
رهبر معظم انقالب به خدمات کدام استاندار 
در روز دانش آموز اشاره کردند ؟

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

فرماندار جیرفت :

سیالب ۸۱۰ میلیارد ریال 
خسارت به جیرفت وارد کرد

رئیس اوقاف بافت: 

شعبه تخصصی قضایی برای پرونده های وقف 
اختصاص داده شود

آهشان دامان چه کسانی را خواهد گرفت؟

 برگزاری روز مزرعه شتر مرغ در عنبراباد

نصب ِالمان التین دوساری در ورودی این شهر

»  پیگیری رفع موانع طرح ها و واحد های
 سرمایه گذاری جنوب کرمان
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 جذب فرزندان فرهنگیان نیازمند قانون است 
بنابراین پیگیر این موضوع هستیم

 تقدیرنامه امام جمعه قم به بازیکن پرسپولیس

3

3

گام موثر مجلس برای ساماندهی 
مجازات های تعزیری و کاهش 

جمعیت کیفری زندان ها

بررسی مسائل و مشکالت 
ارتباطی استان با حضور

3 معاون وزیر 3

2

2

برادران عزیز و گرامی و دوستان ارجمند جناب آقایان؛
 مهندس حجت دلفاردی )عضومحترم شورای اسالمی شهر جیرفت(،

 دکتر حامد ، هادی، عادل و محمدامین دلفاردی
 و همچنین اقایان دکتر رحمان مجازی، خلیل رئیسی و مهدی مالیی 

درگذشت پدر عزیز ومهربانتان »مرحوم مغفور شادروان اکبر دلفاردی« بزرگ 
فامیل دلفاردی را به محضر شما و سایر بازماندگان و وابستگان،  تسلیت عرض 

نموده و برایتان  صبر و اجر و برای آن مرحوم غفران الهی مسالت داریم.

هیئت تحریریه نشریه خرما

اصغـر  علـی  دکتـر  خرمـا،  نشـریه  گـزارش  بـه 
گفـت:  دانشـگاه  بهداشـت  معـاون  خیرخـواه 
کنتـرل  کنوانسـیون  برنامـه  اجـرای  راسـتای  در 
جیرفـت  پزشـکی  علـوم  دانشـگاه  دخانیـات، 
بـرای  دخانیـات،  از  عـاری  الگـوی  عنـوان  بـه 
دسـتگاههای دولتی، اجرایی و سـایر ارگانها اعالم 

اسـت. شـده 
وی افـزود: بـر همیـن اسـاس کلیـه معاونـت هـا، 
مراکز بهداشـت، مراکز بهداشـتی و درمانی و خانه 
هـای بهداشـت بـه عنـوان مـکان هـای عـاری از 

دخانیـات معرفـی میشـوند.
طبـق  کـرد:  عنـوان  همچنیـن  خیرخـواه  دکتـر 
قانـون، مسـئولین اماکن عمومی موطـف گردیده 
انـد تابلوهـای هشـداردهنده مبنی بـر ممنوعیت 

مصرف دخانیات را در نقاط مناسـب و معرض دید 
عمومـی نصـب نمایند

معـاون بهداشـت دانشـگاه علوم پزشـکی جیرفت 
آن  خطـرات  و  دخانیـات  مصـرف  کـرد:  بیـان 
چنـان اهمیـت پیـدا کـرده کـه سـازمان جهانـی 
بهداشــت مبــارزه بــا آن را بعنــوان اولویــت اول 
برنامـه هـای خـود در نظـر قـرار داده و بـرای اولین 
بار توسـط این سـازمان کنوانسـیون جهانی تحت 
عنوان کنوانسـیون کنترل دخانیات بــا مشـارکت 
نمایندگان کشـورهای جهان تنظیم شـده اسـت و 
بـه امضاء وزراء بهداشـت کشـورهای عضو رسـیده 

اسـت.
وی افـزود: هـدف ایـن کنوانسـیون و پروتکلهـای 
آن، حفـظ نسـلهای حـال و آینـده از اثـرات زیانبـار 

بهداشـتی، اجتماعی زیست محیطی و اقتصادی 
اسـتعمال دخانیات و قـرار گرفتن افـراد در معرض 
دود حاصـل از دخانیـات از طریق ایجاد چارچوبی 
بـراي اقدامات در زمینه کنترل دخانیات اسـت که 
قرار اسـت توسط اعضاء در سطح ملی، منطقهای 
و بیـن المللی به منظور کاهش چشـمگیر و مداوم 
رواج اسـتعمال دخانیـات و قـرار گرفتـن افـراد در 

معـرض دود دخانیات صـورت گیرد.
دکتـر خیرخواه گفت: اسـتعمال دخانیـات عامل 
بروز یا تشـدید کننده بسیاری از بیماریهای مرتبط 
از جملـه سـرطانهای ریـه، حفـره دهـان، حنجره، 
بیماریهـای قلبـی و عروقـی ، کاتاراکت ، از دسـت 
دادن موهـا، ضایعات شـنوایی، پوکی اسـتخوان ، 

فسـاد دندانهـا و ….. می باشـد.

  دانشگاه علوم پزشکی جیرفت عاری از دخانیات
معاون بهداشت دانشگاه:
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حاتم طایی که از دنیا رفت، برادر او خواست جای 
او را بگیرد. حاتم مکانی ساخته بود که هفتاد درب 
داشت و هر کس از هر دری که میخواست وارد می 
شد و از او چیزی طلب میکرد و حاتم به او عطا میکرد
برادر او خواست آنجا بنشیند و حاتم بخشی کند! 
مادرش گفت تو نمیتوانی جای برادرت را بگیری ، 
بیهوده خودت رابه زحمت ننداز. اما برادر حاتم توجه 

نکرد
اثبات حرفش، لباس کهنه ای پوشید و  مادر برای 
به طور ناشناس نزد پسرش آمد و چیزی طلب کرد 
. وقتی گرفت دوباره از درب دیگری رجوع کرد و باز 

چیزی خواست
با اکراه به او چیزی داد . چون مادرش این بار از درب 
سوم آمد و چیزی طلب کرد ، برادر حاتم با عصبانیت 
گفت تو دو بار گرفتی! باز هم می  خواهی؟ عجب 

گدای پررویی هستی!!
مادر چهره خود رو آشکار کرد و گفت: نگفتم تو الیق 
این کار نیستی؟ من یک روز هفتاد بار از برادرت به 
همین شکل چیزی خواستم و او هیچ بار دست مرا 

رد نکرد

گودال_صد_متری
آیت الله  حائری_شیرازی رحمت الله علیه فرمود 
فرض کنید زمینی به شما داده اند و وسطش خطی 
کشیده اند. اسم نصفش را دنیا و نصف دیگرش را 

آخرت بگذار
پی  در پی نصفۀ آخرت را حفاری کردی و با خاکش  
و  گذاشتی  پله  و  ساختی  دنیایت  نصفۀ  برای  آجر 
آوردی باال. در ابتدا دنیا و آخرت دریک سطح بود اما 

تو از آخرت برداشته و روی دنیا گذاشتی
موقع مرگ می گویند از دنیا به آخرت برو ، یعنی از 
این باال بپر  پایین. می ترسی. می گویی اگر از این 
دیوار صد متری ، توی آن گودال صد متری بپرم، 

استخوان هایم خرد می شود
تو!  بی  منتها ساخت؟ خود  گودالی  آخرت  از  کی 
انسان وقتی توبه میکند ، یک قسمت از دنیا را بر 
میدارد و در آخرت می گذارد. یواش یواش آخرت باال 
می آید و این دو هم سطح میشوند. وقتی میگویند 
، بفرمایید برویم ، قدم از دنیا بر میداری و راحت به 

آخرت میروی و اصال هراسی نداری

 امام_سجاد_علیه_السالم
وقتی فرشته  ها بشنوند،  مومن پشت سر ، برای برادر 
مومن خود دعا می کند و او را به خوبی یاد میکند، 

می گویند:
چه خوب برادری هستی که برای برادر خود دعای 
خیر می  کنی، با اینکه از تو  غائب است و او را به 

خوبی یاد می کنی
هر آینه خدای عزوجل به تو می دهد، دو برابر آنچه 
را که  درخواست کردی برای او ، و از تو خوبی گوید 
دو برابر آنچه از او به خوبی گفتی و تو بر او فضیلت 

داری. بهجت الدعاء صفحه ۲۷

امیرالمومنین_علیه_السالم
اگر سه چیز را در  زندگی اصالح کنید خدا سه چیز 

دیگر را برای شما اصالح میکند!!
باطنت را اصالح کن خداوند  ظاهرت را اصالح می  

کند و خوبی  ات را سر زبان  ها می اندازد...
رابطه خود رابا خدا اصالح کن خداوند  رابطه _ات 
را با مردم اصالح می کند و باعث احترام خلق به تو 

می شود
سوم آخرتت را اصالح کن، خداوند امر دنیای تو را 

اصالح می کند

 شماره:139860319091001664
  سازمان ثبت اسناد وامالک کشور                         

 تاریخ:1398/07/17
اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان

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

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

رسمی 
شماره  139860319091000357مورخه  رای  برابر 
تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  97/2/10هیات 
وضعیت ثبتی اراضی وساختمان های فاقد سند رسمی 
عنبرآباد  شهر  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر 
محمد  آقای  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات 
شهدادنژاد فرزند لشکری بشماره شناسنامه 613  صادره 
مساحت  به  خانه  باب  یک  ششدانگ  در  جیرفت   از 

536متر مربع پالک –فرعی از 49 - اصلی مفروز ومجزی 
شده از پالک 49 –اصلی قطعه یک بخش 45کرمان واقع 
در محمدآباد بی بی شهری عنبراباد خریداری از مالک 
رسمی آقای /عباس امیری محرز گردیده است.لذا به 
منظور اطالع عموم  مراتب در دونوبت به فاصله 15روز 
آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند 
از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود 
را به این اداره تسلیم وپس از اخذ رسید،ظرف مدت یک 
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع 
قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است درصورت انقضای 
مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول :1398/7/29 
تاریخ انتشار نوبت دوم:1398/8/14

مصیب حیدریان 
رئیس ثبت اسناد وامالک                          

  بسمه تعالی                                                       
 تاریخ:98/7/16
 شماره:100/98

»ابالغیه«
بدینوسیله به آقای علی دامسه مجهوال المکان ابالغ می 
گردد موضوع شکایت اداره منابع طبیعی جنوب استان 
کرمان دائر بر تصرف عدوانی ظرف مدت یک ماه پس از 
انتشار آگهی مهلت دارید جهت دفاع از اتهام انتسابی در 
این شعبه حاضر شوید .در غیر اینصورت مطابق مقررات 
مربوطه برای شما قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست  به 

صورت غیابی صادر می گردد.
میثم موالئی –دادبار شعبه 2 دادسرای عنبراباد 

 بسمه تعالی                                                   
 شماره:200/98

نشر آگهی

فرزند...2-بهروز  نارویی  آقابان 1-عباس  به  بدینوسیله 
رییسی  خانمه1-افسانه  و  حسن  فرزند  آهوان  رییسی 
 ... فرزند  آهوان  رییسی  2-فضه  حسن  فرزند  آهوان 
ابالغ می گردد در تاریخ 1398/9/13 راس ساعت 10 
صبح در شعبه اول دادیاری دادسرای عمومی انقالب 
شهرستان عنبراباد که به اتهام سرقت مقدار سه هزار لیتر 
گازوئیل –سرقت اموال از قبیل پمپ آب و لوله های آب و 
کپسول گاز و یک سیلندر –اجاق گاز و یک سیلندر پیک 
نیک و تخریب و خشکاندن تعداد سیصد اصله درخت  از 
نوع خرما از طریق ریختن گازوییل به ریشه آنها ،حسب 
امیرحسین رییسی فرزندحسین ،تحت  آقای  شکایت 
تعقیب قرار گرفته اید . در تاریخ و ساعت یاد شده در این 
شعبه حاضر و از اتهامات انتسابی دفاع نمایید در غیر 

اینصورت برابر مقررات مربوطه اقدام می گردد .
دادیار شعبه اول دادسرای عمومی و انقالب شهرستان 

عنبرآباد 
محسن محمدی زاده

سفارشی برای بی نیاز شدن از پزشک
✍ امام علي علیه الّسالم به فرزندش امام حسن علیه 

الّسالم فرمود:
✍فرزندم! آیا مي خواهي چهار چیز به تو یاد دهم که به 
وسیله آنها از مراجعه به پزشك بي نیاز شوي؟ عرض 

کرد: بله یا امیرالمومنین!
حضرت فرمود: بر سر سفره منشین مگر آنکه گرسنه 
باشي، در حالي که هنوز میل به غذا داري دست 
از غذا خوردن بکش، عمل جویدن غذا را به خوبي 
انجام ده و قبل از خواب، خود را از ادرار و مدفوع 

تخلیه نما.

درمان لرزش سر
 علت آن ضعف اعصاب است.

درمان:
داروی تقویت عصب.

خوردن مویز وپیاز
چای دارچین،چای بادرنجبویه

شراب رضوی
روغن بنفشه پایه کنجد

قطره مرزنجوش +جامع امام رضا ع

پیامبر اکرم )ص( می فرمایند: 
 هر کس ماندگاری می خواهد

و البته ماندگاری ]ابدی[ وجود ندارد
باید صبحانه را زودتر بخــورد

کفـش مناسب بپـــوشــــد
ردای)باالپوش(خودراسبک کند 

و کمتــر با زنـــان بیامیـــــزد
به  َردا  بودن  سبک  خدا!  پیامبر  ای  پرسیدند: 

چیست؟ فرمودند: به کم بودِن بدهی.
من الیحضره الفقیه ج 3

امام صادق علیه السالم :
بر شما باد انار شیرین .

آن را بخورید ؛ چرا که هیچ
دانه ای از آن به معده مؤمنی

در نمی آید ، مگر این که بیماری ای
از آن ریشه کن می کند و شیطاِن

وسوسه را از او دور می سازد.

اگر فرزند شما چیپس، پفک و فست فود می 
خورد باید نگران آینده او شوید

 پوکی استخوان، دیابت و سرطان نسل آینده را نابود 
خواهد کرد، اگر فرزند شما شکالت، چیپس، پفک 
، سوسیس و کالباس می خورد باید نگران آینده او 

شوید.

مضرات زیاد آب نوشیدن
✍تولید بلغم شدید

✍چروکیدگی پوست
✍ضعف حافظه

✍عفونت های داخلی و پوستی
✍تولید سنگ کلسیمی کلیه

✍ایجاد انواع کیست های بدن
✍بدبویی دهان

✍ریزش مو
✍ایجاد آرتروز و درد مفاصل 

✍ایجاد رماتیسم
✍تخریب معده  و کارایی آن

✍ امام صادق علیه السالم : زیاد آب ننوش، چرا که آب 
جذب کننده هر مرضی است.

حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقالب در بخشی از 
سخنان خود به خدمات یکی از استانداران اشاره کرد که  یکی 
از استانداران درباره انعقاد ۹۰ هزار میلیارد تومان قرارداد در 
استان طی چند ماه اشاره کردند و گفتند: این نشان دهنده 
بخش کوچکی از ظرفیتهای بی شمار استانها است که باید برروی 

همین ظرفیتها متمرکز شد و آنها را پیگیری کرد.

این استاندار رزم حسینی استاندار سابق کرمان و استاندار فعلی 
خراسان رضوی است که در مدت حضور در کرمان خدمات بی 
نظیری از خود به یادگار گذاشت و اکنون در خراسان رضوی منشا 
خدمات بزرگی است که مورد تایید مقام معظم رهبری قرار گرفت.

حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقالب اسالمی صبح امروز 
)یکشنبه( و در آستانه ۱۳ آبان روز ملی مبارزه با استکبار جهانی در 
دیدار هزاران نفر از دانش آموزان و دانشجویان سراسر کشور، نسل 
جوان پرتوان، پر نشاط و پر انگیزه را نعمتی بزرگ و ذخیره ای ارزشمند 
برای ایران خواندند و با اشاره به استمرار خصومت عمیق امریکا با ملت 
ایران از کودتای ۱۳۳۲ تاکنون تأکید کردند: امریکای گرگ صفت البته 
ضعیف تر اما وحشی تر و وقیح تر شده است و در مقابل، جمهوری 
اسالمی ایران با دفاع مقتدرانه و منع مستدل مذاکره، راه نفوذ و ورود 

مجدد امریکا به کشور را سد کرده است.
رهبر انقالب اسالمی همچنین »رونق تولید« را کلید حل مشکالت 
ملی  پول  ارزش  و کم شدن  تورم  گرانی،  از جمله  مردم  اقتصادی 
خواندند و افزودند: نباید همچنان که مدتی بیهوده منتظر برجام 
ماندیم حاال در انتظار اقدامات اروپایی ها یا مسائل دیگر معطل بمانیم 
بلکه باید به داخل دل ببندیم و همه توان را برای رونق تولید به کار گیریم.

حضرت آیت الله خامنه ای کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ را سرآغاز دشمنی 
آشکار شیطان بزرگ با ملت ایران خواندند و افزودند: امریکایی ها با آن 
کودتا، حتی به دولت مصدق که به آنها اعتماد کرده بود رحم نکردند و 
با ساقط کردن دولت ملی، دولتی وابسته، فاسد و دیکتاتور را روی کار 
آوردند و به این شکل بزرگترین دشمنِی ممکن را در حق ملت ایران 

انجام دادند.
ایشان افزودند: دولتی که با کودتا سرنگون شد، در واقع چوب اعتماد 
به شیطان بزرگ را خورد و امریکایی ها به واسطه رژیم پهلوی بر نیروهای 
مسلح، نفت، سیاست، فرهنگ، اقتصاد و همه عرصه های کشور 

تسلط کامل یافتند.
رهبر انقالب با اشاره به اینکه برخی از جمله امریکایی ها در تالشند با 
تحریف تاریخ، آغاز خصومت امریکا با ایران را به تسخیر النه جاسوسی 
ربط دهند، خاطرنشان کردند: امریکایی ها از ابتدای روابط با ایران، با 
طرح های به ظاهر دوستانه، باطنًا با ملت ایران دشمنی می کردند که 
این دشمنی با کودتای ۲۸ مرداد علنی شد و این مقطع آغاز خصومت 

علنی امریکا با ایران است.
ایشان کودتای مرداد ۱۳۳۲ را موجب آگاهی بیشتر ملت خواندند 
و افزودند: ده سال بعد در سال ۱۳۴۲ که مبارزات اسالمی و مردمی 
شروع شد، امام خمینی با درک موضع حقیقی و قلبی مردم، این 
واقعیت را بیان کردند که امروز در اذهان ملت ایران هیچ فردی منفورتر 

از رئیس جمهور امریکا نیست.
حضرت آیت الله خامنه ای با بیان این واقعیت که امریکا از آن روز تا 
امروز هیچ تغییری نکرده است، گفتند: همان شرارت، همان گرگ 
صفتی، همان تالش برای ایجاد دیکتاتوری بین المللی و همان سلطه 
طلبِی بی حد، امروز نیز در امریکا وجود دارد البته با وحشی گری و 

وقاحت بیشتر.
ایشان با یادآوری فشار و خفقان حاکم بر ایران در دوران رژیم دیکتاتوری 
وابسته به امریکا گفتند: انقالب اسالمی اساسًا علیه امریکا و آن رژیم 
وابسته بود و عامه مردم به رهبری امام خمینی، بساط پادشاهی فاسد و 

وابسته را جمع کردند و جمهوری اسالمی را بر سر کار آوردند.
رهبر انقالب با یادآوری برخی اقدامات امریکایی ها در ۴۱ سال گذشته 
از جمله تهدید، کودتا، تحریم، تحریک قومیتها، تجزیه طلبی، آشوب 
طلبی، محاصره اقتصادی، نفوذ و روشهای دیگر تأکید کردند: آنها در 
این مدت هرچه بلد بودند و می توانستند علیه نهادهای برخاسته از 
انقالب به ویژه اصل جمهوری اسالمی توطئه و اقدام کردند که البته ما 
هم در مقابل هر کاری توانستیم کردیم و در موارد زیادی حریف را به 

گوشه رینگ بردیم.
حضرت آیت الله خامنه ای »سد کردن راه نفوذ مجدد سیاسی 
و تسلط دوباره امریکایی ها بر ایران« را مهمترین پاسخ جمهوری 
اسالمی در مقابل توطئه های حاکمان واشنگتن برشمردند و 
تأکید کردند: منع مکرر مذاکره با امریکا یکی از ابزارهای مهم 

بستن راه ورود آنان به ایران عزیز است.
ایشان مخالفت جمهوری اسالمی با امریکایی ها را دارای منطقی 
نفوذ مجدد  راه  این روش عقالنی،  افزودند:  و  مستحکم خواندند 
امریکایی ها را می بندد، ابهت حقیقی و اقتدار ایران را به جهانیان ثابت 

می کند و ابهت پوشالی طرف مقابل را در دنیا فرو می ریزد.
حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره به تکبر و خوی استکباری امریکا 
خاطرنشان کردند: امریکایی ها که برای مذاکره با سران کشورها بر سر 
آنها منت می گذارند، سالهاست برای گفتگو با مقامات ایران اصرار می 
کنند اما جمهوری اسالمی امتناع می کند که تحمل این مسئله برای 
دشمنان ملت خیلی سخت است، زیرا به جهانیان ثابت می کند در دنیا 
حکومتی وجود دارد که قدرت غاصبانه و دیکتاتوری بین المللی امریکا 

را قبول ندارد و زیر بار حرف زور نمی رود.
رهبر انقالب مذاکره با امریکا را حقیقتًا بی نتیجه برشمردند و تأکید 
دانند،  را حاّلل مشکالت می  امریکا  با  مذاکره  که  برخی  کردند: 
صددرصد اشتباه می کنند و هیچ نتیجه ای از گفتگو با امریکایی ها 
حاصل نخواهد شد، چرا که آنها یقینًا و قطعًا هیچ امتیازی نخواهند 

داد.
ایشان در همین زمینه این واقعیت را یادآوری کردند که طرف مقابل، 
نشستن مقامات ایرانی پشت میز مذاکره را به معنای به زانو درآوردن 
جمهوری اسالمی می داند و از اصرار بر مذاکره این هدف را دارد که به 
جهانیان بگوید فشار حداکثری و تحریم ها سرانجام نتیجه داد و ایرانی 

ها به زانو درآمدند.
حضرت آیت الله خامنه ای افزودند: اگر مسئوالن جمهوری اسالمی 
ساده لوحی می کردند و به مذاکره می رفتند، از فشارها و تحریم ها هیچ 

چیزی کم نمی شد، بلکه راه برای طرح رسمی توقعات و تحمیل های 
جدید امریکایی ها باز می شد.

رهبر انقالب با اشاره به تالشهای بی نتیجه امریکا برای حذف یا محدود 
کردن قدرت دفاع موشکی ایران افزودند: امروز به فضل الهی و همت 
جوانان میهن، دارای موشکهای دقیق با ُبرد دو هزار کیلومتر هستیم که 

می تواند به هر هدفی با خطای فقط یک متر اصابت کند.
ایشان گفتند: اگر به مذاکره می رفتیم، امریکایی های متوقع پای 
موشکها را به میان می کشیدند و مثاًل می گفتند باید موشکهای 
ایران حداکثر ۱۵۰ کیلومتر ُبرد داشته باشد که اگر مسئوالن ما 
این را می پذیرفتند، پدر کشور در می آمد و اگر نمی پذیرفتند 

همین آش و همین کاسه تکرار می شد.
حضرت آیت الله خامنه ای تجربه هایی نظیر مذاکرات بی نتیجه کوبا 
و کره شمالی با امریکا را درس آموز خواندند و گفتند: مسئوالن امریکا 
و کره شمالی متقاباًل قربان صدقه یکدیگر هم رفتند اما در نهایت 
امریکایی ها براساس روال خود در مذاکرات، یک ذره از تحریم ها کم 

نکردند و هیچ امتیازی ندادند.
ایشان با اشاره به اصرار دولت فرانسه به واسطه گری گفتند: رئیس 
جمهور فرانسه یک مالقات با ترامپ را حاّلل همه مشکالت ایران 
یا  و  یا خیلی ساده است  این شخص  بگوییم  باید  بود که  دانسته 

همدست امریکایی ها است.
رهبر انقالب اسالمی افزودند: اخیرًا نیز با این که می دانستم نمی شود، 
اما برای امتحان و به منظور روشن شدن موضوع برای همگان، گفتم با 
وجود خطایی که امریکایی ها با خروج از برجام مرتکب شدند، اگر همه 
تحریم ها را بردارند، می توانند در مجموعه برجام شرکت کنند اگرچه 

می دانستم که قبول نمی کنند و به همین صورت هم شد.
ایشان با طرح این سؤال که حّد توقف خواسته ها و توقعات امریکا از 
ایران کجا است، گفتند: آنها فعاًل می گویند در منطقه فعال نباشید، 
به جبهه مقاومت کمک نکنید، در برخی کشورها حضور نداشته 
باشید و توان دفاعی و تولید موشک خود را متوقف کنید و بعد از این 
خواسته ها خواهند گفت از قوانین و حدود دینی دست بردارید و بر 
موضوع حجاب اسالمی نیز تأکید نکنید، بنابراین خواسته های امریکا 

هیچگاه تمامی ندارد.
رهبر انقالب اسالمی افزودند: من چند سال قبل در دیدار با مسئوالن 
در همین حسینیه گفتم آنجایی که امریکا متوقف خواهد شد و دیگر 
توقع جدیدی مطرح نخواهد کرد، کجاست؟ توقعات امریکا حّد یقف 

ندارد.

حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره به اینکه امریکایی ها به دنبال 
بازگرداندن ایران به شرایط پیش از انقالب هستند، تأکید کردند: 
انقالب اسالمی محکم تر از این حرف ها است و اراده پوالدین و عزم 
راسخ جمهوری اسالمی هیچگاه اجازه نخواهد داد که امریکا با چنین 

ترفندهایی بار دیگر به ایران بازگردد.
ایشان در ادامه سخنان خود به مسائل داخلی کشور و موضوع رونق 
تولید اشاره کردند و گفتند: هشت ماه از اعالم شعار سال گذشت. البته 
در این هشت ماه برخی کارهای خوب انجام گرفته است اما بخش 

هایی هم وجود دارند که همچنان به کار و تالش بیشتر نیاز دارند.
رهبر انقالب اسالمی با اشاره به اینکه کلید حل مشکالت اقتصادی 
کشور در گرو رونق تولید است، افزودند: من اقتصاددان نیستم اما 
اقتصاددانها به صورت اجماعی، در سخنان و اظهارنظرهای خود 
شعار سال را تأیید کردند زیرا اشتغال، ثروت ملی، رفاه عمومی و حتی 

پیشرفت علمی به واسطه رونق تولید به وجود می آید.
حضرت آیت الله خامنه ای تأکید کردند: کاهش فشار به مردم و حل 
مشکالتی همچون گرانی، تورم و کم ارزش شدن پول ملی تنها با 

اهتمام به موضوع تولید ملی امکان پذیر خواهد بود.
ایشان با اشاره به سخنان چندی پیش وزیر صنعت مبنی بر اینکه هر جا 
یک واحد صنعتی در آستانه تعطیلی قرار بگیرد، به کمک آن می رویم، 
گفتند: این سخنان، عالی و خرسند کننده است و حاال باید پای این 

قول بایستند و دیگر مسئوالن نیز همین گونه عمل کنند.
حضرت آیت الله خامنه ای با انتقاد از رویکرد »منتظر خارجی ها 
ماندن« گفتند: یک مدت معطل برجام بودیم، یک مدت دیگر هم 
معطل دستور رئیس جمهور امریکا برای تمدید مهلت های سه ماهه ای 
بودیم که متأسفانه در برجام گذاشته اند، و یک مدت هم معطل بمانیم 
برای رئیس جمهور فرانسه و برنامه های فرانسوی ها، در حالی که این 
انتظارها، سرمایه گذار و فعال اقتصادی را دچار بالتکلیفی می کند و 

کشور را به رکود و عقب ماندگی می کشاند.
ایشان تأکید کردند: این انتظارها را رها کنید. البته نمی گویم رابطه 
ها را قطع کنید بلکه می گویم به خارجی ها دل نبندید و فقط به 

داخل دل ببندید.
حضرت آیت الله خامنه ای به سخنان یکی از استانداران درباره انعقاد 
۹۰ هزار میلیارد تومان قرارداد در استان طی چند ماه اشاره کردند و 
گفتند: این نشان دهنده بخش کوچکی از ظرفیتهای بی شمار استانها 

است که باید برروی همین ظرفیتها متمرکز شد و آنها را پیگیری کرد.
ایشان یکی دیگر از راههای رونق تولید را جلوگیری از واردات کاالهای 
دارای تولید داخل دانستند و افزودند: عده ای هستند که حیات 
و ثروت بادآورده شان وابسته به واردات است اما واردات زائد و بی رویه 
موجب ورشکستگی تولید داخل و بیکار ماندن جوانان خواهد شد، 
بنابراین عالج واقعی مشکالت این است که دولت و مجلس، برای 
عملیاتی و اجرایی شدن سیاستهای صحیح ابالغی، برنامه ریزی کنند.
حضرت آیت الله خامنه ای در بخش دیگری از سخنانشان، با تمجید 
از خصوصیات نسل جوان از جمله انگیزه، انرژی و آمادگی برای انجام 
دادن وظایف گفتند: کشور به معنای حقیقی کلمه به این نسل احتیاج 
دارد چرا که این جوانان متدین هستند که با احساس مسئولیت و در 

صراط مستقیم ایران را می سازند و به پیش خواهند برد.
ایشان با انتقاد مجدد از موضوع محدود کردن نسل افزودند: آثار 
چنین اقدامات خطرناکی دو دهه بعد آشکار خواهد شد که ایران 

دیگر از نسل جوان متراکم برخوردار نیست.
رهبر انقالب با اشاره به قول مسئوالن برای برطرف کردن مشکالت 
موجود و مقابله با تحدید نسل تأکید کردند: این موضوع باید با جدیت 
دنبال شود. حضرت آیت الله خامنه ای در پایان سخنان خود گفتند: 
ظرفیت های کشور بسیار زیاد است و جمهوری اسالمی به حول و قوه 
الهی و به کوری چشم آنهایی که نمی توانند ببینند، از همه مشکالت، 

سرافراز بیرون خواهد رفت.

رهبر معظم انقالب به خدمات کدام استاندار در روز دانش آموز اشاره کردند ؟
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مورخ  شنبه  سه  خرما،  نشریه  گزارش  به 
۱۴/۸/۹۸ ضمن دیدار با دکتر احمدی مدیرکل 
خصوص  در  کرمان،  جنوب  طبیعی  منابع 
شهرستان  فرومنگنز  کارخانه  طرح  مشکالت 
کهنوج که ماه گذشته توسط معاون اقتصادی 
استاندار کلنگ زنی شد، صحبت و در ادامه دکتر 

اجرای  در  تسریع  جهت  مساعد  قول  احمدی 
طرح کارخانه فرومنگنز را داد. 

 در ادامه برنامه های رئیس سازمان جهت حل 
مشکالت واحدهای تولیدی،  وی به همراهی 
روغن  کارخانه  از  سازمان،  صنایع  امور  معاون 

کشی زیتون جیرفت بازدید کردند. 

مهندس مروجی فرد در این خصوص گفت: در 
و  صنعتی  واحدهای  احیای  به  کمک  راستای 
رفع مشکالت آنها، و پیرو جلسه رفع موانع تولید 
اقتصادی استاندار  با حضور معاون  جنوب که 
صنعتی  واحد  این  از  امروز  است،  شده  برگزار 

بازدید شد. 

وی افزود: در این بازدید ضمن صحبت با سرمایه 
گذار، از نزدیک مشکالت کارخانه بررسی و جهت 

حل مشکالت گفتگو و تصمیم گیری شد. 
مهندس مروجی فرد همچنین گفت: سرمایه 
گذاری انجام شده در این کارخانه 18 میلیارد 

ریال و اشتغال آن 11 نفر می باشد.

جهـاد  مدیریـت  عمومـی  روابـط  گـزارش  ✍بـه 
کشاورزی شهرسـتان عنبراباد مهندس محسن 
طاهـری مدیـر جهـاد کشـاورزی گفـت :اجرای 
برنامه آموزشـی و ترویجی روز مزرعه پرورش شتر 
مرغ در راسـتای اهـداف برنامه های پدافند غیر 
عامـل بـا همـکاری مدیریـت  هماهنگـی ترویج 
سـازمان در مزرعه آموزشی و تحقیقاتی دانشگاه 

آزاد اسـالمی برگـزار گردید .
✍مدیـر جهـاد کشـاورزی عنـوان کـرد :هـدف از 
برگـزاری ایـن برنامه آمـوزش الزم و آشـنایی بهره 
بـرداران بـه منظـور اجـرای طرحهـای زیربخش 

دام و طیـور در منطقـه مـی باشـد .
✍وی اضافـه کـرد :بـا توجـه بـه شـرایط اقلیمـی 
منطقـه و رشـد مناسـب ایـن پرنـده در منطقـه 
،پـرورش آن دارای توجیه اقتصـادی بوده و  مورد 

حمایـت جهـاد کشـاورزی مـی باشـد .
✍طاهـری افزود:تمام قسـمت شـترمرغ شـامل 

:گوشـت ،پر،پوسـت ،پاها،چربـی و تخـم مـرغ 
قابـل اسـتفاده و دارای ارزش مـادی می باشـد .

✍وی در ادامـه بیـان داشـت :در حـال حاضر یک 
واحـد شـتر مرغ گوشـتی با ظرفیـت ۳۵۰قطعه 
در مزرعـه دانشـگاه آزاد در حـال فعالیـت مـی 
باشـد و به زودی سـایت آموزش عملی و پرورش 
شـتر مرغ با همکاری ر دانشگاه آزاد اسالمی در 
این مزرعه راه اندازی و شـروع به فعالیت خواهد 

. کرد 
✍وی گفـت : بـا توجه بـه اینکه پرورش شـترمرغ 
نیـاز بـه آمـوزش و مهـارت هـای خـاص دارد لـذا 
بهـره بردارانـی کـه قصـد اجـرای طـرح پـرورش 
شـترمرغ را دارنـد مـی توانند جهـت راهنمایی ، 
فـرا گرفتن آمـوزش هـای الزم و دریافت مجوز به 

مدیریـت جهـاد کشـاورزی مراجعـه کنند .
جهادکشـاورزی  مدیریـت  عمومـی  ✍روابـط 

عنبرآبـاد شهرسـتان 

»  پیگیری رفع موانع طرح ها و واحد های سرمایه گذاری جنوب کرمان

 برگزاری روز مزرعه شتر مرغ در عنبراباد 

 سرمایه گذاری انجام شده در این کارخانه 18 میلیارد ریال و اشتغال آن 11 نفر می باشد.

با حضور جمعی از مسوولین صورت گرفت؛

بررسی مسائل و مشکالت تعداد 3 پرونده سرمایه گذار در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید )رونق تولید( 
شهرستان کرمان جهت رفع موانع موجود در مسیر تولید با حضور سرمایه گذاران، نادر مالیی معاون برنامه 

ریزی و توسعه فرمانداری و به ریاست علی بابایی فرماندار کرمان و مشکالت آنان مرتفع گردید
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لحاظ  به  کرمان  استان   : گفت  کرمان  استاندار   
ارتباطات، زیر ساخت ها و مخابرات در بررسی مسائل 
و مشکالت ارتباطی استان با حضور معاون وزیرمقایسه 
اقدامات  و  دارد  هایی  کاستی  دیگر  های  استان  با 

صورت گرفته کافی نیست. 
دکتر محمد جواد فدائی در نشست بررسی مشکالت 
ارتباطی استان با حضور معاون وزیر ارتباطات و فناوری 
اطالعات با اشاره به اینکه قرار بر احداث دکل مخابراتی 
بوده است و 40 عدد بهره برداری شده ولی حدود 
همین تعداد هنوز باقی مانده است، افزود: مصوبات 
سفر وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات از اردیبهشت 

امسال هنوز به صورت کامل اجرایی نشده اند.
در این نشست حسین فالح جوشقانی معاون وزیر و 
رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی هم 
با بیان اینکه تالش وزارت اتباطات بر سرویس دهی 
خوب و مناسب در سراسر کشور است گفت: آینده 

نزدیک تمامی خدمات بر این بستر انجام خواهد شد.
مهرداد ترابیان مدیرکل دفتر هماهنگی امور استان 
ها وزارت ارتباطات نیز با اعالم اینکه استان کرمان به 

لحاظ توسعه ارتباطی 21 امین استان کشور است، 
افزود: پهناوری استان کرمان سبب شده این توسعه با 

مشکالتی روبرو باشد.
وی گفت : برای 25 نقطه استان نصب دکل در نظر 
است که شرکت مخابرات قرار است تا پایان سال جاری 

زیر ساخت این نقاط را تامین کند. 
وی چنانچه فیبر نوری درخواستی وزارت ارتباطات 
سازنده  های  شرکت  توسط  آن  تابعه  های  شرکت  و 
 300 معضل  کرمان  استان  در   ، شود  حل  داخلی 
ارتباطی و 400  و  کیلومتر توسعه شهری مخابراتی 
کیلومتر توسعه شبکه روستایی به زودی رفع خواهد 

شد.
در این جلسه با حضور تعدادی از فرمانداران مشکالت 
توسعه ارتباطات و زیر ساخت ها در شهرستان های 
کرمان، جیرفت، عنبرآباد، بافت، رودبار جنوب و راور، 
همچنین مشکالت مرتبط با سامانه پایش تصویری، 
علوی،  باغ  هفت  گردشگری  منطقه  مشکالت 
مشکالت توسعه شبکه دولت الکترونیک و تعرفه های 

مربوط بررسی شد .

بررسی مسائل و مشکالت ارتباطی استان با حضور معاون وزیر

 جلسه قاچاق کاال به ریاست همت 
بلوچی بخشدار مرکزی عنبرآباد در 
محل فرمانداری عنبرآباد برگزار شد

*جلسه ستاد سوخت شهرستان به ریاست محمود رئیسی 
فرماندار شهرستان عنبرآباد، ساالری بخشدار جبالبارزجنوبی، 
بنی اسد رئیس شرکت فراورده های نفتی جیرفت و عنبرآباد و 
جمعی از مدیران شهرستان بمنظور بررسی توزیع سوخت در 

محل سالن اجتماعات فرمانداری برگزار شد*
*فرماندار عنبرآباد در این جلسه افزود با توجه به فرا رسیدن 
فصل سرما جایگاه های عرضه نفت سفید قبل از سرد شدن 

هوا نفت سفید را تهیه و در اختیار مردم قرار دهند.*
*نماینده عالی دولت در شهرستان عنبرآباد از رئیس شرکت 
پخش فرآورده های نفتی شهرستان خواستند با همکاری 
اداره جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت نسبت به 
تامین میزان سوخت مورد نیاز ماشین آالت کشاورزی، گلخانه 

ها و نانوایی های شهرستان اقدام نمایند*.
 *وی در ادامه بر تداوم نظارت بر جایگاه های عرضه سوخت 

شهرستان تاکید نمودند.*

جلســه قاچــاق کاال بــه ریاســت همــت بلوچــی 
بخشــدار مرکــزی عنبرآبــاد و بــا حضور جمعــی از 
مدیــران در محــل ســالن اجتماعــات فرمانــداری 

شهرســتان عنبرآبــاد برگــزار شــد.
روابط عمومی فرمانداری شهرستان عنبرآباد

جلسه ستاد سوخت شهرستان 
به ریاست محمود رئیسی فرماندار 

شهرستان عنبرآباد برگزار شد

آهشان دامان چه کسانی را خواهد گرفت؟

تصویب محله حسین آباد وزیری شهرکهنوج درجلسه 
بازآفرینی شهری پایدار کرمان

 جذب فرزندان فرهنگیان نیازمند قانون است 
بنابراین پیگیر این موضوع هستیم.

این سن  وقت راه بندی و سرقت مسلحانه نیست؟ 
دو کودک از توابع شهرستان رودبار جنوب که در 
جنوبی ترین نقطه این شهرستان به گفته شاهدان 
نیروی  توسط  میکردند  سرقت  و  بندی  راه  که 

انتظامی دستگیر شده اند.
این دو کودک که سن شان کمتر از 15 سال است 

مگر نباید در کالس درس و آموزش باشند.
این دو کودک مگر نباید از سیستم آموزش رایگان و 

حمایت های دولتی استفاده کنند.
به این  این دو کودک چه دغدغه ای داشتند که 

عمل زشت دست زده اند.

متولیان چه کسانی هستند؟
قبل از محاکمه این کودکان باید سرپرستان آنان و 

مدیران ذیربط محاکمه شوند؟
گزاری،  سرمایه  بهداشتی،  آموزشی،  عدالت 
اشتغال، عمران و آبادی در همه جای کشور و استان 

یکسان است؟
اگر فقر و فالکت این کودکان را به این مسیر هدایت 
کرده جایگاه و نقش کمیته امداد امام خمینی ره در 
یافتن و حمایت از چنین خانواده هایی کجا هست؟
برای  را  سرنوشت  این  بزهکاری  و  معضالت  اگر 
همانند  حمایتی  نهادهای  زده  رقم  کودکان 

بهزیستی در کجا زندگی آنان قرار دارند؟
این  تربیتی  و  آموزشی  های  حمایت  عدم  اگر 
جایگاه  داده  سوق  سرنوشت  این  به  را  کودکان 
آموزش و پرورش و مدارس شبانه روزی در کجای 

امر قرار دارد؟
انگشت اتهام بسوی هرکس است اگر در این دنیا 
شانه خالی می کند فردای قیامت در محکمه عدل 
الهی با حضور انبیا الهی و معصومین علیهم السالم 

چه جوابی خواهد داشت؟
خود دانید وجدانهای بیدارتان را قاضی بگذارید و 

خدمت را فدای امهال و سیاسی کاری نکنید

مدیر کل راه وشهرسازی جنوب کرمان از تصویب 
محله حسین آبادوزیری شهرکهنوج به عنوان بافت 
بازآفرینی شهری  فرسوه شهری دردومین جلسه 

کرمان خبرداد. 

 به گزارش اداره ارتباطات واطالع رسانی اداره کل 
ساردویی  کرمان،محمد  جنوب  وشهرسازی  راه 
درحاشیه این جلسه که درمحل استانداری کرمان 
تشکیل شدگفت:دومین جلسه بازآفرینی شهری 
پایداربه ریاست معاون عمرانی استانداری کرمان 
تشکیل و محله حسین آباد وزیری شهر کهنوج به 
عنوان بافت فرسوده شهری دراین جلسه به تصویب 

رسید.
کرمان  جنوب  شهرسازی  و  راه  کل   مدیر 
فرایند  در  نو  روندی  شهری  افزود:بازآفرینی 
شهرسازی می باشد و به منظور حمایت از احیا، 
وناکارآمد  بافت های فرسوده  نوسازی  و  بهسازی 

شهری مورد توجه جدی دولت قرارگرفته است.

جذب   خصوص  در  پرورش  و  آموزش  وزیر 
معلمان  بندی  رتبه  و  فرهنگیان  فرزندان 

اظهار کرد: 
قانون  نیازمند  فرهنگیان  فرزندان  ✍ جذب 

است بنابراین پیگیر این موضوع هستیم.
تصویب  صورت  در  معلمان  رتبه بندی    ✍
اجرایی  مهرماه  اول  از  مربوطه  آیین نامه 
می شود لذا این طرح قطعًا در نیمه دوم سال 

۹۸ خواهد شد.
  ✍ آیا قصد دارید اجرای رتبه بندی معلمان را 

به نیمه سوم سال موکول کنید ؟!
بدری سخنگوی کمیسیون عمران مجلس 

خطاب به وزیر آموزش و پرورش: 

✍آقای حاجی میرزایی، وزیر آموزش و پرورش 
به قولی که به نمایندگان مردم دادید عمل 
و  کابینه  با  نزدیکتان  و  روابط خوب  کنید؛ 
نفوذتان در هیات دولت که قرار بود باری از 
روی دوش آموزش و پرورش کشور بردارد چه 

شد؟
✍ رتبه بندی معلمان قرار بود از اول مهر اجرا 
شود اما اخیرًا از اجرای آن در نیمه دوم سال 
خبر دادید مگر در نیمه چندم سال هستیم؟!

✍ نکند قصد دارید اجرای آن را به نیمه سوم 
سال موکول کنید؟! 

به  اعتمادی که  نکنید مجلس رای  ✍کاری 
شما داد را با همان دست پس بگیرد.

نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس اجرای 
طرح کاهش مجازات حبس تعزیری را در کاهش 
جمعیت کیفری زندان ها و اصالح و تربیت بهتر 

مجرمان موثر دانست.
خبرنگار  با  گو  و  گفت  در  پور  کمالی  یحیی 
کاهش  طرح  مورد  در  ملت،  خانه  خبرگزاری 
مجازات های  گفت:  تعزیزی،  حبس  مجازات 
تعزیری در قانون تحت عنوان درجه یک تا هشت 
پیش بینی شده اند و در این طرح به دنبال کاهش 
آنها هستیم. نایب رئیس کمیسیون قضایی و 
حقوقی مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه 
مجازات ها از بازدارندگی الزم برخوردار نیستند، 
برای مجرمی 15 سال  به عنوان مثال  افزود: 
حبس پیش بینی اما پس از 6 ماه عفو شامل 
حال او می شود و یا مرخصی می گیرد و با این 

از  را  خود  اساسی  ماهیت  مجازات ها  اوصاف 
دست می دهند.

در طرح کاهش مجازات حبس تعزیزی به دنبال 
ساماندهی مجازات ها هستیم

وی با بیان اینکه در طرح کاهش مجازات حبس 
تعزیزی به دنبال ساماندهی مجازات ها هستیم، 
ادامه داد: بر این اساس میزان حبس کاهش اما 
بازدارندگی ها افزایش می یابد که در این رابطه 
مجرمان به راحتی نتوانند از مرخصی یا کیفیات 

مخففه استفاده کنند.
نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس دهم، 
اجرای طرح کاهش مجازات حبس تعزیری را در 
کاهش جمعیت کیفری زندان ها و بازدارندگی 
و اصالح و تربیت بهتر مجرمان موثر دانست و 
گفت: در برابر افزایش تعداد زندانیان نباید بی 
تفاوت باشیم و باید برای کاهش تعداد آنها تالش 

کرد.

گذشته  روز   ۲ سیالب  جیرفت:  فرماندار 
۸۱۰ میلیارد ریال خسارت به زیرساخت ها و 
محصوالت کشاورزی این شهرستان وارد کرده 

است.
خبرنگار  با  گو  و  گفت  در  جیرفت    فرماندار 
ایرنا اظهار داشت: بارش باران و جاری شدن 
سیالب به بخش کشاورزی و زیرساخت های این 

شهرستان خسارت وارد کرد.
ابوذر عطاپور وزیری بیشترین میزان خسارت 
وارده را به بخش کشاورزی عنوان کرد و افزود: 
طبق برآورد کارشناسان جهاد کشاورزی سیالب 
۸۰۰ میلیارد ریال به بخش کشاورزی خسارت 

زد.
وی ادامه داد: سیالب به گلخانه ها، مزارع سیب 
زمینی، باغات مرکبات، مزارع پیاز و محصوالت 
دیگری همچون ذرت دانه ای، یونجه، کنجد، 
ماش، چای ترش و ذرت علوفه ای خسارت وارد 

کرده است.
داشت:  اظهار  جیرفت  تامین  شورای  رئیس 

سیالب عالوه بر بخش کشاورزی به زیرساخت 
های آب، برق و راه به میزان ۱۰ میلیارد ریال 

خسارت زد.
بحران  ستاد  باش  آماده  از  وزیری  عطاپور 

طبق  ستاد  این  گفت:  و  داد  خبر  شهرستان 
پیش بینی های هواشناسی، قبل از بروز سیالب 
تشکیل و به همه اعضا اعالم آماده باش داده 

است.

بین  در  بیمه  فرهنگ  کردن  نهادینه  بر  وی 
شهروندان و کشاورزان تاکید کرد و گفت: بیمه 
در  آن  تاثیر  واسطه  به  کشاورزی  محصوالت 
تقویت اقتصاد ملی، افزایش انگیزه کشاورزان، 
کاهش خطرپذیری )ریسک( شغل کشاورزی، 
تضمین سرمایه کشاورزان و افزایش اعتماد به 
نفس و دلگرمی کشاورزان در زمان بروز حوادث 

غیرمترقبه، اهمیت و تاثیر زیادی دارد.
بیمه  اهمیت  داد:  ادامه  جیرفت  فرماندار 
کشاورزی به اندازه ای است که می تواند امنیت 
سرمایه، خطرپذیری ها و برنامه ریزی کشاورزان 
محیطی  می توانند  بیمه ها  و  دهد  پوشش  را 

استاندارد برای کشاورزی ایجاد کنند.
وی به آغاز فصل زمستان اشاره کرد و گفت: مرکز 
مدیریت راه ها با شماره ۱۴۱ اطالعات مربوط به 
محورها را در اختیار مردم و کاربران جاده ای قرار 

می دهد تا با اطمینان بیشتری تردد کنند.
در  گذشته  روزهای  طی  باران  بارش 
ویژه  به  کرمان  استان  جنوبی  شهرستان های 
مالی  خسارات  ورود  باعث  عنبرآباد  و  جیرفت 

زیادی به بخش کشاورزی شد

گام موثر مجلس برای ساماندهی مجازات های تعزیری و کاهش جمعیت کیفری زندان ها

سیالب ۸۱۰ میلیارد ریال خسارت به جیرفت وارد کرد

برایناساسمیزانحبسکاهشامابازدارندگیهاافزایشمییابد

سیالب عالوه بر بخش کشاورزی به زیرساخت های آب، برق و راه به میزان ۱۰ میلیارد ریال خسارت زد.

کمالی پور مطرح کرد:

فرماندار جیرفت:

یکي بود یکي نبود غیر از خداي مهربان هیچکس نبود.
در آن سالهایي که شاه ستمگر در کشور ما حکومت مي کرد در 
یك شهر کوچك به اسم قم پسري زندگي مي کرد که اسمش 

محمد حسین بود.
پسري که بر خالف پسرهاي همسن و سال خودش دنیاي 
دیگري داشت که ماجراهاي مهمي برایش اتفاق مي افتاد و 
حسین قصه ما دنیاي متفاوتي داشت. محمد حسین پسر 
شجاع و فعال خوش اخالق و خنده رویي بود و همیشه به 
همه کمك مي کرد و اینقدر پسر خوبي بود که همه از او راضي 
بودند و دوستش داشتند. عالقه شدیدي به مدرسه رفتن و 
مطالعه داشت و با اینکه هنوز به سن تکلیف نرسیده بود نماز 
مي خواند. محمد حسین با تمام کوچکیش امام خمیني را 
دوست داشت و هر وقت امام صحبت مي کرد به صحبتهاي 
امام با دقت گوش مي کرد و آنقدر امام را دوست داشت که مي 

گفت امام هر چه بگوید حاضرم انجام دهم.
محمد حسین از همان دوران کودکي در مغازه کنار پدرش کار 
مي کرد و از این طریق حرفها و اعالمیه هاي امام را به دست 
مردم و دوستانش مي رساند حتي بعضي وقتها با بچه هاي 
محل قرار مي گذاشت که رأس ساعت خاصي از خانه ها 
بیرون بیایند و شعار مرگ بر شاه و درود بر خمیني سر دهند. 
بعد از اینکه انقالب پیروز شد کشور عراق به ایران حمله کرد 
و بین کشور ما و عراق یك جنگ طوالني اتفاق افتاد. جنگي 
که دشمن مي خواست وارد خاك کشور و خانه هایمان شود و 
آنها را از ما بگیرد. به همین خاطر محمد حسین که مثل شما 
دانش آموز بود وقتي دید دشمن به کشور حمله مي کند به 
جاي درس خواندن تصمیم گرفت به جنگ با دشمنان برود. 

چون دلش نمي خواست دشمن وارد کشورش بشود.
اما چون خیلي کوچك بود هیچ کس اجازه رفتن به جبهه را به 
او نمي داد تا اینکه با اصرار زیاد توانست با گروهي که به جبهه 

مي روند به مدت یك هفته به جبهه سفر کند.
اما توي جبهه وقتي فرمانده این پسر کوچك را دید فورًا دستور 
داد او را هر چه سریع تر ببرند و به خانواده اش تحویل دهند 
تا مبادا برایش اتفاقي بیفتد. دو نفر از رزمنده ها او را به شهر 
آوردند و به مادرش تحویل دادند و از او خواستند قول بدهد که 
دیگر به جبهه باز نگردد. ولي محمد حسین که پسر شجاعي 
بود گفت من نمي توانم به شما قول دروغ بدهم چون من 
بازهم به جبهه خواهم برگشت. بعد از چند روز محمد حسین 
همانطور که گفته بود دوباره به جبهه برگشت . با وجود اینکه 
فرماندهان با بودن او در جبهه مخالفت مي کردند ولي وقتي 
شجاعت و توانایي او را دیدند و فهمیدند فرستادن او به خانه 
فایده اي ندارد تصمیم گرفتند قبول کنند که در جبهه بمانند.

از این به بعد محمد حسین به همراه دوستش محمد رضا 
شمس در یك سنگر قرار داشتند تا اینکه در حمله عراقیها به 
خرمشهر محاصره مي شوند در این درگیري دوست محمد 
حسین زخمي مي شود و محمد حسین دوستش را با سختي 
و زحمت زیاد به پشت خط جبهه مي رساند و خودش دوباره 
به سنگر بر مي گردد تا با عراقي ها بجنگد که متوجه مي شود 
تانکهاي عراقي رزمندگان را مورد هدف قرار دادند محمد 
حسین با دیدن این صحنه چند نارنجك به کمرش مي بندد 
و با چند نارنجك در دستش به طرف تانکهاي دشمن حرکت 
مي کند. همین طور که داشت با سرعت جلو مي رفت یك تیر 
به پایش خورد و مجروح شد اما زخم گلوله نمي تواند از اراده او 
جلوگیري کند و بدون هیچ ترسي از البه الي تیرهایي که از دو 
طرف به سوي او مي آمدند خودش را به تانك رسانید و آن را 
منفجر ساخت و خود نیز به شهادت رسید و دشمن هم با دیدن 
انفجار تانك از شدت ترس تانکها را رها و فرار کردند و دوستان 
محمد حسین نجات پیدا کردند او کار بزرگي کرد و با این کار 

بزرگ نامش براي همیشه زنده ماند.
» و امام درباره این شهید فرزانه فرموده اند رهبر ما آن طفل 13 
ساله اي است که با قلب کوچك خود با نارنجك خود را زیر تانك 

دشمن انداخت.

 فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی جنوب کرمان از رفع 
تصرف ۲۷۳ هکتار و ۴۳۸۱ متر مربع از اراضی ملی جنوب 

کرمان خبر داد.
 سرهنگ خانباز امیرافضلی اظهار داشت: ۲۷۳ هکتار و 
۴۳۸۱ متر مربع از اراضی ملی جنوب استان کرمان طی 
شش ماهه اول سال، توسط مأموران فرماندهی یگان حفاظت 
و پاسگاه ویژه حفاظت از منابع طبیعی شهرستانها، رفع 

تصرف شد.
وی با تأکید بر برخورد با هرگونه زمین خواری و تصرف منابع 
طبیعی تصریح کرد: مقابله با زمین خواران کوچک و بزرگ 
همواره در دستور کار یگان حفاظت قرار دارد و با جدیت در این 

عرصه گام بر می داریم.
امیرافضلی افزود: هرگونه حرکت در راستای تخریب و تصرف 
عرصه های مرتعی و جنگلی به صورت شبانه روزی توسط 

مأموران یگان حفاظت و پاسگاه ویژه رصد می شود.
فرمانده یگان حفاظت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری 
جنوب کرمان گفت: با عناصر فرصت طلب و سودجو که در 
راستای تصرف عدوانی اراضی ملی اقدام می کنند، برخورد 

قاطع و مقتدرانه صورت می گیرد.
 امیرافضلی عنوان کرد: شماره تماس ۱۵۰۴ ستاد خبری 
اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری جنوب کرمان همواره 
آماده دریافت گزارش ها و اخبار مردمی در زمینه آتش سوزی، 
تخریب و تصرف اراضی ملی و ... است تا از ورود خسارت  به 

عرصه های منابع طبیعی جلوگیری شود.

دالور کوچک
 ) داستان شهید_فهمیده (

فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی جنوب کرمان:
 ۲۷۳ هکتار از اراضی ملی جنوب کرمان 

رفع تصرف شد

✍سـخنگوی قـوه قضائیه:دربـاره پرونـده »روح اللـه زم« 
تحقیقـات مفصـل و مسـتندات فراواتـی بدسـت امـده 
اسـت از ارتباطـات وی بـا سرویسـهای بیگانـه کـه محرز 
شـده و نحـوه ارتبـاط مشـخص و وجوه اخذ شـده احصا 

است. شـده 
✍سـرکردگی وی برای خیلی از شـبکه های ماهواره ای و 

شـبکه های خبری برون مرزی محرز شـده اسـت
✍اطالعاتـی بـه دسـت آمـده کـه سـرویس هـای بیگانـه 
افـراد خود فروخته داخلـی را به کارگرفته اند که در آینده 

اخبـار بیشـتری در این باره منتشـر می شـود.
✍تا تکمیل پرونده از بیان جزییات معذور هستیم.

 ✍ یـک لـوح تقدیـر بـا حضـور نماینـده امـام جمعـه قـم 
بـرای اهـداء بـه مهـدی ترابی بازیکـن گلزن تیـم فوتبال 

پرسـپولیس تحویـل رئیـس هیئـت فوتبـال قـم شـد.
 ✍ آیت اللـه سـعیدی، امام جمعـه قـم ذکـر کـرده اسـت: 
اقدام ارزشـمند و به موقع جنابعالـی مانند پیامی صریح 
و روشـن به مسـؤوالن و آحاد جامعه در راسـتای حمایت 

از ولی فقیـه بود.

 ⭕اسماعیلی: 
از بیان جزییات پرونده روح الله زم 
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 رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان های بافت، 
رابـر و ارزوئیه خواسـتار اختصاص شـعبه تخصصی در 

دادگاه بـرای رسـیدگی به پرونده های وقف شـد.
 مهدی شـریف در همایش یاوران اوقاف در شهرسـتان 
هـا  همایـش  ایـن  برگـزاری  از  هـدف  گفـت:  بافـت 

شناسایی ظرفیت های حوزه بقاع متبرکه و موقوفات و 
قدرشناسـی از زحمـات فعـاالن حـوزه اوقـاف اسـت.

وی ادامـه داد: اداره اوقـاف شهرسـتان هـای بافت، 
رابـر و ارزوئیـه از لحـاظ درآمد پنجمین شهرسـتان 

اسـتان کرمان اسـت.

شـریف تصریـح کرد: متاسـفانه شـورای حقـوق حفظ 
موقوفات در سه شهرستان نداریم و موقوفات منفعتش 
بـه عمـوم مردم می رسـد و اگر حمایت شـود آثـارش به 

جامعه می رسـد.
رئیـس اداره اوقـاف و امـور خیریـه شهرسـتان هـای 

بافـت، رابـر و ارزوئیـه بیان کـرد: امیدوار هسـتیم که در 
شهرستان های بافت، رابر و ارزوئیه شعبه تخصصی در 
دادگاه بـرای پرونـده های وقـف اختصاص داده شـود.

وی گفـت: نیـاز بـه سـاخت مسـاجد در شهرسـتان ها 
نداریـم و نیـاز امـروز وقـف در تعمیرات مسـاجد موجود 

است.
وی ادامـه داد: در حـوزه فرهنـگ سـازی همیـاران 
وقـف فرهنـگ سـازی کننـد کـه مـردم به سـمت و 
سـوی خیـرات مبـّرات مطلقه یا نیـاز هـای روز و در 

حـوزه آسـیب هـای اجتماعـی بروند.

رئیس اوقاف بافت: 

شعبه تخصصی قضایی برای پرونده های وقف اختصاص داده شود

یکی از شهرهای بسیار کهن در جنوب کرمان شهر دوساری در 
شهرستان عنبرآباد است.

این شهر در دوران قاجاریه تا اوایل حکومت پهلوی اول مرکز 
جیرفت بود تااین که بنابر مقتضیات روز. ، تصمیماتی که گرفته 

شد مرکزیت از دوساری به سبزواران منتقل شد.
هرچند از آن پس، مدت چند دهه دوساری در حاشیه بود، اما 

از جهات متعددی و اهمیت های خاص خود ، مورد توجه بود. 
اهمیت های ویژه و پتانسیل های درخشان دوساری سبب شد 
تا سرانجام در آخرین روزهای سال ۱۳۸۹ از روستا به شهر ارتقا 
یابد . و بعنوان یک شهر از شهرستان عنبرآباد مطرح و پرآوازه 
شود. دوساری امروزه به عنوان شهری در شهرستان عنبراباد 
)در بخش مرکزی( با پشتوانه تاریخی پر افتخار و با قدمتی 

پرشمار ، اما سیمای نوبنیاد و رو به پیشرفت و آبادی، شناخته 
شود.

بحث  در  اش  تاریخی  پردامنه  ابعاد  به  توجه  با  شهر  این 
گردشگری بسیار غنی است و در صنعت توریسم می تواند ابراز 

وجود مثمر ثمری داشته باشد.ف
امروز هم دوساری از شهرهای آینده داری در جنوب استان 

کرمان است که در سال های اخیر از رشد خوبی برخوردار بوده 
است

سال ۱۳۹۲  از  مجیدداوری  یعنی  دوساری  شهردار  آخرین 
شهردار این شهر است. و این روزها می توانیم به وضوح کارنامه 
زحمات و مدیریت ثمربخش وی را در سیمای این شهر نوپا با 

تحسین گونه به نظاره بنشینیم

 با حضور مهندس مجید داوری شهردار و اعضای شورای شهر  
در  زیبا  بسیار  نمادی  المان التین شهر دوساری  دوساری، 

ورودی شهر ابتدای بلوار  نصب گردید.
گفتنی است دوساری از توابع شهرستان عنبرآباد، شهری 
سیاحتی و گردشگری است که هر ساله پذیرای گردشگران 

زیادی از داخل و خارج کشور است.

نصب اِلمان التین دوساری در ورودی این شهر
با همت شهردار  و اعضای شورای شهر صورت گرفت؛


