
رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار هزاران نفر از فرماندهان سپاه: 

فشار حداکثری شکست خورده است
 به کاهش تعهدات هسته ای ادامه می دهیم

خرما
سال هفتم   شماره  174  یکشنبه 14 مهر ماه 1398   

6 اکتبر  2019  ،  7 صفر 1441  قیمت 1000 تومان
هفته نامه 4 صفحه ای ، منطقه ای  استان های : قم- کرمان - فارس  

هرمزگان- سیستان و بلوچستان- یزد_ چهارمحال بختیاری

مدیر آموزش و پرورش شهرستان جیرفت خبر داد: 

اهداء 5 هزار جفت کفش و 4 هزار و نهصد کیف 
به دانش آموزان بی بضاعت جیرفت

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش های  دفاع مقدس استان کرمان :

مقاومت جهانی مدیون 
سردار سلیمانی است

نماینده ولی فقیه در استان کرمان :

ایران حرف خود را با قدرت در 
دنیا  مطرح می کند

مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان  اعالم کرد: 

راه اندازی ۱۷ هنرستان کارآفرین در استان
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 مسابقات تکواندو بین باشگاهی 
شهرکرمان  برگزارشد

زمان اجرای مصوبه اعمال یک 
مقطع تحصیلی باالتر برای ایثارگران 

2از سال 96 است 3

دادستان عمومی و انقالب جیرفت 
گفت:پرونده رصد اموال نامتعارف دو 
نفر از مدیران اجرایی در این شهرستان 
همچنان باز و تحقیقات تکمیلی در این 
زمینه ادامه دارد. »حسین سالمی« در 
گفت وگو با ایسنا با بیان اقدامات انجام 
شده در رابطه با رصد اموال نامتعارف 
دو نفر از مدیران اجرایی افزود:رصد 
اموال نامتعارف دو نفر از مدیران در 
شهرستان جیرفت همچنان باز است و 

تحقیقات تکمیلی ادامه دارد.
سیاست  از  خرسندی  ابراز  با  وی 
های کلی دستگاه قضایی بر اساس 
تاکیدات رهبر معظم انقالب در برخورد 
با فساد اظهار کرد: اموال و دارایی های 
مدیران باید رصد شوند زیرا این مهم از 
هر گونه زمینه و شائبه فساد جلوگیری 

می کند.
اموال  رصد  کرد:  بیان  سالمی 
نامتعارف دو مدیراجرایی کلید خورده 
است و کارشناسان اقتصادی دستگاه 
تحقیقات  تکمیل  حال  در  نظارتی 
نتیجه  حصول  محض  به  هستند، 

نهایی اسامی را به افکار عمومی اعالم 
خواهیم کرد.

دادستان عمومی و انقالب شهرستان 
جیرفت تصریح کرد: متاسفانه با توجه 
دارایی  و  اموال  نفر  دو  این  اینکه  به 
هایشان را به نام اقوام و بستگان درجه 
حدودی  تا  کار  کنند،  می  سه  و  دو 

با  باید  اما  با مشکل روبرو می شود، 
واقعیت  به  رسیدن  برای  حساسیت 

جلو رفت.
انقالب جیرفت  و  دادستان عمومی 
مدیر  دو  اموال  اینکه  دلیل  گفت:به 
اجرایی بیش از میزان حقوق، درآمد و 
مزایا ی آنها است این مهم در دستور 

کار قرار گرفته است.
پیگیر برگزاری دادگاه مدیران متخلف 

به صورت علنی در شهرستان بودیم.
وی به آخرین وضعیت پرونده دانشگاه 
عشایری  کل  پزشکی،اداره  علوم 
روستایی  تعاون،  سازمان  و  جنوب 
نیز اشاره کرد و افزود: بنده به عنوان 
مدعی العموم نسبت به رای صادره 
علوم  دانشگاه  پرونده  خصوص  در 
محض  به  و  کردم  اعتراض  پزشکی 
اینکه رای قطعی صادر شود به اطالع 

عموم رسانده خواهد شد.
پیگیر  گفت:  جیرفت  دادستان 
به  متخلف  مدیران  دادگاه  برگزاری 
صورت علنی در شهرستان بودیم اما 
به دلیل اینکه اتهامات متوجه رئیس 
عدم  شهرستان  در  رسیدگی  بوده، 
صالحیت خورده است و هم اکنون 
دست  در  استان  مرکز  دادسرای  در 

رسیدگی می باشد.
سازمان  پرونده  به  رسیدگی  از  وی 
موضوع  عنوان  به  روستایی  تعاون 

حیف و میل بیت المال خبر داد.

دادستان جیرفت  تشریح کرد: 

پرونده رصد اموال نامتعارف و اختالس مدیران دولتی همچنان زیر ذره بین

در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان کرمان مطرح شد: 

فرمان جهادی درجلسه 
اقتصاد مقاومتی کرمان
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حضــرت آیــت اللــه خامنــه ای بــا تحســین توانایــی هــای مجموعــه عظیــم مقاومــت در مواجهــه بــا جبهــه متحــد کفــر و ظلــم، 
افزودنــد: نقــش ســپاه پاســداران در ایــن عرصــه بــه قــدری برجســته اســت کــه دشــمنی آشــکار مســتکبران و جبهــه بدهــای 
عالــم را علیــه ســپاه برانگیختــه اســت کــه البتــه دشــمنی ایــن جبهــه خبیــث بــرای ســپاه پاســداران افتخــار بزرگــی اســت.

 لوله کشی گاز شهرهای دوساری و مردهک بزودی آغاز می شود

ــهرداران  ــه ش ــم نام ــاء تفاه  امض
ــرکت گاز  ــک باش ــاری و مرده دوس

جهــت لولــه کشــی 
فرمانــدار  رئیســی  حضــور  بــا 
عنبرآباد،یوســفی معــاون سیاســی 
فرمانداری،نماینــده  وامنیتــی 
ــهرداران  ــرکت گاز و ش ــی ش حقوق
ــه  ــم نام ــک تفاه ــاری و مرده دوس

شــهرداران باشــرکت گاز جهت لوله 
کشــی منعقدوبــزودی لولــه کشــی 

ــد    ــد ش ــاز خواه آغ
فرمانــدار  رئیســی  ��محمــود   
ــاد در حاشــیه ایــن نشســت  عنبرآب
گفت:اختالفاتــی بیــن شــهرداران 
و پیمانــکاران شــرکت گاز در بحــث 
لولــه کشــی وجــود داشــت کــه ایــن 

ــد   ــرف ش ــکالت برط مش
لولــه  داشــت:بزودی  بیــان  ��وی   
ــک  ــهرهای مرده ــی گاز در ش کش
و دوســاری آغــاز خواهــد شــد و 
میطلبــد در ایــن خصــوص مــردم با 

ــد.   ــکاری کنن ــکار هم پیمان
 ��فرمانــدار عنبرآبــاد گفت:طبــق 
قرارداد شــرکت گاز تا یکســال آینده 

لوله کشــی گاز در شــهر مردهک 
و دوســاری بــه اتمــام خواهد رســید 
بهرمنــد  گاز  نعمــت  از  مــردم  و 

ــد    ــد ش خواهن
کــرد:  نشــان  خاطــر  ��رئیســی 
امیدواریــم در آینــده نزدیــک  مــردم 
ــاد از نعمــت گاز  شهرســتان عنبرآب

ــوند  ــد ش بهرمن
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آاقیان ب  جنا ارجمند  رباردان 
 دکتر وحید و حاج مسعود و مهدی امکلی 

بــا کمــال تاســف رحلــت جانســوز بــرادری عزیــز و خدمتگــذاری صدیــق و 
قاضــی پاکدســت مرحــوم مغفــور )حاج حمیــد کمالــی( را به محضر شــما و 
خانــواده محتــرم و همســر و فرزنــدان آن مرحــوم تســلیت عرض نمــوده و از 
خداونــد متعــال رحمــت و مغفرت الهــی را بــرای آن مرحوم و صبر و تســلی 

را بــرای کلیــه بازمانــدگان  مســئلت داریم. 

ما نشرهی رخ  هیئت تحرریهی 



 

پیشگیری از سرطان ریه فراتر از خودداری از استعمال سیگار 
است. بیش از نیمی از افرادی که در این زمان به سرطان ریه مبتال 

می شوند ، سیگاری های فعلی نیستند.
 استعمال دخانیات عامل اصلی سرطان ریه است

 1- سیگار نکشید 
استعمال دخانیات عامل اصلی سرطان ریه است و 80 تا 90 
درصد از دالیل سرطانهای ریه را تشکیل می دهد. ترک سیگار 
هرگز دیر نیست. برای کسانی که به سرطان ریه مبتال شده اند ، 

ترک سیگار ممکن است بقا را بهبود بخشد.
آنچه بسیاری از مردم متوجه نیستند این است که بیماری انسداد 
مزمن ریوی )مانند آمفیزم و برونشیت مزمن( یک عامل خطر 
 COPD مستقل برای سرطان ریه است. به عبارت دیگر ، ابتال به
خطر ابتال به سرطان ریه چه سیگاری بودن یا نبودن خود را تا حد 

بسیار قابل توجهی افزایش می دهد .  
متأسفانه خطر سرطان ریه پس از ترک فرد به حالت عادی بر نمی 
گردد و سرطان ریه در حال حاضر در افراد سیگاری سابق بیشتر از 

افراد سیگاری فعلی است.
 2- خانه خود را از نظر رادون بررسی کنید :

برای افراد غیر سیگاری ، چک کردن خانه شما برای رادون اولین 
کاری است که می توانید برای پیشگیری از سرطان ریه انجام 
دهید. رادون علت اصلی سرطان ریه در افراد غیر سیگاری و 

دومین علت اصلی سرطان ریه در کل است.
 رادون علت اصلی سرطان ریه در افراد غیر سیگاری است

 3 - در محل کار مراقب باشید و آگاه باشید
تخمین زده می شود که تا 29 درصد از سرطان های ریه در مردان 
مربوط به قرار گرفتن در معرض شغل کار با مواد سرطان زا باشد.   
بسیاری از این موارد به طور جمعی با سیگار کشیدن کار می کنند 
تا خطر شما را حتی بیشتر کند. کارفرمایان ملزم به تهیه برگه داده 
ایمنی مواد در مورد مواد شیمیایی هستند که ممکن است در 

هنگام کار در معرض آن باشید. حتمًا این موارد را بررسی کنید.
 4 - در خانه مراقب باشید و آگاه باشید

همچنین پیشگیری از سرطان ریه در خانه نیز حائز اهمیت است. 
مواد شیمیایی که به سرطان ریه کمک می کنند ، نه تنها در محل 
کار یافت می شود بلکه ممکن است زیر سینک شما یا در گاراژ 
شما باشد. برچسب های محصوالت خانگی را با دقت بخوانید و 
دستورالعمل های استفاده ایمن را دنبال کنید. دود چوب از اجاق 
گازهای چوبی و شومینه نیز ممکن است خطر ابتال به سرطان ریه 

را افزایش دهد.

خواص سیاه دانه در روایات اهل البیت )ع(
�� ازجمله در حدیثي از پیامبر)ص( درباره شب معراج 
آمده است : شب معراج دراثناء پیمودن راه، به عده 
از فرشتگان برخورد کردم که می گفتند: ای  ای 
محمد)صلی الله علیه وآله( حجامت را به اّمت توصیه 
بفرما و بهترین درمان برای شما حجامت و خوردن 

سیاهدانه و ُقسط است.
امام رضا علیه السالم سیاه دانه و بوییدن گل نرگس 
خاصیت ایمنی در برابر زکام را دارند. امام رضا )علیه 
السالم( می فرماید:گل نرگس ببویید؛ زیرا از زکام، 

ایمنی می بخشد و همچنین است سیاه  دانه.
��امام موسی بن جعفر علیه السالم: 

روایت شده است که سیاهدانه مبارک است و بیماری 
اند:  از بدن خارج می کند. فرموده  را  های مزمن 
درسیاه دانه شفاي هر دردي است مگر مرگ  و بر 

شما باد به خوردن عسل و سیاه دانه

مضرات مواد شوینده
�� در عصر های گذشته از موادی مثل سرکه و نمک 
به عنوان ضد عفونی کننده و از گیاه چوبک اشنان، 
چربی های حیوانی و خاکستر برای ساخت صابون 
های قلیایی استفاده می شد؛بطوریکه این صابون 
ها عاری از هر گونه مواد شیمیایی بوده و حتی برای 

جانورانی مثل مورچه و کالغ خوراکی بوده است.
های  شوینده  ممکن  حد  تا  شود  می  توصیه  لذا 
طبیعی را جایگزین این مواد شیمیایی کرده و در 
و  دستشویی  مایع  شامپوها،  از  استفاده  صورت 
ظرفشویی به  نسبت ۱:۱ با سرکه طبیعی مخلوط 

سازید تا از اثرات مخرب این مواد در امان بمانید.

امام صادق علیه السالم :
برنج ، خوب خوراکی است! روده ها را فراخ می کند و 
بواسیر را ریشه کن می سازد . ما بر مردم عراق ، غبطه 

میخوریم که برنج و خرما خرک می خورند .

 پیامبرخدا )صلے الله علیه وآله(
گرمی »غذا«، برکت دارد…

استفـــاده از غــــذاهای سرد
میتواند با آسیب های دندانی
هـمــــراه و در برخــی اوقات

اسپاسم های ناگهانی و شدید
عـــروقی در سر و صورت را

برای فرد در پی داشته باشد.

�� چه کارهایی نباید ایستاده انجام داد
��پوشیدن شلوار به صورت ایستاده موجب سیروز 
به  پوشیدن کفش  اندوه می شود.  و  و غم  کبدی 
صورت ایستاده موجب بیماری های صعب العالج 
می شود. نوشیدن آب در شب به صورت ایستاده 

موجب سیروز کبدی و درد های العالج می شود.
ایستاده موجب درد های  به صورت  ��غذا خوردن 
ایستاده  صورت  به  کردن  شانه  شود.  می  العالج 
موجب ضعف قلب و فقر می شود.ادرار کردن به 
صورت ایستاده به خاطر عدم تخلیه ی کامل ادرار، 
موجب بیماری های مثانه و مجاری ادراری می شود. 
آمیزش به صورت ایستاده زمینه ی شب ادراری فرزند 

را فراهم می کند.

درمان سوختگی
�� مالیدن مرتب عسل در سوختگی های 

سطحی مانع تاول زدن و باعث ترمیم 
سریع پوست میشود!

💢
�� خواص گالب:

��خوردن گالب را به بیماران قلبی توصیه می کنند. 
نوشیدن روزانه یك لیوان دوغ مخلوط با گلبرگ های 
گل  محمدی، برای تنظیم کار هاضمه، خصوصا در 

روزهای گرم پیشنهاد می شود
�� برای مشکالت روحی روانی، مصرف گالب قبل 
از رابطه پیشنهاد می شود که عالوه بر افزایش میل 
رابطه  برای  وی،  بدن  کردن  گرم  و  خانم  جنسی 
جنسی بهتر، ضدداسترس و آرامش بخش و حتی 
گیاه  غرب،  در  است!  خستگی  رافع  و  آور  نشاط 
)جینکو( را برای کاهش استرس پیشنهاد می کنند، 
ولی مثل گالب نیست که مصرف طوالنی مدتش، 

عوارضی برای شخص نداشته باشد.
گالب تحریك  کننده هورمون ها بوده و میل جنسی را 
افزایش می دهد و تا حدودی  تنظیم کننده قاعدگی 

است.

حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقالب اسالمی  در دیدار 
هزاران نفر از فرماندهان سپاه پاسداران، سپاه را نهادی پرافتخار و 
رشدیابنده در مسیر تعالی و پیشرفت خواندند و با بیان توصیه هایی 
بسیار مهم افزودند: معتقدم سپاه می تواند بسیار بیشتر از این، 

پیشرفت کند.
ایشان همچنین با اشاره به شکست بی تردید سیاست فشار 
حداکثری امریکا و تسلیم نشدن ایران در مقابل نظام سلطه گفتند: 
آنها اخیرًا با کمک رفقای اروپایی شان برای مالقات با رئیس جمهور 
کشورمان و ایجاد یک حالت نمایشی از شکست ایران، تالشی 
بی نتیجه کردند اما ایران با جدیت و قاطعیت و تا رسیدن به نتیجه 

مطلوب به کاهش تعهدات هسته ای ادامه خواهد داد.
رهبر انقالب همچنین با اشاره به سختی وضع معیشتی مردم 
تأکید کردند: اگر نگاه به داخل، قوی و منطقی و مجاهدانه انجام 

شود، در معیشت و زندگی مردم تأثیر مثبت خواهد داشت.
رهبر انقالب، سپاه پاسداران را در میان پدیده های گوناگوِن برآمده 
از انقالب، دارای خصوصیاتی خواندند که در سایر برکات انقالب، 

کمتر دیده می شود.
بحبوحه  در  سپاه  افزودند:  خصوصیات  این  تبیین  در  ایشان 
حوادث و هیجانهای بزرگ انقالب والدت یافت، در تالطم عظیم 
دفاع مقدس رشد کرد و به بلوغ رسید و بعد از جنگ نیز که دوران 
جبهه بندی های عمیق و وسیع سیاسی و فرهنگی میان انقالب 
و دشمنان بود، سپاه بدون لغزش و انحراف توانست مسیر رشد و 

تکامل را ادامه دهد.
یا  با دو راهی »تعالی  الله خامنه ای مواجه شدن  حضرت آیت 
فردی،  زندگی  در  اجتناب ناپذیر  غالبًا  ای  مرحله  را  انحطاط« 
سیاسی و اجتماعی افراد، سازمانها و حتی انقالبها خواندند و 
افزودند: سپاه از این دوران و دوراهی نیز سربلند خارج شد و بدون 
فرسودگی یا انحطاط، عناصر اساسی هویت خود را حفظ کرد و به 

سمت تعالی ادامه حرکت داد.
رهبر انقالب با اشاره به »ریزشها و رویشها« در همه مجموعه ها 
افزودند: در سپاه نیز ریزشهایی وجود داشته است اما قضاوت 
قاطع بنده این است که در سپاه، غلبه با رویشها بوده است و حرکت 

رویشی به سمت پیشرفت و تعالی ادامه داشته است.
ایشان در همین زمینه به عرصه نورانی و درخشان جهاد و شهادت 
اشاره کردند و افزودند: سی سال پس از دفاع مقدس، شهادت 
دالوِر جا افتاده ای همچون شهید همدانی و نوجوان تازه رسیده ای 
همچون شهید حججی نشان دهنده استمرار طراوت و هویت سپاه 

در این عرصه است.
رهبر انقالب با بیان معیاری اساسی افزودند: برای قضاوت صحیح 
درباره هر مجموعه و دستگاه، باید موفقیتها و ناکامی های آن 
مجموعه را با هم مقایسه کرد که با این معیاِر مبنایی و مهم،  سپاه از 

پرافتخارترین مجموعه های کشور است.
حضرت آیت الله خامنه ای در ادامه برای قضاوت دقیق تر در زمینه 
مقایسه موفقیتها و ناکامی های سپاه به بیان چند سرفصل مهم 

پرداختند.
ایشان در سرفصل و معیار »نوآوری و خالقیت« یادآوری کردند: 
سپاه در اوایل جنگ برای داشتن حتی دو خمپاره دچار مشکل 
بود، اما امروز در تولید و ساخت ابزارها و تجهیزات پیشرفته و 
همچنین در شیوه های نظامی و دفاع مبتکرانه به مرحله برجسته 

ای رسیده است.
رهبر انقالب اسالمی »ورود پرتوان به عرصه های گوناگون خدمات 

اجتماعی و مورد نیاز مردم و کشور« را سرفصل دیگری خواندند که 
قضاوت صحیح درباره سپاه پاسداران را ممکن می سازد.

حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره به فعالیتهای قرارگاه سازندگی 
خاتم االنبیاء به عنوان بازوی اجرایی قوی دولتها، فعالیت بسیار 
گسترده و مؤثر سپاه در محرومیت زدایی در مناطق مختلف کشور 
و حضور برجسته و تعیین کننده این نهاد در حوادثی نظیر زلزله 
کرمانشاه و سیل اوایل امسال تأکید کردند: مجموعه کارهای سپاه 
در عرصه خدماتی، اجتماعی و مردمی با هیچ سازمان و دستگاه 
دیگری قابل مقایسه نیست و در سازمانهای نظامِی جهان نیز نظیر 

ندارد.
ایشان در سرفصلی دیگر »فعالیتهای سپاه در عرصه فرهنگ و هنر 
و اندیشه« را نیز برجسته ارزیابی کردند و افزودند: »نگاه و نقش 
سپاه در جغرافیای مقاومت در منطقه« معیار دیگری برای قضاوت 

درباره سپاه پاسداران انقالب اسالمی است.
حضرت آیت الله خامنه ای با تحسین توانایی های مجموعه عظیم 
مقاومت در مواجهه با جبهه متحد کفر و ظلم، افزودند: نقش سپاه 
پاسداران در این عرصه به قدری برجسته است که دشمنی آشکار 
مستکبران و جبهه بدهای عالم را علیه سپاه برانگیخته است که 
البته دشمنی این جبهه خبیث برای سپاه پاسداران افتخار بزرگی 
است. رهبر انقالب »تالش برای حفظ معنویت« را سرفصل بسیار 
مهمی خواندند که سپاه به آن اهتمام جدی داشته و تالش کرده 
از باران رحمِت معنویت برای طراوت و زیبایی و عزت خود استفاده 
کند. حضرت آیت الله خامنه ای در جمع بندی این بخش از 
سخنانشان تأکید کردند: سپاه پاسداران در عمر پر برکت خود در 
زمینه سخت افزاری و نرم افزاری در جاده تعالی و پیشرفت کاماًل 

جلو رفته و اوج قابل توجهی گرفته است.
رهبر انقالب اسالمی با اشاره به دشمنی های مستمر امریکا و جبهه 
استکبار و امتداد کوچک آنها در داخل بر ضد سپاه که نمونه بارز آن 
تحریم سپاه است، گفتند: این دشمنی ها که به علت موفقیت ها و 
پیشرفت های سپاه پاسداران است، عزت سپاه را در چشم دوست و 

حتی دشمن افزایش خواهد داد.
خود  فرزندان  را  پاسدار  سپاهیان  خامنه ای  الله  آیت  حضرت 
خواندند و افزودند: من صد در صد از سپاه راضی هستم اما به 
این حد از پیشرفت سپاه قانع نیستم و معتقدم این نهاد براساس 
توانایی ها و استعدادهای خود می تواند ده و حتی صد برابر رشد 

و پیشرفت کند.
ایشان در ادامه هشت توصیه برای استمرار حرکت پرشتاب و رو به 

پیشرفت پاسداران انقالب اسالمی بیان کردند.
»به هیچ وجه نگذارید سپاه پیر، محافظه کار و به وضع موجود قانع 
شود«. این اولین توصیه حضرت آیت الله خامنه ای بود. ایشان در 
همین خصوص گفتند: برای آنکه روحیه جوان در سپاه استمرار 
یابد و این سازمان به مرحله پیری نرسد، باید جوانگرایی که در 
سپاه آغاز شده، ادامه یابد، نوگرایی و روشهای خالقانه ادامه یابد و 
با انتقال تربیت دینی و انقالبی و روحیه شهدای نام آور به نسل های 

بعدی، از انقطاع نسلی جلوگیری شود.
»حفظ آمادگی در مواجهه با حوادث بزرگ« دومین توصیه رهبر 
انقالب اسالمی بود که گفتند: یکی از خصوصیات بارز سپاه از 
ابتدا تاکنون، سینه سپر کردن و حضور در صف مقدم مواجهه با 

حوادث بزرگ بوده است که این روحیه باید حفظ شود.
حضرت آیت الله خامنه ای در همین خصوص حفظ آمادگی های 
علمی و عملی و آگاهی های سیاسی و استحکام سازمانی سپاه 
در عرصه های اقتصاد مقاومتی و رونق تولید، کمک به محرومان و 

خدمت رسانی و مقابله با دشمنی ها را ضروری خواندند.
توصیه سوم رهبر انقالب به سپاه پاسداران »از دست ندادن نگاه 

وسیع و فرامرزی به جغرافیای مقاومت« بود.
ایشان گفتند: نباید قناعت کنیم به منطقه خودمان و با انتخاب یک 

چهاردیواری، کاری به تهدیدهای پشت مرزها نداشته باشیم.
رهبر انقالب افزودند: نگاه وسیع فرامرزی که مسئولیتش با سپاه 
است، عمق راهبردی کشور است و گاهی از واجب ترین واجبات 

هم الزم تر می شود اما برخی متوجه این مسئله نیستند.
رهبر انقالب اسالمی چهارمین توصیه خود به سپاه را اینگونه 
مطرح کردند، »از دشمن مطلقًا نترسید اما کاماًل هوشیار باشید و 

ارزیابی واقعی و صحیحی از دشمن داشته باشید«.
حضرت آیت الله خامنه ای تأکید کردند: نباید از دشمن هر اندازه 
هم که قوی باشد، ترسید اما نباید دشمن را، هرچقدر هم که 

کوچک باشد، به حساب نیاورد.
ایشان در توصیه پنجم خود خطاب به سپاه خاطرنشان کردند: 
با همه اجزاء عظیم تشکیل دهنده نظام اسالمی اعم از دولت، 
مجلس و قوه قضاییه و بخش های گوناگون، همکاری و هم افزایی 
داشته باشید. البته این هم افزایی و همراهی به معنای جدایی 
سپاه از عناصر هویتی خود نیست و سپاه باید عناصر هویتی خود 

را صددرصد حفظ کند.
»مردمی بودن« توصیه ششم حضرت آیت الله خامنه ای به سپاه 

بود.
ایشان گفتند: مردم دوست، مردم پذیر و مردمی رفتار باشید و از 
فخرفروشی، دنیا طلبی و اشرافی گری جدًا پرهیز کنید، زیرا سپاه 

از ابتدای تشکیل، مردمی بوده است.
»اولویت قرار دادن کار و روحیه جهادی در همه عرصه ها« دیگر 
توصیه رهبر انقالب اسالمی به سپاه بود که گفتند: کار جهادی در 
مقابل تنبلی و بی تفاوتی و کار امروز را به فردا انداختن قرار دارد که 

متأسفانه برخی بخشهای کشور دچار این مشکل هستند.
و  حفظ  بر  خود  هشتم  توصیه  در  خامنه ای  الله  آیت  حضرت 
تقویت معنویت، انس با قرآن، توکل به خدا و توسل به اهل بیت 
علیهم السالم و در میان نیروهای سپاه و خانواده های آنان تأکید 
کردند. رهبر انقالب اسالمی در ادامه به مسائل بین المللی اشاره 
کردند و گفتند: اگر به تحوالت منطقه و جهان با دقت نگریسته 
شود، متوجه می شویم که دشمنان هرچه بیشتر هزینه می کنند، 

بیشتر ضرر می کنند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان در نشست خبری با 
اصحاب رسانه استان، گفت: آموزش و پرورش محور توسعه 
است و باید این گفتمان در جامعه غالب شود زیرا مسیر هر 
کاری که انتظار اجرایی شدن آن را در جامعه داریم، آموزش 
و پرورش است و باید همه کمک کنند و این حوزه دغدغه و 

اولویت همه باشد.
آموزش  عمومی  روابط  و  رسانی  اطالع  اداره  گزارش  به 
»احمد  ایسنا،  از  نقل  به  کرمان  استان  پرورش  و 
اسکندری نسب« امروز ۱۱ مهرماه ۹۸ در نشست خبری 
با اصحاب رسانه با اشاره به نقش اصحاب رسانه در جامعه، 
اظهار کرد: در ۴۰ سال گذشته دشمنان انقالب و نظام 
همیشه به دنبال ایجاد شکاف بین مردم و نظام و دولت بوده 
و تالش کردند یاس و نا امیدی را در جامعه حاکم کنند اما 
رسانه ها به خوبی نقش خود را ایفا نموده و این اجازه را به 
دشمنان نداده اند. وی افزود: آنچه موجب مایوس کردن 
دشمنان شده بیان واقعیات توسط رسانه ها بوده و اجازه 
نداده مردم را از نظام نا امید کند و به خوبی توانسته افکار 
جامعه را هدایت و در همه زمینه ها نقش آفرینی نماید. 
اسکندری نسب در ادامه عنوان کرد: سال تحصیلی جدید 
در قریب به ۷ هزار و ۷۷۰ مدرسه در استان کرمان در قالب 
۳۰ هزار و ۶۵۰ کالس درس به خوبی آغاز شده و ۶۵۲ هزار 

نفر دانش آموز مشغول به تحصیل شدند.
**استان کرمان رتبه اول کشور در مدارس شبانه روزی

وی با اشاره به اینکه قریب به ۴۲ هزار همکار فرهنگی در 
استان داریم، بیان کرد: قریب به ۳۲ هزار دانش آموز در 

مدارس شبانه روزی استان تحصیل می کنند و با ۲۸۰ 
مدرسه شبانه روزی، رتبه اول کشور را داریم.

مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان، گفت: تالش می 
کنیم در مدارس فضایی با مهر و آرامش برای دانش آموزان 
ایجاد کرده و بنا به فرمایش مقام معظم رهبری »مدرسه 
بتواند کانون اساسی برای خلق دنیای آینده بوده« و نقش 
مهمی که برای رسیدن جامعه به توسعه و پیشرفت دارد، 
محقق شود. وی تصریح کرد: تنها راهکار و میثاق نامه 
آموزش و پرورش، اجرایی کردن سند تحول بنیادین است 
که هم مطالبه مردم و هم مسووالن ارشد نظام به ویژه مقام 

معظم رهبری است که در دستور کار جدی ما قرار دارد.
این مقام مسئول افزود: روح سند تحول بنیادین، تربیتی و 
فرهنگی است و براساس این سند یکی از دستور کارهای 

جدی، مدرسه محوری است و معتقدیم مدرسه کانون اصلی 
تعلیم و تربیت و کانون مهارت آموزی و یادگیری و یاددهی 
است. اسکندری نسب با تاکید بر اینکه باید تالش کنیم 
مدارس ما مدارس آباد و با نشاط باشد و بچه ها از آمدن و 
ماندن در مدرسه احساس رضات بکنند، بیان کرد: انتخاب 
مدیران توانمند برای مدارس، ارزیابی کیفی مدرسه، نهادینه 
آموزی)آموزش  مهارت  مدرسه،  در  گیری  تصمیم  کردن 
همراه با تولید(، رفع موانع یاددهی و یادگیری و ... از جمله 
انجام می  اقداماتی است که در راستای مدرسه محوری 

دهیم.
** راه اندازی ۱۷ مدرسه کارآفرینی در استان

مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان گفت: در برنامه 
ششم توسعه باید ۵۰ درصد دانش آموزان به رشته های فنی 
و حرفه ای هدایت شوند و کرمان جزو نخستین استان هایی 
است که در این زمینه حرکت کرده و ۱۷ مدرسه کارآفرینی را 

در سال گذشته در سطح استان راه اندازی کرده ایم.
وی با بیان اینکه نباید رویکرد خانواده در فرستادن بچه ها به 
مدرسه فقط قبولی در کنکور باشد، افزود: راه اندازی اتاق 
بازی و یادگیری در مدارس استان را دنبال می کنیم که سال 
گذشته تعهد ۱۰۰ مورد را داشتیم اما ۱۵۰ مدرسه مجهز 
شد. اسکندری نسب تصریح کرد: آموزش و پرورش محور 
توسعه است و باید این گفتمان در جامعه غالب شود زیرا 
مسیر هر کاری که انتظار اجرایی شدن آن را در جامعه داریم، 
آموزش و پرورش است و باید همه کمک کنند و این حوزه 

دغدغه و اولویت همه باشد.
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صبحگاه  مراسم  در  علیدادی سلیمانی  حسن  حجت االسالم 
مشترک نیروهای نظامی مستقر در استان کرمان به مناسبت هفته 
نیروی انتظامی اظهار داشت: آنچه که نیروهای مسلح ما را ممتاز 
از نیروهای مسلح دنیا کرده چهار رکن مهم شامل عقیده به اسالم 
باالترین و برترین ادیان، با برنامه بودن، عملیاتی بودن و حضور 
به موقع در صحنه، فرماندهی و مدیریت نیروهای مسلح تحت 

مدیریت والیت فقیه و رهبری  انقالب است.
امام جمعه کرمان عنوان کرد: جمهوری اسالمی یکی از امن ترین 
کشورهای دنیا محسوب می شود و یکی از موثرترین کشورها در 
جغرافیای منطقه است و حرف خود را با قدرت در دنیا مطرح 
می کند و در دنیای پرآشوب امروز کشور را از همه پیچ های خطرناک 

عبور داده است.
نیروی انتظامی استان کرمان ۵۷۰ شهید تقدیم کرده است

سردار عبدالرضا ناظری فرمانده انتظامی استان کرمان اظهار 
داشت: امروز نیروی انتظامی در راستای اهداف پلیس جامعه محور 
بر این عقیده است که امنیت یک محصول اجتماعی و حاصل 

اهداف همه نهادها است.
وی با اشاره به اینکه همگان در راستای تولید، حفظ و ارتقاء امنیت 
نقش دارند، افزود: مردم، پلیس و سازمان ها در برقراری نظم و 
امنیت مکمل یکدیگر هستند، اتحاد و همدلی نهادها و سازمان ها 
موجب اقتدار نظام، برقراری نظم و امنیت پایدار و افزایش احساس 

امنیت در جامعه می شود.

نیروی  هفته  در  پلیس  جاری  سال  شعار  کرد:  عنوان  ناظری 
انتظامی پلیس هوشمند، امین مردم است اگر بخواهیم بیشترین 
خدمات را با سرعت، دقت و هوشمندی بیشتر به مردم ارائه کنیم 

الزمه ظرفیت باالتر از این هستیم.
فرمانده انتظامی استان کرمان با اشاره به اینکه نیروی انتظامی 
همواره در دهه های اخیر در حال پیشرفت در زمینه های مختلف 
بوده است، گفت: در این زمینه گام های خوبی در حوزه فناوری 

اطالعات و حرفه ای کردن همکاران برداشته است.
شهید،  کرمان ۵۷۰  استان  انتظامی  نیروی  داشت:  ابراز  وی 
یک هزار و۱۷۰ جانباز و ۳۶ آزاده سرافراز  را تقدیم نظام جمهوری 
ایران کرده است. ناظری با اشاره به آمار باالی تصادفات در استان 

عنوان کرد: امیدواریم با ارتقاء فرهنگ ترافیک رو به روز شاهد 
پیشرفت آن باشیم.

همه تأمین امنیت بر عهده نیروی اننطامی نیست
محمدجواد فدایی استاندار کرمان در صبحگاه مشترک نیروهای 
مسلح استان به مناسبت هفته نیروی انتظامی اظهار داشت: 
نیروی انتظامی تا حد زیاد و قابل قبولی توانسته نظم و امنیت را در 
استان ایجاد کنند و این مسئله مورد رضایت مردم قرار گرفته است.
وی با اشاره به اینکه آن چیری که جامعه و مردم از پلیس انتظار 
تامین امنیت و ایجاد نظم است، گفت: امنیت خیلی  دارند، 
گسترده است و همه تأمین آن بر عهده نیروی اننطامی نیست و 

دیگر دستگاه ها نیز موظف هستند این امنیت را فراهم کنند.

نماینده ولی فقیه در استان کرمان :

ایران حرف خود را با قدرت در دنیا مطرح می کند

رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار هزاران نفر از فرماندهان سپاه: 

فشار حداکثری شکست خورده است به کاهش تعهدات هسته ای ادامه می دهیم

مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان  اعالم کرد: 

راه اندازی ۱۷ هنرستان کارآفرین در استان

طب شیعه

خرما

روزجمعه29/6/98مسابقات 
باشگاهی  بین  تکواندو 
باحضور  شهرکرمان 
بذر  گروه  از)  تکواندوکاران 
شهرکرمان،(  حاشیه  لبخند 
باشگاه  ورزش،  عالی  مدرسه 

درنا،باشگاه مهدی و  بشرا
بشرا  باشگاه  میزبانی  به 
مسابقات  دراین  و  شد  برگزار 
سنی. دورهای  در 

ل  نها نو ، ل سا خرد ، فه شکو
شد  برگزار  نوجوان،وجوان 

ونتایج زیر بدست امد:
 رده سنی شکوفه ها

وزن اول:
نازنین زهرا رجبیان مقام اول

مبینا شریفی مقام سوم
وزن دوم:

آیدا قصر حمیدی،مقام اول
فائزه زینلی،مقام دوم

وزن سوم:
یسنا شریفی،مقام اول

نازنین زهرا معافی،مقام دوم
وزن چهارم:

ساجده سادات حسینی،مقام 
سوم

رده سنی خردساالن
ستایش زاهدی،مقام دوم

مهدیزاده،مقام  زهرا  یاسمین 
سوم

وزن پنجم
مبینا براتی،مقام سوم

وزن هشتم:
ریحانه سلیمانی،مقام دوم

وزن نهم:
فاطمه قلعه خانی،مقام دوم

وزن دهم:
دینا حسینی،مقام دوم
یکتا چالش،مقام سوم

رده سنی نونهاالن
وزن چهارم

معصومه براتی،مقام اول
رقیه عاقلی،مقام دوم

وزن پنجم
مبینا دهشت،مقام اول

هانیه غالمرضا قلعه خانی،مقام 
سوم

وزن ششم:
فاطمه زینلی مقام سوم

وزن هفتم:
کوثر دائی زاده،مقام سوم

وزن نهم:
آتنا اعظم پور،مقام اول

وزن دهم:
ریحانه درخشان،مقام دوم

رده سنی نوجوان:
زهرا رودری،مقام دوم

رده سنی جوان:
وزن اول:

خدیجه سعید،مقام دوم
وزن دهم:

مهال اصغری،مقام سوم
 در پایان تشکر از جناب اقای 
هئیت  دبیر  حسنی  خواجه 
تکواندو که  خیلی حمایتمان 
خسته  یه  وهچنین  کردند  
نباشی هم به استاد نجمه پور 
میرزای  که درطول سه ماه به 
بچه های حاشیه شهر اموزش 
دادند  وتالش میکنند که این 
بچه ها به مسابقات کشوری راه 

پیدا کنند

10 نکته برای پیشگیری از 
سرطان ریه

 مسابقات تکواندو بین باشگاهی 
شهرکرمان  برگزارشد

سالمت

»حفظ آمادگی 
در مواجهه با 
حوادث بزرگ« 
دومین توصیه 
رهبر انقالب 
اسالمی بود که 
گفتند: یکی از 
خصوصیات بارز 
سپاه از ابتدا 
تاکنون، سینه 
سپر کردن و 
حضور در صف 
مقدم مواجهه 
با حوادث بزرگ 
بوده است که 
این روحیه باید 
حفظ شود.

مدیر آموزش و پرورش شهرستان جیرفت از اهداء 5 هزار 
جفت کفش و 4 هزار و نهصد کیف مدرسه به دانش آموزان 

بی بضاعت شهرستان جیرفت خبر داد
مجید امیرتیموری در تشریح این خبر افزود: یک پکیج 
3 هزار جفتی کفش به همراه همین مقدار کیف با حضور 
فرماندار ورئیس شورای آموزش  و پرورش، با معاون آموزش 
متوسطه اموزش و پرورش و نماینده بانک تجارت بین دانش 

آموزان حوزه اسماعیلی توزیع شد.
وی اضافه کرد: 2 هزار جفت کفش و کیف نیز توسط خیران 
به انجمن اولیا و مربیان آموزش و پرورش اهداء شده است 
که بین واجدین شرایط و دانش آموزان نیازمند شهرستان 

توزیع می شود.
امیرتیموری خاطرنشان کرد: با شناسایی دانش آموزان بی 
بضاعت توسط مدیران مدارس این اقالم از طریق نمایندگی 
های آموزش و پرورش در بخش های مختلف بر اساس 

لیست ارسالی تقسیم خواهد شد.
مدیر آموزش و پرورش تصریح کرد: این هدایا به غیر از لوازم 
التحریر و پکیج هایی است که انجمن های خیریه شهرستان 

به دانش آموزان اهداء کرده اند.
وی ضمن قدردانی از تمام عامالن،  واسطان خیر اظهار 
امیدواری کرد: انشاءا... هیچ دانش اموزی به خاطر فقر از 

تحصیل باز نماند.

مدیر آموزش و پرورش شهرستان جیرفت خبر داد: 

اهداء 5 هزار جفت کفش و 4 هزار و نهصد کیف به دانش آموزان بی بضاعت جیرفت

خبر ورزشی



کپسول بدون دارو
نماز مثل کپسول می مونه، دیدید بعضی کپسـول ها داخلش دارو نیست . کپسول 
پانصد هـم بخـوریم  فایده نداره ، فقط پالستیک خوردیم. بعضی نمازهای ما هم 

اینجوریه . نماز می خونیم اما دروغ هم میگیم . غیبت هم می کنیم
بعضی ها نماز میخونیم ربا هم میخوریم، رشوه هم میگیریم ، نماز می خونیم اهل  

فحش و ناسزا هـم هستیـم. این نمازها مثل کپسول بدون داروست!!

فرق بعضی آدم ها
بعضی از آدم ها مثل یک آپارتمان هستند؛

مبله ، شیک ، راحت. اما دو روز که توش  زندگی میکنی ، دلت تا سرحد مرگ می 
گیره

 بعضی آدمها مثل یه قلعه هستند، خودت رو می ُکشی تا بری داخل ، بعد می بینی 
اون داخل هیچی نیست، جزچند تا سنگ کهنه و رنگ و رو رفته

امـا بعضی  ها مثل باغ هستند. داخل باغ میشی، قدم میـزنی ، نگاه میکنی عطرش 
رو بو میکشی ؛ رنگ هـا رو تماشا میکنی، میری و می گردی آخری در کار نیست، به 

دیوار که رسیدی  بن بست نیست ، می تونی دور باغ بگردی 
چه آرامشی داره ؛ همنفس بودن با کسی که دلش دریاست و تـو هـر روز یه چیزی 
می تونی ازش یاد بگیـری چـون روحـش بزرگه. الهی  زندگیتون مـملوء از وجـود این 

آدم ها باشه...

 ال اله  اال الّله با زبان
استادی بود که به شاگردان عقیده می آموخت ، ال اله اال الله یادشان میداد ، آن را 

برایشان شرح میداد و بر اساس آنها را  تربیت میکرد
روزی یکی از شاگردان طوطی زیبایی برای او هدیه آورد ، زیرا استاد پرورش پرندگان 
را بسیار دوست می داشت. استاد همواره طوطی را محبت می کرد و او را در درس ها 

حاضر می کرد تا آنکه طوطی هم یاد گرفت که بگوید ال اله اال الّله
طوطی شب و روز ال اله اال الله می  گفت. اما یک روز شاگردان دیدند که استاد به 
شدت گریه می  کند. وقتی از او علت را جویا شدند. گفت  طوطی به  دست گربه 

کشته شد
به استاد گفتند برای این  گریه می  کنید؟ اگر بخواهید یکی بهتر از آن را برایتان  تهیه 
می کنیم. استاد گفت گریه من برای این  است وقتی گربه  به طوطی حمله کرد آنقدر 

فریاد زد تا ُمرد
با آن همه ال اله اال الله که می  گفت وقتی گربه به او حمله کرد ، آن را فراموش کرد و 

تنها  فریاد میزد زیرا او تنها با زبان می  گفت و قلبش آن را نفهمیده بود
سپس استاد گفت میترسم  من هم مثل این طوطی باشم ! تمام عمر با زبانم ال اله اال 
الله بگویم وقتی که مرگ فرا رسد فراموش کنم و آن را ذکر نکنم ، زیرا  قلوب ما هنور آن 

را نشناخته است. آیا ما نیز ال اله  اال الّله را با دل هایمان آموخته  ایم؟

 منفورترین موجود
خداوند به حضرت موسی علیه السالم فرمود: بار دیگر که برای مناجات آمدی ، 
بدترین مخلوق مرا به همراه بیاور! موسی علیه السالم هنگام بازگشت در فکر فرو رفت 

که چه کسی را ببرد؟
به هرکس که می اندیشید با خود می گفت: شاید خدا او را دوست داشته باشد . 
سرانجام  موسی علیه السالم سگی را یافت که تمام بدنش را ِکرم گرفته و الشه گندیده 

اش رها شده بود و بوی عفونتش رهگذران را آزار می داد
با خود گفت شاید این منفورترین موجود نزد خدا باشد؛ اما این مطلب به ذهنش 
خطور کرد که شاید خدا همین موجود را نیز دوست داشته باشد. هنگامی که به  

میقات رفت ، ندا آمد ای موسی! چیزی به همراه نیاوردی؟!
حضرت موسی علیه السالم پاسخ داد به هرچه نگاه کردم ، آن را شایسته دوست 
داشتن تو دیدم. ندا رسید: ای موسی! اگر آن سگ را به همراه آورده بودی ، از چشم 
ما می افتادی! و یا در جای دیگر آمده است ای موسی به عزت و جاللم  قسم ، اگر آن 

سگ را می آوردی نامت را از دیوان انبیاء محو می کرددم
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 شادجو مدیر 
امور برق 
شهرستان 
عنبرآباد در این 
خصوص گفت:دو 
دستگاه ترانس 
با اعتباری بالغ 
بر ۷۵۰ میلیون 
تومان از محل 
اعتبارات برق 
روستایی در این 
روستا نصب شد.

نکته های ناب خبر

استان  مقاومتی  اقتصاد  فرماندهی  ستاد  جلسه 
کرمان به ریاست دکتر فدائی استاندار کرمان در محل 

سالن پیامبر اعظم ص برگزار گردید.
در این جلسه عناوین پروژه های مرتبط با طرح بهبود 

فضای کسب و کار مورد بررسی قرار گرفت.
مدیران ذیربط که به راهکارهای مرتبط به این عناوین 

نظر می دادند.
دکتر فدائی استاندار کرمان ضمن انتقاد از رویه های 
موجود و نظرات بعضی از اعضا به ایراد راهکارهای 
باید  آنچه  گفت:  فدائی  *دکتر  پرداخت.*  موجود 
مورد اهمیت قرار گیرد، سرعت، دقت و زمان انجام 

کار است.

برای  هایی  مشوق  باید  استان  کل  در  افزود:  وی 
سرمایه گذار تعبیه دیده شود و سرمایه گذاران بدون 
دغدغه و با سرعت به ایجاد سرمایه گذاری و اشتغال 

مبادرت نمایند.
 در پایان این جلسه مقرر گردید 20 پروژه در نظر 
گرفته شود و با سرعت و حمایت همه مسولین در 
مسیر توسعه استان قرار گرفته و زمینه اشتغال جوانان 

استان مهیا گردد
اقتصاد  فرماندهی  ستاد  در  فدائی  محمدجواد 
مقاومتی استان کرمان افزود: به دنبال ایجاد توازن 
بین مناطق استان با تعیین معین های اقتصادی 
این  موارد  برخی  در  رسد  می  نظر  به  که  ایم  بوده 

اتفاق رخ نداده است و با تعیین معین های جدید 
تخصصی درصدد حل این موضوع هستیم.وی بر 
تسریع روند سرمایه گذاری در استان کرمان نیز تاکید 
کرد و ادامه داد: در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد 
مقاومتی استان کرمان و در راستای بهبود و افزایش 
فعالیت دفاتر تسهیل گری مقرر شد که پروژه های 
پیشنهادی در چهار گروه پروژه های استانی دستگاه 
های اجرایی، پروژه های با اعتبارات ملی، پروژه های 
خیران و پروژه های بخش خصوصی تفکیک شده 
و در جلسه آتی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی 

استان مطرح شوند.
*** معین های جدیدی وارد استان کرمان می شوند

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان 
نیز در این جلسه گفت: معین های اقتصادی استان 
به معین های توسعه تغییر نام پیدا کرده اند و معین 
در  فعالیتی  و  تخصصی  شکل  با  را  جدیدی  های 

استان خواهیم داشت.
جعفر رودری افزود: معین های اقتصادی این استان 
اجرای 273 پروژه در یک برنامه سه ساله ) سال های 
97- 98 و 99( را قبول کرده اند که در این راستا طی 
سه سال 11 هزار و 700 فرصت شغلی ایجاد خواهند 

کرد.
پروژه  آزمایی 99  راستی  و  بررسی  به  اشاره  با  وی 
اقتصاد مقاومتی استان کرمان که معادل 34 درصد 

کل پروژه ها است، گفت: در این بررسی ها مشخص 
شد که 34 مورد به بهره برداری رسیده که در این 
زمینه نسبت به هدف گزاری انجام شده جلوتر بوده 
ایم و 6 مورد نیز متوقف شده است که به دستگاه های 

مربوطه اعالم شده است.
وی بیان کرد: 59 پروژه نیز در حال انجام بوده است و 
در حقیقت 96 درصد انطباق در راستی آزمایی پروژه 

های اقتصاد مقاومتی انجام شده است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان 
ادامه داد: سرمایه گذاری پیش بینی شده بنگاه های 
اقتصادی استان کرمان بالغ بر 90 هزار میلیارد تومان  

است که 41 هزار فرصت شغلی را ایجاد می کند.

در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان کرمان مطرح شد: 

فرمان جهادی درجلسه اقتصاد مقاومتی کرمان

خرما

 مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس استان کرمان گفت: 
سردار حاج قاسم سلیمانی، علمدار جبهه مقاومت است و بدون اغراق 
جریان مقاومت جهانی مدیون یک کرمانی است که زیر بیرق و َعَلم والیت 

اینگونه فداکاری هایی کرد.
  سرهنگ پاسدار محمدمهدی ابوالحسنی،  در نشست خبری هفتمین 
کنگره ادبیات پایداری افزود: سردار حاج قاسم سلیمانی، علمدار جبهه 
مقاومت است و این امر برای کرمانی ها افتخار بزرگی است.  وی به 
مصاحبه مطبوعاتی سرلشکر سلیمانی بعد از سالها اشاره و عنوان کرد: 
وی نسبت به نقش آفرینی خود در جنگ ۳۳ روزه تواضع کرد اما وی در 
کنار شهید عماد مغنیه جریان این جنگ را به بلوغ رساند و آن روز شاید 
نمی دانستیم چرا جریان مقاومت شکل می گیرد. وی ادامه داد: کنگره 
هفتم ادبیات و پایداری در مقطعی برگزار می شود که مقطع شکوفایی 
مقاومت است. مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس گفت: 
تصور ما در سال ۸۳ این نبود که ریشه مقاومت با یک فرد کرمانی شکل 
بگیرد اما در همان سال ها خداوند، کنگره ادبیات پایداری را درست در 
جایی قرار داد که سردار حاج قاسم سلیمانی متعلق به آن مکان است و 

این ُبعد مستور ادبیات پایداری است.
وی همچنین افزود: رئیس سازمان ادبیات و تاریخ دفاع مقدس کشور در 

کنگره هفتم ادبیات پایداری سخنرانی خواهد کرد.

رئیس فراکسیون ایثارگران مجلس گفت: تمامی وزارت خانه ها مکلف 
به اعمال یک مقطع تحصیلی باالتر برای ایثارگران از سال ۹۶ هستند.

حسن نوروزی در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت در مورد 
موضوع اعمال یک مقطع تحصیلی باالتر برای ایثارگران ، گفت: بر 
اساس بند 6 ماده 87 قانون برنامه ششم توسعه ، دولت مکلف است به 
ایثارگران دارای کمتر از 25 درصد جانبازی و رزمندگانی که بیش از 6 ماه 
خدمت داوطلبانه در مناطق عملیاتی داشته باشند حقوق و مزایای یک 
مقطع تحصیلی باالتر را لحاظ کند و به عبارتی ایثارگر با مدرک لیسانس 
باید فوق لیسانس  دارای شرایط مذکور برای دریافت حقوق و مزایا 
محاسبه شود. رئیس فراکسیون ایثارگران مجلس شورای اسالمی، ادامه 
داد: بر این اساس دولت این مصوبه قانونی را در سال 96 ابالغ و اجرا کرد 
و سپس سازمان اداری و استخدامی به دلیل شبهات به وجود آمده از 
اجرای آن سرباز زد و تاکید کرد منظور این مصوبه پرداخت حقوق نیست 

بنابراین وجوه واریز شده باید به ما بازگردانده شود.
وی افزود: مجلس نیز استفساریه ای تهیه و مصوبه قانونی را تفسیر کرد 
که در کنار اعمال یک مقطع تحصیلی برای ایثارگران کمتر از 25 درصد 
و رزمندگان دارای بیش از 6 ماه خدمت داوطلبانه در مناطق عملیاتی 
پرداخت حقوق نیز در دستور کار قرار گیرد بنابراین زمان اجرای این 
مصوبه قانونی سال 96 یعنی زمان تصویب و اجرای برنامه ششم است 

نه سالی که استفساریه را تدوین کردیم.
سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسالمی، یادآور 
شد: اداره کل توسعه منابع انسانی مجلس نیز به زودی با صدور ابالغیه 
ای زمان اجرای مصوبه را سال 96 اعالم می کند بنابراین از آنجایی که 
مجلس این مصوبه را از سال 96 اجرایی می کند تمامی دستگاه ها نیز 
باید به همین صورت عمل کنند و این ابالغیه را برای تمامی وزارت خانه 

ها ارسال خواهیم کرد.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس استان کرمان :

مقاومت جهانی مدیون سردار 
سلیمانی است

زمان اجرای مصوبه اعمال یک مقطع 
تحصیلی باالتر برای ایثارگران از سال 

96 است

 عطاپــور فرمانــدار شهرســتان جیرفت به اتفاق بخشــدار اســماعیلی، 
معــاون بهداشــتی دانشــگاه علــوم پزشــکی و ســایر مســئولین ادارات 
شهرســتان از مرکــز جامع ســالمت روســتای اســماعیلی، مــدارس در 
حــال احــداث ایــن روســتا و  مراحــل احــداث بولــوار وحــدت بازدیــد 

کرد.
وی همچنیــن بــا حضــور در مدرســه ابتدایی یــادگار امــام ره از نزدیک 
در جریــان مشــکالت ایــن مدرســه قرار گرفــت و جهت رفع مشــکالت 

دســتورات الزم را بــه مدیــران دســتگاه هــای مربوطه صــادر کرد.
روابط عمومی فرمانداری شهرستان جیرفت

��باحضور محمود رئیسی فرماندارعنبرآباد،معاون سیاسی وامنیتی فرماندار،فرمانده 
انتظامی،شهرداران عنبرآباد و دوساری،اعضای شورای شهر عنبرآباد،رئیس صنعت 
معدن تجارت عنبرآباد ورئیس اتاق اصناف وسایر مسئولین نمایشگاه مبل؛لوستر 

و  فرش با 60غرفه درسالن ورزشی شهید مختاری عنبرآباد به مدت 7 روز دایر شد 
��مهندس خسروی رئیس صنعت معدن عنبرآباد در حاشیه افتتاح این مراسم 
گفت:باتوجه به اینکه نیاز است در شهرستان نمایشگاه های تخصصی برگزار شود تا 
مردم بتوانند از آن بهرمند شوند،برنامه ریزی شد که نمایشگاه مبل در این شهرستان 
اجرا شود   ��وی خاطرنشان کرد:مجری این نمایشگاه مبلمان تهران است وفروش 
محصوالت این نمایشگاه طبق مصوبه ستاد تنظیم بازار بین 10تا 20درصد تخفیف 
ویژه دارد.  ��خسروی بیان داشت:این نمایشگاه از امشب در سالن ورزشی  شهید 
مختاری آغاز به کار کرد وبه مدت 7روز ادامه دارد و ساعت بازدید از این نمایشگاه 

4عصر الی 22شب میباشد 

 با حضور کمالی پور نماینده  مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس، محمود رئیسی 
فرماندار شهرستان عنبرآباد و جمعی از مسئولین پروژه برق رسانی به روستای بنه 

چار از توابع بخش مرکزی شهرستان عنبرآباد افتتاح شد. 
 شادجو مدیر امور برق شهرستان عنبرآباد در این خصوص گفت:دو دستگاه ترانس 
با اعتباری بالغ بر ۷۵۰ میلیون تومان از محل اعتبارات برق روستایی در این روستا 
نصب شد.   وی افزود: پروژه برق رسانی به روستای بنه چار شامل ۲۱۰۰ متر شبکه 

فشار متوسط و ۲۲۰۰ متر شبکه فشار ضعیف می باشد 
 شادجو در ادامه گفت:با افتتاح این پروژه ۱۸ خانوار از نعمت برق بهرمند شدند. 

 وی افزود:با توجه به شروع فصل سرما و تغییر تعرفه های زمستانه همشریان نسبت 
به مدیریت مصرف برق جهت کاهش هزینه های برق مصرفی اقدامات الزم را انجام 

دهند 
 روابط عمومی فرمانداری شهرستان عنبرآباد 

 سازمان ثبت اسناد وامالک کشور                         
 تاریخ:1398/07/11

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک شهر عنبراباد

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
وارضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  نامه  13آئین  وماده  3قانون  ماده  موضوع  اگهی 

وساختمان فاقد سند رسمی 
تعیین  موضوع  اول  139760319091000956-97/12/20هیات  شماره  رای  برابر 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک شهر عنبراباد ثصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای علی دین فرزند دادمراد 
بشماره شناسنامه 7صادره از جیرفت در ششدانگ یک باب خانه مساحت 352متر مربع 
از پالک 45 –اصلی قطعه یک بخش  از 45 - اصلی مفروز ومجزی شده  پالک –فرعی 
45کرمان واقع در اراضی خداآفرین عنبراباد خریداری از مالک رسمی آقای /عباس امیری 
محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم  مراتب در دونوبت به فاصله 15روز آگهی می 
شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم وپس 
از اخذ رسید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع 
قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول :1398/07/14
تاریخ انتشار نوبت دوم:1398/07/29

مصیب حیدریان      رئیس ثبت اسناد وامالک

سازمان ثبت اسناد وامالک کشور                          
تاریخ:1398/06/26

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک شهر عنبراباد

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
وارضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  نامه  13آئین  وماده  3قانون  ماده  موضوع  اگهی 
مورخه   139860319091001443 شماره   رای  برابر  رسمی   سند  فاقد  وساختمان 
98/05/24هیات اول موضوع تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمان های فاقد 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شهر عنبرآباد تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای نظام علی توکلی کهنوج فرزند داداله بشماره شناسنامه 7صادره از عنبرآباد در 
ششدانگ یک باب خانه به مساحت 378/36متر مربع پالک –فرعی از 46 - اصلی مفروز 
ومجزی شده از پالک – فرعی از 46 –اصلی قطعه یک بخش 45کرمان واقع در عنبراباد 
شهرک نارنج خریداری از مالک رسمی شرکت کشت و صنعت جیرفت  محرز گردیده است.

لذا به منظور اطالع عموم  مراتب در دونوبت به فاصله 15روز آگهی می شود در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم وپس از اخذ 
رسید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند .بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.

تاریخ انتشار نوبت اول :1398/07/14
تاریخ انتشار نوبت دوم:1398/07/29

مصیب حیدریان      رئیس ثبت اسناد وامالک

سازمان ثبت اسناد وامالک کشور                         
 تاریخ:1398/06/25

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک شهر عنبراباد

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
وارضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  نامه  13آئین  وماده  3قانون  ماده  موضوع  اگهی 

وساختمان فاقد سند رسمی 
برابر رای شماره 139860319091001252مورخه 98/5/5هیات اول موضوع تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک شهر عنبرآباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای افشین رضاپور فرزند قربان 
بشماره شناسنامه 2980317055صادره از کرمان در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 
357/87متر مربع پالک –فرعی از 47 - اصلی مفروز ومجزی شده از پالک – فرعی از 47 
–اصلی قطعه یک بخش 45کرمان واقع در احمدآباد عنبراباد خریداری از مالک رسمی 
خانم فرخنده امیری  محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم  مراتب در دونوبت به 
فاصله 15روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض  انتشار  تاریخ  از  توانند  اعتراضی داشته باشند می 
خود را به این اداره تسلیم وپس از اخذ رسید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است درصورت انقضای مدت 

مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول :1398/07/14
تاریخ انتشار نوبت دوم:1398/07/29

مصیب حیدریان      رئیس ثبت اسناد وامالک

 
    سازمان ثبت اسناد وامالک کشور                         

 تاریخ:1398/07/02
اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان

اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک شهر عنبراباد
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی

وارضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  نامه  13آئین  وماده  3قانون  ماده  موضوع  اگهی 
وساختمان فاقد سند رسمی 

برابر رای شماره  1397603190140000256مورخه 97/1/27هیات اول موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک شهر عنبرآباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای نادر شهدادنژاد 
فرزند مختار بشماره شناسنامه 555  با کد ملی 3030256278 صادره از جیرفت  در 
ششدانگ یک باب خانه مشتمل بر طبقه فوقانی به مساحت 63/10متر مربع پالک –فرعی 
از 49- اصلی مفروز ومجزی شده از پالک – فرعی از 49 –اصلی قطعه یک بخش 45کرمان 
واقع در عنبراباد اراضی محمدآباد بی بی شهری  خریداری از مالک رسمی آقای /محمد 

شیرانی محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم  مراتب در دونوبت به فاصله 15روز 
آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم وپس از اخذ رسید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را 
به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول :1398/07/14  

تاریخ انتشار نوبت دوم:1398/07/29
مصیب حیدریان      رئیس ثبت اسناد وامالک

 سازمان ثبت اسناد وامالک کشور                      
   تاریخ:1398/04/11

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک شهر عنبراباد

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
وارضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  نامه  13آئین  وماده  3قانون  ماده  موضوع  اگهی 

وساختمان فاقد سند رسمی 
برابر رای شماره 139860319091000362مورخه 98/02/10هیات اول موضوع تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک شهر عنبرآباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای حمید رضا کریمی افشار 
فرزند حسینعلی بشماره شناسنامه28  با کد ملی 3111417727صادره از جیرفت در 
ششدانگ یک باب خانه به مساحت 253متر مربع پالک- فرعی از 49  اصلی مفروز ومجزی 
شده از پالک49 –اصلی قطعه یک واقع در اراضی محمد آباد بی بی شهری خریداری از 
مالک رسمی آقای محمودشیرانی محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم  مراتب در 
دونوبت به فاصله 15روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم وپس از اخذ رسید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است درصورت انقضای 

مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول :1398/07/14
تاریخ انتشار نوبت دوم:1398/07/29

مصیب حیدریان      رئیس ثبت اسناد وامالک

 
  سازمان ثبت اسناد وامالک کشور                        

  تاریخ:1398/07/08
اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان

اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک شهر عنبراباد
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی

وارضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  نامه  13آئین  وماده  3قانون  ماده  موضوع  اگهی 
وساختمان فاقد سند رسمی 

برابر رای شماره 139860319091001420مورخه 98/05/23هیات اول موضوع تعیین 

تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک شهر عنبرآباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای حسین احمدیوسفی 
سرحدی فرزند مراد بشماره شناسنامه 136صادره از عنبرآباد در ششدانگ یک باب خانه 
به مساحت 196متر مربع پالک –فرعی از 46 - اصلی مفروز ومجزی شده از پالک – فرعی 
از 46 –اصلی قطعه یک بخش 45کرمان واقع در عنبراباد شهرک نارنج خریداری از مالک 
رسمی آقای سیدعبدالرضا نجفی موسوی  محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم  
مراتب در دونوبت به فاصله 15روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 
دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم وپس از اخذ رسید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است درصورت 

انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول :1398/07/14
تاریخ انتشار نوبت دوم:1398/07/29

مصیب حیدریان      رئیس ثبت اسناد وامالک

  سازمان ثبت اسناد وامالک کشور                         
 تاریخ:1398/07/09

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک شهر عنبراباد

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
وارضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  نامه  13آئین  وماده  3قانون  ماده  موضوع  اگهی 

وساختمان فاقد سند رسمی 
برابر رای شماره 139860319091001243مورخه 98/05/05هیات اول موضوع تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک شهر عنبرآباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای دادخدا خسروی فرزند 
دادعلی بشماره شناسنامه 141 با کد ملی 6069590945صادره از عنبرآباد در ششدانگ 
یک باب خانه به مساحت 9847/50متر مربع پالک –فرعی از 412 - اصلی مفروز ومجزی 
شده از پالک – فرعی از 59 –اصلی قطعه سه واقع دراراضی روداب مردهک خریداری از 
مالک رسمی آقای دادعلی خسروی  محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم  مراتب 
در دونوبت به فاصله 15روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 
دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم وپس از اخذ رسید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است درصورت 

انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول :1398/07/14
تاریخ انتشار نوبت دوم:1398/07/29

مصیب حیدریان    رئیس ثبت اسناد وامالک

سازمان ثبت اسناد وامالک کشور                        
  تاریخ:1398/04/12

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان

اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک شهر عنبراباد
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی

وارضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  نامه  13آئین  وماده  3قانون  ماده  موضوع  اگهی 
وساختمان فاقد سند رسمی 

برابر رای شماره 139860319091000381مورخه 98/02/10هیات اول موضوع تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک شهر عنبرآباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای یداله رئیسی نژاد فرزند 
فرج اله بشماره شناسنامه 1صادره از عنبرآباد در ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به 
مساحت 56946متر مربع پالک –فرعی از 52 - اصلی مفروز ومجزی شده از پالک52 –

اصلی بخش 45کرمان قطعه یک واقع در عنبراباد اراضی حسین اباد لولی خریداری از مالک 
رسمی آقای مرید داوودی محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم  مراتب در دونوبت به 
فاصله 15روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض  انتشار  تاریخ  از  توانند  اعتراضی داشته باشند می 
خود را به این اداره تسلیم وپس از اخذ رسید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است درصورت انقضای مدت 

مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول :1398/07/14
تاریخ انتشار نوبت دوم:1398/07/29

مصیب حیدریان       رئیس ثبت اسناد وامالک

  سازمان ثبت اسناد وامالک کشور                        
  تاریخ:1398/07/04

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک شهر عنبراباد

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
وارضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  نامه  13آئین  وماده  3قانون  ماده  موضوع  اگهی 

وساختمان فاقد سند رسمی 
برابر رای شماره 139860319091001241مورخه 98/5/5هیات اول موضوع تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک شهر عنبرآباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای حسین ساالری ده 
شیخ فرزند محمد بشماره شناسنامه 260با کد ملی 3030806901صادره از جیرفت در 
ششدانگ یک باب مغازه مشتمل بر طبقه فوقانی به مساحت 64متر مربع پالک –فرعی از 
45 - اصلی مفروز ومجزی شده از پالک – فرعی از 45 –اصلی قطعه یک بخش 45کرمان 
واقع در عنبراباد خداافرین خریداری از مالک رسمی آقای سید محمد موسوی  محرز 
گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم  مراتب در دونوبت به فاصله 15روز آگهی می شود 
در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می 
توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم وپس از 
اخذ رسید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند .بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول :1398/07/14
تاریخ انتشار نوبت دوم:1398/07/29

مصیب حیدریان        رئیس ثبت اسناد وامالک

بازدید فرماندار جیرفت    از مرکز 
جامع سالمت روستای اسماعیلی

باحضور فرماندارعنبرآباد؛

نمایشگاه مبل،لوستر و فرش 
شهرستان عنبرآباد افتتاح شد

۱۸ خانوار در روستای بنه چار از 
توابع بخش جبالبارز جنوبی شهرستان 
عنبرآباد از نعمت برق بهرمند شدند 

و  اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری  به گزارش  
صنایع دستی استان کرمان فریدون فعالی افزود: در 
پنجمین دوره داوری نشان ملی مرغوبیت و برتری آثار 
صنایع دستی کشور که از ششم تا نهم مهرماه سال 
جاری در شیراز برگزار شد، ۲۱ اثر از  استان کرمان 
موفق به دریافت نشان ملی مرغوبیت و برتری شدند. 
از داوری رشته هایی  این دوره  اینکه در  بیان  با  وی 
همچون پته دوزی، ترمه انگشتی، شالبافی کرمان، 

پری واردوزی، خراطی، تذهیب و گلیم شیریکی پیچ 
حائز رتبه شدند، تصریح کرد: پنجمین دوره داوری 
نشان ملی مرغوبیت آثار صنایع دستی در بین هشت 
استان کشور از جمله استان فارس، بوشهر، خراسان 
جنوبی، کهگیلویه و بویراحمد، سیستان و بلوچستان، 
مدیرکل  شد.   برگزار  کرمان  و  خوزستان  هرمزگان، 
میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان 
کرمان تاکید کرد: مرغوبیت و استاندارد بودن مواد 

اولیه، اصالت، زیباشناسی سنتی، نوآوری در طراحی و 
تولید، قابلیت عرضه در بازار و کاربردی بودن محصوالت 
از جمله معیارهای انتخاب این محصوالت است. وی با 
بیان اینکه در این دوره ۳۵۶ اثر صنایع دستی از هشت 
استان کشور مورد ارزیابی قرار گرفت اظهار داشت: از 
استان کرمان ۶۴ اثر صنایع دستی به مرحله نهایی 
داوری نشان ملی مرغوبیت کشور ارسال شد که از این 

تعداد ۲۱ اثر نشان ملی دریافت کردند.

۲۱ اثر صنایع دستی کرمان نشان ملی مرغوبیت دریافت کردند
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عمران، شهرسازی و کارهای فرهنگی در اولویت برنامه  های شهرداری عنبرآباد
  این رویکرد نیاز به شم و تعهد فرهنگی شهردار و مجموعه 
شورای شهر داردکه شهرداری عنبرآباد با توجه به تعهد 
و تخصص اعضای شورای شهر و شهردار در این مقوله 
پیشگام هستند و شاهد خدمات بزرگ فرهنگی عالوه بر 

خدمات عمرانی و شهرسازی از آنان هستیم. 
در این شماره به تلفیقی از خدمات عمرانی و فرهنگی 

شهرداری عنبرآباد میپردازیم:
توسط  شده  اجرا  فرهنگی  های  برنامه  از  ای  خالصه 

شهرداری عنبراباد
 -برگزاری زیارت عاشورا از اول محرم تا اربعین در اداره و 

پذیرایی صبحانه بصورت مستمر
-تعامل سازنده با دفترامام جمعه،فرمانداری بنیادشهید،

شورای هیئت های مذهبی ،اداره ارشاداسالمی ،سپاه 
،اداره ورزش وجوانان،وسایرادارات در اجرای  پاسداران 

برنامه های فرهنگی،اجتماعی،مذهبی و ورزشی
شب  نوروز۹۸بمدت ۱۰  ایام  باشکوه  جشن  -برگزاری 

باارائه بهترین برنامه های شاد و فرهنگی
-نصب بنر و در تمامی مراسمات ملی و مذهبی درسطح 

شهر و درب اداره
-آذین بندی سطح شهر و میادین و بلوارها درمراسمات 
شاد مذهبی از جمله والدت باسعادت صاحب الزمان، 

روزپاسدار و الدت امام حسین)ع(
روزجانباروالدت ابوالفضل العباس ع

-مساعدت مالی در برگزاری مراسم رحلت بنیان گذار 
جمهوری اسالمی)ره(

-مساعدت مالی در برگزاری یادواره شهدا
مراسمات مختلف  بنر جایگاه  ونصب  -طراحی ،چاپ 

درمصلی،مرکزشهر، وغیره
-حمایت مالی از تیم های والیبال آقایان وبانوان شهرستان

ورزشی  اردوهای  به  دراعزام  ورزشکاران  از  -حمایت 
درسطح استان

با  باهمکاری  شهر  درسطح  شاد  های  برنامه  -برگزاری 
اداره فرهنگ وارشاد همچنین کانون بسیج هنرمندان 

شهرستان
بابرنامه های بسیارزیبا  پارک  رادیو  وافتتاح  اندازی  -راه 

درپارک الله های گمنام)بااجرای هنرمندان عنبرآبادی(
-برگزاری نماز جماعت بصورت مستمر در اداره 

-مساعدت در  برنامه اعتکاف در مسجد
موقت  تابلوهای  به  مربوط  های  هزینه  پرداخت   -

)داربست( وغیره
-همکاری دربرگزاری جشن نیمه شعبان

-طراحی وچاپ بنرهای جشن غدیر،
آذین بندی سطح شهروپذیرایی ازمردم در مرکز شهر

-همکاری دربرگزاری برنامه بمناسبت اولین اقامه نماز 
جمعه درکشور بعدازانقالب با ستاد نماز جمعه شهرستان

-دیدار با خانواده معظم شهدا
-مساعدت  در برگزاری جشن باشکوه نیمه شعبان

-اهدای لوح تقدیر و جوایز به ورزشکاران 
-اهدای لوح تقدیر و هدیه به هنرمندان

-سیاهپوش نمودن سطح شهر بمناسبت ایام سوگواری 
ائمه معصومین ،رحلت امام،وسایر برنامه های مذهبی 

دیگر
-مساعدت مالی در برگزاری شب شعر بمناسبت دهه 

کرامت
��در ادامه به مجموعه خدمات عمرانی که توسط مهندس 
دینا شهردار ساعی و پرتالش این شهر و اعضای محترم 
شورای شهر صورت اشاره خواهیم نمود و برای آنان آرزوی 

موفقیت خواهیم کرد:
آسفالت خیابان شهید رجایی

زیرسازی و آسفالت خیابان شهید محمد رضایی
زیرسازی وآسفالت خیابان نخل و شهرک نخل

زیرسازی و آسفالت خیابان نارنج و شهرک نارنج
جمهوری  التاسیس  جدید  بلوار  واسفالت  زیرسازی 

اسالمی
اسفالت خیابان دستغیب

اسفالت خیابان دفتر قدیم امام جمعه
آسفالت کوچه های  امام۶و۱۲

موزاییگ وسنگفرش خیابان سلمان فارسی
تعریض جدول گذاری وموزاییک خیابان مدرس

زیرسازی واسفالت خیابان 20متری حدفاصل بلوارباهنر 
وفلسطین جنوبی

ساماندهی پارک الله های گمنام
ساخت االچیق های زیبا درپارک الله های گمنام

زیرسازی  آن  انتهای  بزودی  که  کمربندی  بازگشایی 
واسفالت خواهدشد

شن ریزی وزیر سازی خیابان پاسداران)سپاه(که بزودی 
اسفالت خواهدشد

زیرسازی واسفالت بلوارجهاد
شن ریزی بیش از۷۵درصد کوچه های خاکی سطح شهر 

وشهرکهای جدید
همچنان  گازکه  شرکت  حفرشده  های  کانال  اسفالت 

تاپایان کارادامه خواهند داشت
برنامه نامگذاری معابر فاقد نام درسطح شهر))کوچه ها 
وخیابان ها((درجهت ساخت ونصب تابلوهای نامگذاری 

شده آنها
ساماندهی  معابر شهرک امام خمینی)ره(

خبرداد:کارساماندهی  شهردارعنبراباد  دینا  مهندس 
شهرک امام چندروزی است که دربرنامه کاری قرارگرفته 

و انشاء الله جزء اولویتهای اسفالت امسال خواهد بود.
اسالمی  شورای  رییس  کوهستانی  مهندس 
شهرگفت:شهرک امام یکی ازمناطق مسکونی و قدیمی 
ازشهررادراولویت  نقطه  این  که  باشد  می  شهرعنبراباد 

برنامه های شهرداری وشورای شهرقرارداده ایم.

 طی مراسمی صورت گرفت؛

تجلیل از آتش نشانان شهرداری عنبرآباد به مناسبت روز ایمنی و آتش نشانی 
 بــه مناســبت هفتــم مهرمــاه روز ایمنــی و آتــش نشــانی  طــی 
مراســمی باحضــور رئیســی فرمانــدار عنبرآباد،معــاون سیاســی امنیتی 
فرمانداری،بخشــدار مرکزی،شــهردار و اعضــای شــورای شــهر عنبرآبــاد 
،جانشــین ســپاه و انتظامی وجمعی از مسئولین شهرســتان از زحمات 

شــبانه روزی آتــش نشــانان عنبرآبــاد تقدیــر بعمــل آمــد .

 ��محمود رئیســی فرماندار عنبرآباد در این مراســم گفت:روز آتش نشــان 
روز تجلیل وپاسداشــت از مردانی از جنس ایثار و شــهامت  اســت. 

 ��وی خاطرنشــان کرد:تــالش آتش نشــانان بــرای حفاظت از جــان ومال 
مــردم کمتــر از جهــاد نیســت،از تــالش هــای شــبانه روزی ایــن عزیــزان 
بویــژه مســئول آنــش نشــانی جنــاب آقــای توکلی تقدیر تشــکر میشــود. 

 ��رئیســی گفت:وحــدت و همدلــی در مجموعــه شــورای شــهر باعــث 
شــده کــه خدمــات خوبــی در ســطح شهرســتان صــورت گیــرد. 

��گفتنــی اســت فرمانــدار عنبرآباد،بخشــدار مرکزی،شــهردار و اعضــای 
شــورای شــهر بــا اهــداء لــوح تقدیــر و جوایــز از آتــش نشــانان پرتــالش 

عنبرآبــاد تقدیــر بعمــل آوردنــد.


