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هرمزگان- سیستان و بلوچستان- یزد_ چهارمحال بختیاری

مدارس باید کانون تربیتی 
محله شوند

عنبرآباد گام دوم انقالب با 
محوریت جوانان

پرواز، تنها گزینه عبور و مرور مردم دو 
طرف جاده روستای خضرآباد

یاد ایامی که خدمات جهادی 
معنا داشت
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حسرت خبرنگاران جنوب 
کرمان در کنار تونل انحرافی آب 
سرشاخه های هلیل رود جنوب

سازمان جهاد کشاورزی جنوب 
کرمان و دکتر رستگاری آدرس را 

دقیق تر اعالم کنید
2 2

با تدبیر مهندس حسین زاده،

پایانی بر گمنامی کوچه های 
شهر جیرفت

با همت و پیگیری شهردار دوساری

یک دستگاه خودروی تانکر به ماشین 
آالت شهرداری دوساری اضافه شد

2

کمالی پور در نطق میان دستور :

پروژه های راه و 
شهرسازی جنوب کرمان 

تعطیل هستند

دینا، بی ادعا و 
خدمتگزار

4 4

آگهی مزایده مرحله اول
شهرداری رودبار درنظر دارد به استناد مجوز شماره 231_۵_۹۶مورخ 
٨/۱۵/ 97 شورا محترم اسالمی شهر رودبار نسبت به فروش یک قطعه 
از  امام سه راه هفده شهریور  زمین تجاری واقع در شهر رودبار بولوار 

طریق مزایده اقدام نماید.
لـذا متقاضیـان خریدجهـت شـرکت در مزایـده دعـوت بـه عمـل مـی 
گهـی نوبـت دوم پیشـنهادات  آورد ظـرف مـدت ده روز پـس از درج آ
شـهرداری  حراسـت  خانـه  دبیـر  بـه  ومهـر  الک  پاکتهـای  در  خـودرا 
مزایـده  برگـزاری  واصلـه  پاکتهـای  بازگشـایی  تاریـخ  نماینـد.  تحویـل 
گهـی نوبـت  حضـوری اولیـن روز اداری بعـد از اتمـام مهلـت قانونـی آ

دوم در شـهرداری مـی باشـد.

سایر شرایط:
کمیسیون  تایید  درصورت  پیشنهادات  قبول  یا  رد  در  ۱_شهرداری 

معامالت مختار است
۲_به پیشنهادات فاقد مدارک کامل ومخدوش ترتیب اثر داده نخواهد 

شد
۳_درصورت انصراف برنده مزایده سپره ایشان به نفع شهرداری ضبط 

وزمین به نفر دوم مزایده واگذار میشود
۴_پایه قطعه توسط کارشناس رسمی تعیین میگردد

۵_متقاضیان میتوانند جهت اطالعات وآگاهی از قیمت پایه به مهندس 
امیر محمودی مسئول امالک شهرداری مراجعه نمایند

۶_متقاضیان باید پنج درصد قیمت پیشنهادی خود رابه شماره حساب 
نام شهرداری رودبار به عنوان سپرده درمزایده  ۱۰٨۲۱۷۱۸۹۰۰۶به 

واریز نمایند
۷_کلیــه هزینــه هــای درج دونوبــت آگهــی وکارشناســی بــر عهــده برنده 

مزایــده می باشــد.

ربارد رگانقدر جناب آاقی دکتر حمزه احمدی
دمریکل محترم منابع طبیعی و آبخیزداری جنوب رکمان

جنابعالی  شایسته  و  جا  به  انتصاب  بدینوسیله 
آبخیزداری  و  طبیعی  منابع  مدیرکل  بعنوان  را 
جنوب کرمان که بیانگر تعهد، کارآمدی، لیاقت و 
شایستگی  هاي  بر جسته ان برادر گرامی و جوان 
به نظام و وطن  در صحنه هاي  خدمت صادقانه 
اسالمی است تبریک عرض نموده و رجاء واثق 
دارم با تدبیر جنابعالی شاهد پیشرفت و ترقی در 
منابع طبیعی و آبخیزداری جنوب کرمان را شاهد 

خواهیم بود. 
منان  ایزد  درگاه  از  را  شما  سربلندی  و  موفقیت 

مسئلت دارم.

غالم سعیدی _مدیرجایگاه باب الحوائج پمپ بنزین جیرفت

جناب آاقی دکتر محمدحسن رکدستانی
با سالم

بی تردید شکوفایی، ارتقاء و پیشرفت کشور عزیز 
اسالمی مان مرهون دلسوزی کسانی است که با 
تکیه بر ایمان به خداوند متعال و روحیه جهادی، 

خدمت صادقانه را پیشه خود کرده اند.
از خدمات و فعالیت های حضرتعالی در مسیر 
تصدی  مدت  در  کرمان  جنوب  پایدار  توسعه 
آبخیزداری  و  طبیعی  منابع  کل  اداره  مدیریت 

جنوب کرمان تقدیر و تشکر می نمایم.
توفیق روز افزون جنابعالی را در خدمت به نظام 
متعال  خداوند  از  اسالمی  جمهوری  مقدس 

خواستارم.
امیدوارم کمافی السابق موفق و موید باشید. 

محمد مکسایی  سرپرست شهرداری رودبار جنوبغالم سعیدی _مدیرجایگاه باب الحوائج پمپ بنزین جیرفت
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اجرای مصوبات استان کرمان معطل 
کم کاری تعدادی از مدیران است

2

در خطبه های نمازجمعه این هفته؛ 

هشدارهای امام جمعه جیرفت به آب 
منطقه ای کرمان و راه و شهرسازی جنوب



آقای  جناب  و  کرمان  جنوب  کشاورزی  جهاد  سازمان 
رستگاری مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان 
االن فصل کاشت پیاز برای نشا هست، قیمت بذور اعالمی 

از ناحیه مدیر زراعت در کدام محله و منطقه یافت می شوند.
دکتر رستگاری قیمت عمده فروشی بذور برخی محصوالت 

سبزی صیفی را به شرح ذیل اعالم کرد:
۱. بذر پیاز سوبرانا هر قوطی ۵۰۰ هزار تومان .

۲. بذر پیاز سایروس هر قوطی ۸۱۰ هزار تومان.
۳. بذر پیاز هیبرید ۴۰۴۳ هر قوطی ۸۲۶ هزار تومان.

۴. بذر پیاز افریگرو هرکیلو ۴۳۱ هزار تومان.
۵. بذر خیار رویال هرقوطی ۲۹۰ هزار تومان.

۶. بذر خیار سهیل هر عدد ۲۱۰۰ ریال.
۷. بذر خیار ساالر هر عدد ۳۸۸۰ ریال.

۸. بذر هندوانه کریسمون میکادو هر کیلو ۲۳۹۸۰۰۰ تومان .
۹. بذر هندوانه میکادو هر کیلو ۲۰۳۵۰۰۰ تومان.

۱۰. بذر گوجه فرنگی سانسید ۶۱۸۹ هرقوطی یک میلیون 
تومان.

هزارتایی ۵۰۴  متین هرقوطی ۵  فرنگی  بذر گوجه   .۱۱
هزارتومان.

۱۲. بذر گوجه فرنگی ایدن هر پاکت ۱۰۰ هزارتایی ۵۸۵ 
هزارتومان.

وی اضافه کرد: با ارسال و تحویل سهمیه بذر پیاز سایروس، 
ویکتوریا و وکیما در منطقه اطالع رسانی انجام و قیمت ها 
به طور مستمر از طریق شبکه ، کانال های اطالع رسانی و 

مراکز جهاد کشاورزی اعالم می گردد.
الزم بذکر است اعالم این قیمت ها در تاریخ 9 تیرماه 98 از 
ناحیه دکتر رستگاری مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی 

جنوب توسط روابط عمومی این سازمان منتشر گردید.

✍✍ فواید دود کردن ُکندر و اسپند
✍نشاط  آور

✍گرم کننده مغز
✍تقویت کننده حافظه و ضد آلزایمر

و  محیط  کننده  عفونی  ✍ضد 
پاک سازی 
 کننده هوا 

)بی  مصرف  کم  های  ✍✍✍المپ 
مصرف( و مضرات آن

✍ بزرگترین و عمده ترین مضرت این 
المپ های جیوه ای برای خانم های 
باردار است که متاسفانه همواره شاهد 
آنیم که در اتاق نوزادان و کودکان بیمار 
در بیمارستان ها از این المپ ها برای 

روشنایی بهره گرفته می شود.
قدرت  ای  جیوه  های  المپ  ✍این 
بی  ایجاد  کنند،  می  کم  را  تمرکز 
در  اختالل  با  و  کنند  می  خوابی 
ترشح مالتونین و کمبود آن سیستم 
می  هم  به  را  انسان  بدن  هورمونی 
ریزند.در این المپ ها ۵ میلی گرم 
جیوه وجود دارد که سمی برای مغز، 
سیستم عصبی، کلیه، چشم و … 
محسوب می گردند با این که فقط ۵ 
میلی گرم جیوه در این المپ وجود 
دارد این ناثیرات مهلک را می بینیم. 
در صورتی که حتی ۱ میلی گرم آن 
هم برای نابودی انسان زیاد است و 
صدمات زیاد و سنگینی به بدن انسان 

وارد می سازد.
و   u.v های  اشعه  آن  بر  ✍عالوه 
مغناطیسی روی اعصاب و سلولهای 
مغزی اثر می گذارد ، به چشم )آب 
مروارید( ، کبد، کلیه و پوست هم ضرر 

های زیادی می زند.
✍خواص سیر

وآله  علیه  الله  صلی  اکرم  ✍ رُسوُل 
وسلم:

درمان  آن  با  را  خود  و  بخورید  سیر 
کنید؛ 

بیماری  هفتاد  درمان  سیر  در  زیرا 
وجود دارد.

✍مکارم االخالق، طبرسی، ص۱۸۲
✍بعد از خوردن ماهی نخوابید!

✍ هنگامی که ماهی خوردید نخوابید، 
مگر اینکه بعدش چند خرما یا عسل 
بخورید، وگرنه خطر ابتال به ضعف 
اعصاب، شکم درد، سردرد و حتی 

فلج شدن وجود دارد
امام صادق)ع(:

خورده  ماهی  که  حالی  در  هرکس 
یا  خرما  چند  آن،  از  بعد  و  بخوابد، 
عسل نخورده باشد، تا صبح ِعرق فلج 

شدن بر او می زند.
✍الکافی ج۶ ص۳۲۳

✍✍✍نکته های شنیدنی: خواص جو
تب،  آنژین،  خونی،  کم  برای  ✍ جو 
های  اختالل  و  معده  درد  اسهال، 
کبدی مصرف می شود و مخمر آبجو 
درمان کانون های عفونی و چرکی 
می باشد. در صد گرم جو ۱۰ گرم 
گرم   ۷۰ چربی،  گرم   ۲ ازته،  مواد 
گلوسید و سلولز و فسفر و کلسیم و 

آهن و ویتامین B یافت می شود.
برای کم خونی و ورم لوزه یا آنژیت و 
نرمی استخوان های کودکان و پیران 
و معالجه اسهال و قولنج و دل درد 
و بحران های کبدی و بیماری های 
خوردن  ها  کلیه  اختالل  و  پوستی 
است  موثر  روزانه  جو  جوشانده 
)چنانچه دانه جو بجوشد به وسیله 
ماده صمغی یا موسیالژی که دارد 

متورم و لیز می شود.(
✍ سیف تّمار گوید: رفیق حّج ما در 
راه مرض برسام )مرضی است بین 
کبد و معده( گرفت، از امام صادق)ع( 

پرسیدم؟ فرمود: سویق جو بدهید.
✍منبع: دورنمایی از طب اسالمی، 
آیت الله مصطفی نورانی، ص ۷۴.

✍صبحانه
✍ مهم ترین وعده غذایی است که باید 
در ساعات اولیه روز مصرف شود . و هر 
چه به ظهر نزدیك تر شود اثر معکوس 
خواهد داشت، یعنی به جای این که 
با گرمی و تری خود باعث خون سازی 
باعث  خشکی  و  سردی  با  شود، 

غلظت خون خواهد شد
مصرفی  غذای  نوع  نظر  از  ✍و 
یا  عسل  صبحانه،  وعده  در 
یا  و  مربا»خانگی«،خامه»محلی« 
غذاهای پختنی مثل کله پاچه، حلیم 

پیشنهاد می شود.
✍✍درمان ناراحتیهای قلبی
✍ امام صادق علیه السالم: 

به مردی که از دردی در قلب خود نزد 

ایشان اظهار ناراحتی کرد، فرمودند: 
»گالبی بخور«

✍منبع: سایت دکتر روازاده
✍✍آداب نوشیدن آب و تدابیر مربوطه

از  بعد  آب  آشامیدن  وقت  ✍ بهترین 
نزول غذا از فم معده است. نباید آب 
نوشید  سرعت  با  و  نفس  یک  به  را 
بلکه به تدریج و حداقل در سه نفس 

بیاشامند.
خوردن آب بعد از غذا و پیش از نزول 
غذا سبب اختالل در هضم می شود؛ 
زیرا سردی آب موجب کاهش حرارت 
معده می گردد. آشامیدن آب در بین 
غذا مضر است. البته صاحبان مزاج 
گرم و خشک و کودکان استثناء بوده 
سبب  افراد  این  در  آب  نوشیدن  و 
اعتدال حرارت معده و هضم خوب 

غذا می گردد.
تا عطش واقعی و احتیاج به آشامیدن 
آب نشود از نوشیدن آب پرهیز نمایند. 
آشامیدن آب ناشتا به علت نبود غذا 
در معده، سریعًا به اعضای رئیسه نفوذ 
کرده و موجب ضعف حرارت غریزی 
می گردد. آشامیدن آب بعد از جماع، 
مضر است. نوشیدن آب سرد پس از 
شیرینی یا ترشی و بعد از میوه های تر 

موجب فساد معده می گردد.
به صورت  روز  در  را  آب  ✍بهتر است 
به  شب  در  و  کنیم  میل  ایستاده 

صورت نشسته.
احیای  تحریریه  هیات  ✍گردآوری: 

سالمت 
واکسن های طبیعی 

✍ مویز
✍  امیرالمومنین علیه السالم فرمودند:

برخوردن  کند  مداومت  که  کسی 
هیچ  ناشتا،  در  قرمز  مویز  ۲۱عدد 
بیماری نمی گیرد مگر بیماری مرگ.

✍امالی شیخ طوسی ص۳۶۰
✍نکته: زبیب به معنی انگور خشک 
شده هست بنابراین کشمش قرمز و 
مویز قرمز یک خاصیت دارند و هر دو 
انگور خشک شده هستند و به جای 
میتوان  قرمز هم  از کشمش  مویز، 

استفاده کرد.
✍خوردن آب با میوه های آبدار

 ✍ آیا می دانید که خوردن آب همراه با 
میوه های

آب دار مشکل ساز است!
میوه ها رطوبتی دارند که اگر همراه 
و یا بعد از خوردن میوه آب میل شود 
و  تحمیل  معده  به  اضافی  رطوبت 
هضم میوه مختل می شود و خلط 
حاصل از آن خلطی ناصالح خواهد 

بود.
کیفیت رطوبتی که در میوه است با 
رطوبتی  که شما به آن اضافه می کنید 
متفاوت است، مثاًل اگر انگور را همراه 
آب بخورید در اکثر مواقع حالت بدی 
بدست می دهد و حتی گاهی اسهال 

های شدید ایجاد می کند. 
✍لذا توصیه می شود نیم ساعت قبل 
از خوردن میوه و یکی دو ساعت بعد 
از خوردن میوه )بسته به میزان قدرت 
معده شما در هضم میوه خورده شده( 

از نوشیدن آب خودداری کنید.
✍: دکتر روازاده
✍خانه های خود را از تار عنکبوت 

تمیز کنید
✍ امام علی )علیه السالم(:

 خانه های خود را از تار عنکبوت تمیز 
کنید، زیرا باقی گذاشتن آن در خانه 

فقر می آورد.
✍میزان الحکمه ج۱۴ ص ۲۶۳

✍ 10 فایده نخود برای بدن
✍سالمت گوارش
✍تنظیم قندخون

✍کاهش کلسترول
✍افزایش انرژی

✍ضدسرطان
✍عضله سازی

✍حفاظت از پوست
✍تقویت ایمنی

✍کمک به کاهش وزن
✍سالمت اعصاب

✍درمان چربی خون باروغن کنجد 
✍ مصرف کنندگان روغن کنجد یهودی 
ها هستند و صادر کننده روغن های 

مضر هم یهودی ها هستند
✍:دکتر روازاده

نماینده  و  رئیس  زاده  مقدس  ناصر  حاج  تصاویر  این 
عشایری جیرفت که اولین کسی بود با راهنمایی حسین 
احمدیوسفی نماینده شرکت عشایری در جبالبارز جاده 

های روستاهای جبالبارز)تمنوییه، جشار، گغاز، روداب، 
براورسان و.. (را احداث و بازگشایی کردند.

  این تصاویر سرکشی مقدس زاده با حسین احمدیوسفی 

از عشایر منطقه میباشد.
که ماشین جیپ در روستای گغاز از توابع جبالبارز از جاده 

منحرف میشود و وارونه می شود.
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 *جنوب استان از جهت مسیر جاده به دهبکری، و ساردوئیه فاقد 
جاده است و در واقع کوچه راه داریم/ تا ِکی باید شاهد از دست 
دادن جان جوانان این منطقه در این جاده ها باشیم/ اگر این 
جاده های مواصالتی در مناطق باالی کشور بود به همین دید به 

آنها نگاه می شد؟*
✍حجت االسالم و المسلمین رضا سعادت فر امام جمعه جیرفت 
در سخنانی مهم در خطبه های این هفته نماز جمعه اظهار 

داشت:
✍در هفته گذشته در این شهرستان یک دختربچه ی ۲ یا ۳ ساله 
در دامان مادرش و در اثر چند قطره باران و سیل ناشی از آن، جان 
خودش را از دست داد و این حادثه دلخراش و سخت بوده و بعد از 
چند روز جسد او پیدا شد و به خانواده ی این طفل تسلیت عرض 
می کنم و از مسئولین می خواهیم که بررسی کنند که علت چیه؟ 

و اگر سیل هایی مثل خوزستان بیاید چه اتفاقی خواهد افتاد؟
✍ متاسفانه آب منطقه ای کرمان در سالهای گذشته هیچ 
ایمنی، بغل بندی  برنامه ی جامع و قابل توجهی را برای 
بلکه  و  جیرفت  شهرستان  رودخانه های  الیروبی  و 
رودخانه های جنوب استان نداشته و اوج بحران آنجا نمایان 
می شود که *رودخانه ی شور* در برخی از نقاط ۸ متر از کف 

سطح شهر باالتر است و رودخانه به شهر تسلط دارد.
✍ *متاسفانه آب منطقه ای کرمان به جای برنامه ریزی برای 
بسیار  طرح  رودخانه ها،  سازی  ایمن  و  بغل بندی  الیروبی، 
ناجوانمرادنه ی افزایش حریم و بستر رودخانه ها را داده است.*

✍در رودخانه ی هلیل ۲۰۰ متر بستر در عرض و ۶۰ متر حریم را 
افزایش دادند و برای رودخانه ی ملنتی ۱۷۰ تا ۱۸۰ متر حریم 
قرار دادند و این بدان معناست که حدود ۴۰۰ هکتار از زمین های 

شهرستان جیرفت که در اختیار مردم است را حریم رودخانه قرار 
داده اند و علی رغم تذکر و پیگیری های قبلی به شهرداری نیز 
ابالغ شده است و در نتیجه خانه و زندگی مردمی که در این حریم 
قرار گرفته، اگر تصمیم به ساخت و ساز یا تغییر کاربری یا معامله 

داشته باشند، به آنها مجوز نمی دهند.
✍این کار از جهت مالی، بار سنگینی برای دولت دارد و دولت 
باید این خسارت را به مردم بپردازد و در حالی که وظیفه ی *آب 
ایمن  و  برای الیروبی، بغل بندی  منطقه ای کرمان* است که 
سازی رودخانه ها برنامه ریزی کند و هزینه ی آن را از محل ایجاد 

طرح های جذاب گردشگری در حریم رودخانه ها تامین کند.
✍ این کار شانه خالی کردن از زیر بار مسئولیت است، زیرا اگر 
فردا بارندگی شد و به خانه های واقع در حریم رودخانه که مجوز 
و سند دارند آسیب رسید بگویند که ما اعالم کردیم اینها حریم 

رودخانه است.
✍مگر می شود در اتاق دربسته نشست و برای ِملک مردم تصمیم 
گیری کرد و اگر پول دارید، بیایید همه ی شهر جیرفت را بخرید 
و اما اگر پول ندارید، نمی توانید با یک مصوبه برای ِملک مردم 

تصمیم بگیرید که اینها *حق الناس* است.
✍ این کار باعث خسارتی می شود که بدتر از سیل است. زیرا آمدن 
سیل یک احتمال است و اگر سیل آمد به ۴۰۰ هکتار از اراضی 

مردم خسارت وارد نمی کند.
✍ *لذا از تریبون مقدس نماز جمعه و به صورت جدی از مسئولین 
محترم استان، استاندار محترم و مدیران آب منطقه ای درخواست 
لغو این طرح غیر کارشناسانه مضر به احوال مردم، ُپر دردسر و ُپر 
هزینه برای دولت را دارم و همچنین می خواهیم که دستگاه های 
به  نسبت  حادثه ای  وقوع  از  قبل  و  سریع تر  چه  هر  مربوطه 
انجام وظایف قانونی اعم از الیروبی، بغل بندی و ایمن سازی 

رودخانه های جنوب استان اقدام کنند.*
✍نکته دیگر اینکه؛ *متاسفانه شهرستان جیرفت و بلکه 
جنوب استان از جهت مسیر جاده به دهبکری و بم، و 

ساردوئیه و راین فاقد جاده است و در واقع کوچه راه داریم و 
تا ِکی باید شاهد از دست دادن جان جوانان این منطقه در 
این جاده ها باشیم. اگر این جاده های مواصالتی در مناطق 
باالی کشور بود به همین دید به آنها نگاه می شد؟* با حرکت 
مورچه ای و تمسخر آمیز هر چند وقت یک گوشه ای را 
این  و  نیست  شیوه ی صحیحی  این  و  می دهند  تغییر 

جاده ها به *قتل گاه* برای مردم مومن شده است.
✍ *لذا از این تریبون مقدس نماز جمعه از مسئولین جمهوری 
اسالمی ایران، وزیر محترم راه و مدیران ارشد می خواهیم نسبت 
به اصالح و با تصمیم گیری عاجل و برنامه ریزی دقیق شرایط 
مردم را درک کنند و یک حرکت انقالبی انجام دهند و متاسفانه به 
واسطه ی فاصله از پایتخت صدای ما به پایتخت نمی رسد و این 

غلط بوده و خالف عدالت است و باید جاده ها اصالح بشود.*
✍چند روز قبل پیمانکاران َقَدر سپاه در سیستان و بلوچستان 
بیش از ۲ هزار و ۵۰۰ طرح را افتتاح کرده و قرار است که پروژه ی 
راه آهن چابهار را در دست بگیرد و چرا پیمانکاران َقَدر نباید در 

این شهرستان کار کنند؟

در خطبه های نمازجمعه این هفته؛ 

هشدارهای امام جمعه جیرفت به آب منطقه ای کرمان و راه و شهرسازی جنوب

یاد ایامی که خدمات جهادی معنا داشت

طب شیعه

خرما

سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان و 
دکتر رستگاری آدرس را دقیق تر اعالم 

کنید

با   جوانان  صمیمی  و  اندیشی  هم  ساعته  سه  نشست 
فرماندارومسئولین عنبرآباد 

و  اندیشی  هم  همایش  فراخوانی  طی  بار  نخستین  برای 
صمیمی جوانان عنبرآباد به مدت سه ساعت  بافرماندار و 

مسئولین در محل فرمانداری عنبرآباد برگزارشد.
در این دیدار تعدادی از جوانان عنبرآباد در خصوص مسائل 

ومشکالت شهرستان با بیان نظرات خود پرداختند
فرماندارعنبرآباد در این نشست گفت:برای نخستین بار طی 
فراخوانی از جوانان شهرستان جهت برگزاری همایش هم 

اندیشی دعوت نمودیم.
برای  تجمعی  و  مسئولین  به  دسترسی  گفت:شاید  وی 
جوانان امکان پذیر نبود ،امروز در خدمت شماعزیزان هستیم 
که پیشنهادات،انتقادات و راهکارهای شماجهت پیشرفت 

شهرستان بیان شود.
رئیسی گفت:چه بهتر از زبان آینده سازان مشکالت شنیده 
به  متعلق  مملکت  ،این  کنیم  پیگیری  آنها  رفع  ودر  شود 

شماجوانان است
وی بااشاره به سخنانی از رهبرانقالب در خصوص جوانان 
گفت:یکی از دغدغه های رهبر انقالب بحث جوانان است 

که باید به این قشر اهمیت بیشتری داده شود
قائل  وارزش  اهمیت  شماعزیزان  افزود:مابرای  وی 

هستیم،برای شماکه صاحب ارزش و اندیشه هستید.
دراین نشست سه ساعته جوانان عنبرآباد به بیان مشکالت 
خود در حوزه های مختلف پرداختند و مسئولین در جهت 

رفع مشکالت قول مساعد دادند.

امام جمعه عنبرآبادعنوان کرد
مسئولین مشکالت جوانان را برطرف کنند

حجت االسالم رضا ساالری امام جمعه عنبرآباد در نشست 
هم اندیشی و دیدار صمیمی باجوانان گفت:یکی از دغدغه 
های مقام معظم رهبری جوانان هستند و همیشه برای آنها 

وقت میگذارد.
وی گفت:قدر لحظاتی جوانی را بدانید واز لحظه لحظه آن 

باید بهره برد و ارتباط با خدا و امام زمان عج را برقرار کنید.
ساالری بیان داشت:مسئولین باید پیگیر مشکالت جوانان 
باشند ومشکالت آنها را برطرف کنیداین جوانان آینده سازان 

این مملکت هستند.
وی خاطرنشان کرد:جوانان باید مومن،وفاداربه نظام وارزش 

های نظام، امیدوار ،با نشاط وفعال و مبتکر باشند.
امام جمعه عنبرآباد به بیانیه گام دوم انقالب و عمل به آن در 
جامعه اشاره کرد و افزود:گام دوم انقالب را با جوانان پرشور 

وارزشی محکم تر برمی داریم.
ساز  زمینه  جوانان  به  گفت:اعتماد  عنبرآباد  جمعه  امام 
پیشرفت درآینده است وباید جوانان در تمام عرصه ها حضور 

پررنگ داشته باشند
وی بیان کرد:شهرستان عنبرآباد جوانان ارزشی،والیتمداری 
دارد که در تمام صحنه ها ثابت کردند که پشتیبان نظام  و 
والیت فقیه هستند و بنده به عنوان امام جمعه در همه حال 
در خدمت جوانان هستم و درب دفتر مابه روی همه جوانان 

باز است

عنبرآباد گام دوم انقالب با محوریت جوانان

خبـر

از  اینکه بعضی  به  اشاره  با  استاندار کرمان 
مدیران در استان کم کاری کرده و مصوبات 
جلسات را اجرایی نمی کنند گفت: ساختار 
پنجره واحد استان کرمان تغییر می کند تا 

روند صدور مجوزها در استان ساده تر شود.
کرمان،  از  تسنیم  خبرگزاری  گزارش  به 
محمدجواد فدایی در جلسه ستاد فرماندهی 
به  اشاره  با  کرمان  استان  مقاومتی  اقتصاد 
اینکه بر اساس آمار سازمان نظام مهندسی 
کشاورزی استان این سازمان در کرمان حدود 
15 هزار نفر عضو دارد که فقط هزار و 500 
نفر آنها شاغل هستند اظهار داشت: 13 هزار 
و 500 نفر مهندس کشاورزی در استان بیکار 

هستند.
وی با بیان اینکه بعضی از مدیران در استان 
کم کاری کرده و مصوبات جلسات را اجرایی 
نمی کنند گفت: دستگاه های استان موظفند 
اطالعات اشتغالزایی خود را در سامانه نیما 

ثبت کنند.

استاندار کرمان با اشاره به اینکه تا پایان امسال 
قرار است که هزار نیروگاه انرژی خورشیدی در 
استان ایجاد شود و این اقدام توسط کمیته 
امداد پیگیری می شود افزود: ساختار پنجره 

روند  تا  می کند  تغییر  کرمان  استان  واحد 
صدور مجوزها در استان ساده تر شود.

یحیی صادقی مدیرکل کمیته امداد استان 
کرمان در این جلسه با اشاره به اینکه از شش 

استان  در  فقر مطلق  رفع  برای  ماه گذشته 
103 نقطه تعیین شده و اطالعات منطقی 
داریم اظهار داشت: در مجموع استان از نقاط 
مختلف هزینه زندگی افراد مشخص شده و بر 
این اساس بسته های حمایتی مواد غذایی 

برای آنها داریم.
وی با بیان اینکه خط فقر منطقی و واقعی در 
استان کرمان برای ما مشخص است گفت: 
ورودی های ما برای تحت پوشش قرار گرفتن 
متوقف نمی شود و هر ساله تعدادی به افراد 

تحت پوشش ما اضافه می شود.
مدیرکل کمیته امداد استان کرمان با اشاره 
به اینکه تالش می کنیم تا افراد تحت پوشش 
موجود توانمند شده و از چرخه پوشش کمیته 
امداد حذف شوند عنوان کرد: ساالنه حدود 
500 میلیارد تومان اعتبار کمیته امداد استان 
هزار خانواری  بین جمعیت 102  که  است 
توزیع  استان  امداد  کمیته  پوشش  تحت 

می شود.

اجرای مصوبات استان کرمان معطل کم کاری تعدادی از مدیران است
پرواز، تنها گزینه عبور و مرور مردم دو 

طرف جاده روستای خضرآباد 

به  باتوجه  که  عنبرآباد  شهرستان  توابع  از  خضرآباد  روستای 
ورودی شهر عنبراباد به این شهر وصل شده است و فاصله آن تا 

مرکز شهر کمتر از 2 کیلومتر میباشد.
از جاده وسط خضرآباد که گذر کنی گاردریل هایی که در وسط 
این جاده کشیده شده است راه ارتباطی عبور و مرور از دوطرف 
مسدود شده و مردم گاها از روی گاردریل ها با ارتفاع بیش از 

یک متر باید بپرند.
بهرحال در دو نقطه این مسیر محل عبور عابر پیاده و دانش 
آموزان جانمایی شده و تابلو آنها نصب شده است اما این دانش 

آموز و عابر پیاده از کجا باید گذر کنند.
از روی گاردریل پرواز کنند؟ یا از زیر گاردریل عبور نمایند؟

بخاطر همین بی مدیریتی و ندیدن محل عبور پیاده و یا عدم 
نصب پل هوایی باعث تخریب نقاط مختلفی از گاردیل شده که 

بهرحال مقصر اصلی مسولین و مدیران امر هستند.
گرچه این نقطه همیشه شاهد حوادث بیشماری هستیم اما 
هرچه زودتر محل عبور عابرین پیاده و پل هوایی در این مسیر 

نصب گردد.تا شاهد این مشکالت نباشیم.

ابوذر  وزیر کشور در حکمي  به گزارش نشریه خرما، 
عطاپور وزیري را به سمت فرماندار شهرستان جیرفت 

منصوب کرد.

در حکم دکتر رحماني فضلي خطاب به ابوذر عطاپور 
وزیري آمده است: 

به موجب این حکم و بنا به پیشنهاد استاندار محترم 
کرمان به سمت فرماندار شهرستان جیرفت به مدت 

چهار سال منصوب می شوید.
و در چارچوب  به خداوند متعال  اتکال  با  امید است 
وظایف مصوب در راستای تحقق اهداف و آرمان های 
سیاستهای  و  ایران  اسالمی  جمهوری  مقدس  نظام 
دولت تدبیر و امید و پیروی از منویات رهبر معظم انقالب 
اسالمی حضرت آیت الله العظمی خامنه ای "مدظله 

العالی" موفق باشید.
عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور

به  خطاب  فضلي  رحماني  دکتر  حکم  در 
محمودرئیسی آمده است:

به موجب این حکم و بنا به پیشنهاد استاندار 
شهرستان  فرماندار  سمت  به  کرمان  محترم 
عنبراباد به مدت چهار سال منصوب می شوید.
امیـد اسـت بـا اتـکال بـه خداونـد متعـال و 
در چارچـوب وظایـف مصـوب در راسـتای 
تحقـق اهـداف و آرمـان های نظـام مقدس 
سیاسـتهای  و  ایـران  اسـالمی  جمهـوری 
دولـت تدبیر و امید و پیروی از منویات رهبر 
معظـم انقـالب اسـالمی حضرت آیـت الله 

العظمی خامنـه ای »مدظله العالی« موفق 
باشید.

عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور

با حکم وزیر کشور ابوذر عطاپور وزیری به سمت فرماندار 
شهرستان جیرفت منصوب شد

وزیر کشور در حکمي محمودرئیسی را به سمت فرماندار 
شهرستان عنبراباد منصوب کرد

به  از سرشاخه های هلیل رود  انتقال آب 
شهر کرمان و هفت باغ که موجب خشک 

شدن و ویرانه جنوب کرمان خواهد شد.

امروز جمعی از اصحاب رسانه و خبرنگاران 
جنـوب کرمان در پی مطالبه گـری در کنار 
سـدصفا رود اعتـراض خودشـان را بـه ایـن 

تصمیم نادرسـت مسـولین  اعالم کردند.
از  آب  انتقال  ادامه  از  مدیران  است  الزم 
سرشاخه های هلیل رود خودداری نمایند 

و باعث تلف شدن زندگی یک میلیون نفر 
و  کشاورزی  آنها  اصلی  شغل  که  انسان 

دامداری است نشوند

حسرت خبرنگاران جنوب کرمان در کنار تونل انحرافی آب سرشاخه های هلیل رود جنوب



 مضرات آب یخ
با توجه به گـرما و نوشیدن زیاد آب یـخ،

این هشدار را جـدی بگیرید! ابوعلی سینا می گـوید: اگـه 
آب یخ شمـا را در جوانی  بیمار نکنـد ، حتمـًا در میانسالی 

شما را سخت بیمار خواهد کرد!
آب یخ باعث چسبیدن چـربی دور عروق قلب شده وعامل 
انسداد چهار رگ اصلی قلـب و سکتـه یـا ایـست قلبی می  
شـود. شایــد شنیــده باشیــد افــراد جـوانی که ایست قلبی 
می  کنند و از دنیـا می  روند، علت اصلی ایـن اتفاق بد ،  

نوشیدن آب یخ می  باشد!
آب یخ اولیـن و بزرگتـرین عـلت سیــروز کبد ونابودی کبد 
محسوب میشود، چون آب یخ باعث چسبیدن چربی دور 
جداره کبد می شود و متاسفانه باالی نود درصد کسـانی کــه 
در انتظار پیـوند کبد هستن، قبلش به نوشیـدن آب خیلی 

خنک عادت داشتند!
درکل نوشیدن آب یخ باعث از کار افتادن  لوزالمعده و بیماری 
دیابت می  شود! آب یخ باعث از بیـن رفتن عاج روده و معده 

شــده و مـوجب سرطان دستگاه گوارش می شود!
 شاکر باشیم

کفـش  ها انگشت نما شـده بـود و جیبش خالی بـود. روزی 
در مسیـر از کنـار مغازه ای می گـذشت؛ مأیوسانه به کفش ها 
نگاه می کـرد و غصه نداشتن همه  وجود او را گرفـته بود. در 
همین حین جوانی کنارش ایستاد ، سالم کرد و با  خنده 

گفت: چه روز قشنگی
مرد به خـود آمد ، نگاهی به جوان کرد و از تعجب دهـانش 
باز مانـد. جـوان خوش سیما و خنده بر لب ، پا نداشت. 
پاهایش از زانو قطع بود! مـرد هاج و واج ، پاسخ سالمــش 

را داد و سـر  شرمندگی پایین آورد و دور شد
که: غصه  میزد  نهیب  به خودش  و  بـود  رفته  فرو  فکر  به 
می خوردی، کفش نداری؟ و از زندگی دلگیـر بودی؟ دیدی 
آن جوان را کـه پا نداشت ؛ اما خـوشحال بود و از زندگی  
خوشنود! بعضی وقت ها ما قدر داشته هامون رو نمیدانیم 

...
 دزد نان و قاضی

در شهـری پیـرمردی را بـه خاطر دزدیدن نـان بـه دادگاه 
احضار کـردند پیرمـرد به اشـتباه خـود اعـتراف کـرد و کار 
و  بودم  توجیه کـرد که خیلی گرسنه  اینگونه   را  خودش 

نزدیک بود بمیرم
قاضی گـفت تـو خـودت مـیـدانی که دزد هستی و مـن ده 
دالر تو را جریمـه میکنم و میدانم که توانایی پرداخت آنرا 
نداری، به همین خاطـر مـن جـای تـو  جریمه را پرداخت 

میکنم
هـمـه سکـوت کـرده بـودنـد و دیـدنـد کـه  قاضی ده  دالر 
درآورد و درخـواست کـرد تا به خزانه بابت حکم پیرمرد واریز 

شود
سپـس به  حاضـرین در جلسه گـفت هـمٔه شما محکـوم 
هستید و باید هـر کـدام  ده دالر جریمه پرداخت کنید ، چون 
شما در شهری  زندگی میکنید که فقیری مجبور میشـود 
تکـه  ای نان بدزدد . در آن جلسه دادگاه ۴80 دالرجمع شـد 

و قاضی آنها را بـه پیرمـرد بخشید
 غیرت در تشییع جنازه

برای تشییع جنازه  زنی رفته بودم، دیدم اطراف میت شلوغ 
طرفی  این  را  کفن  می گفت  یکی  بلند،  صدای  با  و  بـود 

بیاورید،
تا خـوب  پوشیده شـود . دیگـری دنبال محارم جنازه بود 

برای دفن...
صداها بلند بودندو بلند تر میشد، حریص و جدی بودند 
برای دفن پیرزن. همه  شان  غیرت داشتند، به این که چشم 
نامحرم به جسد نیفتد، جسدی که درکفن پیچیده شده بود! 

نگاهی به آنها کردم و با خودم گفتم :
این ها همان هایی نیستند که همسـرانشان رابیرون میبـرند 
با لباس های تنگ وکوتاه بدون حیا و شـرم. با عطرهایی 
که کوچه ها و  خیابان ها را طی می  کند ؟ آیا این ها، همان 

 هایی نیستند که دخترانشان...
غیرت شان کجاست؟ آن زمان کـه مـحارم  آنها شـب و روز 
بـدن خـود را در مـعـرض دید عموم قرار می دهند؟ چـرا برای 
زنده هایی که درمیانشان هستند غیرت ندارند وبرای جسد 

پیرزن ُمرده ای چنین غیورند
این جا بـود که دلـم می  خـواست به همه شان  تسلیت 
بگـویم ، بخاطر مـرگ قلب شان در برابر زنـدگان و زندگی 

قلب شان در برابر ُمردگان !
 حساب و کتاب چشم

یکی از شاگردان مرحـوم آیت  الله  بهجت نقل میکند از آقا 
پرسـیدم: چطور میشود  امام زمان عجـل الله تعالی فرجه 
الشریف را درک کرد؟ فرمود زیاد  قرآن بخوانید و به قرآن زیاد 

نگاه کنید
وقتی این حرف را شنیدم، قرآن خواندن روزانه  ام ترک نشده 
بود ، یک روز خیلی دلم گـرفت. با خودم گفتم توی این مدت 
که قرآن خـواندم ، چـرا نبایـد درونم یک  حـس نزدیـک شدن 
به  امام زمان عجل  الله تعـالی  فـرجه الشـریف داشته باشـم؟

بعد از اتمـام جلسه ، بدون این که حرفی بزنم، آقا برگشتند 
به من فرمودند: چشم آدم باید مواظب باشه. اگر کسی 
میخواد آقـا امــام زمـان عجـل الله تعـالی فـرجـه الشریف رو 
ببینه ، بایـد مواظب چشمش باشـه کـه  گناه نکنـه. سـرم رو 
انـداختم پایین ، حساب و کتاب چشم  هایم خیلی وقت بود 

از دستم در رفته بود
 تابش خورشید

خورشید همیشه نـور می  افشاند و زمین یکی از میلیون ها 
نقطه ای است که از نور خو رشید بهره می  گیرد ، اما برای 
این که از نور خورشید بهره  مند شود می بایست در معرض  

تابش آن قرار بگیرد
این که شب  ها نصف کره  ی زمیـن از نور خورشید بی  بهره 
است نه برای این است که خورشید به سمت زمین نمی تابد، 
بلکه زمین باید موضع خود را تغییردهد. توبه  تغییر وضعیت 
انسان نسبت به خداوند است ، نه تغییـر وضعیت خـداوند 

نسبت به انسان

 کدام مستحق تریم؟
پیـرزن بیـرون میـوه فروشی زل زده بود به مردم که میوه 
میخریدن. شاگرد میوه فـروش تنـد تند پاکت های میـوه 
رو توی ماشین ها می گذاشت و انعام می گرفت  پیرزن با 
خودش فکر میکرد چی میشد اونم میتونست میوه بخره 

ببره خونه
چشمـش افتـاد به جعبه بیـرون مغازه که میوه های خراب و 
گندیده داخلش بود. با خودش گفت چه خوبه سالم ترهارو 
ببره خونه. میتونست قسمت های خراب میوه ها رو جدا کنه 

و بقیه رو بده به بچه  ها ، بچه ها خیلی خوشحال میشدن
نشست پای جعبه میوه. تا دستش رو برد داخل جعبه شاگرد 
ُدنبال  بـرو  اوخـه   ، ِننـه  نـزن  میوه فـروش صدا زد دست 
کارت! پیرزن  خجالت کشید، بلند شد و یواش یواش راه 
افتاد. چند قـدم دور شده بود که یه خانمی صداش زد: مادر 

جـان مادر جان
پیرزن ایستاد، برگشت و به زن نگاه کرد! زن لبخندی زد 
و بهش گـفت اینا رو برای شمـا گرفتم. سـه تا پالستیک 
دستش بود پر از میـوه مـوز و پرتغال و انار . پیـرزن گـفت : 
دسِتت َدرد نُکنه ِننه مـن ُمسَتحق نیستم. زن گفت: من 
مستحقم مادر . من  مستحق داشتن شعورانسان بودن و به 

هم  نوع توجه کردنم. جان بچه هات بگیر
 خط قرمز مردم

به نام خـدا  دوباره نزدیک ایام محرم شد وعده ای بی مایه 
فکری،   روشن  قافله  از  نماندن  عقب  برای  افتاد  یادشان 
خزعبالت به هــم ببافنـد. وزیــر تازه از راه رسیــده بهـداشت 

اخـیرا جمـالتی به ایـن مضمون افاضه فرموده:
که تعــداد زیــاد مجالـس عـزاداری باعث افســردگی مــردم 
شــده و این افسردگی نهایتا به خودکشی  ها منجر می شود. 
من بنا ندارم دربــاره مســائل جـزئی سیاسی صـحبتی کنــم 

، امــا وقتی بنــا به وهــن  مقدسات باشد سکوت نمی کنیم
اوالبه آقای وزیر متذکر میشوم  که مساله اشــک و عــزاداری 
بر مــصائب اهـل بیت علیهم السالم خط قرمزهمه مردم 
ماست و همــه می  دانند این عزاداری  ها، بهجت آورست 
نه افســرده کننده و این اشک  ها عامل شهادت است نه  

خودکشی ...
ثانیا جنـاب وزیر فرامـوش نکنند یکی از عوامـل افسـردگی 
، هزینه  های کمـرشکن درمان است که مــردم عزیزانشـان 
جلوی چشمشان پرپر میشوند و توان درمانشان را ندارند. 
پــس اگر خیلی به فکــر شـادی مـردم هستیـد وظیفــه 
خـود را در قبــال خـدمت به مــردم انجــام بدهـیــد و وارد 
مسائلی که می تواند  شما را به قهقرا ببرد نشــوید. در آخر هم 
به ایشان توصیه می کنــم  از ایــن  اراجیف توبه کــند وگـرنه 
چوبش را میخورد به بد سرنوشتی دچار خواهد شد. سید 

مجید بنی فاطمه
 در کنار هم بودن

بزرگی میگفت صبـح هـا که دکمـه لباسـم را می بندم ، به این  
فکر می کنم که چه کـسی آنهـا را بـاز خواهـد کـرد؟ خودم 

یا ُمرده شور؟
دنیا همین قدر غیرقابل پیش بینی است به آنهـایی که 
دوستشان دارید ، بی بهانه بگـوییـد دوسـتت دارم . بگـویید 
در ایـن دنیای شـلوغ ، سنجاَقت کرده ام به دلـم. بگـویید 
از عمِر شکوفه  تر  با هـم بودنمـان، کوتاه  گاهی  فرصت 
هاست . بودن ها را قدر بدانیم! نبودنها همین نزدیکی ست 

 نعمت های خدا
یه فلج قطع نخـاعی از خـواب که بیـدار بشـه منتظره یك نفر 
بیـدار بشه ، سـرش مـنت بذاره و ببرتش دستشویی و حمام 
و کارای دیگـه شـو انجام بـده . میـدونی آرزوش چیـه؟ فقط 

یك بار دیگه خودش بتونه راه بره و کاراشو انجام بده
یه نابینا از خواب که بیدار میشه، نور رو نمیبینه،  خورشـید 
و نمیبینه ، صـبح رو نمیبینه. میـدونی آرزوش چیـه؟ فقط 
یك بار فقط یك روز بتونه عزیزاش و آسمون و زندگی رو با 

چشماش ببینه
یه ناشنـوا و الل آرزوشه بشنـوه بتونه با زبانش حرف بزنه . یه 
بیمار تنفسی دلش میـخـواد امـروز رو بتـونه بدون کـپسول  

اکسیژن نفس بکشه
اآلن مـشکل ما چیـه دوست مـن؟ دستت رو بـذار رو زانـوت و 
از تمـام وجـودت و نعمتایی که خدا بهت داده استفاده کن و 
به روزی فکرکن که شایـد همین نعمتا رو از دست بدی . پس  

شکرگزاری کن و از نعمت هات استفاده کن...
مرحـوم آخـوند مالعلی همـدانی خـدمـت حاج حسنعلی 
مـوعظه  تقاضـای  ایشــان  از  و  اصفهانی رسید  نخودکی 
کرد. فرمـود: مرنج و مرنجان! مرحوم مالعلی همدانی می 
گـوید خـوب  مرنجان راحـت است، کسی را از خـود ناراحت 
نمیکنیم، اهانت به  کسی نمیکنیم، غیبت کسی را نمیکنیم 

و..این میشود، اما مرنج را چه کار کنیم؟
کـسی ب ه ما بـدی می کـند ، غیبت مان را میکند، پول مان 
را میخـورد، قطعا انسان رنجش پیدا می کنـد. میشود چنین 

چیزی که  انسان نرنجد؟ شیخ فرمودند بله
عرض کردچگونه میشود؟ فرمـود خودت را کسی ندان. 
عیـب کار ما همیـن جاست ما خـودمان را کسی میـدانیم 
، به ثروت، به علـم ، به ریاست مـان و بـه هـر چیزی می 
بالیم ، لـذا هیچ کس جرأت نـدارد به ما تو بگوید..! آیت الله  

مجتهدی تهرانی
 خانه های قدیمی

خانه های قـدیمی را دوست داشتم چون چایی همیشه دم 
بود ، روی سماور ، توی قـوری و درب خانـه همیشـه باز.. . 
مهمانی ها دلیـل و  برهان نمی خـواست. غـذاها ساده و 
خانگی بود، بویـش نیازی به هود نداشت. عطـرش تا هفت 
خـانه می رفت، کسی نان خشک نداشت. نان بـرکت سفره 

بود. 
مهماِن ناخوانده، آب خورشت را زیاد می کـرد. بـوی شـب 
بوهـا و خـاک نم خـورده حیاط غـوغا می کرد. خبـری از 
پرده های ضخیـم و مـجلسی نبـود ، نـور خـورشید سهمی 
از خانه های قدیم بود! دلخوری ها مشاوره نمی خواست. 
دوستی ها حساب و کتاب نـداشت.  سالم هـا اینقـدر معنـا 

نداشت

✍جسد مارسا دختربچه سه ساله اهل دهستان میجان که در 
سیالب رودخانه فصلی این منطقه غرق شده بود، پیدا شد.

✍به گزارش روابط عمومی فرمانداری جیرفت: رئیس ستاد 
بحران شهرستان جیرفت روز پنجشنبه اظهار داشت: با تالش 
نیروهای بسیج، هالل احمر، تیم افرود، کوهنوردی پس از پنج 

روز جست و جو امروز دختربچه جیرفتی کشف شد.
اعالم  نخستین ساعات  از  کرد:  بیان  وزیری  ✍ابوذر عطاپور 
این خبر مجموعه ستاد بحران شهرستان جیرفت با مدیریت 
دستگاه های مختلف فرماندهی این عملیات را آغاز و امروز 

این عملیات به پایان رسید.
سیالب  مسیر  در  خودرو  دستگاه  یک  کرد:  تصریح  ✍وی 
رودخانه میجان جیرفت گیر کرد که داخل این خودرو یک زن 
و شوهر  و فرزند سه ساله شان بوده اند که با قصد ترک محل 
سیالب اقدام به خروج از خودرو می کنند اما در طول مسیر 
پدر خانواده که کودک را در آغوش داشته به علت شدت جریان 

سیل، کودک را از دست می دهد.
✍وی ضمن تشکر از تمامی مجموعه هایی که در این عملیات 
همکاری کرده اند، افزود: با تالش جمعی عملیات جستجوی 

جسد دختربچه سه ساله به پایان رسید.
✍رئیس ستاد بحران جیرفت این حادثه دردناک را به پدر و مادر 

مارسا دختربچه سه ساله اهل دهستان میجان تسلیت گفت.
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نکته های ناب خبر

مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان، گفت: 
تعلیم و تربیت تمام ساحتی؛ روح حاکم بر سند 
تحول بنیادین است و مدارس باید در مناطق 

کانون تربیتی محله شوند.
به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه 
خبرنگاران جوان از کرمان، احمد اسکندری 
نسب؛ مدیر کل آموزش و پروش استان کرمان 
پرورش  و  آموزش  شورای  جلسه  در  امروز 
منطقه کشکوئیه، گفت: تربیت تمام ساحتی 

از اهداف اصلی سند تحول بنیادین آموزش و 
پرورش است.

او همراهی و همگرایی مثلث مربی، دانش آموز 
و والدین را در موفقیت و رسیدن به اهداف ما 
را در آموزش و پرورش الزم و ضروری دانست 
توانمندی های  و  آموزش  به  توجه  افزود:  و 

خانواده ها ضروری است.
اسکندری نسب زمینه اعتماد بین خانواده ها 
و آموزش و پرورش را مهم عنوان کرد و گفت: 

مدیران توانمند، با برنامه، دلسوز و عالقمند 
دستگاه  پیشرفت  و  توسعه  شرایط  می تواند 

تعلیم و تربیت و جامعه را فراهم کنند.
مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان با اشاره 
به بیانات مقام معظم رهبری )مدظله العالی( 
در دیدار با معلمان در هفته بزرگداشت معلم 
در سال ۹۸، تصریح کرد: مدارس نباید کانون 
ساختن  و  شوند  دشمن  برای  سرباز  تربیت 
آموزش و پرورش بر اساس سند تحول در گام 

دوم انقالب جزو اولویت های اصلی ما است.
و  آموزش  اینکه  به  اشاره  با  اسکندری نسب 
پرورش متعلق به همه آحاد ملت است، اظهار 
است  نمایان  جامعه  در  امروز  آنچه  داشت: 
نتیجه عملکرد سال های گذشته است ما است 
در این صورت است که باید به آینده این نظام و 
تربیت نیروی ماهر و کارآمد توجه ویژه ای داشته 

باشیم.
باید سرمایه گذاری  ما  اینکه همه  بیان  با  او 

کنیم بر روی نسلی که در اختیار ما است تا 
از منابع ما به خوبی و بهینه استفاده کنند، 
افزود: چرخش های تحول آفرین در آموزش و 
پرورش با خلق تمامی موقعیت های یادگیری 

در مدرسه محقق خواهد شد.
مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان، گفت: 
مدرسه به عنوان کانون تربیت محله باید برای 
تربیت نسلی در طراز جمهوری اسالمی ایران 

نقش آفرینی کنند.

مدارس باید کانون تربیتی محله شوند

خرما

✍به گزارش خبرگزاری خانه ملت، 
نشست  در  پور   کمالی  یحیی 
علنی امروز)دوشنبه 7 مردادماه( 
مجلس شورای اسالمی در نطق 
نام  به  گفت:  خود،  دستور  میان 
خداوند لوح و قلم، حقیقت نگار 
داننده  که  خدایی  عدم،  و  وجود 
سرآغاز  نخستین  هاست،  راه 
وسعت  به  سالمی  آغازهاست. 
تمدن  پهنای  و  هلیل  های  کرانه 
هفت هزار ساله اش که قامت بر 
نقوش  اثبات  با  تا  است  افراشته 
برجسته بر الواحی گلی و تپه های 
کنار صندل که منشا تاریخ و خط 
را از سومری ها در بین النهرین به 
ایران منتقل کند،  جنوب شرقی 
سالمی به قامت نخل های استوار 
از  سالمی  آباد،  عنبر  و  جیرفت 
اعماق قلب دل سوختگان گرمای 
جنوب، سالمی از بارگاه ملکوتی 
احمد،  سید  سلطان  زادگان  امام 
سید عبدالله و سید حسین تقدیم 
به ساحت ملت بزرگ ایران و رهبر 
فرزانه و عالیقدر جهان اسالم و همه 
شهیدان گرانقدری که با نثار جان 
اسالمی  انقالب  پیروزی  خویش 
را تثبیت نموده اند و شما امنای 
استان  شریف  مردم  و  ملت  خانه 
کرمان، جنوب کرمان به خصوص 
حوزه انتخابیه ام شهرستان های 
جیرفت و عنبرآباد که هر چه توفیق 
مدیون  و  مرهون  دارد  امروز  به  تا 
صداقت، پاکی و همراهی آنها در 

این مدت بوده است.
و  انقالب  هدایتگری رهبر معظم 
سپاه پاسداران لرزه بر اندام دشمن 

انداخته است

✍نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد 
در مجلس شورای اسالمی، ادامه 
داد: اقدامات حساب شده دفاعی 
و دیپلماتیک جمهوری اسالمی، 
اضمحالل  به  را  آمریکا  و  اروپا 
در  اقدامات  این  است  کشانده 
فارس  خلیج  منطقه  کشورهای 
از  هایی  نشانه  و  افتاده  موثر 
تغییر رفتار در آنها دیده می شود 
از   بایست  می  میان  این  در  که 
و  انقالب  هدایتگری رهبر معظم 
سپاه پاسداران انقالب اسالمی به 
عنوان یک ارتش انقالبی و مکتبی 
و همه نیروهای مسلح که این روزها 
لرزه بر اندام دشمن انداخته اند، 

تشکر کنم.
مردم  مقاومت  کرد:  تصریح  ✍وی 

ایران در حال به بار نشستن است، 
ایران  مردم  داشت  انتظار  ترامپ 
ظرف چند ماه تحت فشار تحریم 
رشد  ولی  کنند  می  شورش  ها 
ایران  ملت  اعتقادی  و  اجتماعی 
و  داد  باد  بر  را  ترامپ  آرزوی  این 

نقش بر آب کرد.
کمالی پور یادآور شد: در شرایطی 
که بسیاری از کشورهای جهان با 
پنجه  و  دست  امنیتی  مخاطرات 
نرم می کنند، حفظ و تامین امنیت 
جمهوری اسالمی ایران در فضایی 
آکنده از تهدیدات استکبار جهانی 
خاموش  های  مجاهدت  مرهون 
کسوت  در  که  است  سربازانی 
گمنامی و سنگر مقدس اطالعاتی 
در جنگ پنهان با دشمنان نظام 
ایران  اسالمی  جمهوری  مقدس 

پیکار می کنند.
وی خاطرنشان کرد: در این راستا 
قطع  و  بیگانگان  نفوذ  با  مبارزه 
دسترسی جاسوسی از مراکز مهم 
و حیاتی کشور یکی از ماموریت ها 
و مصادیق وزارت اطالعات در این 
عرصه است، لذا ضمن قدردانی از 
اقدامات ارزشمند و جهادی وزارت 
جامعه  اعضای  سایر  و  اطالعات 
و  شناسایی  در  کشور  اطالعاتی 
جاسوسی  شبکه  کردن  منهدم 
آمادگی  سیا  اطالعاتی  سازمان 
خویش را جهت هر گونه حمایت از 

آنان اعالم می داریم.
✍کمالی پور افزود: از دولت انتظار 
فضای  بر  بیشتری  نظارت  داریم 
فرهنگی جامعه داشته باشد دولت 
یک  مانند  تواند  نمی  اسالمی 
دولت سکوالر نسبت به اخالق و 
غیر  و  تفاوت  بی  جامعه  فرهنگ 
مسئول باشد، همچنین این روزها 
فضای مجازی آثار منفی خود را به 
نمایش گذاشته است و الزم است 
دولت اقدام الزم را معمول دارد تا 
بیش از این شاهد تخریب بنیان 

های فکری، اعتقادی، اخالقی و 
فرهنگی جامعه نباشیم.

دولت  است  الزم  کرد:  بیان  ✍وی 
کاالهای  توزیع  سامانه  درباره 
یارانه آن به  اساسی به طوری که 
تصمیم  سریعتر  بازگردد،  مردم 
بگیرد، همین طور در باب حذف 
یارانه بگیران غیره نیازمند که در 
همین جا مراتب گالیه مندی خود 
هدفمندی  سازمان  عملکرد  از  را 
نه  که  دارم  می  اعالم  ها  یارانه 
به  سامانه  این  نه  و  پاسخگوست 

روی مردم باز می شود.
✍کمالی پور اظهار کرد: سالهاست 
کرما  استان  اجرایی  مدیریت 
غیر  طرح  اجرای  بر  اصرار  با  ن 
کارشناسی انتقال آب از سرشاخه 
های هلیل میلیاردها تومان سرمایه 
در  است  کرده  تلف  را  کشور  این 
حالی که همگان می دانند برای 
رفع این مشکل راهی جز انتقال 
آب از دریای عمان و خلیج فارس 

نداریم.
اقدامات  از  تشکر  ضمن  وی   ✍
در  قضائیه  قوه  ریاست  جهادی 
برخورد با مفاسد اقتصادی و تحول 
بنیادین در بدنه دستگاه قضایی، از 
وی خواست با دستور به مسئوالن 
این  جلوی  استان  این  قضایی 
فاجعه را بگیرند تا رفع دغدغه از 
مردم نجیب جنوب کرمان بشود 
به سرنوشت سد  نیز  این طرح  و 

گتوند دچار نشود.     
مجلس  در  مردم  نماینده  ✍این 
که  دهم، مطرح کرد: سالهاست 
کالن  کشور  همه  زنیم  می  فریاد 
شهرها و مراکز استان ها نیستند، 
مردم  از  اعظمی  درصد  امروز 
و  کرمان  جنوب  شریف  و  نجیب 
انتخابیه  حوزه  های  شهرستان 
راه  سالم،  آشامیدنی  آب  فاقد  ام 
و  بهداشت  آسفالته،  دسترسی 
جوانان  شرمنده  و  هستند  برق 

که  هستیم  خود  التحصیل  فارغ 
همین دیروز با اندک بارانی فاجعه 
ای ایجاد شد و یکی از عزیزانمان 
فرزند دلبند خودش را از دست داد 
که به ایشان تسلیت می گوییم و از 
همه مسئوالن می خواهم که برای 
توسعه جنوب استان کرمان کاری 
نامتوازن  توسعه  این  به  و  بکنند 

پایان بدهند.
پروژه های راه و شهرسازی جنوب 

کرمان تعطیل هستند
حقوقی  کمیسیون  رییس  ✍نایب 
شورای  مجلس  قضایی  و 
پروژه های  کرد:  تاکید  اسالمی، 
راه و شهرسازی تعطیل هستند، 
سرجاد  ورودی  پل  دو  احداث 
پیش  کندی  به  آباد  جنگل  و 
راه  وزیر  که  داریم  انتظار  می رود، 
انجام  اقدام عاجلی  و شهرسازی 
شهری  مبلمان  و  سیما  دهد، 
شهرستان های جیرفت و عنبر آباد 
وضعیت اسفناکی را تجربه می کند 
برای آن فکری عاجل کنید، بانوان 
به عنوان بخش اعظمی از جامعه 
گونه  هر  از  ها  شهرستان  این  در 
امکانات رفاهی، تفریحی و ورزشی 
بی بهره هستند و حتی یک پارک 
اختصاصی مربوط به بانوان در این 
مناطق وجود ندارد و هیچ امکان 
وجود  نیز  آنان  فرهنگی  فعالیت 
داریم که  استدعا  از دولت  ندارد، 
در  کاری  عظیم  جامعه  این  برای 

خور شان آنها انجام دهند.
کرد:  بیان  پایان  در  پور  ✍کمالی 
حاشیه  کشاورزان  حقابه های 
تکلیف  تعیین  عدم  رود،  هلیل 
چاه های شماره یک و پنج، چاه 
های اکتشافی، بحران، ساماندهی 
بودن  باال  ها،  رودخانه  حاشیه 
قیمت نهاده های کشاورزی، کود، 
سم، بذر و ملزومات از دغدغه های 
کرمان  استان  جنوب  کشاورزان 
است، برای آن کاری انجام دهید، 
مردم جنوب استان کرمان ابتدای 
اسالمی  انقالب  گیری  شکل 
تقاضای انتزاع از استان کرمان و 
تشکیل استان جداگانه را داشته 
شدن  فراهم  به  عنایت  با  که  اند 
جنوب  در  ها  زیرساخت  تمام 
استان کرمان نیازمند یک مصوبه 
از هیات دولت به مجلس هستیم 
که انشاالله مردم این منطقه به حق 

خود برسند.

کمالی پور در نطق میان دستور :

پروژه های راه و شهرسازی جنوب کرمان تعطیل هستند

جسد دختربچه سه ساله جیرفتی 
پیدا شد

آگهی تشکیل مجمع عمومی موسس انجمن صنفی 
کارفرمایی سردخانه داران جنوب کرمان

بدینوسـیله بـه اطـالع کلیـه فعـاالن در صنـف مذکـور میرسـاند در جلسـه مجمـع 
عمومـی موسـس انجمـن صنفـی در تاریـخ ۳، ۶، ۱۳۹۸ روز یکشـنبه سـاعت ۸شـب 

در محـل تـاالر بـاغ مـادر برگـزار میگـردد.
لـذا از کلیـه عالقمنـدان جهـت شـرکت در جلسـه مجمـع عمومـی انجمـن صنفـی 

دعـوت بعمـل مـی ایـد .
دستور کار جلسه :

۱ تصویب اساسنامه 
۲ انجام انتخابات هیات مدیره و بازرسان 

۳ انتخاب روزنامه جهت درج اگهی .
باتشکر 

هیئت موسس

✍اقدام قاطع دیگر از سوی قوه قضائیه 
✍ختم رسیدگی به پرونده شرکت کیمیا 

خودرو
حکم متهمان پرونده کیمیا خودرو صادر شد

✍در پرونده شرکت کیمیاخودرو اسپرلوس متهمان مهدی فتاحی 
نیا، مرتضی فتاحی نیا و دل نیا فتاحی نیا مدیرعامل این شرکت 
به اتهام مشارکت در کالهبرداری شبکه ای به ترتیب به تحمل 

۲۵ سال، ۱۵ سال و ۲۰ سال حبس محکوم شدند.
✍این متهمان که اعضای یک خانواده هستند، به استرداد همه 
اموال منقول و غیرمنقول کسب شده از محل کالهبرداری، 
رد مال به شکات، پرداخت جزای نقدی معادل مجموع اموال 

و انفصال دایم از خدمات دولتی هم محکوم شدند.  
۷✍ متهم متواری این پرونده هم به صورت غیابی محاکمه 

شده اند.
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شهردار  داوری  مهندس 
خصوص  این  در  دوساری 
که  های  پیگیری  گفت:با 
طی چندماه گذشته انجام 
طریق  از  توانستیم  دادیم 
کل  شهرداریهای  سازمان 
تانکر  دستگاه  یک  کشور 
رایگان  بصورت  آبرسانی 
تحویل  سمنان  در  امروز 

بگیریم. 
کرد:این  خاطرنشان  وی 
خودرو بیش از 900میلیون 
وطی  دارد  ارزش  تومان 
سومین  گذشته  چندسال 

که  هست  دستگاهی 
دوساری  شهرداری  به 
اختصاص داده شده است. 
داشت:با  بیان  داوری 

توجه به توسعه فضای سبز 
وکنده  معابر  وزیرسازی 
از  یکی  گاز  شرکت  کاری 
برای  ضروری  نیازهای 

شهرداری بحث تانکر بود.
گفت:  دوساری  شهرداری 
تقدیر  دارد  جا  همچنین 
مدیرکل  از  ویژه  وتشکر 
محترم امور شهری داشته 
مشکالت  پیگیر  که  باشم 
شهرداری  کمبودهای  و 

دوساری هستند. 
کل  سهمیه  است  گفتنی 
کشور 30دستگاه تانکر بود 
با  تانکرها  این  از  یکی  که 
پیگیری مهندس داوری به 
تعلق  دوساری  شهرداری 

گرفت

با همت و پیگیری شهردار دوساری

یک دستگاه خودروی تانکر به ماشین آالت شهرداری دوساری 
اضافه شد

جیرفت شهری است که قدمت آن به بلندای تاریخ 
قبل از خط میخی است.

اما شهر جیرفت در بستر حوادث روزگار در فراز و 
نشیب های زیادی روزگار گذرانده است.

به گزارش نشریه خرما، امروز که تمام نقاط کشور 
درگیر تحریم و مشکالت اقتصادی هستند شهرداری 

جیرفت برای خدمت به مردم این شهر شب و روز 
نمی شناسد.

تصدی  زمان  در  جیرفت  شهر  به  رسانی  خدمت 
زاده  الله حسین  نعمت  مدیریت شهری مهندس 
شهردار این شهر با توجه به اوج تحریم های ظالمانه 
توسط استکبار جهانی به اوج خود رسیده و هرروز 

شاهد خدمت و خدمات جدیدی در نقاط مختلف 
شهر جیرفت هستیم.

و  احداث  جیرفت،  شهر  های  ورودی  ساماندهی 
تجهیز بوستان های شهر، ساماندهی مناطق متروکه 
شهر، اتمام و تجهیز ساختمان شهرداری جیرفت، 
آسفالت کوچه ها و معابر شهر جیرفت، موزائیک کاری 

پیاده روها، کلنگ زنی و احداث بوستان های محله 
ای در نقاط مختلف شهر، روشنایی نقاط مختلف 
شهر، ساماندهی محالت کلرود و کهوروئیه که سالها 
مظلوم مانده بودند و اکنون نصب تابلوهای نامگذاری 

کوچه های شهر جیرفت در حال انجام است.
کوچه ها و مناطق شهر جیرفت در گمنامی مطلق 
یا  و  میهمان  به  میخواستی  اگر  و  می بردند  بسر 
مسافری آدرسی بدهی باید با انگشت دست مسیرها 

را بیان میکردی.
اما امروز با تدبیر شهردار سخت کوش و جوان جیرفت 
و محالت  این گمنامی کوچه ها  بر  پایانی  شاهد 

خواهیم بود، که نصب تابلوها معابر و کوچه های شهر 
جیرفت بسرعت در حال انجام است :

تابلوی  شهر  سطح  معابر  تابلوهای  نصب  روند   
خیابانهای بعثت ؛کشاورزی شمالی و جنوبی؛سمیه، 
خیابان جانبازان، بولوار عفاف و خیابان ازادگان، بولوار 
هلیل ، خیابان فجر و.... اتمام و بقیه مناطق در حال 

انجام است.
ها  کوچه  و  محالت  جیرفت  شهر  مناطق  تمامی 
تابلوهای نامگذاری در حال نصب هستند که جزئی 
از ادامه خدمات شهرداری در مناطق مختلف شهر 

جیرفت میباشد.

با تدبیر مهندس حسین زاده،

پایانی بر گمنامی کوچه های شهر جیرفت

به گزارش نشریه خرما، شهر عنبراباد با 
توجه اینکه در حال توسعه و پیشرفت 
میباشد، در این ایام مهندس مراد دینا 
شهردار و اعضای شورای شهر عنبراباد 
در  خدمت  حال  در  ادعا  بی  بصورت 
نقاط مختلف این شهر هستند و مدار 
و  اکمال  این شهر در حال  توسعه در 

پیشرفت است.
خدمات  شاهد  گذشته  روز  چند  در 
بی نظیری بودیم که حیفمان آمد آنها 
توسط  نکنیم، که  به مردم معرفی   را 

خدمتگذاران آنها در حال انجام است.
به گوشه ای از خدمات جهادی شهردار 
شهر  شورای  و  شهرداری  مجموعه  و 

عنبراباد میپردازیم:
شن ریزی،زیرسازی وآسفالت خیابان 

نارنج درشهرک نارنج
جمعه  امام  دفتر  خیابان  آسفالت 

قدیم)امام(
آسفالت کوچه امام شماره۱۲ واتصال 

آن به خیابان مدرس
باهنر)مختاراباد(که  خیابان  آسفالت 
بیش از۳دهه از آسفالت آن میگذرد که 
کامال تخریب شده بودویکی از ورودی 

های پرتردد به شهر عنبراباد می باشد.

بلوار باهنر درمختاراباد شامل دوالین 
الین  هر  که  باشد  می  وغربی  شرقی 
که  دارد  طول  ۱۵۰۰متر  به  نزدیک 
مجموعا حدود۳۰۰۰متر این معبر مهم 

دردستور کار اسفالت قرارگرفت.

اسفالت نمودن کانال های شرکت گاز 
بترتیب همچنان ادامه دارد وتاآخرین 

کانال آسفالت خواهدشد
جدول گذاری،موزاییک کاری واسفالت 
خیابان شهید رجایی که این خیابان 

پرتردد هم بیش از ۳دهه ازاسفالت آن 
میگذرد وکامال تخریب گردیده بود

التاسـیس  جدیـد  بلـوار  آسـفالت 
جمهوری کـه یکی از کارهـای ماندگار 
مهنـدس دینـا شـهردار عنبرابـاد مـی 
باشـد کـه سـه راه امیرابـاد را تبدیـل به 
چهارراه نمـوده وبار سـنگین ترافیکی 
خیابـان امـام ومرکز شـهر با بازگشـایی 
وتاسـیس این محور مهم روان نموده و 
زیبایـی خاصی به این قسـمت ازشـهر 

داده اسـت.
افتتاح وراه اندازی رادیو پارک در پارک 

الله های گمنام
سازی  وزیر  ریزی  شن  عملیات  آغاز 
خیابان پاسداران)سپاه( واماده نمودن 
آن برای آسفالت ز دیگر اقدامات هفته 
گذشته مهندس دینا و همکارانش می 

باشد.
نشریه خرما این خدمات را ارج نهاده و 
از شهردار و مجموعه شورای شهر تقدیر 

و تشکر بعمل می آورد.
در پایان از تعامل و همکاری مهندس 
روابط  مسول  کشیتی  محمدعلی 
عمومی شهرداری عنبرآباد بی نهایت 

سپاسگزاریم.

دینا، بی ادعا و خدمتگزار


