوت و چراغ خاموش  بدون  آرارات  قله 
هیچگونه استقبالی ،حتی بدون  یک پیام تبریک خشک و 

خالی  وارد شهرستان شده اند.
آنان با طرح این سوال که آیا غیر از نام شهرستان هیچ چیز 

هدف دیگری درمیان بوده؟
تمام  بوده  عنبراباد  نام  اعتالی   هدفشان  براینکه  تاکید  و 
خطرات این ورزش رابه جان خریده اند می گویند: ورزشکاران 
وکوهنوردان هستند که سفیران سالمت وصلح جهانیند ودر 
زمانه ای که مواد مخدر صنعتی وسنتی نابودی خانواده ها را 

نشانه گرفته حمایت از ورزشکاران وظیفه همه نهادها هست.
بی شک مسئوالن محترم عنبرآباد دالیل خاص خود را برای 
این موضوع دارند و منتظر پاسخ آنان برای این بی توجهی 

خواهیم بود.

درخشش داوربین المللی جنوب کرمان 
درمسابقات کاراته قهرمانی کشور

افراط - تفریط ❌ ❌❌

گالیه های گروه کوهنوردی )علم شاه (
عنبرآباد

محمـود رییسـی سرپرسـت فرمانـداری عنبرآبـاد در 
نشسـت بـا مدیـر مسـول نشـریه خرمـا گفـت : در 
جلسـه هفتـه گذشـته بـا مدیـرکل صنعـت، معـدن و 
تجـارت جنـوب کرمـان در خصـوص صنایـع تبدیلی 
در شهرسـتان عنبرآبـاد و همچنیـن بحث کشـاورزی 
و بیمـه خرمـا بـزودی جلسـه ای برگزار می کنیـم و در 
جهـت خدمـت بـه کشـاورزان به جمـع بنـدی نهایی 

می رسـیم.
و  خرما  برداشت  فصل  به  توجه  با  افزود:  رئیسی 
مشکالت کشاورزی در زمینه برداشت، فروش و قیمت 
مناسب نشست هایی با مدیران ذی ربط و کشاورزان 

برگزار خواهیم کرد و به کشاورزان کمک خواهیم نمود.
*وی افزود: در خصوص فاز دوم آب روستایی روستای 
هیئت آباد به رئیس آبفار شهرستان دستور پیگیری 
صادر شد و بزودی موانع و مشکالت برطرف و همه 
برخوردار  سالم  آشامیدنی  آب  از  روستا  این  مردم 

خواهند شد*.
ادامه  خصوص  در  عنبرآباد  فرمانداری  سرپرست 
آسفالت روستای هیئت آباد گفت : *بزودی ادامه راه 
این روستا تا مرکز شهر دوساری توسط بخشداری کار 
زیر سازی آن آغاز و آسفالت آن انجام خواهد شد، که 

اعتبار برای آن در نظر گرفته شده است*.

سرپرست فرمانداری عنبراباد:

مشکالت صنایع تبدیلی و بیمه محصوالت کشاورزی شهرستان بررسی می شود / فاز 
دوم آب روستای هیئت آباد و آسفالت آن انجام خواهد شد*

حکایت

حرف مردم

خبـر

✅رهبر انقالب اسالمی صبح امروز در دیدار 
هیئتی عالیرتبه از جنبش مقاومت اسالمی 

)حماس(:
 ✅پیروزی بدون مقاومت و مبارزه به دست 
نمی آید و ما براساس وعده تخلف ناپذیر 
الهی معتقدیم که موضوع فلسطین قطعًا 
به نفع مردم فلسطین و دنیای اسالم، تمام 

خواهد شد.
قرار  فلسطین  حرکت  قلب  در   ✅حماس 
دارد همانگونه که فلسطین در قلب حرکت 

دنیای اسالم قرار گرفته است.
 ✅خداوند به کسانی که ثابت قدم در راه او 

ایستادگی کنند، وعده یاری و پیروزی داده 
است و البته تحقق این وعده الزاماتی دارد 
که از مهمترین آنها جهاد و مبارزه و تالش 
خستگی ناپذیر در ابعاد مختلف سیاسی، 
نظامی  و  اقتصادی  فکری،  فرهنگی، 

است.
 ✅جمهوری اسالمی ایران در قضیه فلسطین 
با هیچ کشوری در دنیا رودربایستی ندارد. 
ما همواره دیدگاه خود را درباره فلسطین 
و  ایم  کرده  اعالم  شفاف  و  صریح  به طور 
کشورهای  المللی  بین  عرصه  در  حتی 
دوست ما که در این زمینه با آنها اختالف 

نظر داریم می دانند که جمهوری اسالمی 
در قضیه فلسطین کاماًل جدی است.

 ✅یکی از علتهای مهم دشمنی با جمهوری 
اسالمی ایران، موضوع فلسطین است اما 
این دشمنی ها و فشارها موجب نخواهد 
موضوع  در  خود  مواضع  از  ایران  که  شد 
از  حمایت  زیرا  بیاید،  کوتاه  فلسطین 
دینی  و  اعتقادی  مسئله  یک  فلسطین 

است.
بر  متحد  به  صورت  اسالم  دنیای   ✅اگر 
کرد،  می  ایستادگی  فلسطین  موضوع 
اکنون شرایط بهتری داشت و دوری برخی 

کشورهای دنباله رو امریکا همچون سعودی 
از موضوع فلسطین یک حماقت بود زیرا 
از فلسطین حمایت می کردند، می  اگر 

توانستند در مقابل امریکا، امتیاز بگیرند.
مردم  پیروزی  الهی،  سنت   ✅براساس 
فلسطین و بازگشت این سرزمین مقدس 
به دنیای اسالم، موضوع عجیب و غیرقابل 

تحقق نیست. 
۴۰ ✅ سال قبل کسی باور نمی کرد در ایران 
که مرکز نفوذ و امید امریکایی ها بود، یک 
سفارت  و  بیاید  برسرکار  دینی  حکومت 
فلسطین  سفارت  به  تهران  در  اسرائیل 
تبدیل شود اما این موضوع غیرقابل باور 
محقق شد، بنابراین تحقق موضوعاتی که 
در ظاهر عجیب به نظر می رسند، امکان 

پذیر است.
 ✅اینکه آقای سیدحسن نصرالله می گوید 
من انشاءالله در مسجداالقصی نماز می 
خوانم، برای ما یک امید کاماًل عملی و قابل 

تحقق است.
 ✅اگر همه ما به وظایف خود عمل کنیم، 

وعده الهی قطعًا محقق خواهد شد.
 ✅درباره طرح خیانت آمیز »معامله قرن«؛ 
هدف از این توطئه خطرناک، از بین بردن 
هویت فلسطینی در میان آحاد مردم و 
جوانان فلسطینی است که باید با همین 
نقطه اصلی، مقابله کرد و نگذاشت که 
آنها با استفاده از پول، هویت فلسطینی 

را از بین ببرند.
این  توطئه  این  با  مقابله  راه دیگر   ✅یک 
احساس  فلسطین،  مردم  که  است 
پیشرفت کنند که این موضوع تا بحال به 

لطف خداوند اتفاق افتاده است.
 ✅در سالهای نه چندان دور، فلسطینی ها 
با سنگ مبارزه می کردند، اما امروز بجای 
زن  نقطه  موشکهای  به  مجهز  سنگ، 

هستند و این، یعنی احساس پیشرفت.

✅موضوع فلسطین قطعًا به نفع مردم فلسطین و دنیای اسالم 
تمام خواهد شد



 مسئولین و یارانه
مریــدی لرزان نزد حکیــم آمــد و عـارض گشت که ای 
حکیـم خوابی بـس ترسنـاک بدیــدم.  حکیم گـفت 

بگـو بدانـم خواب چه دیده ای که بیقراری؟
مرد گفت درخواب دیدم سه گرگ گرسنه مرا دنبال 
میکردندو گاهی بقدر یک مایل و گاهی دو مایل از من 
فاصله گرفته امـا ناگـه از تاریکی بیرون جسته و پاچه 

مرا به دندان گرفتندی
در ایــن میــان کسی انــدک گـوشـتی مرا بــدادی که 
 بــه آنها دهــم و آنـان را ســیر نمــوده و خــود را رهایی 
بخشـم لیک آن تکه  گوشت بقدری اندک  بوده که 

دندان نیش آنان را نیز چرب نمیکرد...
حکیم دستی برسر کچلش کشید و لختی آن را خاراند 
و سپس گفت: آن سـه گـرگ قبوض آب و برق و گاز 
بـوده که پــس از هر ماه و گاهی دو ماه بر تو حمله 
ور می گردنــد و آن تکه گـوشت  یارانه توست که به 

دستت داده اند...
مـرد چـون ایـن تعبیـر شگـرف را بشنید ، گـریبان 
خویـش دریـده و دعاهـایـی نثـار  مسولین کـرده کـه 

 به دلیــل شــورانگیز بودن دراین مقال نمیگنجد
 زیرک ترین آدم ها

 امیرالمؤمنین علی علیـه السـالم فرمود از رسول خدا 
صل الله علیه و آله شنیدم که فرمود: آیا میخواهید 
شما را از زیرک  ترین آدم ها و احمـق ترین آنها باخبر 

کنم؟
گفتند آری یا رسول الله

حضـرت فرمـود زیرک  ترین آدم  ها کسی است کـه از 
خودش حساب ِبکشد و برای بعد از مـرگ خود کار کند 
؛ و احمق  ترین آدم  هـا کـسی اسـت کـه از  هوای نفس 

تبعیت کـند و فقـط از خدا آرزوهای خود را بخواهد
از حضـرت پرسیدند: انسان زیرک چگونه نفـس خـود 
را محاسبه می  کند؟ حضرت فرمـودند مؤمن هر روز به 
نفس خود می گوید ای نفس ، روزی که گذشت دیگر 
بر نمیگردد، امروز چه کرده ای؟ آیا  حاجت کسی را 

برآورده کرده ای؟
بعـد از محـاسبه اگـر خواستی گناهان تو پـاک شـود 
بر پیـامبـر و اهـل  بیت علیهـم الســالم صلــوات و 
درود بفـرسـت. منبـع  تفسیر منسوب بـه امـام    حسـن 

 عسگری علیه السالم صفحه ۳۸
 زود قضاوت نکنیم

طفل  از  تا  میگذارد  خـانه  در  را  سگش  شخصی 
شیرخوارش مواظبت کندو خودش برای  شکار بیـرون 
 رفت ، زمـانی کـه به خـانه برگشت سگـش را دیـد کـه با 

پنجه های خونی دم در ایستاده وپارس میکند
با خـودش گـفت سـگ به فـرزندش حمله کرده و او 
را کشته لذا با تفنگش به سوی سگ شلیک کرد واو 
را کشت و با سرعت وارد خانه شد تا جنازه فرزندش را 
ببیند. زمانی که واردشد دید که گرگی غـرق در  خون 
غلـتیـده و فـرزنـدش بـدون هیـچ آسیبی سـالم است 

یاد بگیـریم قبـل از ایـن که عکس العملی نشان دهـیم 
بـه حـرف هـای طـرف مقابل گـوش کـنیم تا به دلیل  

قضاوت اشتباه تا آخر عمر گریان نباشیم ...
 عاقبت دوستان اهلبیت

مرحوم آیت الله مجتهدی میفرمود روزی فردی آمد 
خدمت امام معصوم امام باقر و یا امـام صادق علیهما 
عرض  ایشان  به  و  است  بنـده  از  تردید  که  السالم 
کرد: اگر روزی یکی از دوستـان شمـا گنـاهی کند، 

عاقبتش چگونه خواهد بود؟
امام در پاسخ به او فرمودند: خداوند به او یک بیماری 
بیمـاری  کفاره ی  آن  تا سختی های  عطا مینماید 
گناهـانش شود. آن مرد دوباره پرسید: اگر مـریض 

نشد چه؟
امام مجدد فرمود خداوند به او همسایه ای بد می دهد 
تا او را اذیت نماید و این اذیـت و آزار همسایه ، کفاره 
ی گناهانش شـود. آن مـرد گـفت اگـر  همسایه ی بد 

نصیبش نشد چه ؟
میـدهـد  بدی  دوست  او  به  خداوند  فرمـودند  امام 
کفاره  بد،  دوست  آن  آزار  و  نمـایـد  اذیـت  را  وی  تـا 
گناهان دوست ما باشد. آن مرد گفت : اگر دوست 
بد هم نصیبش نشد چه؟ امام فرمود خداوند همسر 
بدی بـه او میـدهد تا  آزار های آن همسـر بد، کفاره 
ی گناهانش شود. آن مرد گفت: اگر همسر بد هم 

نصیبش نشد چه؟
امام فرمودند: خداوند قبل از مرگ به او توفیق توبه 
و  عنـاد  روی  از  مــرد  آن  هم  باز  می فرماید.  عنایت 
دشـمنی کـه داشـت گفت اگر نتوانست قبل از مرگ 
توبه کند چه؟ امـام فرمـودنـد: به کـوری چشم تو! ما او 

را  شفاعت خواهیم کرد
 معامله با خدا

بنده خدایی بدهی زیادی داشت . تاجری بخشنـده 
را در بازار به او نشان دادند که احسـان می کند. رفت و 
تاجر سخاوتمند رادر بازار پیدا کرد و دید که به  معامله 
مشغول است و بر سر ریالی چانه میزند، آن صحنه را 

دید ، پشیمان شد و برگشت
در همین لحظه تاجر چشمش به او افتاد و فهمید که 
برای حاجت کاری آمده است پس به دنبال او رفت و 
گفت با من کاری داشتی؟ شخص گـفت: برای هر 

چه آمده بودم بی فایده بود. تاجـر فهمید که برای  پول 
آمـده است به غـالمش اشـاره کرد و کیسه ای سکه 

زر به او داد. 
آن بنده خـدا متعجب گفت: آن چانه زدن با آن تاجر 
چه بود و این بذل و بخششت چه؟  تاجر گـفت: آن 
معامله با یک  تاجر بود ولی این معامله با خدا...! در 
کار خیر طرف حسابم با خداست او خیلی خوش 

حساب است. هوای فقرا روداشته باشیم
 رفاقت با عزرائیل

آیا میشـود با عزرائیل رفیق شد؟ بله من رفیق هستم. 
هر وقت منبـر میروم ثواب  منبر را سه قسمت می کنم 
، یک قسمت هدیـه به عزرائیل یک قسمت به استاد 
والدین  برای  فرزندان  وقتی  پدرم.  به  و یک قسمت 
احسان کنند والدین هم حق بچه را می دهند شاید 

در دنیا نتوانـنـد بدهنـد امـا در  آخرت هم می دهند.
کربال هم که رفتم حضرت عزرائیل را در آن سهیم کردم 
یعنی هر کار خوبی که در زندگی انجـام داده ام ثوابش 
را با جناب عزرائیل شریک شده ام. در روایت داریم 
بـرای جنـاب  عزرائیل قـرآن بخـوانید و صلوات ختم 

کنید. حجه االسالم دانشمند
 شوخی با نامحرم ممنوع

توی فامیـل، دانشگاه، محِل کار و اطراف ما همه افراد 
سالم نیستند. بعضی ها قلب هاشون بیماره، به خاطر 

همین در نامحرم  طمع می کنند
ـِذي ِفي َقْلِبــِه َمَرض. بـه خاطـر همیــن  َفَیْطَمـَع اَلّ
بایـد طـوری حـرف بزنیـم کـه هم نحـوه بیـان ما خـوب 
باشه ، هم محتوای حرف مـا خوب باشه که حریِم  

محرم و نامحرم حفظ بشه
با  نامـحرم حـرف نزنیـم  با  نـاز و کـرشمه  بـا  یعـنی 
نامحرم هر حرفی رو نزنیم. این سفـارش قرآن است : 
ِذی ِفی َقْلِبِه َمــرٌض َو  َفاَل َتْخَضْعَن ِباْلَقْوِل َفَیْطمَـَع الَّ
ُقْلَن َقْواًل َمْعُروفًا. پس به ناز سخن مگویید تا آنکه در 
دلـش  بیماری است طمعی پیـدا کند ونیکو وشایسته 

سخن بگویید احزاب۳۲
هـر چنـد کـه در واقـع ، کسی که قلب او بیماره مشکل 
داره و ایراد از اون هست، ولی ما هم نباید کاری کنیم 
که اون ها رو تحریك کنیم. باید طوری حرف بزنیم که 

حتـی باعث  گناه یـک نفـر هـم نشـویـم
 احمـد شاملو تکـیـه کالمـش این بود: تنور دلت گرم 
. معنی ایـن جملـه را بعـد هـا فهمیـدم هر کجا از دلم 
مایه گذاشتم و اتفـاق خوبی افتاد یاد حرفش افتـادم 
. انگار  تنور دلت که گـرم باشـد نـان مهــربانیش را 
میخـوری هـرچـه دلـت گـرمتر مهـربانـیت بیشتـر و 

روزگارت آبادتر است
الهی که تنـور دلتون گرِم گرم

 انفاق با دست خود! 
انبار  که  کرد  وصیت  مدینه  داران  سرمایه  از  یکی 
خرمـای او را پیامبر اسالم صلی الله علیـه و آله بـه 
بینـوایان  انفاق کند. پس از مرگ او، رسول خداصل 

الله علیه و آله تمام خرماها را به فقرا داد
سپس پیامبر یک عدد خرمای خشکیده و کم مغز 
برداشت و فرمود سوگند به خدا که اگر خود این مرد 
، این یک دانه خرما را به بدبخت و گرسنه ای میداد 
، پاداش آن نزد  پروردگار بیـش از همه این انبار خرما 
بود که من به دست خود که پیامبر خدا هستم ، به فقرا 

و بینوایان دادم
در یک حدیث دیگر پیغمبر اکرم صل الله علیه و آله 
می فرمـاید: اگـر مرد در زمان حیات خود یک درهم 
صـدقه بدهد ، بهتر از یکصد درهم  صدقه در موقع 

مردنش اسـت. جامـع احـادیـث شیـعـه ، جـلـد ۸
 ادب مدرک نیست

ادب مـدرک نیست ، لباس گران پوشیدن نیست ، 
خـوب  ماشیـن   ، نیست  کـردن  زندگی  شهر  باالی 

داشتـن نیست ،  ثروت و مــدرک ادب نمی آورد
آمـوزش  و  تربیت  با  آدم هــاست کــه  ادب در ذات 
صحیح به بـار می نشینــد. ادب یعنی به همسـرت  
مـادرت  و  پدر  به   ، مــحبت  فــرزندت  به   ، امنیت 
خـــدمت و به دوستانت شادی را هدیه کنی. ادب 
معنای  باشی  کـــه  مـقامی  و  مـدرک  هـر  با  یعنی 
جا  به  خود  از  نیک  نام  و  کــرده  درک  را  آدمــیت 

گذاشتن است
 ان شاالله روَبه است

شخص فقیری برای نگهداری روغن اندک خود خیک 
نداشت ، روباهی شکار کرد و از پوست آن خیک  روغن 
ساخت. به او گفتند پوست روباه حرام است . او برای 

نظر خواهی نـزد یک نفر مکتب دار رفت و سوال کرد
مکتب دار عصبانی شدو گفت تو نمیدانی که روباه 
حرام است؟ مرد گفت ای داد و بیداد ، بد شـد .  مکتب 
دار پرسید مگر چـه اتفاقی افتــاد؟ گـفت آقا ، روغنی 

در آن است که برای حضرتعالی بود
مکتب دار تا این سخن را شنید رو به مرد گــفت جانــور 
، روَبه بوده یا روباه؟ مـرد گفت نمیــدانم روَبه چیست؟ 
مــکتب دار گفــت  روَبه حیوانی است بسیـار شبیه 

روباه
پس برو روغـن را بیاور ، ان شـاالله روَبه است، ان شاالله 
پاک است ، بد به دل راه نده . ایـن است حکایت دوران 

ما ، با یک حرف چه نشدن هایی که شدنی میشوند

نبود آب شرب در جنوب  نماینده مردم کهنوج در مجلس 
استان کرمان را موضوعی حیاتی دانست که تبدیل به بحران 

شده است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه  ملت، احمد حمزه  در 
نشست علنی امروز)یکشنبه، 30 تیر ماه ( مجلس شورای 
اسالمی در تذکر شفاهی خود ضمن تشکر از اقدام مقتدرانه 
سپاه پاسداران انقالب اسالمی در توقیف نفتکش انگلیسی 
به حضور وزیر بهداشت، رئیس کمیسیون بهداشت و درمان 
مجلس و رئیس سازمان راهداری در جنوب کرمان در فصل 

گرما اشاره و از این مسئوالن تشکر کرد.
نماینده مردم کهنوج، منوجان، رودبار جنوب، قلعه گنج و 
اینکه فصل  به  اشاره  با  اسالمی  در مجلس شورای  فاریاب 
کشت و کار تا یک ماه آینده شروع می شود، گفت: کمبود بذر 
در منطقه بسیار مشهود بوده و قیمت ها سر به فلک کشیده که 

باید این مسئله ساماندهی شود.
زیادی  خسارات  نیز  کرمان  جنوب  خرماکاران  افزود:  وی 
متوجه شان شده که باید به این موضوع رسیدگی شود تا قیمت 

خرما تعدیل شود.
حمزه اضافه کرد: اسناد کشاورزی مردم نیز که بارها پیگیری 
شده هنوز به آنها بازنگشته و الزم است سازمان بازرسی و منابع 
طبیعی به این موضوع رسیدگی کند و اسناد به مردم منتقل 

شود.
عضو هیات رئیسه کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسالمی 
خطاب به وزیر نیرو گفت: با وجود سفر شما به منطقه مشکل 
برای چاه های آب،  نبود سوخت  و  چاه های آب حل نشده 
جنوب استان کرمان را با مشکل مواجه کرده است. آب شرب 

در جنوب کرمان تبدیل به بحران شده است.
و  به وزیر ورزش  نماینده مردم در مجلس دهم خطاب  این 
جوانان گفت: پس از سفر شما به استان شاهد هیچ دستاوردی 
در منطقه نبودیم و طرح های نیمه تمام ورزشی در جنوب 

استان محروم کرمان هیچ تغییر و پیشرفتی نداشته است

حسین اسحاقی، گفت: یکی از 
فرهنگ  کل  اداره  های  فعالیت 
کرمان  جنوب  اسالمی  ارشاد  و 
منظور ترویج فرهنگ کتاب و کتاب 
خوانی عالوه بر برگزاری نمایشگاه 
های کتاب استانی، صدور مجوز 
کنندگان  برگزار  با  همکاری  و 
بخش  کتاب  های  نمایشگاه 

خصوصی است.
کل  مدیر  اسحاقی«  حسین   «
فرهنگ و ارشاد اسالمی جنوب 
کرمان، در گفت و گو با خبرنگار 
کرمان  از  شبستان   خبرگزاری 
جنوب، با اشاره به اهمیت و لزوم 
کتاب  و  کتاب  فرهنگ  ترویج 
خوانی در جامعه، گفت: قطع به 
یقین ترویج فرهنگ کتاب و کتاب  
در  مهمی  بسیار  نقش  خوانی 
راستای توسعه و ایجاد بسترهای 
فرهنگی و باال بردن سطح آگاهی 
اداره کل  و  دارد  دانایی جامعه  و 

فرهنگ و ارشاد اسالمی جنوب 
دستگاه های  از  یکی  کرمان، 
راستا  این  در  که  است  فرهنگی 

تالش می کند.
یکی  افزود:  اسحاقی،  حسین 
از فعالیت های این اداره کل در 
و  کتاب  فرهنگ  ترویج  راستای 
برگزاری  بر  عالوه  خوانی،  کتاب 
استانی،  کتاب  های  نمایشگاه 

با برگزار  صدور مجوز و همکاری 
کتاب  های  نمایشگاه  کنندگان 

بخش خصوصی است.
مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
جنوب کرمان، بیان داشت: بی 
های  نمایشگاه  برگزاری  شک 
ترویج  در  بسزایی  تأثیر  کتاب 
خوانی  کتاب  و  مطالعه  فرهنگ 

دارد.

وی، اضافه کرد: یکی از مزیت های 
نمایشگاه های کتاب، دسترسی 
به  آسان متقاضیان خرید کتاب 
مجموعه کتاب ها و بهره مندی 
است. کتاب  خرید  تخفیف  از 
افتتاح  به  اشاره  با  اسحاقی، 
اداره  در  کتاب  نمایشگاه 
جیرفت،  شهرستان  دادگستری 
بار  نخستین  برای  ابرازداشت: 
است که با مجوز و همکاری اداره 
اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  کل 
کتاب  نمایشگاه  کرمان،  جنوب 
بخش خصوصی در یکی از ادارات 
شهرستانی جنوب کرمان دایر می 

شود.
مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
جنوب کرمان، ادامه داد: به زودی 
نمایشگاه دیگری در بیمارستان 
امام خمینی)ره ( با مجوز اداره کل 
فرهنگ و ارشاد اسالمی جنوب 

کرمان دایر می شود.
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مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی جنوب کرمان، اعالم کرد: 

صدور مجوز و همکاری با برگزار کنندگان نمایشگاه های کتاب در 
بخش خصوصی
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*نمازچه فایده ای دارد؟
*آن الحسنات یذهبن السیئات:۱۱۴هود

*باعث آمرزش گناهان میشود
*اال بذکرالله تطمئن القلوب.۲۸رعد

*باعث آرامش میشود
*نماز نخواندن چه ضرری دارد؟

*ومن اعرض عن ذکری،فان له معیشة ضنکا ونحشره یوم 
القیامة اعمی.۱۲۴طه

و  میشود  وتلخ  بد  نمازنخواند،زندگیش  *هرکس 
نابینامحشورمیشوذ

له  فهو  شیطانا  له  نقض  ذکرالرحمن  عن  یعش  *من 
قرین.۳۶زخرف

*هرکـس، خودرابانمـاز بـه خـدا متصـل نکند،شـیطان بـه 
اومتصـل مـی شـود...

نکته های ناب خبر

مذهبی

سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان 
از پایان یافتن مبارزه با ملخ صحرایی 
در 7 شهرستان جنوبی استان خبر 

داد. 
به گزارش ایرنا، رئیس سازمان جهاد 
افزود:  کرمان  جنوب  کشاورزی 
عملیات مبارزه با ملخ صحرایی تا نیمه 
اول تیرماه در سطح ۱۵۰ هزار هکتار 

ادامه داشت و در حال حاضر عملیات 
مبارزه با این آفت به پایان رسیده است.
نخستین  گفت:  برخوری«  »سعید 
سال  بهمن ماه  از  ملخ  دسته های 
کرمان  جنوب  منطقه  وارد  گذشته 
شدند که بالفاصله به سازمان حفظ 

نباتات گزارش داده شد.
وی ادامه داد: با توجه به این که ملخ ها 

و  داشتند  تخم  ریزی  جازموریان  در 
وارد  هم  پروازی  مختلف  دسته های 
به  فروردین ماه   ۲۵ از  شدند  منطقه 
شکل گسترده عملیات مبارزه شروع 

شد.
قالب  در  مبارزه  گفت:  برخوری 
ماشین های  با  و  مختلف  اکیپ های 
مجهز به سمپاش های ulv پاش و یک 

فروند هواپیما انجام شد.  
طول  در  این که  بیان  با  مسئول  این 
منطقه  در  صحرایی  ملخ  که  مدتی 
وجود داشت، خسارت قابل توجهی 
محصوالت  و  کشاورزی  اراضی  به 
این  افزود:  نشد،  وارد  باغی  و  زراعی 
مهم با برنامه ریزی های صورت گرفته 
معاونت  کرمان،  استاندار  حمایت  و 

بحران  مدیریت  استاندار،  عمرانی 
استان، سازمان برنامه ریزی، نیروهای 
و  جنوب  فرمانداران  سپاه،  جهادی 
همچنین تالش شبانه روزی مدیران 
جهاد کشاورزی، کارشناسان پرتالش 
کشاورزان  همکاری  سازمان،  این 
شوراهای  و  دهیاران  منطقه،  دلسوز 

روستاها محقق شد.

پایان مبارزه با ملخ صحرایی در جنوب کرمان

خرما

دالری  میلیون   ۷۰ صادرات 
و  افغانستان  به  کرمان  استان 

پاکستان
از  کرمان  استاندار   - کرمان 
دالری  میلیون   ۷۰ صادرات 
و  افغانستان  به  کرمان  استان 

پاکستان خبر داد.
از  نقل  به  مهر  خبرگزاری  به 
کرمان،  استاندار  عمومی  روابط 
محمدجواد فدائی گفت: استان 
سالیانه  حاضر  حال  در  کرمان 
حدود ۲۰ میلیون دالر صادرات 
به افغانستان و ۵۰ میلیون دالر 
صادرات به پاکستان دارد که در 
زمان بندی قابل قبولی تا حدود 

۱۰ برابر قابل افزایش است.

هشتمین  گزارش  این  برپایه 
روابط  هماهنگی  ستاد  جلسه 
ریاست  به  خارجی  اقتصادی 
خارجه  وزارت  اقتصادی  معاون 

کرمان،  استانداران  حضور  با  و 
سیستان و بلوچستان، خراسان 
یزد،  جنوبی،  خراسان  رضوی، 
و  افغانستان  در  ایران  سفرای 

پاکستان، سرکنسولهای ایران در 
بعضی از شهرهای افغانستان و 
پاکستان و نمایندگان تعدادی از 
شهرهای افغانستان و پاکستان و 
نمایندگان وزارتخانه های عضو در 

تهران برگزار شد.
در این جلسه استفاده از ظرفیت 
های استانهای حاضر در جلسه 
مراودات  افزایش  درجهت 
اقتصادی با دو کشور افغانستان 
و پاکستان در شرایط تحریم مورد 

بررسی قرار گرفت.
اقدامات  آخرین  همچنین 
تهاتر  خصوص  در  شده  انجام 
نیز  بانکی  و  مالی  مشکالت  و 

بررسی شد.

استاندار کرمان خبر داد:

صادرات ۷۰ میلیون دالری استان کرمان به افغانستان و پاکستان نبود آب شرب در جنوب کرمان 
تبدیل به بحران شده است

سازمان  عمومی  روابط  گزارش  به 
صنعت، معدن و تجارت جنوب کرمان، 

به همت ربیس سازمان صنعت، معدن 
و تجارت جنوب کرمان اولین جلسه 

مستقل کمیسیون نظارت بر اصناف 
جنوب کرمان هم اکنون در محل اتاق 

اصناف جیرفت  برگزار شد. 
سازمان،  رئیس  جلسه  این  اعضاء 
سازمان  مشاور  و  بازرگانی  معاون 
جنوب  تجارت  و  معدن  صنعت، 
معاون  جیرفت،  فرماندار  کرمان، 
فرمانداری قلعه گنج، روسای ادارات 
گنج  قلعه  تجارت  و  معدن  صنعت، 
اتاق  رییس  نایب  و  رئیس  رودبار،  و 

تعزیرات  نماینده  جیرفت،  اصناف 
بسیج  مسئول  جیرفت،  حکومتی 
شورای  رییس  جیرفت،  اصناف 
اسالمی شهرستان جیرفت، نماینده 
مصرف  حقوق  از  حمایت  انجمن 
کنندگان، نماینده اتاق بازرگانی جنوب 

می باشند.
در این جلسه مشکالت و موارد مربوط 
و  بررسی  کرمان  جنوب  اصناف  به 

تصمیم گیری شد.

اولین جلسه مستقل کمیسیون نظارت جنوب کرمان در شهرستان جیرفت

اطالعیه
نیاز به چند دستگاه کامیون

جیرفــت صنعتــی  شــهرک  در  واقــع  ســبزواران  امیــد  مــس  شــرکت 

جهت حمل ماده معدنی از محل معدن به کارخانه نیاز به تعدادی 
کامیون دارد.

آدرس  بــه  جزئیــات  از  اطــالع  جهــت 
میــدان   ۲ شــماره  صنعتــی  شــهرک  جیرفــت 
شــرکت  ســرمایه  بلــوار  انتهــای  مهــارت 
نماییــد. مراجعــه  ســبزواران  امیــد  مــس 

مدیریت شرکت مس امید سبزواران
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رئیسی سرپرست فرمانداری شهرستان عنبرآباد به همراه شهردار و 
اعضاء شورای اسالمی شهر دوساری از روند آسفالت خیابان های 

شهر دوساری بازدید کردند. 
الزم بذکر است آسفالت خیابانهای امام، شهید احمد مظهری، 

کوچه شهداء با اعتباری بالغ بر هفت میلیارد ریال در حال انجام می 
باشد. 

و در ادامه این سفر محمود رئیسی سرپرست فرمانداری شهرستان 
عنبرآباد به همراه شهردار و اعضاء شورای اسالمی شهر دوساری از 
نانوایی های سطح شهر دوساری جهت بررسی کیفیت نان بازدید 

میدانی کردند. 
سرپرست فرمانداری در حاشیه این بازدید گفت هدف اصلی از این 

بازدید ها بررسی مسائل بهداشتی و کیفیت نان است. 
وی افزود: در این بازدید که از ۲ نانوایی سطح شهر انجام گرفت هر ۲ 

نانوایی از لحاظ پخت و کیفیت نان مطلوب بودند. 
 رئیسی تصریح کرد: رعایت موارد بهداشتی در تهیه نان مورد نیاز 

مردم از ضروریات و اجتناب ناپذیر می باشد. 
فرمانداری  سرپرست  رئیسی  دوساری  شهر  به  سفر  ادامه  در  و 
شهرستان عنبرآباد به همراه شهردار و اعضاء شورای اسالمی شهر 

دوساری از ساختمان در حال احداث شهرداری بازدید کردند. 
سرپرست فرمانداری عنبرآباد گفت با اعتباری که امسال در کمیته 
برنامه ریزی شهرستان برای تکمیل ساختمان شهرداری دوساری 
در نظر گرفته شده سعی داریم با پیگیرهای شهردار محترم تا پایان 

امسال ساختمان شهرداری افتتاح گردد. 
در ادامه سفر به دوساری رئیسی سرپرست فرمانداری شهرستان 

عنبرآباد به همراه شهردار و اعضاء شورای اسالمی شهر دوساری از 
قلعه تاریخی میرناصر خان شهر دوساری بازدید کردند. 

در حاشیه این بازدید سرپرست فرمانداری شهرستان عنبرآباد با 
تأکید بر اینکه میراث فرهنگی شهرستان سرمایه ای ارزشمند و 
گرانبها است خاطر نشان کرد: حفظ و احیای این میراثهای گرانبها 
وظیفه ای است که تنها با همت و همدلی مردم و مسئوالن به دست 

خواهد آمد. 
وی در ادامه با اشاره به نقش اداره میراث فرهنگی ، صنایع دستی 
و گردشگری در حفظ و حراست از میراث فرهنگی شهرستان افزود: 
اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری نقش پر اهمیتی 
در صیانت و حفاظت از میراث فرهنگی دارد لذا بایستی با یک عزم 
ملی و احساس مسئولیت اجتماعی در جهت انتقال میراث گذشته 
گان به نسل آینده تالش نماید زیرا توسعه اجتماعی در سایه توجه به 

مسائل میراث فرهنگی میسر خواهد شد. 
گفتنی است قلعه تاریخی میرناصر خان  با پیگیرهایی که صورت 
گرفته پس از ثبت ملی، مرمت و بازسازی به مکانی تاریخی جهت 

بازدید مردم و گردشگران تبدیل خواهد شد. 
رئیسی سرپرست فرمانداری شهرستان عنبرآباد به همراه شهردار 
و اعضاء شورای اسالمی شهر دوساری از سالن ورزشی دوساری 

بازدید کردند. 

محمود رئیسی در این بازدید با توجه پتانسیل های ورزشی جوانان 
شهر دوساری اظهار داشت: برای تکمیل سالن ورزشی اعتبار الزم 
در نظر گرفته شده که با تخصیص آن در سالجاری بهره برداری 

خواهد رسید.

سرپرست فرمانداری عنبرآباد:

ساختمان شهرداری دوساری تا پایان سال تکمیل می شود


