
رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار نخست وزیر پاکستان و هیئت همراه: 

پایان درست جنگ یمن تأثیرات مثبتی 
در منطقه خواهد داشت

خرما
سال هفتم   شماره  175 یکشنبه 21 مهر ماه 1398  

 13 اکتبر 2019  14 صفر 1441 قیمت 1000 تومان
هفته نامه 4 صفحه ای ، منطقه ای  استان های : قم- کرمان - فارس  

هرمزگان- سیستان و بلوچستان- یزد_ چهارمحال بختیاری

 رئیس اداره مدارس و مراکز غیردولتی  اداره کل آموزش و پرورش استان کرمان:

موسسان مدارس و مراکز غیر دولتی خیران مدرسه یاری هستند 
که با سرمایه گذاری در آموزش به کمک نظام آموزشی آمده اند

فرماندار جیرفت:

اطالع رسانی خدمات دولت 
مردم را امیدوار می کند

دکتر کمالی پور:

اجرای طرح کاداستر در بودجه 
۹۹ مورد بی مهری قرار نگیرد

مدیرکل راه و شهرسازی خبر داد:

برگزاری جلسه تصویب نهایی طرح تفصیلی 
جدیدشهر جیرفت

2

4

3

4

چرا معلمان حق التدریس و 
نهضتی لرستان به استان تهران 

منتقل شدند؟

بازرسی بیش از 3 هزار واحد 
صنفی در طرح نظارتی ویژه 
3بازگشایی مدارس جنوب کرمان 3

دکتر حمزه در نطق میان دستور خطاب به وزیر آموزش و پرورش :

برخورد   تبعیض آمیز در جذب سرباز 
معلم  و حق التدریسان در استان 

کرمان  چیست؟

جلسه مدیریت بحران 
استان را فرمانداران جنوب 

2بحرانی کردند 3

2

شرکت کشت و صنعت جیرفت )سهامی خاص( در نظر دارد محصول مرکبات تولیدی سال 1398 خود را در مزارع لردخران ،خرپشت ،علی آباد درینی ، علی آباد امام و 
بخش چهار قطره ای که از ارقام مختلف شامل : پرتقال  ، نارنگی و گریپ فروت میباشد ، از طریق مزایده ی عمومی بصورت تفکیکی یا یکجا بفروش برساند . متقاضیان می 
توانند همه روزه از تاریخ 98/7/22 به استثنای روزهای تعطیل به دفتر معاونت بازرگانی شرکت واقع در جیرفت –دفتر مرکزی مراجعه و ضمن دریافت فرم شرایط مزایده 
و سایر مدارک ، از محصول باغهای مرکبات شرکت در حد فاصل شهر علی آباد تا محدوده ی شهرستان عنبرآباد )کیلومتر 25-15 جاده جیرفت –بندرعباس( بازدید و 
پیشنهاد ات خود را همراه با 10% مبلغ پیشنهادی بصورت چک بانکی تضمینی قابل وصول بوسیله  ی شرکت کشت و صنعت جیرفت )سهامی خاص( در پاکت الک 
و مهر شده حداکثر تا پایان روز سه شنبه 98/7/30 به دفتر معاونت بازرگانی شرکت در جیرفت – دفتر مرکزی تحویل و رسید دریافت نمایند . پیشنهادات رسیده رأس 
ساعت 10 صبح روز چهارشنبه مورخه ی 98/8/01 در محل دفتر مرکزی شرکت با حضور پیشنهاد دهنده ها مفتوح قرائت و فرد یا افراد برنده متعاقبًا اعالم می گردند .

به پیشنهادات مبهم ،مشروط ،مخدوش و فاقد سپرده ی قانونی و پیشنهاداتی که بعد از انقضای مهلت مقرر در آگهی )تا پایان روز سه شنبه مورخه ی 98/7/30( تحویل 
شود ، ترتیب اثر داده نخواهد شد . شرکت در رد یا قبول یک یا کلیه ی پیشنهادات مختار و مجاز است.

شرکت کننده های محترم از گذاشتن وجه نقد در پاکت پیشنهادات بجای چک بانکی تضمینی خودداری فرمایند .
هزینه های مربوط به آگاهی و ارزیابی بعهده ی برنده یا برندگان مزایده می باشد .

قابل ذکر است که محصول باغهای مرکبات مورد مزایده در این آگهی ، در اوراق مزایده به تفکیک مشخص شده است .

تلفن های تماس : 09133484032-09122844100      2-03443263821     فکس :43262049 )034(     کد پستی :7861738467

      معاونت بازرگانی   شرکت کشت و صنعت جیرفت )سهامی خاص(
 آدرس : جیرفت خیابان مالک اشتر ،شرکت کشت و صنعت جیرفت

آگهی مزایده عمومی مرحله دوم فروش محصول مرکبات تولیدی سال 1398
 شرکت کشت و صنعت جیرفت )سهامی خاص(

ا ِإَلْیِه َراِجُعوَن   ِه َوِإنَّ ا ِللَّ ِإنَّ
 خانواده  محترم سرتیپ شهید کیانوش صباحی و جناب آقای پوریا صباحی

در گذشت مرحوم گودرز صباحی را به محضر شما  تسلیت عرض نموده و از خداوند متعال 
رحمت و مغفرت الهی را برای آن مرحوم و صبر و تسلی را برای کلیه بازماندگان  مسئلت داریم. 

 مسلم مروجی فرد_رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت جنوب کرمان
شیخ محمداحمدیوسفی_مدیر مسول نشریه خرما

ا ِإَلْیِه َراِجُعوَن   ِه َوِإنَّ ا ِللَّ ِإنَّ

جناب آقای حاج احمد اسکندری مدیر کل محترم آموزش و پرورش استان کرمان   
با نهایت تاسف و تاثر در گذشت دایی گرامیتان  را به محضر جنابعالی و خانواده محترم تسلیت 
عرض نموده و از خداوند منان برای آن مرحوم رحمت و مغفرت الهی و برای حضرتعالی و سایر 

بازماندگان صبر و اجر  مسالت می نماییم.
مسلم مروجی فرد_رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت جنوب کرمان

شیخ محمداحمدیوسفی _مدیر مسول نشریه خرما



ابوذر عطاپور فرماندار جوان جیرفت در بدو انتصاب بعنوان 
نماینده عالی دولت در این شهرستان با حرکات منحصر 
بفرد خودش و تاکتیک های مدیریتی ابتدا به ساکن شروع 

کرد.
گرچه ابتدای انتصاب عطاپور سکوت عمیقی در برداشت 
و اما در ادامه راه انتصابات وی نشان از برنامه ریزی با افق 

دید وسیع دارد.
به  عطاپور جوان گرچه جیرفت را شهرستانی منحصر 
انتخاب  که  ادامه مسیر  در  اما  خاص مدیریت می داند 
کرده و منصوب شدن خانه گیر معاون سابقش در رودبار و 
ساالری کارشناس برنامه ریزی فرمانداری رودبار راه را برای 

وی هموارتر اما حرکات تاکتیکی تری را می طلبد.
بهرحال انتصاب خانه گیر بعنوان معاون عمرانی فرمانداری 
جیرفت و ساالری پاک بعنوان بخشدار جبالبارز شمالی 

اوضاع را برای عطاپور بر مراد جلوه خواهد داد یا خیر؟
ادامه مسیر در این هدف عطاپور را عطاپوری دیگر باید 

همراهی نماید.
آیا خانه گیر و ساالری پاک از رودبار جنوب عصای مدیریتی 

عطاپور خواهند شد؟

✅آداب غذا خوردن از نظر اسالم 
✅ امام حسن مجتبی )ع( می فرمایند:

 برای غذا و غذا خوردن، دوازده ویژگی است که بر هر 
مسلمانی واجب است آنها را بداند. چهار مورد از آن 
واجب است، چهار مورد از آن مستحب است و چهار 

مورد از آن جزو آداب است.

اما آنچه واجب است، عبارت است از:
به  بودن  رازق کیست(، راضی  بداند که   معرفت) 
روزی خود، بردن نام خدا و شکر نمودن. و آنچه که 
مستحب است: وضو گرفتن قبل از غذا و نشستن 
بر طرف چپ و غذا خوردن با سه انگشت و لیسیدن 

انگشتان.
✅ و آنچه آداب است: خوردن از آنچه پیش روست، 
کوچک گرفتن لقمه ها و خوب جویدن غذا و کمتر به 

صورت دیگران نگاه کردن است.

✅خواص شلقم
از  پیشگیری  برای  پاییزی  سرماے  فصل  ✅ در 
سرماخوردگی و بیماریهای تنفسی اقال چندبار در 
هفته شلغم بخورید شلغم پخته بهترین صبحانه 

است 
اینکار بدن را تمیز کرده و مواد سمی را ازبدن خارج 
می سازد و همچنین آب شلغم خام خواص بیشتری 
از شلغم پخته دارد بشرطی که معده شما را ناراحت 

نکند

✅مراقب غذای روحمان باشیم
✅ امام حسن علیه السالم فرمودند:

خود  جسم  غذای  در  که  کسی  از  شگفتم  در 
خویش  عقل  و  روح  غذای  در  اّما  می کند،  دّقت 
نمی اندیشد؛ شکمش را از آن چه آزارش می دهد، 
منع می کند، ولی سینه اش را از هر مطلب باطلی که 

موجب گمراهی او می شود، پر می کند!

چشم زخم
✅ امام رضا علیه السالم:

چشم زخم حقیقت دارد و اگر چشم زخمی به تو 
رسید، دستت را مقابل صورتت باال ببر و سوره حمد، 
توحید و معوذتین ) سوره های ناس و فلق ( را بخوان 
و روی پیشانی خود مسح کن؛ همانا نافع است به 

اذن خدای متعال.
✅ مکارم االخالق، ص ۴۱۳

مواظب باشیم خودمان یا دیگران را چشم نزنیم. 
اگر از چیزی تعجب کردیم، چه در خودمان، چه در 

دیگران، سه مرتبه این ذکر را بگوییم:
✅ ماشاءالله ال قوة إال بالله العلي العظیم

درمان ریزش مو 
 در کل چیزی که ریزش مو را سریع قطع می کند، 

روغن بنفشه پایه زیتون است. هر شب قبل از خواب 
بمالید، ریزش مو  به سر  زیتون  پایه  بنفشه  روغن 
سریع متوقف می شود. ) روغن های تقلبی زیاد 

هست. ( 
خوردن انجیر هم بسیار خوب است. 

مورد بعدی گل ختمی است که در روایات نیز بسیار 
تاکید شده و عالی است. اگر کسی پودر سدر و پودر 
گل ختمی را بیست دقیقه قبل حمام به سر بگذارد، 
ریزش موها مو بند می آید. ) دستور تهیه شامپو گل 
ختمی یا شامپوی اسالمی قبال در کانال ذکر شده. 

❌ شب ها مو را شانه نکنید. 
❌ موها را ایستاده شانه نکنید. 
❌ موها را در حمام شانه نکنید.

❌ موها را خلف جهت رویش شانه نکنید. 
❌ عدم استفاده از شانه و بورس نوک تیز که خود 

باعث ایجاد موخوره می شود. 
❌ برای از بین بردن موخوره، مو را از قسمت باال تر از 
موخوره کوتاه کرده، سپس نوک آن را روغن زیتون 

بزنید. 
❌هرگز نباید سر را با ناخن یا اشیاء تیز خاراند، چون 

باعث ایجاد قارچ و ویروس می شود.

✅ امام علی علیه السالم:
 گالبی قلب را جال می دهد و  درد های درون را 

تسکین می بخشد.
✅الخصال،ص۶۳۲ 

✅بیماران قلبی گالبی بخورید...

 ✅ متن اطالعیه سپاه پاسداران انقالب اسالمی
درباره دستگیری روح الله زم 

بسم الله الرحمن الرحیم
ملت شریف و عاشورایی ایران اسالمی!

در ایام پر شور و شعور اربعین حسینی و تجدید میثاق رهروان کربال با 
آرمان های جاودان سید و ساالر شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین )ع( 
که دشمنان امت اسالمی مقهور عظمت و شکوه راهپیمایی و اجتماع 
عظیم و میلیونی زائران، با حقد و حسد نظاره گر تجلی قدرت اسالم 
و جبهه مقاومت اسالمی شده اند؛ خدای بزرگ را شاکریم که در سایه 
الطاف خفیه و بیکرانش، پاسداران گمنام امام زمان )عج( در سازمان 
اطالعات سپاه را یاری بخشید تا یکی از سرشاخه های سراب رسانه 
ای دشمن و جنگ روانی علیه نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران را 
طی یک عملیات پیچیده با حربه ی فریب اطالعاتی گرفتار سازند و با 
غافلگیری و دستگیری این عنصر پلید و مزدور، دست برتر و ابتکار عمل 

خود را در مقابل سرویس های اطالعاتی دشمن نشان دهند.
سازمان اطالعات سپاه، در این عملیات حرفه ای، هوشمندانه و چند 
وجهی با به کارگیری روش های نوین اطالعاتی و شگردهای ابتکاری، 
سرویس های بیگانه را  مدیریت و  فریب داد و »روح الله زم« سرشبکه 
سایت ضد انقالب و معاند  »آمدنیوز« را که در سال های اخیر با هدایت، 
تامین و پشتیبانی مستقیم آنان و نیز حمایت ضد انقالب خارج نشین و 

آبشخورهای محوری دشمن،  از  به عنوان یکی  آنها،  عوامل داخلی 
عملیات روانی گسترده ای برای اختالف افکنی در ارکان نظام اسالمی، 
ایران هراسی، دروغ پردازی، القای شبهه در نسل جوان نسبت به عقاید 
و باورهای دینی و تبلیغ و فراهم سازی زمینه های اقدامات خشونت بار 
و تروریستی؛ ایجاد آشوب و ناآرامی در کشور را اداره می کرد را به داخل 

کشور هدایت و بازداشت کند.
نامبرده به رغم اینکه تحت هدایت سرویس اطالعاتی فرانسه و حمایت و 
پشتیبانی سرویس های اطالعاتی آمریکا و رژیم صهیونیستی و مرتبط با 
سایر سرویس های اطالعاتی قرار داشت و به صورت شبانه روزی با روش 
های پیدا و پنهان و در پوشش های گوناگون و چند الیه ای مورد حفاظت 
قرار می گرفت، در دام فرزندان ملت ایران در سازمان اطالعات سپاه افتاد.

با سپاس به درگاه کبریایی و آرزوی قبولی طاعات و ابراز ارادت عاشقان 
اهل بیت عصمت و طهارت )ع( به ساحت مقدس شهدای کربال در این 
ایام نورانی و معنوی؛ اطالعات تکمیلی پیرامون این عملیات بزرگ -که 
بیانگر شکست و  جا ماندن سرویس های اطالعاتی دشمن از قدرت 
اطالعاتی سپاه است- و نیز شبکه پوششی گسترده و پیچیده مذکور، 
متعاقبًا به استحضار ملت قهرمان و بصیر ایران اسالمی رسانده خواهد 

شد.

سپاه پاسداران انقالب اسالمی

رئیس اداره مدارس و مراکز غیردولتی و مشارکت های مردمی آموزش 
و پرورش اداره کل آموزش و پرورش استان کرمان: موسسان مدارس 
و مراکز غیر دولتی خیران مدرسه یاری هستند که با سرمایه گذاری در 

آموزش به کمک نظام آموزشی آمده اند
رئیس اداره مدارس و مراکز غیردولتی و مشارکت های مردمی آموزش و 
پرورش اداره کل آموزش و پرورش استان کرمان، عنوان کرد: موسسان 
مدارس و مراکز غیر دولتی خیران مدرسه یاری هستند که با سرمایه 

گذاری در آموزش به کمک نظام آموزشی آمده اند.
به گزارش واحد خبر اداره مدارس و مراکز غیر دولتی و مشارکت های 
مردمی آموزش و پرورش استان کرمان، فریبا اسکندری زاده در نخستین 
گردهمایی موسسان مدارس و مراکز غیر دولتی  آموزش و پرورش ناحیه 
یک کرمان در سال تحصیلی 1399-1398 اظهار داشت: موسسان 
مدارس و مراکز غیر دولتی خیران مدرسه یاری هستند که با سرمایه 
گذاری در امر خطیر آموزش به کمک نظام آموزشی آمده اند و هر دانش 
آموزی که به حوزه غیردولتی جذب می شود، سرمایه ای برای کاهش 

محرومیت در مدارس مناطق محروم و ارتقا کیفیت خدمات آموزشی در 
اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار می گیرد.

رئیس اداره مدارس و مراکز غیر دولتی و مشارکت های مردمی آموزش 
و پرورش استان کرمان تربیت دانش آموزان خود باور را نیاز امروز نظام  
آموزشی دانست و عنوان کرد: در شرایط جنگ بی رحمانه اقتصادی می 

طلبد تربیت نسلی خود باور، خالق و پرامید را در دستور کار مدارس قرار 
دهیم.

اسکندری زاده ادامه داد: دنیای دانش آموزان دیروز محدود به کالس 
درس و کتاب های درسی بود، اما امروز در عصر انفجار اطالعات میزان 
دانش و اطالعات دریافتی از دانش آموزان به حد فراتر از باوری رشد 
داشته از این رو باید تمام عوامل مدرسه خود را با آهنگ رشد علمی 

هماهنگ کنند.
وی رشد آمار دانش آموزی در مدارس غیردولتی را گواهی برعملکرد 
مطلوب این واحد های آموزشی دانست و اعالم کرد: روزمرگی بزرگترین 
آفت یک واحد آموزشی خصوصا در حوزه غیر دولتی ست و مدارسی که 
نسبت به گذشته پیشرفت نداشته باشند محکوم به افت تعداد دانش آموز 

و در نهایت تعطیلی می باشند.
اسکندری زاده در پایان خبر از نشست مشترک اداره مدارس و مراکز غیر 
دولتی و مشارکت های مردمی با کارشناسان و مشاوران مرکز  بهداشت 

جهت کاهش آسیب های اجتماعی را داد.
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حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقالب اسالمی  
و  پاکستان  نخست وزیر  خان  عمران  آقای  دیدار  در 
هیئت همراه، روابط ایران و پاکستان را بسیار عمیق و 
مردمی دانستند و با تأکید بر لزوم استفاده از این بستر 
برای افزایش همکاریهای دو دولت خاطرنشان کردند: 
چهار  طرحی  قبل  مدتها  از  ایران  اسالمی  جمهوری 
ماده ای برای توقف جنگ در یمن ارائه کرده است و پایان 
این جنگ، می تواند تأثیرات مثبتی در منطقه به دنبال 

داشته باشد.
برشمردن  با  دیدار  این  در  خامنه ای  الله  آیت  حضرت 

نمونه هایی از ارتباطات عمیقًا نزدیک و مردمی دو ملت 
ایران و پاکستان، تأکید کردند: نگاه جمهوری اسالمی 
ایران به پاکستان نگاه به یک برادر در همسایگی است و 
با وجود این فرصت بی بدیل، روابط دو کشور باید بسیار 
گرمتر و بهتر از وضع موجود باشد و امنیت مرزها ارتقاء 
یابد و برنامه های معطل مانده مانند خط لوله گاز تکمیل 

شود.
رهبر انقالب اسالمی با تحسین دغدغه دولت پاکستان در 
خصوص استقرار صلح و امنیت، منطقه غرب آسیا را بسیار 
حساس و خطیر خواندند و با تأکید بر مراقبت همگان از 

بروز حادثه، از نقش مخّرب برخی کشورهای منطقه در 
حمایت از گروههای تروریستی در عراق و سوریه و ایجاد 
جنگ و خونریزی در یمن ابراز تأسف کردند و افزودند: 
ما انگیزه ای برای دشمنی با این کشورها نداریم اما آنها 
تحت اراده آمریکا هستند و در جهت خواست آمریکا علیه 

جمهوری اسالمی ایران عمل می کنند.
قبل  مدتها  از  ایران  اسالمی  جمهوری  گفتند:  ایشان 
طرحی چهار ماده ای برای پایان جنگ یمن داده است و 
اگر این جنگ به نحو درستی پایان یابد، می تواند تأثیرات 

مثبتی در منطقه به دنبال داشته باشد.

رهبر انقالب اسالمی با تأکید بر اینکه جمهوری اسالمی 
ایران آغازگر هیچ جنگی نبوده است، خاطرنشان کردند: 
البته اگر کسی شروع کننده جنگ در مقابل ایران باشد، 

بدون تردید پشیمان خواهد شد.
در این دیدار که آقای روحانی رئیس جمهور نیز حضور 
داشت، آقای عمران خان نخست وزیر پاکستان، ایران و 
پاکستان را دو کشور برادر خواند و گفت: همکاری های 
تهران و اسالم آباد باید گسترش یابد و ما برای روابط روی 
ایران حساب ویژه باز کرده ایم، چرا که ایران را یک شریک 

مهم بخصوص در حوزه تجاری تلقی می کنیم.

رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار نخست وزیر پاکستان و هیئت همراه: 

پایان درست جنگ یمن تأثیرات مثبتی در منطقه خواهد داشت

اطالعیه سپاه پاسداران
 انقالب اسالمی

 رئیس اداره مدارس و مراکز غیردولتی  اداره کل آموزش و پرورش استان کرمان:

موسسان مدارس و مراکز غیر دولتی خیران مدرسه یاری هستند که با سرمایه گذاری در 
آموزش به کمک نظام آموزشی آمده اند

مذهبی

طب شیعه

خرما

✅حکمیت در جنگ صفین، صبح دوازدهم یا سیزدهم )1( ماه صفر 
شدند  جنگ  مهیای  )ع(  امیرالمؤمنین  لشکر  هجری،  سال 38 
اما عمروعاص حیله نمود و دستور داد تا قرآن ها را بر سر نیزه کنند. 
صفوف جلو لشکر کفر ورق هایی از قرآن و در دیگر صفوف هر کس هر 
چه داشت بر سر نیزه کرد!! و فریاد می زدند: ال حکم اال لله! منافقان 
مانند اشعث بن قیس، با تضعیف روحیه لشکر حضرت آنان را به 
اختیار حکمین ترغیب کردند. هر چه امیرالمؤ منین )ع( فرمودند این 
نیرنگ است و من کالم الله ناطق هستم نتیجه نداد. سرانجام قرار بر 
این شد که هر لشکر حکمی از جانب خود معین کند تا حکم ایشان 

را هر دو طرف بپذیرند.
✅معاویه عمروعاص را معرفی کرد و امیرالمؤمنین )ع( فرمود: اگر ناچار 

هستیم، عبدالله بن عباس و اال مالک اشتر نخعی حکم باشد.
✅اشعث و جماعت قرا و حافظین که بعدا جزء خوارج شدند راضی 
به هیچ کدام از این دو نشدند و گفتند: فقط عبدالله بن قیس یعنی 
ابوموسی اشعری. نفاق منافقان نتیجه داد و ابوموسی و عمروعاص 
در دومة الجندل –که قلعه ای است بین مدینه و شام- جمع شدند و 
با توجه به عداوتی که هر دو نسبت به بنی هاشم خصوصا حضرت 
امیرالمؤمنین )ع( داشتند و با مکر و حیله عمروعاص حضرت را به 
ظاهر عزل نمودند. ابوموسی از جمله منافقانی بود که در شب عقبه 

)بعد از غدیر( قصد قتل پیامبر )ص( را داشتند. )2(
✅بدین ترتیب فردای آن روز در بین جمعیت ابوموسی به عمرو گفت: 
تو بایست و معاویه را از امارت خلع کن تا من هم علی ابن ابیطالب را 

خلع نمایم.
✅عمروعاص گفت: من هرگز بر تو که عامل ابوبکر و عمر بوده ای و در 

ایمان و هجرت بر من تقدم داشته ای، سبقت نمی گیرم!
✅ابن عباس گفت: ابوموسی! پسر نابغه تو را فریب ندهد ولی او به گفته 
ابن عباس گوش نداد و ایستاد و انگشتر از دست بیرون کرد و گفت: 

من علی و معاویه را از خالفت عزل نمودم و ساکت شد.
✅عمروعاص ملعون ایستاد و گفت: مردم شنیدید که ابوموسی، علی 
را از خالفت عزل کرد. من هم او را از خالفت عزل نموده و آن را برای 
معاویه بن ابی سفیان ثابت می نمایم که او سزاوارتر است و من به عنوان 

منصوب کردن معاویه انگشتر به دست می کنم.
حکمین برای عوام فریبی فحش و دشنام بسیاری به یکدیگر دادند 
و دست به گریبان یکدیگر شدند و شریح قاضی تازیانه ای بر سر 
عمروعاص زد. ابوموسی از ترس اصحاب حضرت امیرالمؤمنین )ع( 
به مکه پناهنده شد. همه این مطالب در حالی بود که پیامبر )ص( 
در غزوه دومه الجندل ابوموسی را از این کار خبر دادند و فرمودند: 
حکمین در دومه الجندل گمراه اند و گمراه می کنند کسانی را که از 

آنها تبعیت کنند. )3(
✅امیرالمؤمنین )ع( پس از این واقعه در قنوت نوافل ابوموسی و سه 
نفر دیگر را این گونه لعن می فرمود: اللهم العن معاویه و عمرا و ابااالعور 

السلمی و اباموسی االشعری. )4(

مدیر جهادکشاورزی عنبراباد از تصویب  ۲۳ واحد طرح احداث 
گلخانه به مساحت ۱۷ هکتار با اعتبار  ۱۶۰ میلیارد ریال از محل 

تسهیالت بند الف تبصره  ۱۸در شش ماهه اول سال خبر داد
به گزارش نشریه خرما، مهندس محسن طاهری مدیر جهاد 
کشاورزی در حاشیه کارگروه سرمایه گذاری شهرستان عنبرآباد 
اظهار داشت: درسال جاری بیش از ۱۶۰ میلیارد ریال در جهت 
توسعه و احداث گلخانه های جالیزی در سطح شهرستان از طریق 
کارگروه توسعه گلخانه های سازمان جهاد کشاورزی از محل بند 

الف تبصره ۱۸ قانون بودجه ۹۷ تصویب شده است.
وی افزود: تعداد ۲۳ واحد گلخانه با سطح ۱۷ هکتار دراین کارگروه 
تصویب به بانک عامل ک بانک کشاورزی می باشد معرفی شده 
اند. مدیر جهاد کشاورزی عنوان کرد: بروز کردن مکانیزاسیون 
کشاورزی نیز یکی از اهداف جهاد کشاورزی است، که درسال 
جاری بیش از  ۱۹ دستگاه انواع ماشین االت و ادوات کشاورزی 
با اعتباری بالغ بر ۲۰ میلیارد ریال تصویب و به بانک معرفی  شده 
است. طاهری اضافه کرد: جهاد کشاورزی همواره برای توسعه 
سرمایه گذاری در بخش های مختلف از جمله فرواری محصوالت، 
آمادگی دارد تا مانند گذشته حمایت خود را از سرمایه گذاری این 

بخش انجام نمایند.

مدیر مسئول نشریه خرما در کانال اینستاگرامی خود نوشت:

 یاران عطاپور از پارک جنگلی 
مسکون گذشتند 

سیزدهم_ماه_صفر  : 
اختیار حکمین در صفین و حیله 

عمروعاص

تصویب ۲۳ واحد طرح احداث 
گلخانه با اعتبار ۱۶۰ میلیارد ریال 

در عنبراباد

خبر

دکتر حمزه در نطق میان دستور خطاب به وزیر آموزش و پرورش : 
برخورد دوگانه و تبعیض آمیز در جذب سرباز معلم ، حق التدریسان 
و پیش دبستانی در استان کرمان نسبت به استان های همجوار 

چیست؟

 به گزارش نشریه خرما به نقل از خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، احمد 
حمزه در نشست علنی نوبت عصر امروز )یکشنبه 21مهرماه( نطق میان 

دستور خود را قرائت کرد 
 متن نطق میان دستور نماینده مردم کهنوج، منوجان، رودبار جنوب، 
قلعه گنج و فاریاب در مجلس شورای اسالمی، عضو هیات رئیسه 

کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسالمی بدین شرح است 
بسمه تعالی 

سالم و درود به پیشگاه قطب عالم امکان، صاحب الزمان)ع(، شهدا 
و امام شهدا و با آرزوی سالمتی و طول عمر برای مقام معظم رهبری و 
آرزوی توفیق روز افزون برای تمام خدمتگزاران  ملت. با سالم به ملت بزرگ 

ایران به ویژه مردم جنوب کرمان.
اربعین چشمه جوشان عشق و ایثار است و عاشقان این چشمه فیض 
حق و حقیقت تا ابد از آن سیراب خواهند شد. ایستادگی و حق خواهی 
حسین )ع( برای همیشه طنین هیهات من الذله در گوش جهان و 
ملت های آزاده نجوا خواهد کرد و به همه انسان ها در همه زمان ها، مکان 
ها و به ویژه به شیعیان و دوستداران حضرتش یادآور خواهد بود که مرگ با 

عزت بهتر از زندگی ذلت بار در سایه ظلم و ستم است.
سالم و درود خدا و مالئک او بر خالقان عاشورا و اربعین حسین )ع( و 
یارانش و سالم و درود بر رهروان اربعین به ویژه آنان که این روزها با دلی 
ماالمال از عشق حسین )ع( در پیاده روی اربعین حضور دارند. ان شاء 

الله همگی آنان به سالمت به کشور بازگردند.
ضمن عرض تسلیت به مناسبت ایام اربعین و ایام حزن و اندوه پایان سفر 
از تمامی خدمتگزاران زائران اباعبدالله الحسین)ع(نهایت تقدیر و تشکر 

را به عمل می آورم.
نمایش  و  زوار  از  جانانه  پذیرایی  دلیل  به  عراق  مسلمان  ملت  از 
خیره کننده ای از عشق به سرور و ساالر شهیدان نهایت سپاسگزاری را 

دارم.
 ترور و عروج شهادت گونه جانباز و آزاده شهردار یکی از شهرهای حوزه 
انتخابیه اینجانب در شهرستان قلعه گنج را به عموم مردم جنوب کرمان به 
ویژه مردم شریف قلعه گنج و خانواده محترم ایشان تسلیت گفته و از همه 
عوامل دخیل در تأمین امنیت می خواهم با تمامی مخالن نظم و امنیت 

جامعه در اسرع وقت برخورد الزم را به عمل آورند 
 و اما جناب آقای حسن روحانی ریاست محترم جمهور 

 جنوب کرمان با وسعتی معادل 40 هزار کیلومتر مربع از بسیاری از 
استان های کشور بزرگتر بوده و یکی از قطب های اصلی کشاورزی 
کشور است، سرانه مصرف هر ایرانی از تولیدات جنوب کرمان بیش از 
50 کیلوگرم است که مایه افتخار مردم مظلوم کرمان بوده که حاصل 

دسترنجشان زینت بخش سفره مردم است 

 

اما چه بگوییم که این منطقه علیرغم حجم عظیم تولید، به دلیل نابه 
سامانی تولید و عرضه و مدیریت نادرست در حال و گذشته هنوز عنوان 
محروم ترین نقطه کشور را یدک می کشد. هر چند روند توزیع  در منطقه 
ما غالبًا سنتی است که این امر را نیز حاصل کم توجهی مسئوالن و 
مدیران ارشد کشور است اما به لطف شرایط خدادادی، همت و تالش 
مردم سختکوش این دیار، ساالنه 5 میلیون تن انواع محصوالت در این 

منطقه تولید می شود 
 اما متأسفانه به دلیل نبود برنامه مدون برای رفع محرومیت از جنوب 
کرمان و نبود برنامه ای جامع برای توسعه جنوب کرمان فاصله این مناطق 

از مناطق توسعه یافته کشور روز به روز در حال افزایش است 
 آقای رئیس جمهور 

 اولین و مهمترین گام برای تغییر شرایط و حرکت مناسب تر در مسیر 
توسعه در جنوب کرمان استقالل نواحی جنوبی کرمان و تشکیل استان 
کرمان جنوبی است. استان کرمان پهناورترین استان کشور است و 
فاصله شمالی ترین نقطه تا جنوبی ترین نقطه آن حدود 900 کیلومتر 

است 
 جنوبی ترین نقطه آن در شهرستان قلعه گنج از مرکز استان حدود 600 
کیلومتر فاصله دارد. این بعد مسافت همراه با نبود زیرساخت ها و به ویژه 
راه ارتباطی مناسب مانع اعمال صحیح مدیریت و توزیع مناسب منابع 
در جنوب کرمان می شود، اگر می خواهید مردم مظلوم و محروم جنوب 
کرمان را یاری کنید بسم الله. اولین گام استقالل مدیریتی منطقه است. 
وزارت کشور را موظف کنید تا هر چه سریعتر الیحه تقسیم استان کرمان 

و ایجاد استان کرمان جنوبی را تهیه و تقدیم کند 
 آقای رئیس جمهور 

 در دو سفر قبلی هیأت مدیره به کرمان گفتیم که مردم کرمان با دو مشکل 
اساسی در کنار محرومیت دست و پنجه نرم می کنند، نخست نداشتن 
اسناد مالکیت اراضی و دومی چاه های بدون پروانه، بارها با مسئوالن 

وزارتخانه مربوطه جلسه برگزار شد اما مشکل کماکان باقی مانده است 
ارثی چند   به عرضتان رساندم که اغلب اراضی مردم حتی اراضی 
ساله آنها، اراضی در شهر و روستا و اراضی کشاورزی به دلیل کم کاری 

مسئوالن دولتی و عدم اطالع رسانی به سمت دولت درآمده و بخش 
بزرگی از مردم مالک ملک خویش نیستند، چرا چنین ظلمی را در حق 
مردم روا می دارند، چرا با وجود پیگیری های مکرر این ظلم آشکار را از 

گردن ما برنمی دارند
 در سفر استانی سال گذشته معاونت محترم پارلمانی دولت آقای امیری 
را مأمور تشکیل کارگروهی برای رفع این مشکل کردید اما حتی یک 

جلسه نیز توسط این کارگروه تشکیل نشده است 
 با احداث سدی بر روی رودخانه حوزه انتخابیه اینجانب حقابه زیست 
محیطی و حقابه کشاورزان منطقه جنوب کرمان را قطع کردند و مردم در 
اراضی موروثی چند هزار ساله خویش ناچار به حفر چاه شدند، اکنون 
نه پروانه چاه ها را صادر کرده و نه سوخت مردم را تأمین می کنند و پا بر 
حلقوم مردم کشاورز محروم و مظلوم منطقه نهادند و میخواهند زندگی 
آنها را از دستشان بگیرند. در کدام منطقه ای مردم محروم در حد قوت 
الیموت با روش های سنتی کشاورزی و دامپروری نان خود را درمی آورند 
و روزگار می گذرانند، آیا عدالت است که پا بر خرخره مردم مظلوم نهاده و 
آنها را دریافت حداقل حقوق خود که سوخت است آن هم برای تولید در 
سال رونق تولید محروم ساخت. چه کسی مسئول این چاه های بی پروانه 

است، مردم یا مسئوالن وزارت نیرو 
 آقای رئیس جمهور 

 در سال رونق تولید 25 درصد سهمیه سوخت چاه های کشاورزی 
پروانه دار را نیز کاهش دادند که این امر به معنای کم شدن 25 درصد 
سطح کشت و کاهش 25 درصدی تولید است. آیا این امر به معنی 
مدیریت جهادی در سال جنگ اقتصادی است، این چه مدیریتی است 
که 70 پمپ بنزین در جنوب کرمان را نمی توانند یا نمی خواهند کنترل 
کنند، آیا حاضرند به بهانه مبارزه با قاچاق سوخت پا بر خرخره هزاران 
کشاورز مظلوم و محروم بگذارند و وادارشان کنند از بازار قاچاق سوخت، 
سوخت مورد نیاز خود را تأمین کنند. الله اکبر از این مدل تدبیر و مدیریت 

 سخنی با وزیر آموزش و پرورش 
 برخورد دوگانه و تبعیض آمیز در جذب سرباز معلم ، حق التدریسان و 
پیش دبستانی در استان کرمان نسبت به استان های همجوار چیست؟   
چرا باید حق فرزندان جنوب کرمان که در بدترین شرایط به سر می برند به 
دلیل اهمال مسئوالن گذشته و حال پایمال شود لطفًا دستور رفع مشکل 

را صادر کنید 
 آقای حجتی وزیر جهاد کشاورزی 

 هزینه کاشت امسال بسیار گران بود و اگر از هم اکنون به فکر صادرات 
محصوالت جنوب نباشید قطعًا امسال یک بحران بزرگ در جنوب کشور 

رخ می دهد 
نرخ بیمه نخیالت کشاورزی را چند برابر کرده اند، دستور رفع مشکل را 
صادر کنید، به نظر می رسد صندوق بیمه محصوالت کشاورزی وظیفه 
حمایتی خود را کاماًل فراموش کرده است.اقدامات الزم برای استقرار 

اورژانس هوایی اجرایی شود.
از عنایت ویژه وزیر فرهنگ و ارشاد به جنوب کرمان نهایت تقدیر و تشکر 

داریم.

دکتر حمزه در نطق میان دستور خطاب به وزیر آموزش و پرورش :

برخورد   تبعیض آمیز در جذب سرباز معلم و حق التدریسان در استان کرمان  چیست؟



هشدار_به_مسئولین
آیت الله شهید مدنی در سخنرانی که در جمع مسئولین در سال 58 داشتند  هشدار 
تکان دهنده ای به شخصِیت های مطرح و انقالبیون آن زمان دادند که امروز آن را بیشتر 

درک می کنیم
شهید مدنی با اشاره به حکایت یوسف و زلیخا در قرآن به آن قسمت داستان اشاره کردند 
که وقتی  زلیخا از عیب گیری زنان مصری با خبر شد آن ها را به ضیافتی دعوت کرد و به 
دستشان کارد و ترنج داد و در میان مهمانی به یوسف دستور داد که وارد ضیافت شود ، 

آمدن حضرت یوسف همان و بریده شدن دست زنانی که مالمت گر زلیخا بودند همان
 شهید_مدنی با اشک چشم ادامه می دهد: آقایان! نکند در محشر و قیامت محمد رضا 
پهلوی جلوی ما را بگیرد و بگوید دیدید شما هم وقتی دستتان ترنج دادند دستتان را 

بریدید و مثل من کاخ نشین و طاغوتی شدید؟!  نقل قول از فرزند شهید بزرگوار

حاج_احمد_کاظمی
حاجی همیشه می گفت: ما هیچ وقت از لطف و عنایت  اهل_بیت علیهم السالم ، 

مخصوصًا آقا امام رضا علیه السالم بی نیاز نیستیم...
هواپیمای سوخو رو حاج احمدکاظمی وارد نیروی هوایی سپاه کرد مراسم افتتاحیه  اش 
را همه انتظار داشتیم در تهران باشد ، ولی سردار گفت: می خوام مراسم افتتاحیه توی 

مشهد باشه
پایگاه_هوایی مشهد کوچیک بود و کفاف چنین برنامه  ای رو نمی داد بعضی ها همین 
رو به سردار گفتند ؛ ولی سردار اصرار داشت مراسم توی مشهد برگزار بشه. با برج مراقبت 

هماهنگی های الزم شده بود
خلبان ، بر فراز آسمان ، هواپیما را چند دور ، دور حرم آقا امام رضا علیه السالم  طواف 
داد این را سردار ازش خواسته بود. خیلی ها تازه دلیل اصرار سردار را فهمیده بودند. 

روحش شاد

نگاه_متفاوت_به_اطراف
زن و مرد جوان به محله جدید اسباب کشی کردند. صبح روز بعد وقت صرف  صبحانه 

خانم متوجه شد که همسایه اش در حال آویزان کردن رخت های شسته است. 
 رو به همسرش کرد و گفت: لباس ها را چندان تمیز نشسته. احتماال بلد نیست لباس 

بشوید شاید هم باید پودرش را عوض کند. 
 مرد هیچ نگفت. مدتی به همین منوال گذشت و هر بار که زن همسایه  لباس های شسته 

را آویزان می کرد، او همان حرف ها را تکرار می کرد. 
 یک روز با تعجب متوجه شد همسایه لباس ها را خوب شسته و روی طناب پهن کرده 

است به همسرش گفت: یاد گرفته چه طور لباس بشوید. 
 مرد گفت: امروز صبح زود بیدار شدم و  پنجره هایمان را تمیز کردم! مشکل تمیز نبودن 
پنجره های ما بود . بعضی وقت ها بد نیست به خودمون بگیم شاید مشکل از خود ماست

از یاد رفته های 
جیرفت 

این بار بعد از آموزش وپرورش به سراغ حوزه 
روزگاران  در  جیرفت  شهرستان  سالمت 
تمام  از  کنم  می  یاد  و  روم  می  گذشته 
کسانی که مرهم می گذاشتند بر دردها و 

آالم مردم این دیار !
روزگاری تنها بیمارستان کل جنوب استان 
کرمان همین بیمارستان کاشانی امروزی 
بود) البته قبل از انقالب  اسمش کاشانی نبود( باچند پزشک هندی و پاکستانی که بعضی ها شان 
پر بدک نبودند اما تعدادی شان هم انصافا به قول استادم دکتر نژاد سلیم : »ال یعلم هرتا و ال پرتا » !!!  
  پزشکانی هم بودند در ساختمان شیرخورشید آن روزگاران،  واقع در فلکه ای به همین نام ) میدان 

معلم امروز( به مداوای مریض ها می پرداختند.
بهداری و شبکه بهداشت هم همین جای امروزی یعنی بعد از بانک کشاورزی واقع در خ. شهید 

قرنی) ژاندارمری( برو بیایی داشت .
اداره ریشه کنی ماالریا هم که بعد از شیوع این بیماری در جیرفت برای ریشه کن کردن آن دایر شده 

بود اول خیابان دهشتری ها سمت چپ و قبل از آسیاب قهوه سایی دامغانی بود.
تا یادم نرفته وجه تسمیه خیابان دهشتری ها را هم بگویم که خالی از لطف نیست. 

ده شتر نام یکی از روستاهای حومه شهرستان بم است ، تعدادی از اهالی این روستا که عمدتا قوم 
و خویش هم هستند دسته جمعی کوچ کرده و ساکن جیرفت می شوند و در همین خیابان مشهور 
به دهشتری ها برای خود زمین خریده و خانه می سازند ، این خیابان را در قدیم خیابان ماالریا هم 
می گفتند  و سه راه دهشتری ها هم موسوم بود به »سه راه مرغ فروشا« ) مرکز فروش مرغ های 

سفید ماشینی و زنده بود( 
بگذریم ، قدیمی ترین دکتر ساکن جیرفت که سایه روشنی از وی در ذهنم مانده، پزشکی بود به 
نام دکتر مشرفی که منزلش ته کوچه بن بست سمت چپ، ابتدای همین خیابان دهشتری ها 
بود، خانه ای که بعدها متعلق به یکی از مالکان کرمانی،  رفسنجانی به نام علی اکبر ایرانمنش،  
پدر محمدرضا ایرانمنش هنرپیشه جیرفتی سینمای دفاع مقدس شد، علی اکبر ایرانمنش اولین 
باسکول را در جیرفت روبروی اداره آب و فاضالب امروزی راه اندازی کرد که امروز تعطیل و متروکه 
است ، از قضا  این ایرانمنش خطاط هم بود و بانام مستعار » زرین قلم« تابو سازی می کرد که دوست 

عزیزم جناب محمد رضا ایرانمنش) پسر مرحوم( خوشنویسی را از پدر به ارث برده بود.
دکتر دیگری که از شهرستان یزد آمد و ساکن جیرفت شد و تا زمان مرگش هم در اینجا ماند و به مردم 
این منطقه خدمت کرد، کسی نبود جز دکتر فتح ا... لطفی، پزشکی دوست داشتنی، تمام قدیمی 
ها که وی را درک کرده اند از وی به نیکی یاد می کنند، مطبش هم دقیقا روبروی مسجد جامع بود، 
مکانی که امروز توسط پسر مرحوم تبدیل به پیتزا فروشی شده است) پیتزا و ساندویچ نادر(. خدا 
حفظ کند معلم عزیز و شاعرم جناب سید جالل قریشی را که سال ها پیش در ستایش خدمات این 
مرد مثنوی غرایی سرود و آن روزگاران جنجالی هم به پا خواست که به آن ورود نخواهم کرد، فقط 

بیت آخر آن مثنوی را که خطاب به دکتر لطفی گفته بود را می آورم:
بر تو و اوج همتت صلوات 

بر چهل سال خدمتت صلوات!
دیگر پزشکی که مردم جنوب کرمان از ایشان به نیکی یاد می کنند، دکتر محمد امینی است ) 
داماد همین مرحوم دکتر لطفی( ، مطبش داخل کوچه فردوس بود و منزلش نرسیده به میدان ۱۷ 
شهریور) فلکه درازو( مکانی که آن را جناب ناجی صاحب هتل ناجی خرید و برای خوابگاه مردمی 

به آموزش وپرورش شهرستان جیرفت اهدا کرد) خوابگاه الزهرا، امید کمال( 
دکتر شمس ) نه این شمس امروزی که در جیرفت به امر طبابت مشغول است ( ایشان هم مثل 
دکتر لطفی اهل یزد بور و منزل و مطبش حدفاصل میدان معلم و چهار راه کلینیک کنار باغ تاالر 
شیرین بود ، همسر وی خانم کامرانی معلم بود و در دبستان ۲۵ شهریور آن روزگاران به امر تعلیم و 
تربیت دانش مشغول، در آن سال ها که خانم های راننده در جیرفت بیشتر از تعداد انگشتان یک 
دست نبودندایشان رنجور قرمز رنگی داشت ) شاسی بلند( و در شهر رانندگی می کرد،بعد هم که 
می خواستند به یزد برگردند، این ماشین را به آقای تبریزی که وی هم ابتدا رادیو ساز ، بعد تعمیر 
کار تلویزیون و این اواخر یخچال ساز و دست آخر باغ دار بزرگی شده بود فروخت ، از سرنوشت دکتر 

شمس ، دو پسرش ، )خشایار وسبکتکین(، خانواده اش هیچ خبری ندارم .
خانمی در جیرفت بود به نام » خانم قابله« همسر آقای رضامند،این رضامند معلم بود و معاون 
مدرسه رازی آن زمان ، سخنرانی چیره دست، مجری توانمند جشن های۲۵۰۰ ساله ) جشن 
های چهارم آبان و ششم بهمن شاهنشاهی( که در اولین دوره انتخابات مجلس شورای اسالمی، 
کاندیدای حوزه انتخابیه جیرفت شد ،وی حاضر جواب ، با داشتن تن صدایی بسیار  زیبا ، ریز نقش 

و قد کوتاه ، همه جا شاخص و شناخته شده بود!
 خانم قابله،همسر وی، مامای محلی بود و آن روزگاران که زایشگاه و سزارین و... نبود، در منزل 
جیرفتی ها می رفته و عمل زایمان را برای خانم های حامله انجام می داده ) خاطرات  چیره دستی 

اش را در امر زایمان می توانید از مادر بزرگ ها و مادران پیر بپرسید
 ادامه دارد... 

جیرفت - ۲۳ مهرماه ۹۸- افشارمنش
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نکته های ناب

خواندنی

خبر

خرما

محمودی، گفت: بیش از یکهزار کیلوگرم رب گوجه فاسد و تاریخ مصرف 
گذشته در سطح شهرستان جیرفت جمع آوری و ضبط شد.  

» محمودی «، در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری شبستان از کرمان جنوب، 
گفت: بیش از یکهزار کیلوگرم رب گوجه فاسد و تاریخ مصرف گذشته در 

سطح شهرستان جیرفت جمع آوری و ضبط شد.
رئیس مرکز بهداشت شهرستان جیرفت، در این رابطه عنوان داشت: این 
میزان رب گوجه غذایی تاریخ مصرف گذشته و غیرقابل مصرف است که از 
اماکن تهیه و توزیع مواد غذایی توسط واحد بهداشت محیط این مرکز جمع 

آوری شده بود.
 وی، ادامه داد: در اجرای برنامه روز جهانی غذا و تشدید نظارت بر مراکز تهیه 
و عرضه مواد غذایی توسط بازرسان بهداشت محیط مرکز بهداشت در طی 
بازدید از سطح عرضه مواد غذایی این حجم از مواد فاسد و تاریخ مصرف 

گذشته کشف و جمع آوری شد.
 محمودی، با اشاره به انجام بازرسی  های مستمر بازرسان بهداشت محیط 
مرکز بهداشت از مراکز تهیه، عرضه و توزیع مواد غذایی در سطح شهرستان 
جیرفت، اظهار داشت: بازرسان بهداشت محیط مرکز بهداشت همواره از 
مراکز عرضه مواد غذایی بازدید کرده و در صورت مشاهده مواد غذایی و 
خوراکی تاریخ مصرف گذشته و یا غیر مجاز، ضمن آموزش به متصدیان، 
برابر قانون اقالم را صورت  جلسه و توقیف کرده و متخلفان را به مراجع 

قضایی معرفی می کنند.
عموم  از  درخواست  ضمن  جیرفت،  شهرستان  بهداشت  مرکز  رئیس   
شهروندان، بیان داشت: شهروندان در صورت مشاهده هرگونه تخلف 
بهداشتی توسط مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی در کوتاه ترین زمان ممکن 
به کارشناسان بهداشت محیط مستقر در مرکز بهداشت شهرستان جیرفت با 
گزارش کتبی یا سامانه سامانه ۱۹۰ یا تلفن۰۳۴۴۳۲۱۸۵۱۲  اطالع دهند

نمایندگان مردم در مجلس وزارت آموزش و پرورش را مکلف کردند بخش 
های مازاد امالک واقع در مناطق تجاری و همچنین امالک مازاد خود 
را با رعایت مالحظات آموزشی و تربیتی به صورت تجاری و خدماتی با 
مشارکت بخش های خصوصی و تعاونی احداث و نسبت به واگذاری یا 

اجاره آنها اقدام کند. 
به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی 
امروز )یک شنبه، 21 مهر ماه( مجلس شورای اسالمی، در جریان 
بررسی طرح تنظیم برخی از مقررات مالی، اداری و پشتیبانی وزارت 
آموزش و پرورش با ماده 2 این طرح با 118 رأی موافق، 48 رأی مخالف 
و 4 رأی ممتنع از مجموع 199 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

است  مکلف  پرورش  و  آموزش  وزارت  طرح؛  این   ۲ ماده  براساس 
بخشهای مازاد امالک واقع در مناطق تجاری و همچنین امالک مازاد 
خود را با رعایت مالحظات آموزشی و تربیتی به صورت تجاری و خدماتی 
با مشارکت بخشهای خصوصی و تعاونی احداث و نسبت به واگذاری یا 

اجاره آنها اقدام کند.
همچنین واحدهای آموزشی می توانند در ساعات خارج از فعالیت 
رسمی آموزشگاه، با تأیید اداره آموزش و پرورش منطقه یا ناحیه نسبت به 
اجاره فضای آموزشی خود به بخشهای خصوصی و تعاونی جهت انجام 

فعالیت های آموزشی و فرهنگی اقدام کنند.
ادارات  توسط  ماده  این  موضوع  کاربری  تغییر  پیشنهاد  تبصره ۱- 
کل نوسازی و تجهیز مدارس استانها به دبیرخانه کمیسیون ماده 
)5( قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 
1351/12/22 با اصالحات و الحاقات بعدی ارائه می شود. کمیسیون 
مزبور موظف است حداکثر ظرف مدت دو ماه نسبت به تعیین تکلیف 
آن اقدام کند. در صورت عدم اقدام کمیسیون مذکور در مدت یادشده، 

پیشنهاد ارائه شده مصوب تلقی می شود.
تغییر کاربری موضوع این تبصره از پرداخت هرگونه عوارض اعم از 
عوارض شهرداری مانند صدور پروانه، پذیره نویسی و تغییر کاربری معاف 
است. به میزان معافیت تعیین شده، شهرداری می تواند بدهی خود به 

دولت و بانک های دولتی را تهاتر کند.
تبصره ۲- مدت اجاره با تشخیص منطقه یا ناحیه آموزش و پرورش 

مربوطه حداکثر تا مدت ده سال تعیین می شود.
تبصره ۳- منابع حاصل از اجرای این ماده پس از واریز به حساب خزانه 
معین استان به عنوان در آمد اختصاصی در بودجه های سنواتی درج و 
براساس مصوبه شورای آموزش و پرورش مربوط پس از مبادله موافقتنامه 
صرف طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای آموزش و پرورش می 

شود.
هرگونه مصرف این وجوه برای اعتبارات هزینه ای ممنوع است.

سی درصد )۳۰٪( از درآمد حاصله در اختیار واحد مربوط )حسب 
مورد(، بیست درصد)۲۰٪( در اختیار اداره آموزش و پرورش ناحیه 
یا منطقه مربوط، سی درصد)۳۰٪( در اختیار اداره آموزش و پرورش 
استان، ده درصد)۱۰٪( به تشخیص وزارت آموزش و پرورش جهت 
اختصاص به توسعه و تجهیز )دانشگاه فرهنگیان، کانون پرورش فکری 
کودکان و نوجوانان، انجمن اولیا و مربیان و سایر سازمانهای تابعه آموزش 
و پرورش( و باقی مانده در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار می گیرد 
تا در جهت ارتقای کیفیت آموزش و پرورش و توسعه عدالت آموزشی 

هزینه شود.
همچنین ماده 3 این طرح نیز با نظر نمایندگان حذف شد.

✅ «روح الله زم« دستگیر شد
✅سپاه پاسداران انقالب اسالمی در بیانیه ای از گرفتار شدن »روح 
الله زم« سرشبکه سایت وابسته و ضدانقالب »آمدنیوز« در یک  
عملیات اطالعاتی هوشمندانه توسط  سازمان اطالعات سپاه و 

دستگیری وی خبر داد

کشف بیش از یکهزار کیلوگرم رب گوجه 
تاریخ مصرف گذشته در جیرفت

با موافقت نمایندگان؛

 شرایط واگذاری یا اجاره امالک مازاد 
آموزش و پرورش مشخص شد

ناگهان مرحوم پرویز دهداری مدیر فنی تیم ملی به رضا وطن خواه 
سرمربی تیم می گوید مرتضی را از زمین بیرون بکش! وطن خواه 
به دهداری می گوید پرویزخان! ما هر سه تعویض مان را انجام 

داده ایم.
روزنامه اطالعات در یادداشتی نوشت:سال ۱۳۶۶ شمسی است. 
بازی های فوتبال مقدماتی جام ملت های آسیا. کاتماندو پایتخت 
کشور فقیر نپال. تیم فوتبال ایران با تیم میزبان در حال بازی 
است. در نیمه دوم، در حالی که بازیکنان ایران بازی را از حریف، تا 
اینجای کار، برده اند، مرتضی کرمانی مقدم بازیکن ستاره مهاجم 
بازی  نیمکت نشینان  و  می درخشد  خوش   زمین  در  ملی  تیم 

برجسته او را تشویق می کنند.
 ناگهان مرحوم پرویز دهداری مدیر فنی تیم ملی به رضا وطن خواه 
سرمربی تیم می گوید مرتضی را از زمین بیرون بکش! وطن خواه 
به دهداری می گوید پرویزخان! ما هر سه تعویض مان را انجام 
داده ایم. نمی توانیم دیگر تعویض کنیم. مرتضی هم که فوق العاده 
ظاهر شده است. پرویزخان اما می گوید می دانم که نمی توانیم 

تعویض کنیم، گفتم از زمین بیرون بیار. ده نفره بازی می کنیم!
و  حریف  بازیکنان  ناباوری  و  خودش  بهت  میان  در  مرتضی 
بتواند  کسی  آنکه  بدون  می آید  بیرون  زمین  از  تماشاچیان، 

جانشینش شود.
و  می خواهد  را  مقدم  کرمانی  مرتضی  بازی، وطن خواه  از  بعد 
می گوید پرویزخان با شما کار دارد. به اتاقش برو. پرویز دهداری 
با او آرام آرام شروع به سخن می کند. از او و توانایی اش در فوتبال 
این  از  بعد  می کند.  تحسین  و  تشویق  را  او  و  می کند  تعریف 

تعریف ها، مرتضی بیشتر تعجب می کند.
از او می پرسد: خیلی عذر می خواهم پرویزخان. اگر این طور 
است که می فرمائید پس چرا وسط بازی مرا کشیدید بیرون. من 
که حتی کارت زرد هم نداشتم… . دهداری نگاهی عمیق به 

مرتضی می کند.

مرتضی احساس می کند نگاه های پرویزخان از او گذر کرد و تا 
دوردست ها، آنسوی دیوار اتاق، امتداد یافت… پرویزخان نفس 
عمیقی می کشد و می گوید: تو آن بازیکن حریف را دریبل یکسره 
و دو سره زدی و بعد توپ را از میان پاهایش عبور دادی و دوباره 
توپ را گرفتی و منتظر ماندی تا دوباره تقال کند و دوباره دریبلش 
کنی؟ فکر نکردی که آن بازیکن هم، مثل تو، بازیکن تیم ملی یک 

سرزمین است.
آن  از  هستند.  او  شایستگی  و  درخشش  دیدن  منتظر  ملتی 
دارد،  بچه  دارد،  زن  احتمااًل  دارد،  مادر  دارد،  پدر  او  گذشته، 
ببینند  منتظرند  می بینند،  را  بازی  دارند  آنها  دارد،  خویشاوند 
فرزندشان، همسرشان یا پدرشان در مصاف با حریف چه می کند. 
تو او را نزد خانواده اش، بچه محل هایش، دوستانش و ملتش تحقیر 

کردی، خوار و خفیف کردی.

مرتضی جان! ما قبل از اینکه فوتبالیست باشیم، انسانیم. چه 
کسی به ما حق داده است انسان دیگری را کوچک کنیم، حقیر 
کنیم، خجالت زده کنیم. آن هم در برابر میلیون ها جفت چشم…؟ 
پس انسانیت چه می شود؟ اخالق چه می شود؟ جوانمردی چه 
و  می گفت  سخن  پرویزخان  می شود؟…  چه  فتوت  می شود؟ 

مرتضی اشک می ریخت…
سال۱۳۷۱ با مرگ پرویز دهداری، گویی اخالق ورزشی نیز با او 
مرد. دوازدهم خرداد سال ۷۶، درست ۱۰ سال بعد از آن واقعه اول 
و ۵ سال بعد از مرگ پرویزخان تیم ملی ایران در نخستین بازی 
با کشور فقیر مالدیو ۱۷ گل وارد دروازه حریف کرد! روز پنجشنبه 
۱۸ مهر ۱۳۹۸ تیم ملی ایران در بازی با کشور فقیر کامبوج ۱۴ 
گل وارد دروازه حریف کرد… جالب آنکه کارشناسان، تحلیلگران، 
زنان  حقوق  مدافعان  و  سیاسی  کنشگران  اجتماعی،  فعاالن 
یکصدا در شبکه های اجتماعی شعار دادند که دیدید بانوان به 

استادیوم رفتند و اخالق هم به خطر نیفتاد!
غافل از آنکه اخالقی که مدتهاست به خطر افتاده، بلکه مضمحل 
شده، هیچ ربطی به حضور یا غیبت بانوان ندارد. آن اصل اخالق 
است. همان که پرویزخان، روستازاده اعجوبه ای که دست بی رحم 
تقدیر در ۵۹ سالگی او را از ورزش ایران گرفت، با خود به خاک 

برد…
پرویزخان! چه قدر جایت در ورزشگاه های ما خالی مانده است. 
برخیز و برگرد. ورزش ما به تو نیاز دارد، ورزشکاران ما به تو نیاز 
دارند، مدیران ما به تو نیاز دارند، سیاستمداران ما، دانشجویان 
ما، استادان ما، تجار ما، کسبه ما، دولتی های ما، مجلسی های 
ما و همه مردم ما به خلق و خوی جوانمردانه و دست پاک و روح 
طاهر و جان پالوده و پاک نهاد تو، به مثابه یک انسان نیک سرشت 
اخالق مداِر بدون نام و عنوان و خرقه و خرگاه و دلق و کشکول، نیاز 

داریم. چه قدر جایت خالی مانده است…

این اخالق بودکه ۱۴ گل به تیم کشور فقیر بزنید؟

مدیرکل آموزش و پرورش استان لرستان گفت: ۴۵۰۰ نیروی 
نهضتی و حق التدریس در این استان وجود دارد که نیاز ما فقط 
۵۰۰ نفر بود و به سایر استان ها اعالم کردیم در صورت تمایل 
می توانند از این نیروها برای جبران کمبود معلم استفاده کنند.

خبرگزاری  اجتماعی  خبرنگار  با  گفت وگو  در  زینی وند  رضا 
تسنیم، در پاسخ به این پرسش که »آیا استان لرستان باکمبود 
نیروهای حق التدریس  از  نفر  معلم مواجه نیست که 1500 
و نهضتی را به شهرستان های استان تهران اعزام کرده اید؟« 
اظهار  کرد: در استان لرستان 4500 نیروی نهضتی، خرید  
خدمات و حق التدریس وجود دارد که نیاز ما برای امسال فقط 
500 نفر بود و نمی توانیم تمام این افراد را ساماندهی و جذب 

کنیم.
در  بازنشستگی ها  موج  به  توجه  با  است  ممکن  افزود:  وی 

و  باشیم  داشته  نیاز  بیشتری  نیروهای  به  آینده  سال های 
احتمال به کارگیری این افراد باشد اما برای امسال ظرفیتی 
وجود نداشت همچنین براساس قانون برنامه ششم توسعه باید 

تا پایان برنامه معلمان حق التدریس را ساماندهی کنیم.
مدیرکل آموزش و پرورش استان لرستان گفت: در برخی از 
مناطق استان با مازاد نیرو مواجه هستیم و تا زمانی که آنها 
تعیین تکلیف نشوند اجازه صدور ابالغ حق التدریس نداریم 
البته در برخی شهرها مانند الیگودرز، ازنا، درود و بروجرد به 
نیروهای حق التدریس نیاز داشتیم و از میان افرادی که بومی 

همانجا بودند ساماندهی کردیم.
زینی وند با اشاره به اینکه در استان لرستان به اندازه چند استان 
نیروی حق التدریس وجود دارد، مطرح کرد: اعالم کردیم هر 
استانی به نیرو نیاز دارد درخواست خود را به ما اعالم کند و ما 

پرونده نیروهای حق التدریس خود را برای آنها ارسال می کنیم، 
شهرستان های استان تهران اعالم نیاز کرد و شهر تهران نیز نیرو 

خواسته بود اما اعالم کرد نمی توانم آنها را به کارگیری کنم.
مدیرکل آموزش وپرورش استان لرستان در پاسخ به این پرسش 
که »انتقال این نیروها به استان های دیگر با توجه به هزینه های 
زندگی در استان تهران راهکار مناسبی است؟« گفت: ما نیز 
می دانیم این افراد حق التدریس هستند و حقوقی که به آنها 
پرداخت می شود اندک و گاه تا یک میلیون تومان است و حتی 

به مایحتاج روزانه هم نمی رسد اما راه دیگری نداشتیم.
وی ادامه داد: 800 پرونده در این رابطه از سال 96 تا به امروز 
شکل گرفته است و 6 هزار پرونده را بررسی کردیم که 4200 نفر 

واجد شرایط بودند و تعدادی از آنها را ساماندهی کردیم

نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گفت: 
در آستانه تصویب بودجه سال ۹۹ سازمان برنامه بودجه 
و مجلس باید دقت داشته باشند که از درآمد های طرح 
کاداستر کاسته نشود تا در فرصت باقی مانده به نتیجه 

مثبتی برسیم.
خبرگزاری  خبرنگار  با  گفت وگو  در  کمالی پور  یحیی 
خانه ملت، درباره دالیل عدم اجرای کامل طرح کاداستر، 
گفت: کاداستر یکی از طرح های زیر بنایی بود و مهلت ۵ 
ساله ای برای اجرای طرح آن تعیین شده بود، در قانونی 
درآمد های  کلیه  شد،  مقرر  بود  شده  تصوبب  ابتدا  که 
حاصل از این طرح برای اجرای کامل و صحیح در اختیار 

خودش قرار بگیرد.
طرح کاداستر به دلیل کمبود اعتبار به طور کامل اجرا 

نشد
شورای  مجلس  در  عنبرآباد  و  جیرفت  مردم  نماینده 

اسالمی، با بیان اینکه طرح کاداستر به دلیل کمبود اعتبار 
طول  در  متاسفانه  داد:  ادامه  نشد،  اجرا  کامل  طور  به 
اجرای این طرح از منابع بخش های مختلف کم کردند 
به نحوی که به مرور زمان این طرح خود به خود کم رنگ 
و کم اثر شد و در مدت زمان تعیین شده به صورت کامل 

اجرایی نشد.
این نماینده مردم در مجلس دهم، با تاکید بر اینکه بخش 
عظیمی از پرونده های دادگستری، اختالفات ملکی و 
و  اشخاص  با  اشخاص  اختالفات  از  ناشی  گرفتاری ها 
اشخاص با دولت، ناشی از عدم اجرای طرح کاداستر، 
صورت  به  طرح  این  ارگ  تردید  بی  کرد:  است،تصریح 
و  مشکالت  از  عظیمی  درصد  می شد،  اجرایی  کامل 
گرفتاری های ما حل می شد، اما متاسفانه این مهم اتفاق 

نیفتاد .
نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای 
تصویب  آستانه  در  کرد:  خاطرنشان  پایان  در  اسالمی 
بودجه 99 کشور هستیم، باید سارمان برنامه بودجه و 
مجلس دقت الزم را داشته باشند و از درآمدهای حاصل 
مانده  باقی  این فرصت  در  تا  نکنند  طرح کاداستر کم 

بتوانیم به نتیجه مثبتی برسیم

معاون بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت 
جنوب کرمان از بازرسی بیش از 3 هزار واحد صنفی در 

طرح نظارتی ویژه بازگشایی مدارس خبر داد.
به گزارش نشریه خرما، معاون بازرسی و نظارت سازمان 
صنعت، معدن و تجارت جنوب کرمان در این خصوص 
گفت: طرح نظارتی ویژه بازگشایی مدارس هر ساله جهت 
کنترل بازار در ایام بازگشایی مدارس انجام و امسال نیز از به 

مدت یک ماه و تا نیمه مهر ماه ادامه داشت.
این  بازرسان  طرح،  این  مدت  در  افزود:  میری  مهدی   
سازمان از 3126 واحد صنفی در شهرهای مختلف جنوب 

کرمان بازرسی کردند.
وی اظهار داشت: در این طرح 150 شکایت رسیده به 
سازمان نیز رسیدگی و 25 گشت مشترک بازرسی حضور 

داشت.
وی همچنین ادامه داد: طی این طرح 225 واحد متخلف 
صنفی شناسایی و پرونده تخلف آنها جمعًا به مبلغ بیش از 7 

میلیارد ریال تکمیل شد.
معاون بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت 
جنوب کرمان همچنین تاکید کرد: مهمترین بازرس خود 
مردم هستند و کمک و همراهی آنها برای کنترل و سامان 

بخشیدن به اوضاع بازار در هر زمانی نیاز می باشد.
 از همه مردم عزیز جنوب کرمان تقاضا می شود که در 
صورت بروز هر گونه تخلف با شماره گیری 124 )واحد 
بازرسی این سازمان( و یا مراجعه حضوری، این سازمان را 
در جهت انجام بهتر وظایف و خدمات به شهروندان محترم 

یاری دهند.

چرا معلمان حق التدریس و نهضتی لرستان به استان تهران منتقل شدند؟

دکتر کمالی پور:

اجرای طرح کاداستر در بودجه 99 مورد بی مهری قرار نگیرد

بازرسی بیش از 3 هزار واحد صنفی در طرح نظارتی ویژه بازگشایی مدارس جنوب کرمان
✅ابراهیم خدایی رئیس سازمان سنجش آموزش کشور :  ✅مطلب سردار 
رحیمی درباره انهدام یک باند بزرگ که قصد فروش سؤاالت کنکور 
را داشته اند، مربوط به شهرستان روانسر بوده که با همکاری وزارت 
از هر گونه  پرورش آن شهرستان قبل  آموزش  اداره  اطالعات رئیس 
اقدامی شناسایی و توسط زحمتکشان پلیس امنیت دستگیر شد. پرونده 
قضایی این فرد در تهران تشکیل شده است که به نظر می رسد به همین 

دلیل اطالع رسانی از سوی فرمانده انتظامی تهران صورت گرفته است.
✅خدایی تاکید کرد: اصوال تحت هیچ عنوانی نه سئوالی لو رفته و نه فروش 
سئوالی رخ داده و نه مسئول به آن ترتیبی که گفته شده است در این 

زمینه دستگیر شده است.

توضیح رئیس سازمان سنجش درباره 
انهدام باند فروش سؤاالت کنکور

شهرسازی  و  راه  کل  ادارات  کرمان  استاندار 
شمال و جنوب استان را موظف به تدوین سند 

مقاوم سازی مناطق شهری و روستایی کرد.
بحران  مدیریت  شورای  در  فدائی  محمدجواد 
)ص(  اعظم  پیامبر  سالن  محل  در  که  استان 
استانداری برگزار شد، بیان داشت: با تغییراتی 
که در دستورالعمل جدید ابالغی ستاد مدیریت 
بحران کشور صورت گرفته است، مسئولیت ستاد 
به عهده استاندار گذاشته شده و به جهت پیشبرد 
صحیح کارها، تفویض اختیاری به معاون عمرانی 

داشتیم.
استاندار کرمان با اشاره به اینکه 60 درصد کل 
لزوم  شده اند،  مقاوم سازی  استان  روستاهای 
را  روستاها  و  شهرها  مقاوم سازی  سند  تدوین 
خواستار شد و افزود: 5 هزار هکتار بافت فرسوده 
در شهر کرمان و 13 هزار هکتار بافت فرسوده در 

کل استان داریم.
دهنده  نشان  را  هجدک  زلزله  تجربه  فدائی، 
اهمیت مقاوم سازی ساختمان ها در جلوگیری از 
تلفات دانست و تعمیم این مسئله به دیگر مناطق 

را مورد تاکید قرار داد.
استان  مشکل  به  همچنین  کرمان  استاندار 
گفت:  و  داشت  اشاره  مراتع  آتش سوزی  در 
مشکل ما در مناطق باالدست و ارتفاعات است، 
متاسفانه هلی کوپتر مجهز به آبپاش نداریم، اما در 
تالش هستیم که مجوز انتقال نیروها را از طریق 
هلی کوپتر دریافت کنیم تا در زمان حادثه از این 

طریق اقدام شود.
استاندار کرمان همچنین بر پیگیری بازسازی پل 
کالیشور راور و جاده شهداد - نهبندان به شکل 

خاص تاکید کرد.  
فدائی عنوان کرد: در جریان سیل فروردین ماه با 
اقدام به موقع در الیروبی رودخانه ها، توانستیم از 

میزان خسارت و تلفات بکاهیم.
وی ساماندهی بستر رودخانه ها را با توجه به تاکید 
دیوان محاسبات و سازمان بازرسی خواستار شد 
و گفت: جلسه مختص این موضوع برگزار و آب 
صورت  مطالعات  از  را  خود  گزارش  منطقه ای 

گرفته ارائه دهد تا قبل از حادثه پیش بینی های 
الزم انجام شود.

   برگزاری مانور مشترک بحران در سطح استان
معاون  موسوی  آیت اللهی  سیدمصطفی 
هماهنگی امور عمرانی استاندار کرمان نیز در 
این جلسه با اشاره به مانور زلزله مشترک استان 
کرمان و یزد و اهدافی که در این مانور حاصل 
بار در سطح  شد، عنوان کرد: برای نخستین 
کشور چنین مانوری برگزار گردید و مورد تقدیر 

معاون عمرانی استاندار یزد نیز قرار گرفت.
وی از دالیل برگزاری این مانور در منطقه بیاض 

انار را وجود سامانه های گسلی منطقه عنوان کرد 
و افزود: این مانورها به صورت منطقه ای است و 
برای مناطق شرق و جنوب هم مانور مشترک با 

استان همجوار خواهیم داشت.
فرماندار جیرفت در این جلسه به گالیه از 
مدیریت بحران پرداخت و گفت : ما در جنوب 
کرمان و جیرفت حاضریم چاپارخانه بزنیم از 

دست این مخابرات.
در زمان بحران و بقیه ایام سال مناطق کوهستانی 

ما موبایل آنتن نمی دهد.
عطاپور اشاره ای به کندی اینترنت کرد و افزود: 
فیبر نوری در محور جیرفت و بم با کمترین بحران 
و حادثه ای قطع می شود و ارتباطات ما قطع 

میگردد که باید فکری اساسی شود.
فرماندار رودبار جنوب به مشکالت بحرانی و 
سیل در این شهرستان اشاره کرد و بحرانی ترین 

نقطه استان را رودبار جنوب دانست.
فرماندار عنبرآباد هم به بحران سیل و باران 

اشاره کرد و خواستار توجه ویژه شد.
فرماندار قلعه گنج خواستار رفع یک مشکل 
مشکل  حل  که  شد  شهرستان  این  بحرانی 

کارخانه رمشک را خواستار شد.
جهاد  سازمان  رییس  برخوری  سعید 
کشاورزی جنوب هم اظهار گالیه از اعتبارات 
در شمال و جنوب سازمان های جهاد کشاورزی 

داشت.

جلسه مدیریت بحران استان را فرمانداران جنوب 
بحرانی کردند
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با تدبیر مهندس دینا دوربین های پایش در عنبرآباد نصب و راه اندازی شدند

شهر عنبراباد تنها شهر جنوبی استان کرمان است 
که با تدبیر مهندس دینا شهردار بی ادعا و سخت کوش 
و حمایت های اعضای شورای شهر و پشتیبانی فرماندار 
این شهرستان دوربین های پایش نصب و راه اندازی 

شدند.
و تسلط  بهتر  این دوربین ها شاهد خدمات  با وجود 

مدیریتی بر شهر بهتر حاکم خواهد بود.
مهندس دینا شهردار عنبرآباد در مدت تصدی شهرداری 
این شهر هرروز شاهد خدمات جدید و نو از ایشان شاهد 

هستیم.
که به گوشه ای از خدمات ایشان و شورای شهر خواهیم 

پرداخت:

ساماندهی شهرک امام واماده نمودن ان جهت اسفالت 
دراینده

موزاییک کاری خیابان بیست متری امام حسین
بلوار  واحداث  تعریض،بازگشایی،زیرسازی،اسفالت   

جمهوری
بازگشایی کمربندی بعداز۱۳سال انتظار وبالتکلیفی

ساماندهی کشتارگاه به بهترین نحوممکن
خرید وراه اندازی دستگاه ساخت قطعات بتونی که باعث 

کاهش هزینه ها برای شهرداری گردیده
افتتاح وراه اندازی رادیو پارک درپارک الله های گمنام

جشن باشکوه ایام نوروز همراه با فعالیتهای فرهنگی 
کودکان  که دراستان بی نظیر بوده

فعالیتهای قابل توجه در زمینه های فرهنگی ازجمله 
مختلف،کمکهای  بنر،درایام  شهر،نصب  بندی  آذین 
مالی دریادواره شهدا،رحلت امام،نیمه شعبان،حمایت 
ورزشکاران،بازدید ازخانواده معظم شهداوسایر برنامه های 
فرهنگی واجتماعی وهمکاری درمراسمات ملی ومذهبی
اسفالت بافت فرسوده شهرکه ازنقاط پرتردد شهر عنبراباد 

به خیابان اصلی بود
جدیدالتاسیس ۲۴متری  خیابان  وبازگشایی  تعریض 

شماره۲ حدافاصل بلوار امام وکوچه شهید بهشتی
شهر،سلمان  سطح  از  نقطه  چند  گذاری  جدول 
با  رجایی،رسالت،همراه  فارسی،مدرس،امام،شهید 

موزاییک کاری وسنگفرش

نارنج،شهرک  شهرک  اصلی  خیابان  اسفالت 
رضایی،شهید  شهید  نخل،بلوارجهاد،خیابان 

رجایی،بلوارباهنر
ساماندهی ناوگان حمل ونقل واحد نقلیه درراه اندازی 

تعدادی خودرو وکامیون بالاستفاده
بازی  اسباب  وسایل  ونصب  پارکها،خرید  ساماندهی 
درپارک شهدا مختاراباد وسرویسهای بهداشتی درچند 

نقطه ازشهروپارکها
آغازموزاییک خیابان بیست متری امام حسین ع

اسفالت اکثر کانال های شرکت گاز که همچنان تا پایان 
اخرین کانال ادامه خواهدداشت

شن ریزی وزیر سازی اکثر کوچه های خاکی

ساماندهی پارک الله های گمنام ازجمله ساخت االچیق 
های زیبا

نصب وسایل اسباب بازی کودکان
نصب لوله های اب مورد نیاز فضای سبز در بلوار شهید 
بینا،جمهوری وتعویض لوله های فرسوده آب فضای سبز 

شهری درخیابان سلمان فارسی وپارک الله های گمنام
نصب وراه اندازی چراغ راهنمایی ورانندگی در سه چهارراه 

جمهوری))سه راه امیراباد((
اماده  جهت  پاسداران  خیابان  سازی  وزیر  ریزی  شن 

نمودن اسفالت آن
شن ریزی وزیر سازی شهرک نخل واماده نمودن ان جهت 

اسفالت معابر اصلی ان درآینده نزدیک

آغازجدول گذاری دربلوار کمربندی 
متری  بیست  خیابان  واسفالت  سازی  زیر  ریزی  شن 

حدفاصل بلوارباهنر و فلسطین جنوبی))شهید نبوی((
شن ریزی وزیر سازی خیابان دارایی واماده نمودن جهت 

اسفالت روبروی دادگستری
تجهیز غسالخانه بهشت زهراس

به سردخانه نگهداری میت
نصب دوربین های پایش سطح شهر عنبراباد که خدمتی 
ماندگار و اولین شهر در جنوب کرمان به این سامانه مجهز 

شد

فرماندار جیرفت در جلسه شورای اداری این شهرستان 
اطالع رسانی خدمات دولت را کلید امیدواری مردم عنوان 

کرد. 
 به گزارش روابط عمومی فرمانداری جیرفت، فرماندار 
جیرفت در نشست شورای اداری این شهرستان اظهار 
داشت: خدمات دولت، خدمات نظام مقدس جمهوری 
اجرایی  دستگاه های  مدیران  لذا  است  ایران  اسالمی 

نسبت به ارائه عملکرد خود اقدام کنند. 
 ابوذر عطاپور وزیری با بیان اینکه دشمن به دنبال نا امید 
کردن مردم از نظام است، افزود: با اطالع رسانی خدمات 
دولت زمینه اعتماد سازی و امیدواری مردم فراهم خواهد 

شد. 
 وی ادامه داد: از ابتدای پیروزی انقالب اسالمی تا کنون 
شدیدترین تحریم ها در دوره فعلی اعمال شده ولی دولت 
در همین شرایط سخت در حال خدمات رسانی و فعالیت 

است از این رو این خدمات باید اطالع رسانی شود. 
احتمال جاری شدن سیالب در جیرفت

 رئیس شورای تامین جیرفت به احتمال بروز سیالب در 
این شهرستان اشاره کرد و گفت: ساماندهی سه رودخانه 
فصلی در دستور کار است لذا دستگاه های مربوط، پیش 
بینی الزم برای جلوگیری از خسارت سیالب را انجام 
به آغاز فصل سرما در مناطق  دهند.   وی همچنین 
سردسیر اشاره کرد و گفت: شرکت پخش فرآورده های 
نفتی اقدام به توزیع نفت سفید کند تا در زمان سرما شاهد 

ایجاد صف های طوالنی و نارضایتی مردم نباشیم. 
 همه دستگاه های اجرایی بهزیستی را در رفع آسیب های 

اجتماعی یاری کنند
 فرماندار جیرفت گفت: با توجه به اینکه مسائل مربوط به 
بهزیستی فرا دستگاهی بوده لذا همه دستگاه ها باید در 

رفع این مشکالت مشارکت کنند. 

 وی بر کاهش آسیب های اجتماعی با توجه به اصل 
آموزش تاکید کرد و افزود: کاهش آسیب های اجتماعی از 
طریق برگزاری دوره های آموزشی مستمر برای خانواده ها 
و ارتقاء سطح آگاهی مردم محقق می شود و دستگاه های 
مرتبط با این حوزه باید بیش از پیش نسبت به اجرای 

برنامه های هدفمند آموزشی اهتمام داشته باشند. 
آسیب های  از  پیشگیری  داد:  ادامه  وزیری  عطاپور   
اجتماعی کم هزینه تر و موثرتر از روش های درمانی است و 
این مهم تنها در سایه ارائه آموزش های کاربردی و هدفمند 

به افراد جامعه محقق می شود. 
 انسداد چاه های غیرمجاز؛ تالش برای نجات مایه حیات

انسداد  داشت:  اظهار  همچنین  جیرفت  فرماندار   
چاه های غیرمجاز، تالش برای نجات مایه حیات است 
و با توجه به خشکسالی های اخیر باید از آب به صورت 
بهینه استفاده کرد.   عطاپور وزیری افزود: طی سال های 
اخیر کاهش نزوالت جوی، بی توجهی به مصرف بهینه، 
حفر چاه های مجاز و غیرمجاز و برداشت بی رویه از آب، 
سفره های زیرزمینی منطقه جنوب کرمان را با معضل 
خشکسالی که ویژه مناطق کویری بوده روبرو کرده است. 
 وی اظهار داشت: اداره آبیاری در زمینه پلمب چاه ها 

راه حل جایگزینی برای مردم داشته باشد تا مردم در این 
زمینه با مشکل مواجه نشوند. 

لزوم راه اندازی موزه مردم شناسی جیرفت
 رئیس شورای شهر جیرفت نیز بر راه اندازی موزه مردم 
شناسی این شهر تاکید کرد و گفت: با توجه به وجود اقوام 
و ایالت بزرگ در این شهر نیازمند راه اندازی یک موزه 

مردم شناسی در این شهر هستیم. 
مراکز  راه اندازی  اینکه  به  اشاره  با  مشایخی  حسین   
فرهنگی و تفریحی برای استفاده همه اقشار جامعه باید 
مورد توجه قرار گیرد، اظهار داشت: امیدواریم در این دوره 
شورای شهر بتوانیم در این زمینه موفقیت هایی را داشته 

باشیم. 
فرهنگ بیمه در بین مردم نهادینه شود

 معاون عمرانی فرمانداری جیرفت هم با اشاره به خطر 
جاری شدن سیالب، گفت: فرهنگ بیمه باید در بین 
مردم نهادینه شود تا شاهد کاهش میزان خسارات مالی 

باشیم. 
 منصور خانه گیر افزود: دولت توان مالی پرداخت خسارت 
مالی را ندارد لذا مردم با بیمه کردن منزل و وسایل خود از 

خسارت های مالی احتمالی جلوگیری کنند. 
آموزش نقش مهمی در کاهش آسیب های اجتماعی دارد

 رئیس اداره بهزیستی جیرفت نیز بر تقویت آموزش ها 
برای کاهش آسیب های اجتماعی تاکید کرد و گفت: 
اصل آموزش را به عنوان سرفصل مهم کاری مجموعه 

خود قرار داده ایم. 
 محمد رضانژاد افزود: پیشگیری بهتر از درمان است 
از این رو یکی از وظایف مهم بهزیستی آموزش مسائل 
اجتماعی است تا شاهد کاهش آسیب های اجتماعی در 

جامعه باشیم. 
 روابط عمومی فرمانداری شهرستان جیرفت 

فرماندار جیرفت:

اطالع رسانی خدمات دولت مردم را امیدوار می کند

مالکین مسکونی واقع دربافتهای فرسوده خبرداد.مدیرکل راه و شهرسازی جنوب کرمان ازپرداخت تسهیالت به 

 به گزارش اداره ارتباطات و اطالع رسانی اداره کل راه و شهر 
شهروندانی  گفت:  محمدساردویی  کرمان  جنوب  سازی 
که ملک آنها در محدوده بافت فرسوده یا ناکارآمد واقع شده 

است، مشمول تسهیالت بانکی  خواهند شد.
مدیرکل راه و شهر سازی جنوب کرمان اعالم کرد:در این 
با  طرح برای مالکینی که خواستار احداث واحد مسکن 
تعداد کم می باشند ۵۰۰ میلیون ریال در نظر گرفته شده که 
۴۰۰میلیون ریال آن با سود ۹درصد و ۱۰۰  میلیون ریال آن با 

سود ۱۸ درصد پرداخت خواهند کرد.
وی افزود:مالکانی که در بافتهای فرسوده قصد انبوه سازی 
دارند می توانند برای  هر واحد ۷۰۰میلیون ریال دریافت 
نمایندکه ۴۰۰میلیون ریال آن با سود ۹درصد و ۳۰۰میلیون 
ریال آن با سود ۱۸درصد در اختیار متقاضیان قرارخواهد 
گرفت. وی اظهارداشت: متقاضیان برای دریافت تسهیالت 
مراجعه  با  اول  مرحله  در  فرسوده  های  بافت  در  ساخت 
و  فرسوده  بافت  در  ملک خود  بودن  واقع  از  به شهرداری 
به  مراجعه  با  بعد  کنند.مرحله  حاصل  ناکارآمداطمینان 
مدارک  بارگذاری  با  نوسازی  و  بهسازی  تسهیالت  سامانه 
و استعالم وقوع  شناسایی،سندمالکیت،پروانه ساختمان 
ملک درسامانه بافت ناکارآمد شهری ثبت نام وکدرهگیری 
دریافت کنند. ساردویی ادامه داد: درپایان مالکین پس از 
مراجعه به ادارات راه وشهرسازی شهرستان های مربوطه و 

مطابقت مدارک به بانک مسکن معرفی خواهند شد.
این  از  استفاده  قصد  که  متقاضیانی  است  ذکر  به  الزم   
تسهیالت را دارند می توانند با مراجعه به شعب بانک مسکن 
از قوانین و مقررات پرداخت این تسهیالت اطالعات کافی را 

کسب کنند.

پرداخت تسهیالت به مالکین مسکونی بافتهای فرسوده درجنوب کرمان

مدیرکل راه و شهرسازی خبر داد:

برگزاری جلسه تصویب نهایی طرح تفصیلی جدیدشهر جیرفت

اسـتان کرمـان طـرح تفصیلـی جدیدشـهرجیرفت  در جلسـه کمیسـیون مـاده 5 شـهرهای جنوبـی 

تصویـب شـد.
 بـه گـزارش اداره ارتباطـات و اطـالع رسـانی اداره 
کل راه وشهرسـازی جنوب کرمان،محمد ساردویی 
گفـت:در ایـن جلسـه کـه بـا حضـور کلیـه اعضـاء 
کمیسـیون مـاده 5 اسـتان کرمان برگزار شـد،طرح 

تفصیلـی شـهرجیرفت بـه تصویب رسـید.
کرمـان  جنـوب  شهرسـازی  و  راه  کل  ️▫مدیـر 
بیـان کرد:بـا توجـه بـه ایـن کـه درجلسـات قبـل 
فرصـت بررسـی مجـدد بـه مشـاور طـرح داد شـده 
بود،دربررسـی مجدد مشـکل قبلی حرایم رودخانه 
هـای داخـل محـدوده شـهرجیرفت برطـرف شـد.
تفصیلـی شـهر جیرفـت  اضافـه کرد:طـرح  ️▫وی 
موردتائیداعضـاء قـرار گرفتـه و بـه زودی جهت اجرا 

بـه شـهرداری ابـالغ خواهـد شـد.
 وی طرحهـای تفصیلـی شـهری را مهمتریـن ابـزار 
سـاماندهی نظامنـد کالبـد شـهری دانسـت و ابـراز 
امیـد واری کرد:ایـن طـرح و برنامـه های مشـخص 
مشـکالت  و  گشـا  راه  درامورشـهری  بتوانـد  آن 

شـهروندان و شـهرداری را مرتفـع نمایـد.
️▫وی درپایان افزود:دراین جلسـه تعـداد 16پرونده 
تغییـر کاربـری مربـوط به شـهرهای جنـوب کرمان 

مورد بررسـی قـرار گرفت.


