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هفته نامه 4 صفحه ای ، منطقه ای  استان های : قم- کرمان - فارس  
هرمزگان- سیستان و بلوچستان- یزد_ چهارمحال بختیاری

محور جیرفت _ میانچیل حدفاصل میدان کلرود تا پل دوم هلیل  آسفالت شد
 جمعا به طول بیش از 6.5کیلومتر و  اعتباری بالغ بر62 میلیارد ریال برای آن در نظر گرفته شده است. 

 به همت اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای جنوب کرمان؛

»آســفالت محــور جیرفــت – میانچیــل حدفاصل میــدان کلــرود تا پــل دوم هلیل به همــت اداره 
کل راهــداری و حمــل ونقل جــاده ای جنــوب کرمان« 

بــه گــزارش روابــط عمومــی اداره کل راهــداری و حمــل و نقل جــاده ای جنوب کرمــان ،معاون 
توســعه ومنابــع اداره کل راهــداری و حمــل ونقــل جــاده ای جنــوب کرمــان گفــت : بــا توجــه 
بــه تســهیل در عبــور مرورخودروهــا  و وضعیــت نامناســب آســفالت محــور جیرفــت – میانچیــل 
از ســمت میــدان کلــرود تــا پــل دوم هلیــل ، کار روکــش آســفالت ایــن محــور در دســتور کار این 

اداره کل قــرار گرفــت. 
حمیــد رضایــی گفــت: روکــش آســفالت ایــن طــرح به طــول 3کیلومتــر با عــرض 6متــر و 500 
متــر بــا عــرض 11متــر ، جمعــا بــه طــول 3.5 کیلومتــر توســط اداره کل راهــداری و حمــل و 

نقــل جــاده ای جنــوب کرمــان درحــال انجــام اســت. 
ــازار  رضایــی افــزود:  طــرح روکــش آســفالت  کمربنــدی جنــوب شــرقی شــهر جیرفــت )از ب
شــهرداری تــا چهــاراه اداره راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای شهرســتان جیرفــت( و محــور 

جیرفــت- میانچیل)میــدان کلــرود تــا پــل دوم هلیل(خیابــان تمــدن ، جمعــا به طــول بیش از 
6.5کیلومتــر و  اعتبــاری بالــغ بــر62 میلیــارد ریــال بــرای آن در نظــر گرفتــه شــده اســت. 

وی از زیــر ســازی و آمــاده ســازی ایــن دو محــور توســط شــهرداری جیرفــت خبــر داد و گفــت با 
توجــه بــه اتمــام آســفالت الیــن رفــت بلــوار پیامبــر اعظم)ص(به ســمت خروجی شــهر جیرفت 
و میــدان امــام حســین)ع( ، بــه زودی کار آســفالت الیــن برگشــت ایــن بلــوار توســط اداره کل 

راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای جنــوب کرمــان آغــاز مــی شــود.

تبریک انتصاب 
 سرکارخانم مهندس فرزانه برخوری  ریاست محترم مرکز بهداشت جیرفت 
انتصاب بجا و شایسـته جنابعالی را به این سـمت تبریک عرض نموده 

و ازخداوند منان  توفیق روزافزون برایتان مسـئلت دارم.
احمدیوسفی مسوول ایستگاه پرورش ملکه جنوب

تبریک انتصاب 
جناب آقای مهندس محمدرضا پورابراهیمی  شهردار  محترم علی آباد

انتخـاب و انتصـاب  شایسـته جنابعالـی را به این سـمت تبریک عرض 
نمـوده و ازخداونـد متعال موفقیـت و بهروزی شـما را خواهانیم.

هئیت تحریریه نشریه خرما

تبریک انتصاب 
جناب آقای متصدی ریاست محترم بانک ملی مرکزی جیرفت

انتصاب بجا و شایسـته جنابعالی را به این سـمت تبریک عرض نموده 
و از ایـزد  متعـال  توفیق روزافزون  برایتان خواهانم.

شیخ محمد احمدیوسفی مدیر مسوول نشریه خرما

رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار تولیدکنندگان، کارآفرینان و فعاالن اقتصادی:

دشمن را در همه عرصه ها عقب زدیم؛ 
در جنگ اقتصادی نیز عقب خواهیم زد

مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان: توسعه مدارس و مراکز غیردولتی ضروری است

جلسه هم اندیشی بررسی طرح مسکن محرومین 
استان  با حضور نمایندگان استان برگزارشد

4
بازدید استاندار کرمان از کشتارگاه 

صنعتی دام کرمان

3

ایامی که اینترنت قطع بود  در جیرفت چه گذشت؟

فیبر نوری بخش مرکزی عنبرآباد لنگ بیل مکانیکی

 ۱۰۰ طرح آبخیزداری در جنوب کرمان اجرا شد

2

3

3

4

خانم مهندس فرزانه برخوری 
به سمت ریاست مرکز بهداشت 

جیرفت منصوب شد

وزیر آموزش و پرورش :
     افزایش ۲۰۰ تا ۷۰۰ هزار تومانی 
دریافتِی معلماِن با بیش از دو سال 

سابقه کار، با اجرای رتبه بندی
ایشــان دارای مــدرک M,P,H از 
ــوم پزشــکی کرمــان  دانشــگاه عل
ــاب  ــمت انتخ ــن س ــه ای ــوده وب ب

ــت ــده اس ش

 طــرح رتبه بنــدی معلمــان بــه 
تصویــب هیــأت وزیــران رســید 
ــه  ــی آن از هفت ــات اجرای و عملی

آینــده آغــاز می شــود
صفحه 3 صفحه 3 3



خرما

 عبید_ذاکانی می گوید: از سلطانی ظالم پرسیدند: چه 
میخوری؟ گفت گوشت ملت گفتند با چه مینوشی؟ گفت 
خون  ملت . گفتند چه می پوشی؟ گفت : پـوست ملت 

گــفتند ایــن هــا را از کجــا می آوری؟ گـفت : از  جهل ملت

 به_مردم_فشار_نیاورید
امام جعفر صادق علیه السالم فرمودند به مردم  فشار نیاورید. 
آیا نمی  دانید که روش حکومتداری بنی ُاَمّیه ، متکی به زور 

شمشیر و فشار و ستم بود
ولی روش  حکومتداری ما اهل  بیت ، به نرمی و مهـربانی و 

متانت و تقیه و خـوش  اخالقی و پاکـدامنی و کوشش است؟
پس کاری کنید که مـردم به دین شما و مسلکی که دارید 

رغبت پیدا کنند.

را  ، فحشش  رو می دزدید  معاویه گوسفندان مردم کوفه   
امیرالمومنین علیه السالم می  شنید. حاال بعضی مسئولین 

اختالس و کم کاری می کنند، مردم ...

 آدم_بمانیم_و_آدم_تر...
خوب است آدمی جوری زندگی کند که آمدنش چیزی به این 

دنیا اضافه کند و رفتنش چیزی از آن کم
حضور آدمی باید وزنی در  دنیا داشته باشد. بایدجای پایش در 
این دنیا بماند آدم خوب است که آدم بماند و آدم تر از دنیا برود.

دنیا نیامده  ایم تا جمع کنیم . آمده ایم تا ببخشیم، آمده ایم تا 
عشق را ، ایمان را ،  دوستی را با دیگران قسمت کنیم و غنی 
برویم . آمـده ایم تا جـای خالی را پر کنیم که فقط و فقط با 

وجـود ما پر میشود و بس!
بی حضور ما نمـایش زندگی چیزی کم داشت. آمده یـم تا 

بازیگر خوب صحنه زندگی خود باشیم
خدا در  قرآن می فرماید و به راستی ما فــرزنـدان آدم را گـرامـی 
داشتیم و آنان را در خشکی و دریـا بر مـرکب ها نشاندیم و از 
چیزهای پاکیزه به ایشان  روزی دادیم و آن هـا را بر بسیاری 

از آفـریده  های خـود برتری آشکار دادیـم. سوره اسرا آیه ۷۰
 

 احترام_به_راستگویی
حجاج در منبر، خطابه خود را طوالنی کرد . مردی از وسط 
جمعیت با صدای بلند گفت: موقع  نماز است، سخنت 
را کوتاه کن ! نه وقت به احترام تو توقف می کند، نه خداوند 

عذرت را می پذیرد
حجاج از این صراحت ، آن هم در یک  مجلس عمومی ناراحت 
شد ، دستور داد مرد را زندانی کردند . بستگان وی به مالقات 
حجاج رفتند و گفتند : مرد زندانی فامیل ماست ، او دیوانه 

است. دستور فرمایید آزاد شود
حجاج گفت اگر به دیوانگی خود اقرار کند، آزادش خواهم کرد 
. بستگانش به زندان رفتند و گفتند : به جنونت اقرار کن ، تا 

آزاد شوی
مرد گفت هرگز چنین اعترافی نمیکنم، من مـریض نیستم 
. خـداوند مرا سالم آفریده است. وقتی جواب های صریح 
و صادقانه مرد به گوش حجاج رسید، دستور داد به احترام  

راستگویی آزاد شود

فقیـری به ثروتمنـدی گفت: اگر من در  خانه تو بمیرم
با من چه می کنی؟ ثروتمند گفت تو را کفن میکنم و به

گور میسپارم  فقیر گفت امروز که هنوز زنده ام مرا پیراهن 
بپوشان و چـون ُمردم، بی کفن مرا به خاک بسپار...!!!

تا زنده ایم  قدر یکدیگر را بدانیم. زمان مردن جابه جا کردن 
کوه ها هم تاثیر ندارد

 کار_برای_خدا
 فردی چند گـردو به بهلول داد و گفت: بشکن و بخور و برای 

من  دعا کن
مرد  نکرد.  دعایی  ولی  و خورد  را شکست  ها  گردو  بهلول 
گفت گردو را خوردی  نوش جان ، ولی من صدای دعای تو 

را نشنیدم
 بهلول درجواب گفت مطمئن باش اگر در راه خدا داده ای، 

خدا خودش صدای  شکستن گردوها را شنیده است
امیرالمومنین علیه السالم فرمودند: اّن أسرع الخیر ثوابا البّر 
. به راستی کاری که پاداشش زودتر از کارهای دیگر می رسد  

کار_نیک است. غرر الحکم

جلب_رضایت_خدا
شاگردی از استاد درباره جلب رضایت خدا و بهترین راه آن 
پرسید. استاد به او گـفت: به گورستان برو و به مرده ها توهین 

کن! شاگرد دستـور استاد را اجرا کرد و نزد او برگشت. 
استاد گفت جواب دادند؟ شاگرد گفت: نه . استاد گفت : پس 

بار دیگر به آنجا برو و آن ها را ستایش کن! 
شاگرد اطاعت کرد و همـان روز عصر نزد استاد برگشت. استاد 
بار دیگر از او پرسید که آیا مرده ها جواب دادند؟ و شاگرد گفت 

: نه. 
رفتار  همینطور   ، خدا  رضایت  جلب  برای   : گفت  استاد 
کن! نه به ستایش های مـردم توجه کـن و نه به  تحقیر ها و 
تمسخرهایشان! بدین صورت است که می توانی راه خودت را 

در پیش گیری

آبگوشت_شربت_خوردید؟
نذر کرده بود درس دکتری اش که تمام شد یکی دوسال در 
یک منطقه محروم طبابت کند . درسش تمام شده بود و برای 

خودش دکتر
روستای دور افتاده  ای انتخاب کرد بار و بندیل را بست و رفت. 
مریض هایش همه اهالی ده بودند . پیر و جوان ، زن و مرد ، 
کوچک و بزرگ . که تقریبآ همه یک روز در میان می آمدند دکتر
بعد ازچند روز طبابت، نکته ای توجهش رو جلب کرد! همه 
اهالی و به اصطالح بیمارانش از درد گلو و سینه  شکایت 
داشتند و عجیب تر اینکه با صراحت از دکتر می خواستند که 

برای آنها فقط و فقط شربت اکسپکتورانت تجویز کند
روزی یکی از بیماران، که کودک بود به کناری کـشید و پرسید 
این همه شربت را چکار می کنید؟ کودک که رخسارش به 

زردی میزد با صدای خفه ای گفت :
آقای دکتر غذانداریم ننم  شربت را با آب قاطی میکنه بعد 
کمی نون داخلش تیلیت می کنیم می خوریم! ننم می گه 
این اسمش آبگوشت شربته ! آقا تو رو به خدا به ننم نگی ها...

بهداشت معده در طب اسالمی
✍ بعد از غذای گوشتی و غذای چرب آب خوردن ممنوع 
است.  نوشیدن آب سرد در حمام و حمام رفتن با معده 

خالی بسیار به معده آسیب وارد می کند.
مصرف بی رویه غذاهای سرد و تر مانند ماست، دوغ، ساالد، 
آب خوردن بیش از حد و ... از جمله مواردی هستند که 
رطوبت معده را افزایش می دهند. ازدیاد رطوبت معده مانع 
هضم خوب غذا و موجب بروز بیماری های معده می شود.  
به، انار، سیب، شیر گاو با عسل و دارچین و آویشن، معده 
را دباغی می کند و رطوبت معده را خشک می کند.  دباغی 
کردن معده به  معنی گرفتن رطوبت و خشک کردن برای 
باعث  زنیان  و  آویشن  البته  از فساد غذاست،  جلوگیری 

رویش پرز معده می شوند. 
معده  بیماری های  بروز  علل  از  سنگین  غذای  ✍خوردن 
یا  باید دارچین  از خوردن کله و پاچه حتمًا  است.  بعد 

ادویه های گرم دیگر مصرف شود.

کارهایی که عمر را زیاد می کند:
 نیکی به والدین و صله رحم:

پیامبر اکرم )ص( فرمودند: ای فرزند آدم! به پدر و مادرت 
نیکی کن و صله رحم داشته باش تا خداوند، کارت را آسان 
تا  ببر  فرمان  را  پروردگارت  بگرداند.  طوالنی  را  عمرت  و 
خردمند به شمار آیی و از او نافرمانی نکن که نادان شمرده 

می شوی
 خوش خویی و حسن خلق:

امام صادق )ع( می فرماید: نیکوکاری و خوش اخالقی، 
خانه ها را آباد و عمرها را طوالنی می کنند.

 علل ایجاد سکسکه و روش درمان رفع آن
  سکسکه علل مختلفی دارد که بسته به نوع علت درمان و 

تدابیر مربوطه به شرح ذیل وجود دارد:
 علت: ممکن است به دلیل خوردن چیزی تند و تیز مثل 

فلفل ایجاد شود.
و  گرم  آب  نوشیدن  جرعه  جرعه  صورت  این  در  درمان: 
خوردن آش جو با روغن بادام شیرین و قی کردن با نوشیدن 
نوشیدن  همچنین  است.  مفید  گرم  آب  و  سکنجبین 
سکنجبین با پوست هلیله زرد و یا خوردن نان با آب انار 

نافع است
 علت: ممکن است عامل ماده غلیظ یا باد غلیظ  و سوئ 
مزاج سرد باشد. که غالبًا بعد از خوردن غذاهای غلیظ و 
سنگین ایجاد می شود. در این صورت آروغ ترش و تهوع و 

زیادی آب دهان وجود دارد.
درمان: برای درمان بهتر است شوید و ترب را جوشانده 
کمی سکنجبین به آن اضافه کرده آنرا میل کنید و سپس 
قی کنید تا ماده مزاحم از معده پاک شود سپس ایارج 
فیقرا مصرف شود تا معده را پاکسازی کامل نماید. جویدن 
کندر و پونه و مصطکی نیز مفید است. اگر زنیان و سداب و 
آویشن و پونه را کوبیده الک کرده و صبح ناشتا یک قاشق 

غذاخوری میل شود بسیار موثر است.
  عطسه کردن، نفس عمیق کشیدن و نگه داشتن آن، ترس 
و اندوه نیز می تواند موجب قطع سکسکه شود. بستن 

دست و پا نیز می تواند مفید باشد.
تذکر: توجه کنید که در افراد مسن گاهی بیماری قلبی با 

سکسکه بروز میکند که نیاز به بررسی بیشتر دارد.

تعداد_وعده_غذا
✍ برای تداوم سالمتی در طول روز چند وعده غذا مصرف 
کنیم؟ بهترین روش جهت تداوم سالمتی دو وعده ای 

شدن میباشد.
کلینی از شخصی به نام علی بن صلت نقل می کند که 
عرض میکند به سوی امام صادق )ع( از زیادی درد خود و 
اینکه همیشه سیر هستم و غذایم هضم نمی شود )معده ام 
کار نمی کند( شکایت نمودم.  امام )ع( در پاسخ فرمودند: 
صبحانه و شام بخور و میان این دو چیزی نخور زیرا در 
این کار )خوردن میان دو وعده( بدن فاسد می شود. آیا 
نشنیدی خداوند تبارک و تعالی )درقرآن( می فرماید: برای 

آنها روزی مقدر شده است، صبح و شب

✍جایگاه بلند سبزی خوردن
✍ در یک بشقاب سبزی خوردن، گیاه های مختلف با ویژگی 
های متفاوت حضور دارند ولی تقریبا همه آنها اشتها آور و 
مقوی گوارش هستند. در این میان، بیشترین توصیه به 
مصرف ریحان و نعناع است که به هضم بهتر غذا و رفع 
یبوست کمک شایانی می کنند. البته افرادی که ترش می 
کنند باید از زیاد خوردن نعناع پرهیز کنند چون می تواند 

موجب تشدید ریفالکس شود.
در رده دوم سبزی ها جعفری  قرار دارد که موجب ایجاد 
تعادل در گرمی وسردی سبزی خوردن  و تقویت گوارش 
می شوند. مرزه و ترخون نیز به خاطر مزه تند و تیز و مزاج 
خیلی گرم و خشک شان دررده سوم قرار می گیرند. برخی 
سبزی ها مانند تره و تربچه، نفاخ اند که باید کمتر استفاده 

شوند. ترخون و تره نیز در مصرف زیاد مشکل زا هستند.
✍حجم سبزی خوردن در هر وعده غذا باید معقول باشد 

وگرنه به عکس گوارش را دچار اختالل می کند .

✍ امام علی علیه السالم:
امور این امت همیشه به خیر و نیکی خواهد بود تا زمانی 
که لباس بیگانگان را نپوشند و غذاهای آنان را نخورند؛ آن 
زمان که غذا و لباس بیگانگان را مصرف نمودند، خداوند آن 

ها را خوار و ذلیل خواهد کرد.
چه قدر حدیث قشنگی است! حال و روز خیلی ها که 
درگیر فرهنگ غرب شده اند و از آداب تغذیه، خواب، رفتار 

و به طور کلی،سبک زندگی اسالمی دور شده اند ...

دلیل مصرف خرما در مراسم عزا:
خرما افسردگی را سرکوب می کند؛
مخصوصًا اگر با گردو مصرف شود 

 و باعث آرامش شده 
و غصه را کاهش می دهد.

حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقالب اسالمی  در 
و  کارآفرینان  تولیدکنندگان،  از  نفر  پانصد  و  هزار  دو  دیدار 
فعاالن اقتصادی، با اشاره به اهمیت ثروت ملی و گسترش 
رفاه عمومی در نظام اسالمی و ضرورت امید نبستن به خارج 
از کشور تأکید کردند: کار و راهبرد اساسی »مصون سازی 
تولید  رونق  و  تقویت  از طریق  ها  تحریم  آسیب  از  اقتصاد 
داخلی« است و بنده پشت این قضیه ایستاده ام و از مسیر 

پیشرفت حقیقی کشور کاماًل دفاع می کنم.
حضرت آیت الله خامنه ای هدف اصلی از جلسه با تولید 
کنندگان، کارآفرینان و فعاالن اقتصادی را تکریم این عناصر 
اساسی در افکار عمومی خواندند و سخنان تولیدکنندگان در 

این دیدار را بسیار مهم، سنجیده و قابل توجه دانستند.
رهبر انقالب با بیان این نکته که ای کاش تعداد بیشتری از 
مسئوالن بخشهای دولتی و نمایندگان مجلس در این جلسه 
مهم حضور داشتند، گفتند: کسانی که در مورد رونق تولید 
جور دیگری فکر می کنند و برای حل مشکالت چشم به 
جای دیگری دارند، باید حرفهای امشب این تولیدکنندگان را 
می شنیدند و درک می کردند که تنها دریچه »انتقاِل حیات، 
روشنایی و نیرو به داخل کشور« همین دریچه ای است که 

فعاالن بخش تولید بر روی کشور می گشایند.
حضرت آیت الله خامنه ای نقش اقتصاد را در نظام اسالمی 
بسیار مهم برشمردند و افزودند: ثروتمند کردن جامعه، افزایش 
منابع  عادالنه  توزیع  و  عمومی  رفاه  گسترش  ملی،  ثروت 
عمومی در اسالم، یک ارزش است که با تحقق این نگاه در 
عین وجود تفاوت در جامعه، شکاف طبقاتی به وجود نخواهد 
آمد. رهبر انقالب تولیدکنندگان را فرماندهان، پیشروان، خط 
شکنان و صفوف مقدم عرصه حیاتی »تولید داخلی، رونق 
اقتصادی و گسترش رفاه عمومی« خواندند و خاطرنشان 

کردند: این میدان خطیر، میدان یک جنگ واقعی است.
ایشان با اشاره به جنگ همیشگی اقتصادی میان کشورها و 
قدرتها افزودند: البته در دوره ریاست جمهوری فعلی امریکا، 
این جنگ با چین، کره، اروپا و دیگر مناطق، بروز و گسترش 
یافته و در قبال ایران از طریق اعمال تحریم ها، شکل وحشیانه، 

کینه ورزانه و جنایت آلود گرفته است.
رهبر انقالب تصور پایان تحریم ها در یکی دو سال آینده را 
خیال باطل خواندند و افزودند: با شناختی که از مسائل جبهه 
استکبار داریم، تحریم ها حاال حاالها وجود دارد، بنابراین برای 
نجات اقتصاد کشور نباید منتظر پایان تحریم ها و بودن یا 

نبودن فالن شخص یا اقدام فالن کشور بود.
ایشان افزودند: البته دور زدن تحریم ها به عنوان یک تاکتیک 
خیلی خوب است، اما کار و راهبرد اساسی را باید بر مصون 

سازی کشور از آسیب تحریم ها متمرکز کرد.
ایشان وابستگی به درآمدهای نفتی حتی در بودجه جاری را 
موجب آسیب پذیری کشور خواندند و افزودند: این اتکا با توجه 
به تحریم ها اندکی کاهش یافته اما از دهه ۷۰ در زمان دولت 
برادر و رفیق عزیزمان مرحوم هاشمی رفسنجانی)ره( تأکید 

کرده ام باید وابستگی بر نفت را به تدریج کم کنیم.
حضرت آیت الله خامنه ای هدف از تشکیل صندوق توسعه 
ملی را خارج کردن هر ساله بخشی از درآمد نفتی از اختیار 
دستگاههای دولتی برشمردند و گفتند: از گذشته تا حال همه 
دولت ها وقتی دچار مشکل می شوند، با اصرار و التماس از 
بنده مجوز برداشت از صندوق درخواست می کنند و بر اثر این 

روند، صندوق توسعه متأسفانه کم اثر شده است.
ایشان مسلح کردن انقالب به سالح  و اراده تولید داخلی 
را عالج مشکالت برشمردند و افزودند: تنها راه حل مسائل 
موجود، این است که مسیر تقویت و رونق تولید داخلی را با 
جدیت ادامه دهیم و با تصمیمات صحیح و اقدامات الزم، 
موانع را برطرف کنیم که آثار مثبت حرکت در این مسیر نسبت 

به قبل مشهود است.
رهبر انقالب توجه به تولید داخل را موجب دور شدن کشور 
از حالت شرطی شدن دانستند و گفتند: گره زدن روند حل 
مشکالت به تصمیمات دیگران موجب بروز بدترین مشکالت 
برای کشور می شود. حضرت آیت الله خامنه ای با ابراز تأسف 
از بروز این حالت در چند سال اخیر افزودند: در این سالها بیان 
مسائلی از قبیل اینکه »ببینیم شش ماه دیگر چه می شود« و 
یا »برجام چه می شود« و حاال نیز »به امید ابتکار رئیس جمهور 
فرانسه ماندن«، هیچ مشکلی را حل نکرده و نخواهد کرد و این 

نگاه باید کنار گذاشته شود.
ایشان تأکید کردند: البته ایراد ندارد که کاری که عبور از خط 
قرمز نیست، انجام دهند اما نباید حل مسائل اقتصادی را به 

این کارها گره زد و افکار عمومی را شرطی کرد.
رهبر انقالب ظرفیتهای داخلی را بی پایان خواندند و یادآوری 
کردند: وقتی یک فعال اقتصادی، مانند امشب، گله می کند 
و دغدغه مند است، در واقع این حقیقت را اعالم می کند که 

ظرفیت پیشرفت در کشور وجود دارد و باید موانع آن را رفع کرد.
حضرت آیت الله خامنه ای در همین زمینه افزودند: ان شاءالله 
با استفاده از ظرفیتهای بی نظیری که تنها بخشی از آنها مورد 
استفاده قرار گرفته و به برکت فعالیت فعاالن اقتصادی، تحریم 

ها را از تهدید به فرصت تبدیل خواهیم کرد.
رهبر انقالب اسالمی در ادامه این نکته را یادآور شدند که اگر 
ملت ایران و فعاالن اقتصادی و اندیشمندان کشور بتوانند 
با تکیه بر توان داخلی تحریم ها را بی اثر کنند، عامل تحریم 
کننده نیز از ادامه تحریم ها دست برخواهد داشت زیرا متضرر 

خواهد شد.
حضرت آیت الله خامنه ای با تأکید بر اینکه اگر طرف مقابل از 
سیاست تحریم دست برداشت ما نباید سیاست تکیه بر توان 
داخلی را تغییر دهیم، افزودند: برخی منتظرند تا اگر راه آن 
طرف باز شود، جهت گیری اقتصادی کشور را به سمت نگاه به 

خارج ببرند در حالی که چنین نگاهی، غلط است.
ایشان خاطرنشان کردند: سیاستهای تکیه بر توان داخلی باید 
آنچنان محکم و استوار باشد که اگر تحریم ها هم برداشته شد، 

به این سیاستها آسیبی وارد نشود.
رهبر انقالب اسالمی، نیروی جوان یا به تعبیر کارشناسان 
»پنجره جمعیتی« را یکی از مزیتهای مهم کشور برشمردند 
و گفتند: ما امروز در دل این فرصت قرار داریم، البته فقط تا 
۲۰ سال آینده، امکان استفاده از این مزیت مهم وجود دارد 
و اگر در این ۲۰ سال غفلت شود، کشور وارد عرصه سالمندی 

خواهد شد و دیگر نمی توان کاری را پیش برد.
حضرت آیت الله خامنه ای با تأکید بر لزوم افزایش موالید و 
همچنین ایجاد ثروت پایدار، افزودند: اینکه بارها بر موضوع 
فرزندآوری تأکید می شود به همین دلیل است زیرا در  صورت 
غفلت از این موضوع که متأسفانه در برهه ای طوالنی هم به 
آن بی توجهی شد، کشور بعد از ۲۰ سال وارد مسیری خواهد 
شد که امکان تغییر آن نیست. ایشان در ادامه سخنان خود 
توصیه های مهمی خطاب به فعاالن اقتصادی، عموم مردم، 
نخبگان دانشگاهی، نهادهای عمومی غیردولتی، رسانه ها و 

دستگاههای دولتی بیان کردند.
گفتند:  اقتصادی  فعاالن  به  ابتدا  اسالمی  انقالب  رهبر 
مخاطب سیاستهای اصل ۴۴ که چارچوب آن نیز تبیین 
شده است، شما هستید و این سیاستها برای شما هم حق 
ایجاد می کند و هم تکلیف. رهبر انقالب اسالمی با اشاره به 
تأیید سیاستهای اصل ۴۴ از جانب صاحبنظران اقتصادی در 
زمان ابالغ آن، افزودند: البته در اجرای این سیاستها درست 
عمل نشد زیرا واگذاری برخی کارخانه ها به افراد سوءاستفاده 
چی، نه تنها موجب تقویت بخش خصوصی نشد بلکه عملکرد 
نادرست این افراد اندک، فضا را برای فعاالن پر شمار و سالم 
بخش خصوصی نامساعد کرد. حضرت آیت الله خامنه ای 
از  استفاده  با  باید  خصوصی  بخش  فعاالن  کردند:  تأکید 
ظرفیت های سیاستهای اصل ۴۴، با یک برنامه عملیاتی 
و نقشه راه، زنجیره ای تخصصی از »تولید علم و طراحی و 

مهندسی« تا »تولید محصول و بازاریابی« را تشکیل دهند.
رهبر انقالب با اشاره به اینکه معنای سیاستهای اصل ۴۴ 
جایگزین شدن بخش خصوصی بجای بخش دولتی نیست، 
افزودند: این دو بخش باید به هم کمک کنند و مزاحم هم 
نباشند، مثاًل اگر بخش خصوصی می تواند کاری را انجام 
دهد، بخش دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی خود را رقیب 
بخش خصوصی ندانند و به آن کار ورود نکنند و اگر هم فعالیت 

دارند کنار بکشند.
ایشان در عین حال افزودند: البته بخش دولتی نباید به کلی از 
فعالیت های اقتصادی دست بردارد زیرا کارهایی وجود دارد که 

جز بخش دولتی یا بخش های عمومی غیردولتی کس دیگری 
نمی تواند آنها را انجام بدهد.

ایشان در همین چارچوب، بخش تعاونی در اقتصاد کشور 
را پدیده مطلوبی دانستند و افزودند: در تعاونی ها، با سرمایه 
های اندک می توان اشتغال فراوانی ایجاد کرد که اگر این 
اشتغال های ایجاد شده به صورت شبکه ای به یکدیگر متصل 
شوند، برکات زیادی برای اقتصاد کشور به وجود خواهد آمد 
و وزیر محترم تعاون باید موضوع تعاونی ها را با جدیت دنبال 

کند.
»استفاده از کاالهای داخلی«، »شرکت در سرمایه گذاری 
های مولد همچون تعاونی ها و بورس« و »ترویج فرهنگ کار 
جهادی و تعاون« توصیه های رهبر انقالب اسالمی به عموم 

مردم بود.
حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره به روحیه تعاون و همکاری 
در میان مردم به ویژه در حوادث طبیعی همچون سیل و زلزله، 
بر لزوم استفاده از این روحیه در همه کارها تأکید کردند و 
افزودند: مردم باید تولیدات داخلی را تکریم کنند و اگر رفتار 
غلطی هم در این زمینه وجود دارد آن را زشت بدارند ولی به 

همه تولیدات داخلی تعمیم ندهند.
ایشان به عنوان نمونه یکی از رفتارهای نادرست در عرصه تولید 
داخلی را استفاده از نشان خارجی برشمردند و گفتند: این 

شیوه باید اصالح شود.
رهبر انقالب اسالمی وظیفه و مسئولیت و نخبگان علمی و 
دانشگاهی را کمک به حل مسائل اقتصادی و همکاری با 
بخش های تولیدی در جهت تبادل دانش و تجربه دانستند و 
افزودند: از وظایف مهم نخبگان، تربیت نیروی انسانی خالق، 
مبتکر و متناسب با نیازهای روز و همچنین کار علمی برای 
حل مشکالت موجود در مسائل بانکی و نظام بودجه ریزی 
کشور است. حضرت آیت الله خامنه ای با تأکید بر اینکه 
دستگاههای دولتی باید از ظرفیت علمی دانشگاهها استفاده 
کنند، گفتند: در ابتدای سال چهار ماه فرصت داده شد تا نظام 
بودجه ریزی کشور اصالح شود اما متأسفانه این کار انجام نشد 
و دلیل آن هم گره های علمی است که این گره ها با کمک 

دانشگاهیان و نخبگان علمی برطرف خواهد شد.
حضرت آیت الله خامنه ای در ادامه توصیه هایی هم خطاب 
به دستگاههای دولتی بیان کردند و گفتند: دستگاههای 
حکومتی باید با جدیت، به دنبال بهبود محیط کسب و کار و 
برطرف کردن قوانین مزاحم و اصالح عملکردهای غلط باشند 

تا محیط مساعد تولید در کشور به وجود آید.
ایشان تأکید کردند: باید قوانین مربوط به مسائل مالی، پولی، 
بانکی، گمرکی، بودجه و تأمین اجتماعی به نفع تولید تغییر 

پیدا کنند و عرصه برای واردات و سفته بازی بسیار تنگ شود.
رهبر انقالب تغییر قوانین و دستورالعملها را وظیفه مجلس 
شورای اسالمی دانستند و گفتند: البته برخی از این قوانین 
تغییر کرده و در مجلس تصویب شده اما هنوز اجرایی نشده 
اند. حضر آیت الله خامنه ای با تأکید بر اینکه عمده مشکالت 
بخش تولید مربوط به مسائل بانکی و گمرکی است، مجلس 
و دولت را به اقدامات جدی برای برطرف کردن این مشکالت 
توصیه کردند. ایشان به احتمال بروز برخی خطا از جانب تولید 
کنندگان اشاره کردند و گفتند: همه خطاها در یک سطح 
نیستند و نباید برای هر خطایی دستگاههای نظارتی بر سر 
تولید کننده بریزند، البته حساب خیانت از اینگونه خطاها، 

جدا است.
رهبر انقالب اسالمی با اشاره به گزارش رئیس قوه قضاییه 
واحدهای  از  زیادی  تعداد  تعطیلی  از  جلوگیری  بر  مبنی 
تولیدی که در آستانه تعطیلی بودند، آن را اقدامی بسیار خوب 

خواندند.
به دستگاههای  ای  الله خامنه  آیت  توصیه دیگر حضرت 

دولتی، لزوم ثبات سیاستهای مالی و پولی بود.
ایشان همچنین با اشاره به تجربه مبادالت تجاری و اقتصادی 
با کشورهای خارجی گفتند: این تجربه به ما نشان می دهد 
که کشورهای خارجی هیچگاه حاضر به انتقال فناوری های 
اساسی به ویژه در بخش نفت، پتروشیمی و خودرو به ایران 
نیستند بنابراین دستگاههای دولتی باید به دنبال استفاده از 

توانایی های داخلی برای رسیدن به این فناوریها باشند.
رهبر انقالب اسالمی افزودند: همان فکر و اندیشه دقیقی که 
می تواند بدون هیچ کمکی به فناوری پیچیده و نادر سلولهای 
بنیادی و یا فناوری غنی سازی اورانیوم از ۳.۵ درصد به ۲۰ 
درصد دست پیدا کند، آیا نمی تواند به فناوری استحصال بهتر 
و بیشتر از چاههای نفت دست یابد؟ قطعًا می تواند؛ بنابراین 

باید از این ظرفیت بی بدیل داخلی استفاده کرد.
ایشان به خروج سریع شرکت های خارجی نفت و خودرو 
از ایران بعد از اعالم تحریم ها اشاره کردند و گفتند: در آن 
زمان برخی از این موضوع غصه خوردند اما باید غصه نخورد 
و خوشحال بود. رهبر انقالب اسالمی با اشاره به شرکتهای 
داخلی که در زمینه قطعه سازی برای خودرو، صنایع نفت، 
لوازم خانگی و ماشین آالت فعالیت می کنند، افزودند: باید از 
این توانایی استفاده کرد و با تشکیل یک نمایشگاه دائمی میان 

این شرکتها هم افزایی به وجود آورد.
ایشان انتقال توانایی های بسیار باالی مهندسی و فناورِی 
دستگاههای نظامی به دستگاههای غیرنظامی را ضروری 
خواندند و خاطرنشان کردند: سالها قبل یک ژنرال اسرائیلی 
گفته بود از ایرانی ها بدم می آید اما در مقابل پیشرفت نظامی 
آنها تعظیم می کنم البته ما از آن موقع تاکنون دستاوردهای 
فراواِن مهمتر و جالب تری داریم که موشک بالستیک با برد دو 
هزار کیلومتر و خطای حداکثر چند متر، تنها یکی از آنهاست.

فناوری  و  مهندسی  توان  افزودند:  اسالمی  انقالب  رهبر 
دستگاههای نظامی که به چنین افتخاراتی منجر می شود، 
باید در عرصه خودرو، نفت، مسائل فضایی و دیگر بخشها به کار 

گرفته شود.
حضرت آیت الله خامنه ای حمایت از صادرات و حضور فعاالن 
اقتصادی در کشورهای دیگر را هم مهم دانستند و افزودند: 
می توانیم با استفاده از ظرفیت دیپلماسی، با همسایه ها و 

دیگر کشورها، ارتباطات اقتصادی خوبی برقرار کنیم.
ایشان مسئوالن را به استفاده از تولیدات داخلی در مجامع 
بین المللی توصیه کردند و افزودند: مسئوالن باید نشان ها، 
حرفها و مفاهیم ایرانی را ترویج کنند اما برخی بر عکس عمل 
می کنند. رهبر انقالب اسالمی گفتند: یکی از گله های ما از 
برخی مسئوالن سالهای گذشته این بود که چرا وقتی در جمع 
اروپایی ها صحبت می کنند حرف صد سال پیش یک متفکر 
اروپایی را بیان می کنند، این حرف که برای اروپایی ها جدید 
نیست و ارزشی ندارد اما حرفهای ما نو و نشنیده است و باید 

آنها را بیان کرد.
حضرت آیت الله خامنه ای در ادامه سخنانشان حضور همه 
جانبه بخش خصوصی و تعاونی را در بخش نفت و گاز ضروری 
دانستند و افزودند: برخی قوانین مجلس نظیر قانونی که اخیرًا 
در زمینه صنایع پایین دستی نفت و گاز مصوب شد، معطل 
آیین نامه ها می ماند، در حالی که این کارها باید سریعًا انجام 

شود تا فعالیتهای تولیدی سرعت گیرد.
به  را  ها  رسانه  سخنانشان  ادامه  در  اسالمی  انقالب  رهبر 
انعکاس وسیع و مناسب موفقیت های تولیدگران فراخواندند 
را  اشکاالت  برخی  دلسوزی  سر  از  البته  رسانه  افزودند:  و 
منعکس می کند که عیبی هم ندارد تا مسئوالن اگر تلویزیون 
می بینند، بفهمند مشکالت کجاست، اما در کنار آن باید 
موفقیت های عرصه های مختلف تولیدی را برای مردم به ویژه 
جوانان بازگو کرد و با معرفی ظرفیت ها به مشتاقاِن فعالیت 
تولیدی، مطالبات منطقی فعاالن اقتصادی را نیز پیگیری کرد 

تا مسئوالن به آنها توجه کنند.
ایشان همچنین تفاوت تعرفه تبلیغات کاالهای داخلی با 
خارجی را ضروری خواندند و افزودند: باید در این زمینه به گونه 
ای عمل کرد که فعاالن اقتصادی بتوانند نشان خود را تبلیغ 

و ترویج کنند.
حضرت آیت الله خامنه ای در پایان سخنانشان خطاب به ملت 
ایران و دوستان و دشمنان انقالب تأکید کردند: ملت ایران در 
عرصه جنگ نظامی و سیاسی و امنیتی )مانند کارهایی که در 
این چند روز بود و کارهای مردمی نبود( دشمن را عقب زده 
است و به فضل الهی در جنگ اقتصادی هم دشمن را به طور 
قاطع عقب خواهد زد و با ادامه حرکت کنونی در مسیر رونق 
تولید و پیشرفت اقتصادی، افق روشن آینده خود را محقق 

خواهد کرد.

رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار تولیدکنندگان، کارآفرینان و فعاالن اقتصادی:

دشمن را در همه عرصه ها عقب زدیم؛ در جنگ اقتصادی نیز عقب خواهیم زد
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مرکـز مسـتقل پیش دبسـتانی دخترانه سـما جیرفت با 
حضـور شـهداد نـژاد معـاون فرمانـدار ، اسـالمی رئیس 
دانشـگاه آزاد ، امیرتیمـوری مدیـر آمـوزش و پـرورش 

جیرفـت و جمعـی از مربیـان ایـن  مرکـز افتتاح شـد 
 صدیقه فاریابی مدیر مرکز مستقل پیش دبستانی سما 
در حاشـیه این مراسـم گفت : روبـان افتتاحیه این مرکز 

بـا 90 دانـش آمـوز ، چهـار کالس، بـا امکاناتـی ماننـد، 
وسـایل بازی ،سـالن غذاخوری،وسـایل کمک اموزشی 
،  شـبکه اینترنت ، وسایل سمعی و بصری قیچی خورد 
وی افـزود : یقینـا این مرکز ، با توجه به مربیان توانمند و  

باتجربه میتواند بهترین درجات را کسب نماید
فاریابـی در پایـان ضمن تشـکر و قدردانی از مسـئولین 

و جمعـی از خانـواده هـا کـه در ایـن آییـن شـرکت کرده 
انـد ،خطـاب به همشـهریان خود گفـت :  به مـا اعتماد 
کنیـد و فرزنـدان خـود را بـا اطمینـان در ایـن مرکز ثبت 

نـام نمایید 
کوچـه  جیرفـت-   : سـما  دبسـتانی  پیـش  ادرس   

پسـت اداره  روبـروی 

وامنیت  نظم  توسعه،  ودهیاران  پلیس  همایش 
شهرستان های راور، زرندوکوهبنان با حضور سردار 
ناظری فرمانده انتظامی استان، امام جمعه راور، 
فرمانداران راور و زرند، مدیران دادگستر ی های 
واعضای شورای  و دهیاران  زرند وکوهبنان  راور، 
نبی  یاس  سالن  در  شهرستان  سه  این  تامین 

شهرستان راور برگزار گردید.
اژدری فرماندار راور ضمن تبریک هفته بسیج وبا 
اشاره به سخنان مقام معظم رهبری در خصوص 
اینکه ما بسیج ۲۰ میلیونی داریم و روحیه مردم 
بسیجی است ومدیران نیز باید جهت پاسداری 
از آرمان ها وارزش های انقالب اسالمی با همین 

روحیه به مردم خدمت کنند.
درادامه اژدری با بیان دو مقوله عنوان کرد:دهیاران 
وشورا ها عالوه بر مسائل عمرانی باید به مسائل 
دیگر نیز اهمیت داده شود خصوصا بحث های 
قدم  پیش  باید  واجتماعی  طبیعی  بحران های 
باشند ودر رفع مسائل کوشا باشند و عبورساده 
از کنار مسائل به مسائل بحرانی منجر خواهد 
شد وهمیشه پیشگیری بهتراز درمان است وباید 
درمسائل کدخدا منشی عمل کرد وامین ونماینده 
مردم باشید وبا کار شبانه روزی مسائل حل وفصل 

شود.

انتظامی  فرمانده  ناظری  عبدالرضا  سردار 
استان در همایش دهیاران شهرستان های راور، 
برگزار شد  راور  زرند وکوهبنان که در شهرستان 
نظم  توسعه  در  دهیاران  نفش  گفت:پیرامون 
وامنیت با استاندار جلساتی داشیم که با توجه 

به امنیت اهداف مورد نظر مقرر شد. جلسات با 
دهیاران را به صورت منطقه ای برگزار کنیم.

اینکه رویکرد پلیس حفظ وایجاد  به  با اشاره  او 
است  محوری  جامعه  نگاه  با  اجتماعی  امنیت 
میزبان  راور  شهرستان  در  رابطه  دراین  افزود: 

دهیاران شهرستان های زرند وکوهبنان هستیم.
با  سردار ناظری بیان داشت:پلیس اقتدار توام 
رافت ومهربانی دارد وهمواره در کنار مردم است 
وهمه باید به درک وسیع تری از امنیت به مصداق 
نعمتان مجهولتان برسند ودراین زمینه ابفای نقش 

کنند.
او تصریح کرد: دراین میان دهیاران به عنوان پل 
ارتباطی پلیس با مردم، وظیفه تولید امنیت را نیز بر 
عهده دارند ومهم است که چقدر از ظرفیت خود را 

به حوزه نظم وامنیت اختصاص داده اند.
او اظهار داشت: شهرستان های راور، زرندکوهبنان 
دربین دیگر مناطق شمال استان در زمینه جرائم 
مرتیط با عبور مواد مخدر به دیگر نقاط کشور مهم 
هستند وبنابراین در حوزه امنیت این مناطق نیاز 
به مشارکت مسئوالنه واثر بخش دهیاران ومردم 

داریم.
در پایان همایش فرمانده انتظامی استان با اشاره 
به نقش بصیرت مردم کشور ومشارکت گسترده 
در راهپیمایی حمایت از والیت گفت:استفاده از 
ظرفیت مرکز هشدار الکترونیک پلیس می تواند 
در پیشگیری از سرقت بسیار موثر باشد که توصیه 
می شود مردم رابه استفاده از این سامانه تشویق 

کنید.

مرکز هشدار الکترونیک پلیس در پیشگیری از سرقت موثر است
فرمانده انتظامی استان کرمان:

پیـش دبستـانی سمـا جیرفت افتتـاح شد
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تمام  و  صنعتی  کشتارگاه  از  کرمان  استاندار 
و  کار  اجرای  روند  و  بازدید  کرمان  دام  مکانیزه 

مشکالت پیش  روی اجرای پروژه را بررسی کرد.
به گزارش روابط عمومی استانداری کرمان، دکتر 
محمدجواد فدائی به منظور بررسی روند اجرای 
کار و مشکالت پیش  روی کشتارگاه صنعتی دام 
کرمان که با سرمایه گذاری بخش خصوصی در 

حال احداث است از این مجموعه بازدید کرد.
بخش های  از  بازدید  از  پس  کرمان  استاندار 
از  کشتارگاه،  این  احداث  حال  در  مختلف 
خواستار  مربوطه  مدیران  و  عامل  بانک های 
نخست  فاز  بهره برداری  و  اتمام  برای  حمایت 

مجموعه شد.
روزانه یک هزار و 500  به ظرفیت  دکتر فدائی 

راس دام سبک، 200 راس دام سنگین، 50 نفر 
شتر و 50 قطعه شترمرغ این کشتارگاه اشاره 
داشت و عنوان کرد: چنین مجموعه ای که نیاز 
استان کرمان را تامین خواهد کرد، باید سریعتر 
به بهره برداری برسد. استاندار کرمان خاطرنشان 
کرد: فعال شدن فازهای دیگر کشتارگاه شامل 
پوست  فرآوری  و  ضایعات  تبدیل  کارخانه های 
و غیره، اشتغال خوبی را نیز برای استان ایجاد 
می کند. به گفته سرمایه گذار این پروژه، کشتارگاه 
صنعتی دام کرمان که از سال 94 کلنگ زنی شده 
است، ظرفیت 50 هزار راس دام را دارد و با اجرای 
کامل طرح، زنجیره کامل از عرضه دام تا کشتار و 
فرآوری و تبدیل ضایعات و غذای آماده را خواهد 

داشت.

بازدید استاندار کرمان از کشتارگاه صنعتی دام کرمان

وزیر آموزش و پرورش :
     افزایش ۲۰۰ تا ۷۰۰ هزار تومانی 
دریافتِی معلماِن با بیش از دو سال 

سابقه کار، با اجرای رتبه بندی

سرکار خانم مهندس فرزانه برخوری به سمت ریاست 
مرکز بهداشت جیرفت انتخاب و منصوب شده است،

✍رزومه سرکار خانم مهندس فرزانه برخوری ،وی دارای 
کارشناسی بهداشت از دانشگاه علوم پزشکی کرمان، 

مسئول مرکز شماره ۱یک بوده
✍،دارای کارشناس ارشد دانشگاه علوم تحقیقات تهران 

معاون فنی مرکز بهداشت بوده،
✍ایشان دارای مدرک M,P,Hاز دانشگاه علوم پزشکی 

کرمان بوده وبه این سمت انتخاب شده است

✍ کلیه معلماِن با بیش از دو سال سابقه کار در آموزش 
و پرورش، براساس صالحیت های عمومی، تخصصی 
و  می گیرند  قرار  پنج  تا  یک  رتبه های  در  حرفه ای  و 
برخوردار  مزایایی  از  پنج گانه  رتبه های  و  تناسب  به 
خواهند شد که بین ۲۰۰ تا ۷۰۰ هزار تومان خواهد 

بود./ایسنا
✍ آغاز عملیات اجرایی رتبه بندی معلمان از هفته آینده

از سوی  معلمان  پی  تصویب_نظام_رتبه بندی  ✍در 
هیأت دولت، وزیر آموزش و پرورش از آغاز عملیات 

اجرایی این مصوبه از  هفته_آینده خبر داد و گفت :
»در اجرای وعده رئیس محترم جمهور و قولی که داده 
بودم، طرح رتبه بندی معلمان به تصویب هیأت وزیران 
رسید و ان شاءالله عملیات اجرایی آن از هفته آینده 
آغاز می شود و امتیازهای جدید از ابتدای مهر برای 

همه معلمان محاسبه خواهد شد.«/ایسنا

نظام رتبه بندی معلمان تصویب شد
✍ هیأت وزیران در جلسه امروز نظام رتبه بندی معلمان 
را با هدف استقرار نظام پرداخت حقوق فرهنگیان بر 

اساس صالحیت، شایستگی و تجربه تصویب کرد.
✍ براساس این مصوبه، معلمان در پنج رتبه، طبقه بندی 
می شوند و عوامل امتیاز آور برای ارتقای رتبه بر مبنای 
تحصیالت - مهارت و توانایی ها، دوره های آموزشی، 

سنوات خدمت و تجربه مربوط محاسبه می شود.
✍ دولت مبلغ ۲۰ هزار میلیارد برای اجرای این طرح 

تخصیص داد.

خانم مهندس فرزانه برخوری 
به سمت ریاست مرکز بهداشت 

جیرفت منصوب شد

۹۰ درصداز خانوار های کرمانی گاز شهری دارند

افتتاح گلخانه محصوالت جالیزی در کهنوج

فرمانـدار کرمـان گفـت: تقریبـا تمـام مـردم شهرسـتان کرمان 
تحـت پوشـش گاز شـهری هسـتند.

علـی بابایـی فرماندار کرمان در گفت گو با خبرنگارگروه اسـتان 
هـای باشـگاه خبرنـگاران جـوان از کرمـان،  گفـت: ۹۶ درصـد 
از خانوار هـای شهرسـتان کرمـان تحـت پوشـش گاز شـهری 

هستند.
او افـزود: ۹۳ درصـد از ایـن آمـار را خانوار هـای شـهری و ۸۳ 
تشـکیل  را  روسـتایی شـهر کرمـان  را خانوار هـای  آن  درصـد 

می دهـد.
بابایـی بـا بیـان اینکـه تـا پایـان سـال ۱۳ شـهر باقـی مانـده 
گازرسـانی می شـوند، گفـت: بـا تکمیـل گاز رسـانی در این ۱۳ 
شـهر می تـوان گفت کـه ۱۰۰ درصد شـهر کرمـان از نعمت گاز 

فرمانـدار کرمـان افـزود: در بخـش شهدادوشـمال گلبـاف بـا شـهری برخـوردار می شـوند.

فعالیـت ۸ پیمانـکار همت بر تکمیـل گاز کشـی در این مناطق 
دارند. اوگفت: تکاب شـهداد وحرمک، نسک وکشیک گلباف، 
ودر بخش مرکزی، دران؛ فوتکا بدلیل باال بودن سـرانه انشعاب، 
گاز کشـی در حـال حاضر هیچ اقدامی بـرای این مناطق انجام 
نمی شـود. فرمانـدار کرمـان در خصـوص نبـود کپسـول های 
گاز بـرای مـردم روسـتای سـیرچ گفت: طبق آمـار داده شـده از 
مدیرعامل شـرکت ایران گاز دیروز تعداد ۴۵۱ عدد کپسـول گاز 
بـه شـهداد فرسـتاده شـده و اگـر بیـن مـردم توزیع نشـده علت 

کوتاهـی عامل توزیـع در این منطقه اسـت.
او عنوان کرد: سهمیه گازهای کپسولی در محدوده شهرستان 
تهـران  بـه  ایـن میـزان  افزایـش  بـرای  کرمـان کـم اسـت کـه 
درخواسـت داده شـده اسـت کـه ایـن افزایـش به شـهداد تعلق 

نمی گیـرد بدیـل اینکـه منطقـه ای گـرم اسـت.

با حضور جمعی از مسئوالن استانی و شهرستان یک هکتار گلخانه 
محصوالت جالیزی در کهنوج افتتاح شد که با افتتاح این واحد 
سطح زیر کشت گلخانه های جالیزی در این شهرستان به ۹۰۰ 

هکتار رسید.
به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از 
کرمان،در روستا های چکری، زیری و ده هوت شهرستان کهنوج، 
با سطح زیر کشت بیش از ۳۵۰ هکتار محصوالت گلخانه ای، 
همه مردم این روستا ها مشغول به کار هستند و با تولید و صادرات 
محصوالت گلخانه ای از جمله، خیار سبز، گوجه فرنگی، فلفل دلمه 
ای، توت فرنگی، بادمجان و ... به شهر ها و کشور های دیگر چراغ 

اشتغال را روشن کرده اند.
وحدت عیدی فرماندار کهنوج در حاشیه بازدید از این روستا ها که 
به اتفاق جمعی از مدیران استانی و شهرستانی صورت گرفت، با 
بیان اینکه در راستای اجرای سیاست های وزرات جهاد کشاورزی و 
توسعه کشاورزی از سنتی به مکانیزه کشت گلخانه ای در شهرستان 
کهنوج رو به افزایش است، گفت: در دو سال اخیر در شهرستان 
کهنوج کشت گلخانه ای از ۱۲۰ هکتار به ۹۰۰ هکتار با کشت های 
متنوع افزایش پیدا کرده است که به این معنا است که ما در هر 

هکتار برای ۱۰ نفر شغل ایجاد کرده ایم.
او با بیان اینکه برای افتتاح این گلخانه ۲ میلیارد ریال از محل 
تسهیالت اعطایی صندوق امید هزینه شده است، اظهار کرد: 
بعضی از روستا های شهرستان کهنوج واقعا فاقد بیکار هستند و 
به عنوان روستا های فاقد بیکار در سطح ملی مطرح هستند که 
می توان به روستا های َچِکری، زیری و ده هوت به عنوان روستا های 

فاقد بیکار در کهنوج اشاره کرد.

عیدی با بیان این که در این روستا ها جمعیت فعال آن ها حدود 
یک پنجم شغلی است که در روستا ایجاد شده است، افزود:این 
موضوع به این معنی است که در این روستا ها نیروی کار خود را از 

دیگر روستا ها می آورند.
او گفت: امیدواریم بتوانیم با راهنمایی ها و توصیه کارشناسان 
و مروجین بخش کشاورزی، این اتفاق مهم را در شهرستان به 

صورت هدفمند پیش ببریم.
فرماندار کهنوج با بیان اینکه بحث بازار و صادرات محصوالت 
با قرارداد هایی که از  کشاورزی در دستور کار قرار دارد، گفت: 
قبل صورت گرفته امیدواریم شاهد صادرات محصوالت کشاورزی 
کهنوج با برند این منطقه به کشور های آسیای میانه و روسیه باشیم 

و محصوالت به قیمت مناسب به فروش برسند.
او افزود: مسائل و مشکالت کشاورزان را به صورت روزانه بررسی و 
پیگیری می کنیم و امیدواریم شهرستان کهنوج در آینده نزدیک به 

یکی از شهرستان های گلخانه ای کشور تبدیل شود.
به  نسبت  گلخانه ای  کشت  آبی  نیاز  درصدی  سی  کاهش   
کشت های سنتی گذشته و افزایش راندمان برداشت محصوالت 

کشاورزی از مزایای کشت گلخانه ای است.

در  کرمان  استان  پرورش  و  آموزش  مدیرکل 
نشست شورای هماهنگی موسسان مدارس و 

مراکز غیردولتی استان در رفسنجان تاکید کرد:
در  کرمان  استان  پرورش  و  آموزش  مدیرکل 
مدارس  نشست شورای هماهنگی موسسان 
و مراکز غیردولتی استان در رفسنجان، گفت: 
موجب  غیردولتی،  مدارس  از  اشتباه  تصور 
مقاومت هایی در برابر توسعه این مدارس شده 

است.
به گزارش اداره اطالع رسانی و روابط عمومی 
آموزش و پرورش استان کرمان، احمد اسکندری 
نسب  در نشست شورای هماهنگی موسسان 
مدارس و مراکز غیردولتی استان در شهرستان 
رفسنجان با بیان اینکه شهرستان رفسنجان با 
بیشترین شهید دانش آموز و فرهنگی در انقالب 
و دفاع مقدس نقش آفرینی کرده است، افزود: 
مدارس غیردولتی به عنوان گوهرگران بهایی در 
آموزش و پرورش جای گرفته اند و باید قدر آنان 

را دانست.
دست  ی  همه  رویکرد  اینکه  به  اشاره  با  وی 
جمهوری  نظام  و  پرورش  و  آموزش  اندرکاران 
اسالمی باید به مدارس غیردولتی تغییر کند، 

بیان داشت: بیش از ۱۵۰ هزار دانش آموز استان 
در مدارس غیردولتی در حال تحصیل هستند.

اسکندری نسب با اشاره به اینکه مدیران آموزش 
و پرورش در شهرستان ها و مناطق استان در 
را  غیردولتی  مدارس  توسعه  باید  اول  مرحله 
اولویت قرار دهند، گفت: منابع آموزش و پرورش 
در همه ی زمینه ها در حال هدر رفتن است و 

همه باید تمام تالش خود را بکنند و از هدررفت 
منابع دستگاه عظیم تعلیم و تربیت جلوگیری 

کنند.
مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان با اشاره به 
اینکه مدارس زیرحدنصاب دانش آموز، بیشترین 
افت تحصیلی را در استان داشته اند، خاطرنشان 
کرد: باید نگرش ها نسبت به استفاده از منابع 

دولتی تغییر کند و همه به سمت توسعه بخش 
غیردولتی سوق داده شوند.

احمد اسکندری نسب با بیان اینکه در تالش 
آینده یک مدیر  تا در سال تحصیلی  هستیم 
یابد،  اختصاص  غیردولتی  مدارس  به  دولتی 
برای  نباید  غیردولتی  مدارس  اظهارداشت: 
بازنشتگی افراد مدیر بگیرند، توانمندی و کارای 
مدیران مدارس باید در اولویت موسسان مدارس 

غیردولتی قرار گیرد.
وی با اشاره به اینکه در دوره کنونی شرایط کشور 
از لحاظ اقتصادی شرایطی حساس و خاص 
است، افزود: ساماندهی بهینه نیروی انسانی و 
حساسیت به موضوع نیروی انسانی جزو اولویت 
کرمان  استان  پرورش  و  آموزش  اصلی  هاب 

است.
مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان گسترش  
مدارس و مراکز غیردولتی را ضروری دانست و 
گفت: تصور اشتباه از مدارس غیردولتی، موجب 
مقاومت هایی در برابر توسعه این مدارس شده 

است.
اسکندری نسب گفت: هنگامی که از مدارس 
غیردولتی سخن می گوییم، این تصور در ذهن 
ها ایجاد می شود که منظور مشارکت مالی است، 

در حالی که این تصور صحیحی نیست.

توسعه مدارس و مراکز غیردولتی ضروری است
تصور اشتباه از مدارس غیردولتی، موجب مقاومت هایی در برابر توسعه این مدارس شده است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان:

بر
برخ

خ

دوری گزینی و اجتناب از جمع، الگوی مشترک تقریبا 
تمام افراد افسرده است. البته عدم لذت بردن از فعالیت های 
غذاهای  و  الکل  مصرف  به  گرایش  روزمره،  معمول 

بی خاصیت را نیز می توان به این فهرست اضافه کرد.
عالئم ابتال به افسردگی از فردی به فرد دیگر متفاوت هستند 
اما نقطه مشترک تمام آنها، بدتر شدن خلق و خوی و تداوم 
این چرخه معیوب است. با این حال شش مشکل رفتاری 
از  برای جلوگیری  آنها  با  آمدن  و نحوه کنار  افسرده  افراد 

وخامت افسردگی بیشتر معرفی شده است:
عدم فعالیت بدنی

برنامه  از یک  که  بعید است  باشید،  افسرده  که  هنگامی 
ورزشی منسجم و منظم پیروی کنید. این در حالی است 
که ورزش میتواند درمانی فوق العاده و مفید برای درمان 
افسردگی باشد و به عنوان یک ضد افسردگی قدرتمند عمل 
کند و آنهم به خاطر افزایش سطح سروتونین و دوپامین؛ دو 
ماده شیمیایی که منجر به فروکش کردن عالئم افسردگی 

میشوند.
شنا، یوگا،  ایروبیک و حتی پیاده روی ورزش های مفرحی 
هستند که شما را از دام افسردگی نجات می دهند. برای 
داشتن انگیزه می توانید با یکی از دوستان یا آشنایان خود به 

کالس های ورزشی بروید.
مصرف قند باال

افسردگی معموال میل به تنقالت و خوراکی  های شیرین 
را باال میبرد. مصرف تنقالت شیرین، در کوتاه مدت حس 
خوبی به افراد میدهد، اما کمتر از دو ساعت باعث میشود 
گلوکز خون به شدت پایین آید. از مصرف زیاد قند دوری 

کنید. همیشه راه عاقالنه، به اندازه مصرف کردن است.
دوری از جمع

انزوای  واقع  در  است.  افسردگی  عالمت  ترین  رایج  این 
اجتماعی سیر بیماری را وخیم تر میکند و در واقع پاسخی 
است به استرس و درگیریهای ذهنی فرد افسرده. راه حل 
این معضل، قرار گیری تدریجی در معرض  از  برون رفت 

اجتماع و از طریق دوستان و خانواده است.
لیستی از افرادی که قرار است مجددا با آنها ارتباط برقرار 

کنید را تهیه و برای تماس با آنها برنامهریزی نمایید.
نشخوار فکری

یک جزء مهم افسردگی است و شامل تفکر بیش از حد در 
مورد تمام شکستها، از دستدادنها و ... میشود. نشخوار 
فکری در واقع یک فرایند سمی است که منجر به استفاده 
زیاد از عبارت » تقصیر خود من است« توسط فرد افسرده 

میشود.
قبل از آنکه افکار منفی بر شما غلبه کند، خود را از دست 
آنها خالص کنید. افکار منفی می تواند باعث ایجاد توهم 
شود و رویدادهای عادی را برای افراد غیرقابل تحمل کند. 
انجام فعالیتهای مثبت نیز میتواند نشخوار فکری را به تاخیر 

بیندازد.

شش مشکل رفتاری افراد 
افسرده و نحوه کنار آمدن با آنها
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معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار 
دستگاه های  دغدغه  تمام  گفت:  کرمان 
انتظامی و امنیتی در جریان ناآرامی های اخیر، 

برگرداندن آرامش به کشور بود.
  محمدصادق بصیری معاون سیاسی، امنیتی 
شورای  گفت:  کرمان  استاندار  اجتماعی  و 
اطالع رسانی در راستای همگرایی و همبستگی 

حداکثری افکار عمومی پیش می رود.
بصیری بیان داشت: تصمیمی که سران سه 
قوه در سهمیه بندی بنزین انجام دادند، به نفع 
کشور و مصالح مردم بود و دولت نیز به وعده 
خود در پرداخت بسته حمایتی جدید به ۱۸ 

میلیون خانوار عمل کرده است.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار 
کرمان عنوان کرد: بار اصلی کنترل امنیت در 
جریان های اخیر بر دوش دولت بود و اکنون 
خود  طبیعی  روال  به  کشور  عمومی  فضای 

بازگشته است.
با  اطالع رسانی  شورای  گفت:  بصیری 

و  حقیقی  اشخاص  نظر  تبادل  و  جمع بندی 
و  مختلف  مجموعه های  از  که  عضو  حقوقی 

مرتبط با حوزه رسانه و اطالع رسانی هستند، 
محور ها و اولویت های کاری طی سال مشخص 

می کند.
بودن،  جامع  و  کامل  اخبار،  هماهنگی  او 
امر  در  دقت  و  صحت  و  اخبار  مرجعیت 
اجرایی  دستگاه های  سوی  از  اطالع رسانی 
و  و عنوان کرد: دولت  داد  قرار  تاکید  را مورد 
رسانه های ما مردمی هستند و همه می توانند به 

کمک یکدیگر بپردازند.
شورای  برنامه  پیش نویس  نشست،  دراین 
مشاور  سوی  از  کرمان  استان  اطالع رسانی 
استاندار در امور رسانه و روابط عمومی ارائه شد.

کرمان  استان  اطالع رسانی  شورای  نشست 
و  امنیتی  سیاسی،  معاون  ریاست  به  امروز 
اجتماعی استاندار کرمان و با حضور سایر اعضا 

برگزار شد.

حفظ آرامش مهمترین اولویت دستگاه های انتظامی و امنیتی کرمان
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کرمان:

ایامی که اینترنت قطع بود در جیرفت و عنبرآباد چه 
گذشت؟

در ایامی که اینترنت قطع بود و اوضاع آرامی برای 
حاکمین صورت گرفته بود.

رضا محمودی رئیس مرکز بهداشت جیرفت تودیع 
شد و فرزانه برخوری بجای وی منصوب گردید.

در  پاک  ساالری  علی  شمالی  جبالبارز  بخشدار 
چندماهه  خدمات  از  و  منصوب  ای  رسانه  سکوت 

خانم صباحی بعنوان سرپرست تجلیل شد.

علی ساالری مدیر جهاد کشاورزی جیرفت استعفای 
خود را تقدیم رئیس سازمان نمود.

از کاندیدای احتمالی مجلس هیچ خبری مخابره 
نشد و اوضاع هیچکدام قابل رصد نبود.

شهردار علی آباد عمران معرفی و از خدمات سرکار 
خانم بهروج تجلیل شد.

پرورش  و  آموزش  پشتیبانی  معاون  بحرینی  وحید 
این  از  و  به مصیب ساالرپور داد  را  عنبراباد جایش 

سمت خداحافظی کرد.

نکات زیادی از نحوه رانندگی گرفته تا توجه به مکانیک خودرو، 
می توانند میزان سوخت مصرفی خودرو را کاهش و راندمان 

وسایل نقلیه ما را افزایش دهند، از جمله اینکه:
✍ صبح های زود ماشین خود را برای مدت زمان کوتاه تری گرم 

کنید.
باعث  زیاد  با سرعت  رانندگی  برانید،  یکنواخت  و  ✍ آهسته 
افزایش دور موتور می شود که افزایش مصرف سوخت را به 

دنبال دارد.
✍  دقت در ترمز:

ترمز بیش از حد گاز را هدر می دهد و باعث می شود لنت ترمز 
شما نیز به سرعت کهنه شود.

✍ وقتی منتظر هستید و یا پشت چراغ قرمز بیش از100ثانیه 
ماشین خود را خاموش کنید. 

✍ یک پنجره باز باعث افزایش مقاومت در برابر باد و مصرف 
سوخت بیشتر می شود پس تا جایی که امکان دارد پنجره 

های خودرو خود را بسته نگه دارید.
✍ باد الستیک های خودرو را کنترل کنید.

✍ موتور خودرو را در بازه زمانی مشخص تنظیم و به موقع فیلتر 
ها را تعویض کنید.

✍ صندوق عقب خود را از اشای بیهوده خالی کنید.
و نکته آخر  اینکه بهای متوسط بنزین طی یک دهه گذشته 
به شدت تغییر کرده اما چه بهتر که به جای اینکه صرفا 
منتظر کاهش قیمت بنزین باشیم روی  یافتن راه های ساده 
و هوشمندانه صرفه جویی در مصرف خود متمرکز شوید و در 
صورت امکان به جای رانندگی،از وسایل حمل و نقل عمومی 
و دوچرخه استفاده کنید که این راهکار هم برای محیط زیست 

مفید است و هم سالمتی شما را تضمین می کند.

ایامی که اینترنت قطع بود
 در جیرفت چه گذشت؟

چند راهکار برای صرفه جویی 
در مصرف بنزین

به گزارش نشریه خرما،  روستای ده رضا از توابع بخش 
مرکزی شهرستان عنبرآباد  قریب یکماه  اینترنت  آن 

قطع است.
بنا به گفته اهالی آن روستا  قریب یکماه فیبر نوری 
بین دو روستای امیرآباد و ده رضا قطع است که مردم 
آن  وصل  جهت  مخابرات  به  بارها  مدارس  مدیران  و 
مراجعه کرده اند که  جوابشان نداشتن بیل مکانیکی در 
شهرستان بوده  که مسیر خاکبرداری شود و مشکل حل 

و مرتفع گردد.
به گفته معلمان مدارس ده رضا در این مدت بخشی از 

کارهای سیستمی مدارس مختل شده است.

پ. ن1:  شهرستان عنبرآباد با جمعیتی بالغ بر 80 هزار 
نفر که همه ادارات آن مستقل و شامل دو بخش مرکزی 
و جبالبارز جنوبی و سه شهرداری است که قریب یکماه 
لنگ بیل مکانیکی جهت ارتباط و تعمیر فیبر نوری به 

بخشی از بخش مرکزی هستند. 

 پ. ن2: بی تدبیری مسولین و عدم توجه به خواسته 
های مردم تورم، گرانی بنزین در آن هیچ نقشی ندارد. 

فیبر نوری بخش مرکزی 
عنبرآباد لنگ بیل مکانیکی
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پـرورش  و  آمـوزش  مدیـرکل 
اسـتان کرمان به مناسبت هفته 
بسـیج و سـالروز تشـکیل بسیج 
مسـتضعفان بـه فرمـان حضرت 
امـام خمینـی)ره( پیامـی صـادر 

کـرد.
بـه گـزارش اداره اطـالع رسـانی 
و  آمـوزش  عمومـی  روابـط  و 
پیـام مدیـرکل  اسـتان،  پـرورش 
آمـوزش و پرورش اسـتان کرمان 
بـه مناسـبت فـرا رسـیدن هفتـه 

بسـیج بـه ایـن شـرح اسـت:
 

باسمه تعالی
مثنـوی  و  غـزل   ،« »بسـیج 
بـی  و رشـادت، سـرود  حماسـه 
بدیل پایداری و استقامت، نقش 
آفریـن ماندگارترین جلوه های از 

خودگذشـتگی وایثار و میعادگاه 
عاشـقانی اسـت کـه در راسـتای  
بـه  آراسـته  ای  جامعـه  داشـتن 
فضایـل انسـانی و تحقـق حیات 
طیبه در آسـمان عـزت و افتخار، 
چشـم هـا را بـه سـمت خویـش 

خیـره مـی نماینـد. 

سزاسـت بـا قلم خلـوص و مرکب 
زریـن  صحیفـه  بـر  ارادت  سـبز 
تاریـخ در وصـف  ایـن سـتارگان 
نقـوش  زیباتریـن  بـا  فـروزان 

نگاشـت.
به نمایندگی از سـوی فرهنگیان 
و دانـش آمـوزان اسـتان کرمـان،  

فـرا رسـیدن هفتـه بسـیج را بـه 
تمامـی  بـزرگ مـردان همیشـه 
بیـداری که از خنکای نسـیم دل 
انگیـز رزم شـان، اقتـدار پرچـم 
ایران اسـالمی بر تـارک جهان به 
اهتـزاز در مـی آیـد و دنیای عقل 
و عاطفـه در برابـر فتـوت، غیرت 
و رشادتشـان سـر تعظیـم فـرود 
مـی آورد، تبریک و تهنیت عرض 
نمـوده و از ایـزد منان سـالمتی، 
روزافـزون  توفیـق  و  سـعادت 
صدیـق  خدمتگـزاران  تمامـی 
نظام مقدس جمهوری اسـالمی 

ایـران را خواسـتارم.

احمد اسکندری نسب
مدیرکل آموزش و پرورش 

استان کرمان

پیام مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان 
به مناسبت فرا رسیدن هفته بسیج

»بسیج »، غزل و مثنوی حماسه و رشادت، سرود بی بدیل پایداری و استقامت،

 از ابتـدای دولـت دوازدهـم تـا کنون 
اعتبـار  بـا  آبخیـزداری  طـرح   ۱۰۰
۷۵۱ میلیـارد و ۷۶۰ میلیـون ریـال 
در هفت شهرسـتان جنوبی اسـتان 

کرمـان اجـرا شـده اسـت. 
منابـع  مدیـرکل  احمـدی  حمـزه 
طبیعی و آبخیـزداری جنوب کرمان   
در گفـت و گـو بـا خبرنـگار ان اظهار 
از  نفـر  هـزار  بـر ۲  افـزون  داشـت: 
مزایـای  از  کرمـان  جنـوب  اهالـی 
بهره منـد  طرح هـا  ایـن  اجـرای 

شـدند.
مجمـوع  مسـاحت  افـزود:  وی 
کرمـان  جنـوب  آبخیـز  حوزه هـای 
هکتـار  هـزار   ۵۹۵ و  میلیـون  سـه 
بـوده و عملیـات اجرایـی طرح هـای 

حوزه آبخیـزداری از محـل اعتبارات 
صنـدوق توسـعه ملی بر اسـاس یک 
برنامـه مـدون در حـال انجام اسـت.

مسـاحت  کـرد:  تصریـح  احمـدی 
منابـع طبیعـی جنـوب کرمـان نیـز 
هکتـار  هـزار   ۸۵۸ و  میلیـون  سـه 

اسـت.
شـهریورماه امسـال ۳۵ طـرح منابع 
طبیعـی و آبخیزداری با اعتبـار ۱۶۵ 
میلیـارد ریـال در جنـوب کرمـان بـه 
بهره بـرداری رسـید و بیـش از پنـج 
هـزار و ۱۰۰ خانـوار از مزایـای ایـن 

طرح هـا بهره منـد شـدند.
ادار کل منابع طبیعـی و آبخیزداری 
مرکـز  از  مسـتقل  کرمـان  جنـوب 
اسـتان، هفـت شهرسـتان را تحـت 

دارد. پوشـش 
جنـوب کرمـان بـا یـک میلیـون نفر 
جمعیت از شهرستان های جیرفت، 
منوجـان،  کهنـوج،  عنبرآبـاد، 
قلعه گنـج، رودبـار جنـوب و فاریـاب 

تشـکیل شـده اسـت. 

 ۱۰۰ طرح آبخیزداری در جنوب کرمان اجرا شد

بنـا بـه گـزارش روابـط عمومـی بنیـاد مسـکن انقالب اسـالمی اسـتان 
کرمـان جلسـه هـم اندیشـی بررسـی طـرح تامیـن مسـکن محرومیـن 
اسـتان بـا حضـور دکتـر بختیـاری رئیـس کمیتـه امـداد امـام خمینـی 
)ره( کشـور دکتـر فدایی اسـتاندار کرمـان ،دکتر پـور ابراهیمی نماینده 
مـردم شهرسـتانهای کرمـان وراورد رمجلـس شـورای اسـالمی ، حسـن 
پور نماینده مردم شهرسـتانهای بردسـیر وسـیرجان در مجلس شـورای 
اسـالمی و مهنـدس سـلطانی نژاد مدیـر کل بنیاد مسـکن انقالب 
اسـالمی اسـتان برگـزار گردیـد در ایـن جلسـه مهندس سـلطانی نژاد 
گزارشـی از سـاخت 5 هزار واحد مسـکونی طرح مسـکن محرومین در 

شهرسـتانهای جنوبی وشـرقی اسـتان ارائـه نمود.

جلسه هم اندیشی بررسی طرح مسکن محرومین استان
 با حضور نمایندگان استان برگزارشد

در این جلسه مهندس سلطانی نژاد گزارشی از ساخت 5 هزار واحد مسکونی 
طـرح مسـکن محرومیـن در شهرسـتانهای جنوبی وشـرقی اسـتان ارائـه نمود.

با همت جمعی از مسووالن؛

جلسـه شـورای هماهنگی مدیران جهادکشاورزی 
امـور  بـا حضـور معـاون حفـظ کاربـری سـازمان 
اراضـی کشـور ، مدیر کل دفتر یکپارچگـی اراضی 
کشـاورزی ، معاونین و مدیران سـتادی و اجرایی در 

محل سـالن اجتماعـات سـازمان جهادکشـاورزی 
جنـوب کرمـان برگـزار گردید.

هوشـنگ  مهنـدس  خرمـا،  نشـریه  گـزارش  بـه 
خوشـکام مدیر امور اراضی سـازمان اظهارداشت: 
جلسه شورای هماهنگی مدیران جهادکشاورزی با 
حضور مهنـدس صیدی نژاد معـاون حفظ کاربری 
سـازمان امور اراضی کشـور، مهنـدس توکلی مدیر 
کل دفتر یکپارچگی و بهره وری اراضی کشـاورزی 
و اعضـاء شـورا در محل سـالن اجتماعات سـازمان 

جهادکشـاورزی جنوب کرمان برگزارشـد.
وی هدف از برگزاری این جلسـه را بررسـی مسـائل 
و مشـکالت حفـظ کاربـری اراضـی کشـاورزی و 
بررسـی دسـتورالعمل های جلوگیری از خرد شدن 
اراضـی در راسـتای قوانیـن و مقـررات مربـوط بـه 
یکپارچگـی اراضی کشـاورزی به منظور یکپارچه و 

سـنددارکردن اراضـی کشـاورزی عنـوان کرد. 

هفـت  حقوقـی  کارشناسـان   ، جلسـه  ادامـه  در 
شهرسـتان جنوبـی بـه ارائـه آمـار و عملکـرد تغییر 
کشـاورزی  اراضـی  مجـاز  غیـر  هـای  کاربـری 

پرداختنـد.

برگزاری جلسه حفظ کاربری و یکپارچگی اراضی کشاورزی 
جنوب کرمان


