
نخل داران کرمانی  ؛ 

ریزش خرما و گالیه  از صندوق بیمه

خرما
سال هفتم * شماره  168 *چهارشنبه 26 تیر ماه 1398 * 

17 جوالی 2019*  14 ذوالقعده 1440* قیمت 1000 تومان
هفته نامه منطقه ای  استان های : قم- کرمان - فارس 

هرمزگان- سیستان و بلوچستان- یزد_ چهارمحال بختیاری

شهردار و شورای شهر عنبراباد؛

راهی خواهیم ساخت 
یا راهی خواهیم یافت

استاندار کرمان  تاکید کرد: 

همکاری و تعامل دستگاه های اجرایی برای برگزاری 
بهتر جشنواره موسیقی نواحی در کرمان

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی جنوب کرمان:
جنوب کرمان در اختتامیه هفدهمین دوره جشنواره 

بین المللی فرهنگی هنری امام رضا )ع(
 جزو ۳ استان برتر کشور شد

رئیسی رئیس قوه قضائیه:

ماموریت بنده در گام دوم انقالب
 ایجاد عدالت و  مبارزه با فساد است

با حضور جمعی از مسئولین  صورت گرفت ؛

زمینه اشتغال برای 170 نفر  توسط 
سعید سیدی جوان  کارآفرین جیرفتی
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رئیس سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان :

برداشت ۵۲ هزار ُتن لیموترش 
از باغ های جنوب کرمان

انقالب در احداث پارک 
وبوستان های محله ای 

2درشهرجیرفت 3

3

به موجودات زنده در جازموریان ترحم نمایید

 همزمــان بــا میــاد امــام رضــا ع آســفالت معابر 
شهردوســاری از خیابــان امــام ایــن شــهر آغــاز 

شد 
 مهنــدس داوری شــهردار دوســاری در ایــن 
خصــوص گفت:همزمــان با میــاد امــام رضا ع 

آســفالت معابــر شــهر دوســاری از خیابــان امام 
آغــاز شــد وپــس از اتمــام خیابــان امــام خیابــان 
شــهید مظهــری و کوچــه شــهدا یــک آســفالت 

میشود. 
ــل  ــاری از مح ــهر  دوس ــر ش ــت: معاب  وی گف

اعتبــارات تــوازون و ارتقــاء شــاخص هــای 
جنــوب آســفالت خواهــد شــد. 

ــم  ــر داری ــال در نظ ــان کرد:امس  وی خاطرنش
اکثــر معابــر شــهر دوســاری را آســفالت کنیم تا 

شــاهد کوچــه هــای خاکــی نباشــیم .

به همت شهردار و شورای شهردوساری صورت گرفت ؛

آغاز آسفالت معابر شهر دوساری

بـا پیگیـری  بخشـدار مرکـزی عنبرآبـاد دوره 
کار  کسـب  انـدازی  وراه  آفرینـی  کار  فشـرده 
اسـتار تاپـی بـرای اولیـن بـار در جنوب کرمـان در 
عنبرآبـاد در  محـل تـاالر بـاغ اخاقـی بـا حضـور 
بخشـدار مرکزی،مدیرآموزش پرورش، مدیر بانک 
کشـاورزی عنبرآباد ؛ رئیس هـال احمر، دهیاران 
عنبرآباد و جیرفت، شـوراهای اسـامی و سـایرین 

شـد برگزار 
ایـن کارگاه بـا حضـور دکتـر نیـو نـوذری اسـتادیار  
دانشـگاه ومـدرس کارآفرینـی و مهنـدس حمیـد 
یـزدان پنـاه کـوچ مـدرس دوره هـای اسـتارتاپ 

برگـزار شـد و در پایان به شـرکت کننـدگان گواهی 
از پردیـس دانشـگاه علـم وصنعـت تهـران اعطـا 

میشود.
گفتنی است شـرکت برای عموم در این کارگاه آزاد 

است بوده 
الزم بـه یـادآوری اسـت کـه بخش مرکـزی عنبراباد 
توسـط جوانـی فرهیختـه و خـاق جنـاب آقـای 
همـت بلوچـی کـه دانشـجوی دکتـری میباشـد، 

می شـود. مدیریـت 
کـه در این بخش شـاهد خدمـات و کارهای بزرگی 

ایم. بوده 

اگـر هرروز به دفتر ایشـان مراجعه کنید شـاهد 
حضور مردمی از نقاط مختلف این بخش هستید 

که منتظر کمک و حمایت های ایشـان هستند.
خـودش  خاقیـت  و  تدبیـر  بـا  بلوچـی  همـت 
مشـکات مردم را حل نمـوده و مردم حوزه مرکزی 

شهرسـتان عنبرآبـاد از او تمجیـد مـی نماینـد.
از  عنبرآبـاد  شهرسـتان  کـه  اسـت  ذکـر  قابـل 
شهرسـتانهای جنوبی اسـتان کرمان میباشـد که 
شامل دو بخش مرکزی و جبالبارز جنوبی میباشد 

کـه جمعیتـی قریـب بـه 90 هـزار نفـر دارد.

برای اولین بار در استان کرمان برگزاری کارگاه  2 روزه 
دوره کارآفرینی وایجاد کار استار ت آپی در عنبرآباد

توصیه های رهبر انقالب خطاب به ائمه ی جمعه: 

سر سفره ی اصحاب 
ثروت و قدرت تا میتوانیم 

حاضر نشویم
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26�� تیر ماه سالروز تاسیس شورای نگهبان گرامی باد
��  امام خمینی )ره (: گوش به حرف طبقه مرفه مترقی ندهید

�� شما )فقهای شورای نگهبان(... به هیچ وجه گوش به حرف 
عده ای که می خواهند یک دسته کوچک مردم ما خوششان 
بیاید و به اصطاح مترقی هستند، ندهید، قاطعانه با اینگونه 

افکار مبارزه کنید.
��  خدا را در نظر بگیرید. اصوال آنچه که باید در نظر گرفته شود 
خداست، نه مردم، اگر صد میلیون آدم، اگر تمام مردم دنیا یک 
طرف بودند و شما دیدید که همه آنها حرفی می زنند که بر 
خاف حکم قرآن است بایستید و حرف خدا را بزنید، ولو اینکه 
تمام بر شما بشورند. انبیا هم همین طور عمل می کردند؛ 
مثا موسی در مقابل فرعون مگر غیر از این عمل کرد؟ مگر 
موافقی داشت.  �� بحمدالله مجلس ما مجلسی است اسامی 
و قوانین خاف اسام تصویب نخواهد شد؛ولی شما وظیفه 
دارید ناظر باشید. خاصه گوش به حرف طبقه مرفه مترقی 
ندهید. خدا انشاءالله با ماست. اگر عملمان برای خدا باشد، 

خدا ما را موفق می کند
��صحیفه نور، جلد 17 ، صفحه 376 و377

امام خمینی )ره (:
 شورای نگهبان همیشه

 مورد تایید اینجانب است

آیت الله جنتی به عنوان
 دبیر شورای نگهبان ابقا شد

با رأی اکثریت اعضای شورای نگهبان، آیت الله جنتی برای 
یک سال دیگر به عنوان دبیر این شورا و عباسعلی کدخدایی 
و  دبیر  قائم مقام  جایگاه  در  دیگر  سال  یک  مدت  به  نیز 

سخنگوی شورای نگهبان ابقا شدند.
انتخابات  نگهبان،  شورای  داخلی  آئین نامه  براساس 
هیئت رئیسه این شورا هر ساله برگزار و طی آن هیئت رئیسه 

جدید برای فعالیت یک ساله انتخاب می شود

2



رئیسی رئیس قوه قضائیه در دیدار با ائمه جمعه سراسر کشور با 
اشاره به بیانیه گام دوم انقاب اظهار کرد: 

ماموریت بنده در گام دوم انقاب ایجاد عدالت و  مبارزه با فساد 
است و در مفاهیم دینی بعد از توحید هیچ مفهومی گسترده تر 

از عدالت نیست.
رئیس قوه قضائیه گفت: سخن ما در رابطه با عدالت در حوزه 
بحث و نظر نیست و ما می توانیم در خصوص عدالت ساعت ها 

حرف بزنیم و صد ها کتاب بنویسیم.
وی ادامه داد: زمانی که سخن از عدالت اجرایی است به این 
معناست که در راس نظام اسامی امام عادل باشد و اگر بخواهیم 
در تمام جامعه عدالت گسترش پیدا کند باید در حوزه قانون 

گذاری قانون عادالنه داشته باشیم که وظیفه قوه مقننه است.

 علت خوردن گردو با پنیر چیست
با گردو می  را  پنیر  ��  می دانید چرا 
با  لبنیات  گروه  خوردن  خورند؟ 
مقداری ریزمغذی خشکباری مانند 
بادام یا گردو عاوه بر تامین بخشی از 
نیاز بدن به فسفر، جذب کلسیم را نیز 

بهتر و راحت تر می کند، اما نکته جالب 
تر قضیه این است که پنیر، حاوی ماده 
ای به نام تیرامین است. گفته شده 
تجمع این ماده در مغز باعث کندی 
ذهن می شود، ولی  گردو در فعالیت 
تولید  آنزیمی  بدن  شیمیایی،  های 
می کند که از این امر جلوگیری می 
کند. و همچنین پنیر طبع سردی دارد 
گردو مکمل خوبی برای آن است و از 
به وجود آمدن خاصیت سودایی آن 
در بدن مصرف کنندگان پیشگیری 

میکند.

خواص انجیر
�� امام رضا علیه السام:

شبیه ترین گیاهان به گیاهان بهشتی 
انجیراست

انجیر استخوان را محڪم نموده
ومو بر بدن می رویاند ودرد را می برد.

و با وجود آن نیاز به دارو نیست

�� خوردن آب و مایعات به همراه غذا 
ممنوع

�� نوشیدن آب و مایعات به همراه غذا،
کبد چرب می آورد و معده را ضعیف 

می گرداند.
�� امام رضا علیه السام:

را  او  معده اش،  هرکس می خواهد 
تا  نخورد  آب  روی غذا  بر  ندهد،  آزار 
پایان  به  را  غذاخوردن  که  هنگامی 
ببرد. هرکس چنین کند، بدنش به 
رطوبت گراید، معده اش ضعیف می 
شود و رگ هایش نیروی غذا را به خود 
نمی گیرند؛ زیرا اگر پشت سر هم روی 
غذا آب ریخته شود، آن غذا در معده، 

نارس و بدگوارش می گردد.
�� طب الرضا علیه السام، ص ۳۵

�� خوردن مایعات به همراه غذا، شیرابه 
غذا را از بین برده، غذا در معده می 
گندد و خلط صالح تولید نشده، سبب 

انواع امراض در بدن انسان می شود.
��پس چه زمانی آب بخوریم؟

نیم  و  یک  تا  غذا  قبل  ساعت  نیم   
ساعت بعد غذا. در این فاصله زمانی 

مایعات نخورید.

چگونه غذا بخوریم؟
�� امام رضا علیه السام:

هر کس غذایی بیشتر از اندازه بخورد، 
این غذا او را سودی نمی رساند و هر 
کس به اندازه میل کند، این غذا او را 

تغذیه می کند و سود می رساند.
�� آب نیز چنین است، روش پسندیده 
برای تو آن است که از هر یک از انواع 
غذا، در فصل ویژه آن، بهره بگیری. 
در حالی که هنوز مقداری میل داری، 
از غذا دست بکش؛ چرا که این کار به 
خواست خداوند، برای بدن سامت 
آور تر، برای عقل ذکاوت بخش تر و 
برای خود انسان مایه سبکی است؛ 

ان شاء الله.

اگر طالب نشاط و شادی هستید 
به بخورید

کننده  تقویت   : به  مصرف  فواید 
است. سینه  کننده  است.نرم  قلب 
مقوی معده و دستگاه هاضمه است.
خونریزی را بند می آورد.به ترش، برای 
تنگی نفس مفید است. استفراغ را بند 

می آورد.
همچنین  و  ساده  خونی  اسهال 
خونریزی از رحم را متوقف می کند.
بر اشتها آوری و هضم غذا کمک می 
کند.دل پیچه، خونریزی لثه و دهان را 
درمان می کند و اثر مؤثری روی بواسیر 

دارد.
 به علت داشتن ویتامین  آ  ، به رشد 
اطفال کمک کرده و سموم معده آنها 
را پاک و بینایی را زیاد می کند.به علت 
داشتن ویتامین “پ”، جوانی را پایدار 

می سازد و باعث طول عمر می شود.

درمان ریزش مو طبیعتا اول اصالح  
مزاج است و بعد  حذف شامپو

 ، اسامی  و  سنتی  طب  طبیبان 
معتقدند که شامپو

بدترین  و  پوساند  می  را  مو  ریشه   

دشمن مو
 هست. شامپو هیچ وقت به طور کامل 

از روی سر
مواد  باقیمانده  و  شود  نمی  پاک   

شیمیایی آن در
 پوست و ریشه سر نفوذ می کند و مو 

را از بین
 می برد...

ایستاده حمام کردن ممنوع
یکی از عوامل ریزش مو ایستاده حمام 

کردن
 است که ریشه مو را سست می کند 

همچنین
ایستاده  حالت  در  مو  کردن  شانه   

مکروه است 
و باعث ریزش مو می شود...

آشامیدنی کلردار، عامل ریزش مو
دشمن  شامپو  از  غیر  بخواهم  اگر 
کلر  کنیم،  معرفی  مو  برای  دیگری 
هست. بله، کلر که روز و شب از طریق 
آب وارد بدن ما می شود . کلر برای کل 
بدن مضرهست اما برای موها دشمنی 
مضاعف هست بخصوص در کسانی 

که موهای نازک و  ضعیفی دارند...

بیمار  کمتر  تا  بخورید  ��دارچین 
شوید

محرک  یک  دارچین  کلی  طور  �� به 
را  خون  جریان  که  است  عمومی 
می کند  تحریک  را  تنفس  و  تسریع 
و  ترشحات  اغلب  افزایش  موجب  و 
تحریکات هاضمه می شود. همچنین 
به عنوان قاعده آور و محرک استفاده 
می شود. در هند و چین از این دارو 
به عنوان یکی از اجزا در تهیه داروهای 
مرکب ضد اسهال، صفرا بر و تب بر 

استفاده می شود.
برای معالجه اسهال، یرقان و ماالریایی 
مزمن که موجب بزرگی طحال شده 
عنوان  به  و  می باشد  مفید  است، 
جزئی از اجزای مرکب برای سرفه و 
ناراحتی سینه می باشد. دارچین از 
نظر طبیعت بر پایه نظر حکمای طب 
سنتی ایران و هند، گرم و خشک است 
و نیروی دوایی آن تا ۱۵ سال باقی می 

ماند.
��خواص دارچین :

وسواس،  رفع  برای  مفید  مفرح. 
وحشت و جنون. تقویت معده و کبد. 
رفع بوی بد دهان. قطع سرفه های 
نفس.  تنگی  برای  مفید  رطوبتی. 
مفید برای رفع خشونت صدا و آواز که 
از بلغم غلیظ باشد. پاک کردن سینه 
زخم.  کننده  ضدعفونی  حنجره.  و 
مالیدن روغن دارچین به پلک، جهت 
برطرف شدن پریدن پلک. نیروبخش و 

مقوی. تقویت نیروی جنسی.

پیامبر اکرم )ص( می فرمایند:
ها  بیماری  تمام  اساس  و  ریشه 

سردی است.
�� بحار االنوار، ج ۵۹، ص ۲۹۰

فهمیده  را  نکته  این  خوب  ��دشمن 
و بهتر از ما به روایات عمل می کند. 
های  برنامه  از  خواری،  سردی  رواج 
صهیونیسم علیه مسلمانان است که 
عوارض آن را در جامعه شاهد هستیم. 
مانند  هایی  بیماری  شیوع  علت 
زنانگی،  مشکات  نازایی،  اس،  ام 
مشکات  مفاصل،  درد  تیروئید، 
تا   ... و  مغزی   مشکات  گوارشی، 
سرماخوردگی ساده، از سردی بدن 
هست که سیستم ایمنی تحلیل می 
دیواره  از  ویروسی  هر  راحت  و  رود 
دفاعی نفوذ می کند و امراض تشکیل 

می شود.

ترشیجات  مصرف  در  �� زیاده روی 
باعث

��تشدید آرتروز
��آسیب به معده

��کاهش توان جنسی
�� ضعف حافظه و حتی آلزایمر

��قاعدگی نامنظم و دردناک
��کاهش خونسازی

��پیری زودرس
��افسردگی

جنوب کرمان در اختتامیه هفدهمین دوره جشنواره بین المللی 
فرهنگی هنری امام رضا علیه السام جزو ۳ استان برتر کشور شد

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسامی جنوب کرمان، گفت: اداره کل 
فرهنگ و ارشاد اسامی جنوب کرمان با برگزاری موفق اولین دوره 
جشنواره ملی تئاتر خیابانی رضوی در جنوب کرمان، جزو ۳ استان 

برتر کشور قرار گرفت.
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسامی جنوب کرمان در اختتامیه 
هفدهمین دوره جشنواره بین المللی فرهنگی هنری امام رضا 

علیه السام جزو ۳ استان برتر کشور شد.
حسین اسحاقی، گفت: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسامی جنوب 
کرمان با برگزاری موفق اولین دوره جشنواره ملی تئاتر خیابانی 

رضوی در جنوب کرمان، جزو ۳ استان برتر کشور قرار گرفت.
به گزارش روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسامی جنوب 

کرمان، » حسین اسحاقی« مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسامی 
جنوب کرمان، خبر داد:   در مراسم »اختتامیه هفدهمین دوره 

جشنواره بین المللی فرهنگی هنری امام رضا »علیه السام« از 
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسامی جنوب کرمان به عنوان یکی از  

سه استان برتر در برگزاری این جشنواره تجلیل شد.
حسین اسحاقی، خاطر نشان کرد: اداره کل فرهنگ و ارشاد 
اسامی جنوب کرمان اولین دوره جشنواره ملی تئاتر خیابانی 

رضوی را باشکوه برگزار کرد و با استقبال پرشور مردم روبرو شد.
مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسامی جنوب کرمان، افزود: امروز مورخ 
۲۲ تیرماه اختتامیه هفدهمین دوره جشنواره بین المللی فرهنگی 
هنری امام رضا علیه السام با حضور وزیر محترم فرهنگ و ارشاد 
اسامی، رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس، استاندار خراسان و 

سایر مسئوالن کشوری در مشهد برگزار گردید.
وی، ابراز داشت: ان شاالله تاش می شود امسال برنامه های 
جشنواره رضوی باشکوه تر از گذشته در جنوب کرمان برگزار شود.

۵۲ هزار تن لیمو ترش سالم و ارگانیک از سطح چهار هزار 
کرمان  استان  باغ های هفت شهرستان جنوبی  هکتار 

برداشت شد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان به خبرنگاران 
گفت: برداشت محصول سالم و ُارگانیک لیموترش تولیدی 
باغ های جنوب کرمان از سطح زیرکشت چهار هزار هکتار 

انجام شده و همچنان ادامه دارد.
منصور شریف اظهار داشت: از این سطح، افزون بر ۵۲ هزار 

تن محصول تولید و روانه بازارهای داخلی کشور شد.
وی افزود: همچنین به منظور احیا و توسعه باغ های لیمو 

ترش در جنوب کرمان ر سال گذشته تعداد ۳۳ هزار اصله 
نهال لیموترش رقم پرشین که از ارقام مقاوم به بیماری 
جاروک لیموترش است، در نهالستان های منطقه تولید و به 

متقاضیان تحویل شد.
شریف بیان کرد: بیماری جاروک لیموترش که از سال ۸۱ 
برای نخستین بار در باغ های منطقه ردیابی شد، تاکنون ۷۰ 

درصد باغ های لیموترش را آلوده کرده است.
انواع محصوالت  نیم میلیون تن  و  از چهار  ساالنه بیش 
کشاورزی از جنوب کرمان روانه بازارهای داخلی و خارجی 

می شود.
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ثروت و قدرت اجتناب  از رفتن سمت اصحاب   
تا  قدرت  و  ثروت  اصحاب  سفره ی  سر  کنید؛ 

میتوانیم حاضر نشویم.
را  عثمان بن حنیف  به  امیرالمؤمنین  نامه ی   
نه  نداریم؛  توقع  ما  حاال  هست.  یادتان  که 
عثمان بن حنیف در بین ما هست، نه وضع ما با 
حضرت قابل مقایسه است، ولی میتوانیم این را 
برای خود قرار دهیم که به طبقات اشراف نزدیک 
عامه ی  و  توده  از  شدن  دور  موجب  این  نشویم. 

مردم است.  توصیه ی سلوکی این است که از رفتن 
سمت صاحبان قدرت و ثروت و کسانی که زبان 
چرب و نرم دارند پرهیز کنید. بعضی از این نودولتها 
که به ثروت رسیده اند و دنبال یک حاشیه ی امن 
هستند، سراغ ائمه ی جمعه و شاخصان روحانیت 

میروند. اینجا باید حواس جمع باشد.
�� یکی دیگر از موارد مهم سلوک عملی که ائمه ی 
و  نزدیکان  از  باید مراقبت کنند، مراقبت  جمعه 
فرزندان است که اینها دچار اشکالی نشوند. آن 

میکنید،  رد  و شما  که سراغ شما می آید  کسی 
ممکن است سراغ فرزند شما بیاید و از آن طریق 
نفوذ کند.  ��رهبرانقاب: جمهوری اسامی دزدی 

دریایی انگلیس خبیث را بی جواب نمی گذارد
آفت  جمعه:   ائمه ی  دیدار  در  انقاب،   رهبر   🔻
بزرگ دولتهای غربی تکبر آنها است. اگر دولِت 
مقابل آنها دولت ضعیفی باشد این تکبر کار خود 
را میکند اما اگر کشوری باشد که واقعیت آنها را دید 

و شناخت و ایستاد،  آنها زمین میخورند.

�� االن در قضایای بین ما و اروپایی ها، علت اینکه 
مشکات باقی میماند،   تکبر آنها است. به گفته ی 
وزیر خارجه ی ما که زحمت هم میکشد،  اروپا یازده 
تعهد داشته و به هیچ کدام عمل نکرده.  وزیر_

خارجه که ماحظات دیپلماتیک دارد، بصراحت 
این را دارد میگوید.

�� اما، ما چه ]کردیم[؟ ما به آن تعهدات و چیزی 
باالتر از آن عمل کردیم.

�� حاال که ما شروع کردیم به کاهش دادن تعهدات، 

آنها می آیند جلو. خب ُپرروها! شما که به یازده 
تعهدتان عمل نکردید؛ حاال ما تازه شروع کردیم 
به کم کردن تعهدات و این فرایند قطعًا ادامه پیدا 

خواهد کرد.
�� در بین این توقعات بی مورد،  انگلیس_خبیث  
میدزدد؛  را  ما  ِکشتی  و  میکند  دزدی_دریایی 

جنایت میکنند و شکل قانونی به آن میدهند.
�� جمهوری اسامی و عناصر مؤمن نظام، این 

خباثتها را بی جواب نمیگذارند.

توصیه های رهبر انقالب خطاب به ائمه ی جمعه: 

سر سفره ی اصحاب ثروت و قدرت تا میتوانیم حاضر نشویم

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی جنوب کرمان:

جنوب کرمان در اختتامیه هفدهمین دوره جشنواره بین المللی فرهنگی 
هنری امام رضا )ع( جزو ۳ استان برتر کشور شد

رئیس سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان :

برداشت ۵2 هزار تُن لیموترش از باغ های جنوب کرمان

طب شیعه

خرما

 ماهی  های غنی از امگا-3, پیشگیری از بروز سرطان
اگر شما حال روحی خوبی ندارید برای صبحانه غات کامل را انتخاب 

کنید
 اتفاقات زیادی هستند که می توانند حال شما را بد کنند و برخی از آنها 
حتی از کنترل شما خارج است. اما انجام چندین حرکت هوشمندانه 

که حاالت جسمی و ذهنی تان را بهبود بخشد، دست خود شماست.
 می توانید مصرف غذاهایی که خلق و خوی شما را به سرعت بهبود می-

بخشد را به یک عادت همیشگی تبدیل کنید.
 این مواد غذایی به شما کمک میکند که حال خوبی داشته باشید:

 کنسرو ماهی
می دانید که مصرف ماهی  های غنی از امگا-3، نه تنها از بروز سرطان 
جلوگیری می کند بلکه باعث بهبود حاالت روحی شما شده و مشکات 
خلق و خوی شما را با تأثیرگذاشتن برروی انتقال  دهنده  های عصبی 
»شادی  ساز« به وسیله کاهش التهابی که می تواند به سلول های مغزی 

آسیب بزنند، بهبود بخشد.
 اگر ساردین دوست دارید، امگا-3 بیشتری دریافت کنید. متأسفانه، 
شما نمی توانید توقع داشته باشید که یک قوطی کنسرو ماهی، شما را به 
درخشان ترین حالت روحی ببرد مگر اینکه چندین وعده در هفته ماهی 
کنسرو شده به خصوص ساردین و شاه  ماهی مصرف کنید. اگر شما 
عاقه  ای به خوردن ماهی ندارید، به جای آن روزانه یک قرص روغن 

ماهی بخورید.
 دانه بذر کتان

می توانید از فواید بهبود دهنده  های خلق و خو به  وسیله اضافه کردن 
مقداری از این دانه، که یکی از منابع گیاهی امگا-3 است، به وعده  
های غذایی خود استفاده کنید. این دانه در حال حاضر یک ماده 
محبوب برای اسموتی ها، غات و ماست به حساب می آید. به دلیل اینکه 
این دانه، فوق  العاده پوسته محکمی دارد، ابتدا آن را در یک غذاساز 
یا دستگاه خردکن، خرد کنید تا مواد مغذی آن بتواند جذب سیستم 

بدنی شما شود.
  ماهی  های غنی از امگا-3, پیشگیری از بروز سرطان

روی نقش بزرگی در عکس  العمل مغز و بدن ما در مقابل استرس ایفا 
می کند

 قارچ خشک شده
این گیاه، یک منبع بسیار خوب از ویتامین ب6 است که پیریدوکسین 
نامیده می شود و به ساخت هورمون سرتونین کمک می کند. کم بودن 
سطح سرتونین با افسردگی در ارتباط است. اما خلق و خوی شما تنها 
چیزی نیست که تحت تأثیر کمبود ویتامین ب6 است، بلکه خستگی 
مفرط و احساس بیماری نیز به این مسأله مرتبط است. حتی یک میلی  
گرم کمتر از این ماده مغذی حیاتی، می تواند تأثیر منفی بر روی سیستم 
عصبی شما بگذارد. عاوه بر این، کمبود ویتامین ب6، ارتباط مستقیم 

با افسردگی دارد.
 خانم های زیر 50 سال، روزانه به 1/2 میلی  گرم و خانم های باالی 50 
سال، روزانه به 1/5 میلی گرم از این ویتامین نیاز دارند. آقایان پایین 50 

سال به 1/3 میلی گرم و باالی 50 سال به 1/7 میلی گرم احتیاج دارند.
 عدس

اسیدفولیک به طور طبیعی در غذاها یافت می شود و فوالت نام دارد. 
نزدیک چهل درصد از افرادی که دچار افسردگی هستند، کمبود 
اسیدفولیک دارند. افراد بزرگسال در یک روز به 400 میکروگرم و خانم-

های باردار به 600 میکروگرم نیاز دارند. یکی از بهترین منابع برای فوالت 
که در آشپزخانه  ها موجود است، عدس پخته است که در هر پیمانه آن 

358 میکروگرم فوالت وجود دارد.
 بادام هندی

محققین دریافته  اند که روی نقش بزرگی در عکس  العمل مغز و بدن ما 
در مقابل استرس ایفا می کند. کمبود این ماده معدنی حیاتی می تواند 
منجر به افسردگی، پرخاشگری و اختاالت یادگیری و حافظه شود. 
محققان ایتالیایی کشف کرده  اند که اصواًل میزان روی در خون افرادی 

که دچار افسردگی هستند، پایین  تر است.
 میزان روی مورد نیاز روزانه افراد 8 میلی  گرم برای خانم ها و 1 میلی گرم 
برای آقایان است که یک انس ابادام هندی دارای 1/6 میلی گرم روی 

است.
کم بودن سطح سرتونین با افسردگی در ارتباط است

 غات غنی شده
اگر شما حال روحی خوبی ندارید، برای صبحانه غات کامل را انتخاب 
کنید. این صبحانه قدرت بهبود دهی خلق و خوی شما را به میزان دو 
برابر بهتر از وضعیت کنونی دارد. بعضی از این غات با اسید فولیک 
غنی شده  اند. )برچسب روی جعبه را با دقت مطالعه کنید(. همچنین 
یک وعده غات صبحانه غنی شده می تواند 25 درصد از میزان مورد نیاز 

روزانه روی را مرتفع سازد.

رئیسی رئیس قوه قضائیه:

ماموریت بنده در گام دوم انقالب
 ایجاد عدالت و  مبارزه با فساد است

چند ماده غذایی
 که حال شما را خوب می کند

در اصطاح محلی پوشش گیاهی را جاز می نامند و انبوهی 
و کثرت آن را موریان می گویند. به همین سبب، این ناحیه به 

»جازموریان« معروف شده است.
حوضه ای آبریز و دریاچه ای جازموریان در جنوب شرقی ایران 
در مرز استانهای سیستان و بلوچستان و کرمان واقع شده است. 
حوضٔه آبریز جازموریان با وسعت ۶۹ هزار و۶۰۰ کیلومتر مربع، از 
لحاظ تقسیم بندی بخشی از حوضٔه مسدود میانی ایران به شمار 
می آید. نیمٔه باختری این حوضه به وسعت ۳۵۶۰۰ کیلومتر مربع 
در استان کرمان، و نیمٔه خاوری آن به وسعت ۰۰۰‘۳۴ کیلومتر 
دشتهای  دارد.  جای  بلوچستان  و  سیستان  استان  در  مربع 
جیرفت، فاریاب و رودبار جنوب در استان کرمان، و دشتهای 
ایرانشهر، بمپور، سردگان، دلگان، سرتختی و اسپکه در استان 
سیستان و بلوچستان در محدودٔه این حوضٔه آبریز واقع اند. بعضی 
از این دشتها مانند دشت جیرفت و رودبار از مساعدترین نقاط 

فات ایران برای کشت گیاهان گرمسیری به شمار می آیند.
تاالب جازموریان به عنوان یکی از تاالب های فصلی مشترک بین 
سیستان و بلوچستان و کرمان است که با مساحت سه هزار و ۳۰۰ 
کیلومتر مربع بر اثر فرونشست زمین با ساختی جوان در فاصله 
۱۵۰ کیلومتری غرب ایرانشهر ایجاد شده است. تاالب جازموریان 
به علت پدیده تغییر اقلیم در سنوات اخیر و همچنین احداث 
سدهای متعدد بر حوضه آبریز آن همچون سد جیرفت استان 
کرمان بر روی هلیل رود و سد کارواندر در سیستان و بلوچستان، 
دچار خشکسالی شده و به عنوان یکی از کانون های گرد و غبار 

جنوب شرق ایران شناسایی شده است.
حوضٔه آبریز جازموریان از شمال توسط کوه شاه، جبال بارز از 
حوضٔه آبریز کویر لوت، و از جنوب توسط بلندی های بشاگرد 
از حوضٔه آبریز دریای عمان و خلیج فارس جدا می شود. حدود 
۱۶۰‘۳۴ کیلومتر مربع از اراضی این حوضه را مناطق کوهستانی، 
و حدود ۴۰۰‘۳۲ کیلومتر مربع آن را دشتها و کوهپایه ها، و حدود 
۰۰۰‘۳ کیلومتر مربع باقی مانده را باتاقها و شوره زارها تشکیل 

اراضی  در  مناسب  گیاهی  پوشش  فقدان  سبب  به  می دهد. 
حوضه، به هنگام بارندگی سیابهای شدیدی به راه می افتد که 
باعث می گردد تا آب های حاصل از بارندگی کمتر در زمین نفوذ 
کند و از سوی دیگر فرسایش شدید خاک نیز زیانهای بسیاری به 

بار می آورد.
از  هلیل  می شوند.  وارد  باتاق  این  به  بمپور  رود  و  رود  َهلیل 
بلندی های بافت و رابر سرچشمه می گیرد و تنها در سال های پر 
بارش از سد جیرفت سرریز می کند و پس از آبیاری مزارع جیُرفت 
و رودبار به باتاق می پیوندد. رود بپمور از غرب بلوچستان به سوی 

مشرق باتاق جاری می شود.
در حوضٔه آبریز جازموریان آب همٔه رودخانه ها و مسیلها به هاموِن 
)دریاچٔه( جازموریان می ریزد. بخش عمده ای از عمل زهکشی 
حوضه را دو رودخانٔه دائمی هلیل رود و بمپور به عمل می آورند. 
افزون بر این دو رودخانه، شماری آبراهه نیز وجود دارد که آب 
آن ها مستقیمًا وارد هامون جازموریان می شوند. در این حوضه 
۹۱ رودخانٔه کوچک و بزرگ جریان دارد که هلیل رود بزرگ ترین 

آن ها ست.
حجم آب این رودخانه بستگی به ذوب شدن برفهای انباشته شده 
در کوه های استان کرمان و ریزش باران دارد. کمبود ریزشهای 
جوی و باال بودن درجٔه حرارت و میزان تبخیر، دیگر رودهای 

و  خشکرود  و  فصلی  کم آب  رودهای  صورت  به  را  حوضه  این 
مسیل درآورده است. آب و هوای این منطقه به شدت متأثر از 
ارتفاع از سطح دریا و عرض جغرافیایی است و جزو اقلیمهای 
بیابانی به شمار می آید. بلندترین نقطٔه حوضه که در دیواره های 
کوهستانی شمال و شمال غرب آن واقع است، در ناحیٔه کوه شاه 
حدود ۴۰۰‘۴ متر از سطح دریا ارتفاع دارد؛ این ارتفاع در چالٔه 
جازموریان در نواحی مرکزی به حدود ۳۵۰ متر کاهش می یابد و 
از آنجا مجددًا در جهت جنوب بر ارتفاع اراضی افزوده می شود تا 

آنکه به بلندیهای بشاگرد ختم می شود.
 در تاالب هامون جازموریان پوشش گیاهی شامل درختچه ای از 
قبیل گز، کلیر و کهور و گونه های بوته ای که در حاشیه منطقه قرار 
گرفته و همچنین گیاهان علفی یکساله که پس از خشک شدن 
قسمت هایی از تاالب رشد می کنند، محیط و مامن مناسبی 
جهت النه سازی پرندگان خشک زی و کنار آبزی بوجود می آورد.

 در این تاالب گونه های جانوری شامل گراز، گربه وحشی و 
جنگلی، خرگوش، خدنگ و غیره و پرندگان آبزی و کنار آبزی 
از قبیل فامینگو، گاریول، انواع مرغابی سانان ،گیانشاه، 
فاالروپ، آبچلیک، سلیم، تلیه، چاخ لق، دیدومک، چوپ پا، 
آووست، کاکایی و غیره و پرندگان خشک زی مانند هوبره، انواع 
باقرقره، شبگرد بلوچی، انواع چک چک و چکاوک، فاخته، قمری 
و غیره و همچنین گونه های مختلف خزندگان مشاهده شده 

است.
حال با وجود سدصفارود و انتقال آب از سرشاخه های هلیل 
رود و تاالب جازموریان جنوب کرمان در معضلی عظیم و بزرگ 
از نوع ریزگردها، خشکی و تشنگی آن، حذف گونه های گیاهی 
و جانوری که بخاطر همزیستی مسالمت آمیز بحرانی دامنگیر 
خواهد شد، فاجعه انسانی، گیاهی و حیوانی در حال وقوع است.

 اگر مدیران و کارشناسان این امر به گیاهان و حیوانات ترحم 
ننمایند و جلو این فاجعه گرفته نشود.مصیبت بزرگی دامنگیر 

خواهد شد که به کل کشور آسیب خواهد زد.

به موجودات زنده در جازموریان ترحم نمایید

خسرو سعیدی محقق مرکز تحقیقات کشاورزی جنوب کرمان در 
معرفی این ارقام انگور به خبرنگار نشریه خرما توضیحاتی دادند که 

به شرح ذیل میباشد:
معرفی دو رقم انگور جدید گرمسیری ،جدید، زود رس ، بی 
هسته ، پرمحصول ،تجاری و بازار پسند و متحمل به گرمای 
منطقه با پتانسیل عملکرد بین 25 تا60 تن در ارقام مختلف که 
البته این عملکرد تحت شرایط استاندارد تولید به روش روسیمی 
قابل حصول می باشد. این ارقام ماحصل پروژه تحقیقاتی است 
که در ده سال گذشته در مرکز تحقیقات منطقه مورد بررسی قرار 
گرفته و ارقام بدست آمده به دو صورت کشت آزاد و کشت  مخلوط 
با نخیات با هدف استفاده از فضای بین درختان خرما وهچنین 
کاهش میزان مصرف آب انجام گرفته که نتایج آن بسیار رضایت 
بخش و عالی بود. زیرا با توجه به میزان عملکرد باال و زودرسی 
وتولید میوه نوبرانه در خرداد ماه که مصادف با خالی بودن بازار و 

قیمت باالی آن می شود که با توجه به قیمت 15 تا 20 هزار تومان 
امسال و تولید 25 تا 50 تن بین 375 تا 750 میلون تومان فروش 
اولیه می باشد که با کسر هزینه های تولید تا پایان سال سوم بین 
120 تا 130 میلیون تومان با بهترین کیفیت بین 250 تا 620 

میلیون تومان سود خالی از یک هکتار ساعت استحصال است.
منطقه جیرفت و کهنوج با توجه به شرایط اقلیمی خاصی که دارد 
امکان تولید انگو. نوبرانه را دارا بوده که به مراتب دارای سود بیش 
از مرکبات و هزینه ای کمتر از نخیات ، زحمت و کار کمتر و نیاز 
آبی کمتر و بازار گسترده برای فروش و امکان صادرات بدلیل نبودن 
انگور در آن تاریخ در بازار اغلب کشورها و قیمت باال در نتیجه سود 

دهی عالی می باشد. 
در کشور هایی مانند آمریکا که در دشت آریزونا در مرز با مکزیک 
از اقلیم گرم و خشک شبیه منطقه جنوب کرمان و بلوچستان 
برخوردار است بیشترین سود آوری را از تولید انگور های زودرس 

و تولید میوه نوبرانه و استفاده از بازارهای خالی کشورهای اروپایی 
،چین و خود آمریکا با فروش هر کیلو گرم بین 4 تا 5 دالر سود 
سرشاری را نصیب کشاورزان انگور کار نموده است بطوریکه انگور 
کاران سایر نقاط کالیفرنیا با وجود تولید بیشتر و کیفیت باالتر 
بدلیل اشباع بودن بازار به اندازه انگور کاران آریزونا سود ندارند. 
لذا تولید انگور های گرمسیری با بکار گیری ارقام،مناسب، روش 
مناسب تولید داربستی، و استفاده از نکات کارشناسی و  فنی الزم 
می تواند شود سرشاری را نصیب کشاورزان جنوب استان کرمان 

نماید.

و  داشت  کشت،  مشاوره  جهت  عزیز  کشاورزان 
برداشت با این شماره  09131480345 بنام

 مهندس خسرو سعیدی تماس حاصل نمایند. 
متشکرم.

دو رقم انگور جدید گرمسیری هدیه محقق مرکز تحقیقات کشاورزی
 جنوب کرمان به کشاورزان

سالمت

خبر



 شرط رفتن به مهمانی
آقا امام رضا علیه السام به ساده برگزار کردن مهمانی تاکـید داشتند. برای 
همیـن، روزی برای یاران خود روایتی فرمـود که روزی شخصی،  علی علیه السام 
را به خانه  خود دعـوت کرد. امام فرمودند اگر سه چیز را به من قـول بدهی، دعوتت 

را می  پذیرم
گـفت چـه چیــز آقا جـان؟ امیـرالمومنین علیه السام فرمودند:  برای مـن چیزی 
از بیرون خانه تهیـه نکنی همـانی را بیاوری که در خانه داری  خانواده  ات را هـم به 
زحـمت نیندازی! مرد ، شرط  ها رو قبـول کـرد ، عـلی علیه السـام هـم دعـوتش 

را پذیرفت. بحاراالنوار جلد ۷۲ صفحه ۴۵۱

 چشم معیوب و نابینا
نقل است در عصـر سلیمان نبی پرنده ای برای نوشیدن آب به سمت برکه ای پرواز 
کرد ، اما چنـد کودک را بر سـر برکه دید، پس آنقـدر انتظار کشید تا کـودکان از آن 
برکه متفرق شـدند. همین که قصـد فرود بسوی  برکه را کرد ، این بار مـردی را با 

محاسن و آراسته دید کـه بـرای نوشیدن آب به آن برکه مراجعه نمود.
پرنده با خود اندیشید که این  مرد باوقار و نیکـوسـت و از ســوی او آزاری بـه مـن 
ُمتصور نیست. پس نزدیـک شد ، ولی آن مرد سنگی به سویش پرتاب کرد و چشم 

پرنده معیوب و  نابینا شد
پرنده شکایت نـزد سلیمان برد. پیامبر آن مرد را احضار کرد، محاکمه و به قصاص 
محکوم کرد ودستـور به کور کردن چشم داد . پرنده به حکم صـادره اعتراض کرد و 
گفت چشـم این مـرد هیچ آزاری به من نرساند. بلکه ریش او بود که مرا  فریب داد 
و گمـان بـردم کـه از ســوی او ایمنـم پس به عـدالت نزدیکتـر اســت مـحاسـن او را 

بتراشیـد تا دیگـران مثل مـن فریب ریش او را نخورند.

 شهردار ارومیه
یکی ازکارمندان شهرداری ارومیه تعریف میکرد: تازه ازدواج کرده بودم و بامدرک 
دیپلم دنبـال کار می گشتـم . از پلـه های شهرداری میرفتم باال کـه یکی از کارکنان  
شهرداری را دیـدم و ازش پرسیـدم آیـا اینجـا برای مــن کار هـست؟ تازه ازدواج 

کردم و دیپلم دارم
یه کاغـذ از جیبش درآورد و امـضاء کـرد و داد دستم گفت بـده فانی ، اتاق فان. 
رفتـم و کاغذ را دادم دستش و امضاء را که دیـد گفت چی می خوای؟ گفتم  کار 

گفت فردا بیا سرکار. باورم نمی شد...
فردا رفتم مشغول شدم. بعد از چند روز فهمیدم اون آقایی که امضاء داد شهردار 
بوده. چنـد ماه کارآمـوز بودم بعد یکی از کارمندان که بازنشست شد، من جای اون 

مشغــول شـدم. شـش مـاه بعـد  شهردار استعفاء کرد و رفت جبهه
بعـد از اینکه در جبهه شهیـد شـد یکی از همکاران گفت توی اون مدتی که کارآموز 
بـودی و منتظر بودیـم یک نفر بازنشست بشه تا شما را جایگزین کنیم، حقوقت از 
حقوق شهـردار کسر و پرداخت می شـد؛ ازحقوق  شهید باکری. این دستور خود 

شهید باکری بود

 اطمینان به ماندن
عارف بزرگی برای اقامه نماز به مسجدی رفت. نمازگزاران ، همه او را شناختند. از او 
خـواسـتند کـه بعد از نمـاز ، بـرای آنها منبر رود. ایشان پذیرفت.  نماز جماعت تمام 

شد و چشـم ها همه به سوی او بود
آن عارف بزرگ برخاست و بر پله نخست منبر نشست. بسـم  الله گفت و خداوند و 
رسولش را ستود. آنگاه خطاب به جماعت فرمود : مردم! هر کس از شما که میداند 

امروز تا  شب خـواهد زیست و نخواهد مرد ، برخیزد
کـسی از جایـش برنخاست. فرمـود: حاال هـر کـس از شمـا که خـود را آمـاده مـرگ 
کرده است، برخیزد! باز هم کسی از جای خود بلند نشـد. فرمـود: شگفتا از شما 

که به مـانـدن  اطمینان نـداریـد ؛ امـا بـرای رفتن نیز آماده نیستید

 ُرک بودن یا بی ادبی؟
ُرک به معنای ابراز نظر شخصی در مورد مـسائلی است که مربـوط به خود ما می 
 شـود. مـثا مـن بستنی دوسـت نـدارم و این موضوع رو به صراحت بازگو میکنم 
یا دوستی از مـن میپـرسد  میـایی برویم بیرون؟ براحتی میگویم نه، االن حوصله 

ندارم. این میشـه  نظر شخصی مـن در مورد خوِد من
اما بی ادبی به معنای گستاخی یا وقاحت است که نظرات ما درمورد دیگران است 
مثا من به دوستـم می  گویم چقدر چاق هستی! یا می  گویـم بینی تـو شبیه بینی 
عقاب است! ببخشید مـن رك هستم! فرق رک بودن و وقاحت را بدانیم و هرچه در  

ذهن می آید در قـالب رک بودن تحویل مردم ندهیم.

 دل و زبان
هر کـس دلـش ساکت نشـود ولی زبانـش ساکت باشد ، گناهش کم است ؛ هر 

کس دلش  ساکت شـود و زبانش هـم ساکت شود ، مقامش عالی است
هـر کـه دلـش  سـاکـت شــود ولی زبانـش ساکت نباشدگفتارش مثال حکمت 
است؛ هـر که نه زبانـش و نه دلـش ساکت باشد  نادانی است که بازیچه شیطان 

است و آخراالمر به خاک مذّلت نشیند.

 سی سال استغفار
بـزرگی سی سـال مـرتب استغفار میگفت مریـدی به او گفت چرا این همه استغفار 
میکنید؟ ما از شما گناهی ندیدیم. جواب داد سـی سـال استغفار مـن به خاطر 

یک  الحمدالله نابجاست!
روزی خبر آوردند بازار بصره آتش گرفته پرسیدم حجـره ی من چه؟ گفتند حجره 
شما نسـوخته ؛ گفتـم الحمدلله. معنی آن ایـن بـود که مـال مـن نسوزد ، مال مردم 
ارتباط به مـن ندارد! آن الحمدلله از روی  خودخواهی بود نه خدا خواهی. چقدر 

مااز این الحمدلله ها گفتیم و فکر کردیم که شاکر هستیم؟

 حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقاب اسامی با صدور 
حکمی حجة االسام محّمد عبادی زاده را به عنوان نماینده 
ولی فقیه در استان هرمزگان و امام جمعه بندرعباس منصوب 

کردند
 متن حکم رهبر انقاب اسامی به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم
جناب حجة االسام آقای حاج شیخ محّمد عبادی زاده دامت 

 افاضاته
حجت االسام  جناب  مسئولیت  دوره ی  پایان  به  عنایت  با 
جمعه ی  امامت  جایگاه  در  آبادی  نعیم  آقای  والمسلمین 
بندرعباس، با تقدیر و تشکر وافر از زحمات و خدمات طوالنی 
استان  در  خود  نمایندگی  به  را  جنابعالی  معّزی الیه،  مدت 

هرمزگان و امامت جمعه ی بندرعباس منصوب میکنم.
منطقه ی بسیار مهم هرمزگان و مردم مؤمن و انقابی و کارآزموده 
در آن استان، شایسته ی اهتمامی ویژه از جهت نشر و تعمیق 
معارف انقابی و اسامی می باشند. جنابعالی با توجه به سوابق 
خدمت در آن منطقه بی شک با برجستگی های جوانان فداکار و 
مردمان وفادار آشنا می باشید. امروز بزرگداشت این برجستگی ها 
و تقویت و تثبیت آنها از جمله ی وظائف اصلی علمای دین و بویژه 
امامان جمعه و فرزانگان حوزه و دانشگاه است. تقویت جریان 
انقابی و جوانان مؤمن و روی گشاده و دست مهربان با عموم 

طبقات، توصیه ی مؤکد اینجانب است.
توفیقات شما را از خداوند متعال مسألت میکنم.

 �� سّید علی خامنه ای
۲۶ تیرماه ۱۳۹۸

سرهنگ رضا محمد رضایی، فرمانده انتظامی شهرستان جیرفت 
بااشاره به کشف نیم تن گیاه دارویی قاچاق گفت: ماموران کانتری 
شهید بهشتی ۱۲ حین کنترل خودرو های عبوری به یک دستگاه 

خودرو وانت مشکوک شده و آن را متوقف کردند.
وی افزود: در بازرسی به عمل آمده از این خودرو ۴۰ گونی گیاه دارویی 

آویشن به مقدار ۵۰۰ کیلوگرم که فاقد مجوز بودند، کشف شد.
وی افزود: کارشناسان ارزش داروی گیاهی کشف شده را یک میلیارد 
ریال برآورد کرده اند. فرمانده انتظامی جیرفت با اشاره به اینکه قاچاق 
منابع طبیعی، تبعات زیست محیطی زیادی را در پی داشته و تاراج 
منابع ملی است، از شهروندان خواست: برای کمک به حفظ منابع 
طبیعی در صورت مشاهده فعالیت غیر قانونی قاچاقچیان مراتب را به 

پلیس ۱۱۰ اطاع دهند.

طی مراسـمی باحضور مهندس 
نعمت الله حسـین زاده شهردار، 
امیرمحمـودی،  محمدعلـی 
سـید کمـال خوشـکام ، حجـت 
دلیـری،  زهـرا  دلفاردی،خانـم 
اسـامی  شـورای  اعضـای 
و  پـارک  چهـار  شـهرجیرفت 
بوسـتان در شـهر جیرفت  کلنگ 

شـد. زنـی 
حسـین  اللـه  نعمـت  مهنـدس 
ایـن  در  جیرفـت  شـهردار  زاده 
مراسـم گفت:بوستان پاسـداران 
۱۰٫۰۰۰متـر  مسـاحت  بـه 
مربـع واقـع در شـهرک بهشـتی 

الزهـرا)س(  فاطمـه  ،بوسـتان 
در محـل خیابـان اسـتقال بـه 
۱۵٫۰۰۰مترمربع،  مسـاحت
بوستان شهدا درحاشیه رودخانه 
مسـاحت۳۰٫۰۰۰  بـه  ملنتـی 
مترمربـع کـه باتوجـه بـه اینکـه 
در حاشـیه شـهرک شـهدا بـوده 
بـه همیـن خاطر بـه نام بوسـتان 

شـهدا مزیـن شـده اسـت.
شـهردارجیرفت افزود:همچنین 
در  واقـع  بانـوان  پـارک  احـداث 
پارک شهیدمصطفی خمینی به 
کـه  مسـاحت۴۰٫۰۰۰مترمربع 
کلیـه تمهیـدات وتوسـعه جهـت 

شـده  اندیشـیده  بانـوان  پـارک 
اسـت کلنـگ زنـی شـد.

زاده  حسـین  مهنـدس 
ایـن  احـداث  کرد:بـا  تصریـح 
بـه  فضاها۷۰٫۰۰۰مترمربـع 
سـرانه فضای سـبز شـهرجیرفت 

شـود. مـی  افـزوده 
گفت:ایـن  جیرفـت  شـهردار 
بالـغ  اعتبـاری  بـا  بوسـتانها 
نیـاز  ریـال هزینـه  بر۸۰میلیـارد 

دارد.
مهندس حسین زاده ضمن بیان 
اینکه این بوستان وپارکها تا پایان 
بـرداری مـی  بهـره  سـال ۹۸بـه 

رسـد گفـت: تمـام تـاش خـود 
را انجـام مـی دهیـم کـه بتوانیـم 
شـهرمان را در مسیر توسـعه قرار 
بدهیم و به مردم شـریف جیرفت 

خدمـت کنیم.
اتمـام  بعـداز  اسـت  گفتنـی 
بوسـتان امام حسـین)ع( درحال 
حاضر بوستان پیامبراعظم)ص( 
مسـاحت۶۰٫۰۰۰  بـه 
مترمربـع و بوسـتان قائـم )عـج( 
مسـاحت۱۵۰۰مترمربع  بـه 
مسـاحت  بـا  شـورا  بوسـتان  و 
سـطح  در  مترمربـع   ۵۰٫۰۰۰
باشـند. اجرامـی  درحـال  شـهر 
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: اکنون در سطه 
۳۲هکتار گیاه 
دارویی چای ترش 
درشهرستان 
عنبرآباد کشت شده 
است که از لحاظ 
اقتصادی برای بهره 
برداران قابل قبول 
خواهد بود.

در خصوص سرمایه 
گذاری توسعه و 
احداث گلخانه های 
گیاهان دارویی، 
محصوالت جالیزی 
نیز تسهیالت بانکی 
با سود۷ درصد با 
بازپرداخت ۵ساله 
از محل اعتبارات 
تبصره ۱۸ جهاد 
کشاورزی پرداخت 
خواهیم نمود

خورشیدی در 
ادامه تاکید کرد: 
کشاورزان از هر 
نخل خرما 300 تا 
400 هزار تومان 
محصول برداشت 
می کنند ولی زمانی 
که نخل خسارت 
می بیند بیمه برای 
هر محصول 30 
تا 35 هزار تومان 
خسارت پرداخت 
می کند.

نکته های ناب خبر

استاندار کرمان گفت: آبان ماه سال جاری شاهد 
برپایی دوازدهمین جشنواره موسیقی نواحی 
کشور در کرمان خواهیم بود و انتظار داریم با 
همکاری و تعامل خوب بین دستگاهی شاهد 
برگزاری با کیفیت و مناسب  این جشنواره در 

استان کرمان باشیم.
کرمان،  استانداری  عمومی  روابط  گزارش  به 
محمد جواد فدائی در شورای سیاست گذاری 
دوازدهمین جشنواره موسیقی نواحی کشور، 
این جشنواره را یکی از جشنواره های هنری مهم 
در سطح کشور معرفی کرد و افزود: انتظار داریم با 

تعامل همه دستگاه های اجرایی استان آبان ماه 
سال جاری این جشنواره به بهترین نحو ممکن 

در استان کرمان برگزار شود.
جلسات  در  شده  مطرح  موارد  بررسی  با  وی 
جشنواره  این  برگزاری  هماهنگی  گذشته 
این  با  مرتبط  های  دستگاه  افزود:  تهران،  در 
جشنواره با تعامل و همکاری شرایط برگزاری 
هر چه بهتر این جشنواره را فراهم کرده تا مردم 
جشنواره  این  مختلف  های  بخش  از  بتوانند 

موسیقی به خوبی استفاده کنند.
وی گفت: از آنجا که جشنواره موسیقی نواحی 

و  هنری  های  جشنواره  مهمترین  از  یکی 
موسیقیایی در سطح کشور است، باید بتوانیم 
در سطح ملی وحتی بین المللی برنامه ریزی 
مناسبی برای یک اجرای خوب و با کیفیت در 

استان کرمان داشته باشیم.
اجرای  های  گروه  حضور  از  کرمان  استاندار 
موسیقی از کشورهای مختلف در این جشنواره 
خبر داد و بیان داشت: اساتید موسیقی نواحی، 
های  انجمن  و  موسیقی  رشته  دانشجویان 
موسیقی کشور  از جمله مهمانان این جشنواره 

خواهند بود.

فدائی در بخش دیگری از سخنان خود در این 
نشست به طبیعت، پیشینه تاریخی و داشتن 
بزرگترین مجسمه سازان مطرح کشور در استان 
کرمان در حوزه مجسمه سازی اشاره کرد و گفت: 
با توجه به ظرفیت استان کرمان و همچنین برنامه 
ریزی های صورت گرفته به زودی کرمان بعنوان 

پایگاه مجسمه سازی کشور لقب خواهد گرفت.
وی به برگزاری رویداد »دو باغ » )سفر سه روزه 
حوزه  در  که  کسانی  از  نفر  یکصد  مطالعاتی 
مجسمه سازی فعالیت می کنند، بین باغ سنگی 
شهرستان سیرجان و باغ  شاهزاده ماهان( اشاره 

کرد و افزود: در این رویداد بزرگ فرهنگی در حوزه 
مجسمه سازی، مطالعات سی تا چهل اثر در 
قالب فعالیت ها و تاریخ مجسمه سازی استان 
کرمان طراحی و داوری خواهند شد که پس از آن 
استان کرمان به عنوان بستری برای این هنر در 
سطح ملی شناخته خواهد شد. به گزارش روابط 
عمومی استانداری کرمان، دوازدهمین جشنواره 
موسیقی نواحی ایران از تاریخ 16تا 19 آبان ماه 
1398 در شهر کرمان و در گستره ملی توسط 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسامی و به صورت غیر 
رقابتی برگزار خواهدشد. فراخوان این جشنواره 

شده  مشخص  مأموریت های  و  اهداف  بر  بنا 
شناسایی،  و  جشنواره  برگزاری  آئین نامه  در 
ظرفیت سازی و حمایت از فعالیت های خاقانه 
با  کشور  سراسر  بومی  موسیقی  هنرمندان 
اولویت معیارهای هنری و اصالت های فرهنگی 
- موسیقایی هر منطقه تهیه و تنظیم شده است.

جشنواره  دوازدهمین  اصلی  بخش  موضوع 
کام  با  آثار  اجرای  بر  تکیه  نواحی  موسیقی 
مبتنی بر منظومه های تغزلی از شاعران کهن 
ایران زمین، همچنین شاعران بومی )با گویش ها 
و زبان های محلی( در نظر گرفته شده است. بر 
همین اساس آثار ارسالی مرتبط با این فراخوان 
نیز می بایست بر اساس اجرای مقام های آوازی 
با مضامین تغزلی )عاشقانه(، مبتنی بر فرهنگ 

موسیقایی اصیل هر منطقه باشد.

استاندار کرمان در شورای سیاست گذاری دوازدهمین جشنواره موسیقی نواحی کشور تاکید کرد: 

همکاری و تعامل دستگاه های اجرایی برای برگزاری بهتر جشنواره موسیقی نواحی در کرمان

خرما

جهاد  مدیر  طاهری  مهندس 
حاشیه  در  عنبرآباد  کشاورزی 
بازدید ازمزرعه کشت چای ترش 
روستای جهاداباد  این شهرستان 
اظهار داشت: درجهت سیاست 
های تغییر الگوی کشت با برنامه 
ریزی و هدایت کشاورزان توسط  
کارشناسان مراکز جهاد کشاورزی  
دارویی  گیاهان  کاشت  عنبرآباد 
دارویی بصورت متنوع در سطح 
شهرستان درحال اجراخواهد بود.
سطه  در  اکنون   : افزود  طاهری 
۳۲هکتار گیاه دارویی چای ترش 
درشهرستان عنبرآباد کشت شده 
است که از لحاظ اقتصادی برای 
بهره برداران قابل قبول خواهد بود.
که قصد سرمایه گذاری در حوزه عنبرآباد بیان داشت: از کشاوزران مدیر جهاد کشاورزی شهرستان 

تولیدگیاهان دارویی دارند دعوت 
مراکز  به  مراجعه  با  تا  کنیم  می 
جهاد کشاورزی و مدیریت جهاد 
عنبرآباد  شهرستان  کشاورزی 
ارزان  تسهیات  دریافت  جهت 
نمایند.وی  اقدام  اباغی  قیمت 
اظهار داشت: در خصوص سرمایه 
گلخانه  احداث  و  توسعه  گذاری 
های گیاهان دارویی، محصوالت 
با  بانکی  تسهیات  نیز  جالیزی 
سود۷ درصد با بازپرداخت ۵ساله 
از محل اعتبارات تبصره ۱۸ جهاد 
کشاورزی پرداخت خواهیم نمود 
امیدواریم بتوانیم گامی درجهت 
که  ای  گلخانه  محصوالت  تولید 
نقش مهم درمدیریت مصرف آب 

دارند برداریم.

کشت ۳2هکتار چای ترش درشهرستان عنبرآباد  با حکم رهبر معظم انقالب ؛
حجة االسالم محّمد عبادی زاده  به عنوان 

نماینده ولی فقیه در استان هرمزگان و 
امام جمعه بندرعباس منصوب شد 

فرمانده انتظامی جیرفت :

کشف دارو های گیاهی قاچاق در جیرفت

جـوی  نوسـانات  و  طوفـان   بی سـابقه،  گرمـای 
اسـتان  شـرق  در  کشـاورزان  خرمـای  محصـول 
کرمـان به ویژه فهرج را دچار ریزش و خشـکیدگی 
کام  بـه  را  برداشـت محصـول خرمـا  و شـیرینی 

کشـاورزان تلـخ کـرده اسـت.
شهرسـتان فهرج یکی از مراکز مهم تولید خرمای 
مضافتی و سومین تولید کننده خرمای مضافتی 
در اسـتان کرمـان و شـغل اصلـی مـردم منطقـه 
کشـاورزی اسـت، این شهرسـتان تـک محصولی 
اسـت و خرمـا مهمترین محصـول کشـاورزان این 

منطقه اسـت.
گرمای بی سابقه، طوفان های شـدید، ریزگردها و 
اختافات شـدید در شب و روز همه ساله محصول 
خرمـای کشـاورزان ایـن منطقـه را دچـار ریـزش و 
خشـکیدگی می کند و شـرینی محصـول خرما را 
به کام کشـاورزان تلخ و ادامه کار کشـاورزی را برای 

آنها سـخت می کند.
کشـاورزان میزان پرداخت خسارات محصول خود 
را از سـوی بیمه کشـاورزی بسـیار ناچیز می دانند 
کـه جوابگـوی خسـارات محصـول آنهـا نیسـت و 
همیـن امـر باعث شـده رغبت کمتری بـرای بیمه 
محصـول خرمای خود که مرغوبترین خرما اسـت 
و به عنـوان خرمـای بـم شـهرتی جهانـی دارد را 

داشـته باشند.
الزم اسـت مسـؤوالن صنـدوق بیمه کشـاورزی در 
ایـن زمینه تجدید نظر کـرده و نمایندگان مجلس 
شـورای اسـامی، کمیسیون کشـاورزی مجلس، 
اسـتانداری و صنـدوق بیمـه کشـور در ایـن زمینه 

ورود پیـدا کننـد و با حضور در منطقه و پیگیری ها 
و تصمیمـات الزم مانـع ضـرر و زیـان کشـاورزان 

شوند
درد و دل کشاورزان خسارت دیده فهرج

اکبـر خـدادادی از کشـاورزان بخش مرکزی فهرج 
در ایـن زمینـه به خبرنگار فارس گفت: متاسـفانه 
ریـزش خرما تازه شـروع شـده، ایـن ریزش خیلی 
زیـاد اسـت و اگـر بـه همیـن صـورت ادامه داشـته 
بایـد  نخل هـا  از  امسـال  کـه  محصولـی  باشـد 
برداشـت کنیـم از نصـف هـم کمتـر خواهد شـد.

وی از هزینه های هنگفت و زیاد در امر کشـاورزی 
کشـاورزان  داشـت:  اظهـار  و  بـود  گایه منـد 

هزینه هـای زیـادی پرداخـت می کنند امـا چیزی 
عایدشـان نمی شـود، الزم اسـت صنـدوق بیمـه 
کشـاورزی در ایـن زمینـه بررسـی  و تجدیـد نظـر 

. کند
اینکـه صنـدوق  بیـان  بـا  ایـن کشـاورز فهرجـی 
بیمـه کشـاورزی تنهـا جزئـی از خسـارات بیمـه 
محصـول کشـاورزان را پرداخـت می کنـد، افـزود: 
اگـر محصـول مـا دچـار خسـارات نشـود و به بـازار 
عرضه شـود برای کشـاورزان نفعش بیشتر است و 
هزینه هایـی که صندوق بیمه کشـاورزی بـه مردم 

پرداخـت می کنـد بسـیار جزئـی اسـت.
وی افزود: کشـاورزان یک سـال زحمت می کشند 

را  خـود  محصـول  می خواهنـد  کـه  زمانـی  امـا 
خسـارت  دچـار  آنهـا  محصـول  کننـد  برداشـت 

می شـود.
 حسـین خورشـیدی یکـی از کشـاورزان منطقـه 
نیـز از میـزان پرداخـت خسـارات صنـدوق بیمـه 
اظهـار  فـارس  بـا  گفت وگـو  در  و  داشـت  گایـه 
کـرد: متاسـفانه صنـدوق بیمـه زیـر بـار خسـارات 

نمـی رود. کشـاورزان 
وی بیـان داشـت: گرمـای ایـن منطقه بـاالی 50 
درجـه بـود کـه متاسـفانه باعـث خشـکیدگی و 
ریزش محصول خرمای کشـاورزان شـده است و با 
توجه به اینکه خشـکیدگی، گرمازدگی محسـوب 
می شـود متاسـفانه صندوق بیمـه کشـاورزی  زیر 
بار خسـارات محصول کشـاورزان نمی رود و هزینه 

الزم خسـارات را پرداخـت نمی کننـد.
خورشـیدی در ادامه تاکیـد کرد: کشـاورزان از هر 
نخـل خرمـا 300 تـا 400 هـزار تومـان محصـول 
برداشـت می کننـد ولـی زمانی که نخل خسـارت 
می بینـد بیمـه برای هـر محصـول 30 تـا 35 هزار 

تومـان خسـارت پرداخـت می کند.
قنبرعباس نژاد یکی دیگر از کشـاورزان هم عنوان 
کـرد: از شـدت گرما تمـام درختان ما ریـزش پیدا 
انـدازه  بـه  بیمـه کشـاورزی  کرده انـد و صنـدوق 
مناسب خسـارات کشـاورزان را پرداخت نمی کند 
و بـه بهانه هـای مختلـف هزینه هـا را کـم می کنند 
را  مـا  مشـکات  می خواهیـم  مسـؤوالن  از  کـه 

پیگیـری کنند.

نخل داران کرمانی؛ ریزش خرما و گالیه  از صندوق بیمه
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و  ،  مسـئوالن شهرسـتان عنبرآبـاد  باحضـور مـردم 
اعضـای شـورای شـهر عنبرآبـاد ؛ کمربنـدی شـهر 
عنبرآبـاد کـه سـالها با تکلیف رها شـده بـود با همت 
فرمانـدار  ، شـهردار و رئیـس شـورای شـهر ، اعضـای 
دادگسـتری   رئیـس  و  دادسـتان    ، شـهر  شـورای 
شهرستان ؛  با همکاری معارضین و مالکان زمینهای 
واقع در کمربندی شـهر عنبرآباد بـا حضور حداکثری 

مسـئولین  بازگشـایی شـد 
شهردار عنبرآباد عنوان کرد:

پـس از 6سـال کمربنـدی عنبرآبـاد بازگشـایی شـد/
ترافیـک سـطح شـهر روان خواهد شـد/هیچ حقی از 
مالکین مسـیر کمربندی ضایع نمیشـود/بزودی این 

مسـیر زیرسـازی و آسـفالت خواهد شـد
مهنـدس دینا شـهردار عنبرآباد در حاشـیه بازگشـایی 

کمربنـدی  مسـیر  گفت:امـروز   شـهر  کمربنـدی 
شـهرعنبرآباد پـس از 6سـال بازگشـایی شـد.

کـه  نشسـتی  چندیـن  کرد:طـی  خاطرنشـان  وی 
ودادسـتان  دادگسـتری  ،رئیـس  فرمانـدار  باحضـور 
عنبرآبـاد و شـورای شـهر بـا مالکین مسـیر کمربندی 
داشـتیم نهایتا توافق حاصل شد تا  کمربندی شهر به 

میـدان ورود شـهر متصـل شـود.
دینـا گفت:کمربنـدی شـهر عنبرآبـاد 6سـال قبـل 
آسـفالت و حدود 250متر آن بدلیل مخالفت مالکین 

مسـدود مانـده بـود کـه امـروز ایـن مهـم انجام شـد.
آسـفالت  و  زیرسـازی  مسـیر  ایـن  افزود:بـزودی  وی 
خواهد شـد تـا مـردم عنبرآباد بتواننـد براحتـی از این 

مسـیر تـردد نمایند.
فرمانـدار  همـکاری  داشـت:از  عنـوان  دینـا 

دادسـتان  و  دادگسـتری  محتـرم  عنبرآباد،ریاسـت 
مسـیر  ،مالکیـن  شـهر  شـورای  عنبرآباد،اعضـای 
کمربندی و سایر مسئولین که در بازگشایی این مسیر 

میشـود تشـکر  تقدیـر  کردنـد  همـکاری 
رئیس شـورای شـهر عنبرآباد نیز ضمن تقدیرو تشـکر 
از مالکان زمینهای واقع در کمربندی گفت:  مطمئن 
باشـید اینکار و بازگشـایی این مسیر خیر دنیا و آخرت 

را بـرای این عزیـزان در پی خواهد داشـت 
جهانشاهی دیگر عضو شورای شهر گفت : بازگشایی 
کمربندی شـهر عنبرآبـاد باعـث روانتر شـدن ترافیک 
سـطح شـهر و از تـردد کامیـون هـای سـنگین و نیمه 
سـنگین که باعث آسـیب به زیر سـاخت های شهری 
میشـد در سطح خیابان های  شهر جلوگیری خواهد 

کرد.

محمـود رئیسـی سرپرسـت فرمانـداری عنبرآبـاددر 
حاشـیه ایـن مراسـم گفت:چندیـن سـال اسـت کـه 
بخشـی از کمربندی شهر عنبرآباد به دالیل نارضایتی 

مالکیـن مسـدود بود. 
وی گفت:پـس از توافـق بـا مالکین مسـیر کمربندی 
امـروز کمربنـدی شـهر عنبرآبـاد بازگشـایی شـدو این 
شـهر  درسـطح  ترافیـک  شـدن  روان  باعـث  اقـدام 
خواهدشد.  رئیسی گفت:نباید هیچ حقی از مالکین 
مسـیر کمربنـدی ضایع شـود و تمام حـق قانونی آنها 

بایـد پرداخت شـود. 
وی خاطرنشـان کـرد:از همـکاری مالکیـن ،ریاسـت 
عنبرآباد،شـهردار  دادسـتان  و  دادگسـتری  محتـرم 
واعضـای شـورای شـهر و تمـام کسـانی کـه همکاری 

کردنـد تقدیـر تشـکر میکنیم.

شهردار و شورای شهر عنبراباد؛

راهی خواهیم ساخت یا راهی خواهیم یافت

آگهی تجدید مناقصه شهرداری کهنوج 
 )نوبت اول(

شهرداری کهنوج در نظر دارد باتوجه به سهمیه ابالغی 223تن قیر یارانه ای سال 1397 واگذاری راه و شهرسازی جنوب استان کرمان و 
از منابع داخلی بودجه سال 1398این شهرداری جهت اسفالت محالت هدف باز افرینی  شهر کهنوج را  بر طبق شرایط عمومی پیمان و 
مشخصات و نظرات دفتر فنی از طریق مناقصه عمومی با شرایط زیر واگذار نماید شرکت کنندگان در مناقصه بایستی موارد ذیل را رعایت 

کنند. 
1-قانون راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت و شهرداریها در معامالت دولتی و کشوری را رعایت کنند.

2-دارای رتبه پنج یا بیشتر در رشته راه و باند از معاونت راهبردی استانداری باشند.
3-قبل از ارائه پیشنهاد جهت اطالع و اگاهی از کمیت و کیفیت کار به واحد فنی و عمرانی شهرداری مراجعه و در صورت تمایل به شرکت در 

مناقصه اسناد مربوطه را از دایره قراردادهای شهرداری کهنوج دریافت نمایند.
4-شرکت کنندگان بایستی 5% مبلغ اعتبار پروژه را بابت سپرده شرکت در مناقصه به حساب شماره. 0105885642003 شهرداری 
کهنوج نزد بانک ملی شعبه مرکزی واریز و یا ضمانت نامه بانکی در وجه شهرداری کهنوج دریافت نمایند و در پاکت جداگانه)پاکت الف( همراه 

سایر اسناد تا وقت مقرر تحویل دبیرخانه نمایند.
برابر مقررات ، کمیسیون عالی معامالت در صورت وجود تضمین معتبر در پاکت الف نسبت به انجام سایر تشریفات اقدام خواهد نمود. فلذا 
الزم است شرکت کنندگان حتما با مطالعه دقیق مطالب مندرج روی پاکات مناقصه مدارک الزم را مهر و امضا نموده و بطور جداگانه داخل 

پاکت مربوطه قرار دهند.
5-متقاضیان می توانند از تاریخ 98/4/30تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ  98/5/8 جهت دریافت اسناد مناقصه  به واحد امور 

قراردادهای شهرداری کهنوج مراجعه نمایند.
6-پیشنهادات بایستی تا ساعت14 روزسه شنبه مورخ. 98/05/8 در سه پاکت جداگانه) الف، ب ،ج( الک و مهر شده در قبال اخذ رسید 

به حراست شهرداری کهنوج تحویل گردد.
پاکت الف: محتوی تضمین شرکت در مناقصه و اوراق سپرده می باشد که باید در وجه شهرداری کهنوج واریز گردد.

پاکت ب: محتوی نقشه و مشخصات کار و مدارک اگهی و مدارک و سوابق و مشخصات کامل شرکت کننده که باید به مهر و امضاء شرکت 
کننده برسد.

پاکت ج : محتوی پیشنهاد پیمانکار داوطلب انجام کار که باید طبق نمونه در یافتی از شهرداری با عدد خوانا و بدون خط خوردگی نوشته و به 
مهر و امضاء پیمانکار رسیده باشد.

7-پیشنهادات رسیده در ساعت15روز چهار شنبه مورخ. 98/5/9 در کمیسیون عالی معامالت شهرداری کهنوج باز و قرائت خواهد شد 
و کمیسیون در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات دارای اختیار کامل است و به پیشنهادات مبهم – مشروط- مخدوش و فاقد سپرده و مدارک 

مورد نیاز و یا آنهائیکه بعد از وقت مقرر برسد ترتیب اثر نخواهد داد.
8-سپرده برنده اول و دوم و سوم تا انعقاد قرارداد با برنده اول مسترد نخواهد شد و چنانچه برنده اول از تاریخ ابالغ حداکثر به مدت یک هفته 
از امضاء قرارداد خودداری نماید.سپرده او به نفع شهرداری ضبط خواهد شد و در صورت ابالغ شهرداری چنانچه برندگان دوم و سوم نیز 

حاضر به بستن قرارداد نشوند سپرده آنان نیز به نفع شهرداری ضبط می گردد
9- کلیه کسورات قانونی از قبیل بیمه مالیات و عوارض و غیره براساس مقررات شهرداری و سایر مقررات حاکم از صورت وضعیت پیمانکار 

کسر خواهد شد.
10-شهرداری می تواند تا 25% از قرارداد کسر یا اضافه نماید.

11-مدت انجام کار 6 ماه می باشد.
12-برنده مناقصه موقع بستن قرارداد باید برابر 10% مبلغ قرارداد را به عنوان تضمین تعهد انجام کار به صورت ضمانت نامه بانکی و یا سپرده 

نقدی به شهرداری تسلیم نماید بدیهی است پس از ارائه ضمانت نامه حسن اجرای تعهدات سپرده شرکت در مناقصه مسترد میگردد.
13-پرداخت هرگونه وجه به پیمانکار موکول به تایید صورت وضعیت کارکرد توسط دستگاه پس از کسر کسورات قانونی انجام می گیرد.

14-پیشنهاددهندگان بایستی مشخصات و اطالعات خود را از قبیل : نام شرکت- تاریخ تاسیس و شماره ثبت و محل آن و مدارک مربوط به 
درجه یا رتبه بندی و سوابق کاری و مدت فعالیت تاریخ شروع و درصد پیشرفت هرکدام به تفکیک پرسنل متخصص و ماشین االت و تجهیزات 

کارگاهی ادرس کامل تلفن و غیره را بطور درست و کامل به هراه مدارک مربوط در پاکت ب ارائه نماید.
15-ایین نامه مالی شهرداری کهنوج و شرایط و ضوابط ذکر شده و قراردادی که بین طرفین منعقد خواهد شد مالک عمل خواهد بود.

16 – قیمت پیشنهادی پیمانکار بایستی به صورت مقطوع و بدون احتساب قیمت  قیر محاسبه و اعالم گردد 
17- ناظر عالیه پروزهای اسفالت فوق الذکر اداره کل راه وشهر سازی جنوب کرمان خواهد بود

18- کلیه ی هزینه های انتشار اگهی بعهده برنده مناقصه می باشد.

آگهی مزایده خرمای سال ۹۸ شرکت تعاونی 
تولیدی ایثارگران کهنوج

بدیـن وسـیله شـرکت ۴۳۱ ایثارگـران کهنـوج قصـد دارد، خرمـای کلوته و مضافتی سـال ۹۸ باغ شـرکت واقـع در فاریاب، 
روسـتای مزرعـه امـام ، از طریـق مزایده حضـوری در تاریـخ 98.5.10 بفروش برسـاند.

شرایط اختصاصی به شرح ذیل می باشد: 
۱-- شرکت کنندگان باید ۱۰ درصد قیمت کارشناسی خرما را جهت حضور در مزایده بحساب شرکت واریز نمایند.

2- مزایده حضوری به صورت قیمت پایه کارشناسی خواهد بود 
3- فروش به صورت نقدی یکجا خواهد بود.

4- مزایـده گـذار در رد یـا قبـول مزایـده، مختـار خواهد بود. 5- هزینـه درج آگهی برعهده برنده یا برنـدگان مزایده خواهد 
بود .

 جهت اطالع بیشتر لطفا با شماره تلفن تماس گرفته شود. 09133486087

مجید  محمودی  شهردار کهنوج تاجیک،  مدیرعامل شرکت تعاونی ۴۳۱ ایثارگران کهنوج 

با حضور ابوذر عطاپور فرماندار جیرفت و مهندس مروجی 
فرد رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت جنوب کرمان 

انجام گرفت:
 آغاز عملیات احداث تاالر کاخ شعبه 2  

به گزارش نشریه خرما، با حضور فرماندار جیرفت، رئیس 
سازمان و معاونین صنعت، معدن و تجارت جنوب کرمان، 
رئیس شرکت شهرک های صنعتی، رئیس اتاق اصناف 
شهرستان و جمعی از مسئوالن عملیات احداث تاالر کاخ 

شعبه 2 جیرفت آغاز شد.

 مهندس مسلم مروجی فرد در این خصوص گفت: این 
طرح خدماتی با سرمایه گذاری 300 میلیارد ریال توسط 

بخش خصوصی احداث خواهد شد. 
وی افزود: پس از تکمیل این طرح برای 170 نفر به صورت 

مستقیم اشتغالزایی خواهد شد.
کرمان  جنوب  تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  رئیس 
افزود: این طرح در زمینی به مساحت 20 هزار مترمربع 
احداث میگردد و زیربنای ساختمان آن نیز 2500 هزار متر 

مربع می باشد.

شهرک  صنفی  حوزه  در  طرح  این  گفت:  ادامه  در  وی 
صنعتی شماره 2 جیرفت احداث خواهد شد.

 مهندس مروجی فرد همچنین گفت: من باعث خوشحالی 
است که جوانان منطقه سرمایه خود را در همین منطقه 
سرمایه گذاری کرده و موجب اشتغالزایی بیشتر می شوند.

 به گفته آقای سعید سیدی سرمایه گذار طرح، این طرح در 
3 فاز  تاالر، هتل بومگردی و بخش ورزشی و باشگاه اسب 
سواری احداث خواهد شد، که زمینه اشتغال 170 نفر 

بصورت مستقیم فراهم خواهد شد. 

با حضور جمعی از مسئولین  صورت گرفت ؛

زمینه اشتغال برای 170 نفر توسط سعید سیدی جوان کارآفرین جیرفتی


