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

اعتماد به مدیـرکل جـوان
 وتبدیل جنوب به شهرصنعتی و معدنی

دستور استاندار کرمان برای رفع تصرف حریم 
رودخانه ها در جنوب استان

  امام جمعه کرمان :

جمعیت مراسم تشییع حاج قاسم ۷۰ درصد 
بیش از تصور مسئوالن بود

2
رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار مسئوالن حج: 

ایستادگی ملت ایران آمریکا را عصبانی کرده
 و برای دنیا جذاب است

2

کام کشاورزان جنوب کرمان تلخ شد؛

خیارهای بدون مشتری بر روی دست کشاورزان

 مدیر آب منطقه ای جیرفت بخاطر خدمات جهادی 
مورد تقدیر قرار گرفت

پروژه های آبخیزداری راهی موثر برای کنترل سیالب ها است

3

3

2
فرمانده انتظامی جیرفت :

کشف ۱۰۶ هزار لیتر 
سوخت قاچاق در جیرفت

مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان  مطرح کرد:

بیش از ۹۰ کالس به نام شهدای 
مقاومت و شهید سلیمانی در 

کرمان احداث  می شود

صفحه 3 صفحه 3

3

4

رضا کالنتری، مدیر عامل شرکت معدنکاری امین یار :

با دستور وزیر صمت؛ کاهش تعرفه صادرات کرومیت ابالغ شد

بـا پیگیـری شـرکت معدنـکاری امیـن یـار و حمایـت همـه جانبـه 
نمایندگان کهنوج و کرمان در مجلس شورای اسالمی و همچنین 
رئیـس سـازمان صمـت جنـوب کرمـان اوایـل هفتـه دسـتور وزیـر 
صمـت مینـی بـر کاهش تعرفـه صـادرات کرومیـت به سـازمانهای 

سراسـر کشـور و سـایر دسـتگاههای مرتبـط ابالغ شـد.
شـرکت  عامـل  مدیـر  کالنتـری  خرما،رضـا  نشـریه  گـزارش  بـه 
معدنـکاری امیـن یـار با بیان این مطلـب اظهار  داشـت :این تعرفه 

تـا همیـن آالن تاثیـر منفـی خـود را بر معـادن بخصـوص کرومیت 
گذاشـته اسـت.

وی افـزود :در چنیـن شـرایطی کـه آمریکا تمرکز ویـژه ای بر معادن 
و صنایـع معدنـی گذاشـته اسـت بهتـر بود کـه مسـئولین هم یک 

برنامـه مناسـب بـرای خنثی کـردن این تحریم ها داشـته باشـند.
رضـا کالنتـری بـا اشـاره بـه اینکه سـایر شـرکت هـای معدنـی باید 
برای دفاع از منافع معدنی در صحنه حضور داشـته باشـند افزود :

از روز نخسـت اعمال این تعرفه های صادراتی شـرکت امین یار یک 
کار گروه برای روشـنگری و مذاکره با مسـئولین تشـکیل داد و این 
تصمیـم بـا حمایـت خوب مسـئولین بخصـوص آقای دکتـر حمزه 
نماینـده محتـرم پنـج شـهر جنوبـی و دکتـر پـور ابراهیمـی و دکتر 

زاهـدی نمایندگان محتـرم کرمان تشـکر می نمایم.
همچنیـن از پیگیـری های جنـاب مهندس محمدعلی شـهیدی 

هم تقدیـر و تشـکر میگردد.
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 به قلم امید شریفی 
��در طول تاریخ جیرفت زمین یا جنوب استان 
کرمان کنوني افراد  تاثیر گذار زیادي برخاسته 
اند. افرادي که به دالیلي چند از جمله جنگ ، 
دوري از مرکز و چند پارگي این کشور پهناور در 
گمنامي زیسته و به همراه آثارشان به تاریخ سپرده 
شده اند و از کتابها و آثار نویسندگان ، ادیبان و 
بزرگان این سرزمین تعدادي محدود و اندك باقي 

مانده است و بسیاري از آنها به کلي از بین رفته 
اند و از این افراد امروز جز نامي در میان نیست.

�� در این نوشتار خالصه، سعي شده،  از میان 
این بزرگان ، اندیشمندان ، شاعران و محدثان و 
عارفان تنها به محدثان دو قرن چهارم و پنجم به 

طور خالصه پرداخته شود.
�� تاریخ این کهن سرزمین محدثان بیشماري را  در 
خود ثبت نموده است اگر یك دهه پیش به من 

مي گفتند که جیرفت کهن این تعداد افراد بزرگ و 
قابل ستایش داشته است بدون شك باور آن برایم 
سخت بود افرادي مانند  علي بن احمد جیرفتي، 
طلحه بن عبیدالله جیرفتي ، موسي بن عمران 
جیرفتي ، ابوالحسن احمد بن عمر جیرفتي ، 
عبدالله بن حمزه جیرفتي، اسماعیل بن محمد 
جیرفتي، هومزدان جیرفتی و.... که تعدادي از 
آنها در زمان خویش چنان به مرتبه بزرگي رسیده 

انصاري  عبدالله  خواجه  مانند  افرادي  که  بود 
مشهور به پیر هرات و این بابویه مشهور به شیخ 
صدوق و ابو علي طاقي سجستاني به شاگردي 
این افراد افتخار مي کنند. این تنها معدودي از 
افرادي مي باشد که همگي در نام خویش  نسبت 
جیرفتي دارند.  در این جا دو نکته را بایستي ذکر 
کنم اول اینکه  این افرادي که نسبت جیرفتي 

دارند...

محققان یکی از شرکت های مستقر در پارک علم و فناوری کرمان 
موفق به ساخت دستبند نجات غریق بدون نیاز به نجاتگران شدند.

به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از 
کرمان،  افشین ساالری مدیرعامل شرکت دانش بنیان ساخت این 
دستگاه گفت: ساالنه در ایران بیش از هزاران نفر جان خود را در 
اثر غرق شدن از دست می دهند که در بین این افراد بعضًا حتی 

غواصان و شناگران ماهر نیز دیده می شود.
اوافزود: محققان این شرکت جهت پیشگیری از این حوادث اقدام 
به طراحی و تولید دستبند نجات غریق کردند که بدون نیاز به 

منجیان فرد را روی آب می آورد.
اس بوده که از طریق آی پی اختصاص یافته برای هر شناگر، فرد ساالری گفت: این نجات غریق هوشمند مجهز به فناوری جی پی 

آسیب دیده را ردیابی می کند.
او اظهار کرد: از مزیت های این محصول نسبت به نمونه آمریکایی 
آن می توان به ظرفیت بیشتر کپسول، قابلیت تغییر شکل کیسه 
هوا، قابلیت نصب در تمام قسمت های بدن، خدمات پس از فروش 

و قیمت تمام شده یک دهم نمونه خارجی اشاره کرد.
ساالری گفت: در حال حاضر تیم تحقیق و توسعه این شرکت 
با ۵ نفر متخصص مرتبط با ایده مشغول فعالیت و بهینه سازی 

محصوالت هستند.
این دستبند دارای سوپاپ کنترل فشار هوا برای استفاده در اعماق 
زیاد توسط غواصان، قطب نما برای جهت یابی و چراغ اضطراری 

است.

نیم نگاهی به محدثان جیرفت زمین در قرن چهارم و پنجم هجری قمری

ساخت دستبند نجات غریق در کرمان

 مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری جنوب کرمان گفت: اجرای 
پروژه های آبخیزداری به صرفه و اقتصادی است زیرا در مواقع 
بحران با کمترین هزینه تا حد زیادی از خسارت های جانی و مالی 

پیشگیری می کند. 
دکتر حمزه احمدی با تایید پروژه های آبخیزداری و اثر بخشی 
و  سیالب  خطرات  کاهش  خاک،  حفاظت  در  زیاد  بسیار 
همچنین تقویت منابع آب های زیرزمینی و ایجاد امنیت برای 
ساکنان، اجرای عملیات، آنها را ضروری و توجه به مدیریت جامع 

حوضه های آبخیر را مهم و برشمرد.
دکتر احمدی با اشاره به اینکه با اجرای پروژه های آبخیزداری 
بحران  مواقع  در  خسارات  از  بسیاری  وقوع  از  اینکه  بر  عالوه 
پیشگیری می شود و هزینه های پس از وقوع بحران نیز به حداقل 
می رسد، بیان داشت: در حوضه آبخیز سیل بند شرق رودبار در 
شهرستانهای عنبرآباد و رودبار جنوب پروژه های سنگی مالتی، 

جنگلکاری با نهال و مراقبت و آبیاری در حال انجام است. 
با حجم ۴۰۰۰ متر  افزود: پروژه سنگی مالتی این حوضه  وی 

مکعب با ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی در حال اجرا است.

دکتر احمدی میزان اعتبار مصوب پروژه آبخیزداری را ۲۲ میلیون 
ریال از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی سال ۱۳۹۸ اعالم کرد 
و افزود: اجرای عملیات آبخیزداری برای ساکنان روستا مهم و موثر 
است و این پروژه ها در پایداری اشتغال در بخش کشاورزی و تولید 

تاثیر به سزایی دارد.
مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری جنوب کرمان اظهار داشت: 
پروژه جنگلکاری با نهال آبیاری و مراقبت این حوضه آبخیز نیز با 

اعتبار مصوب ۲۶ هزار و ۴۸۰ میلیون ریال درحال انجام است.
وی گفت: مساحت این پروژه ۵۸۸ هکتار و مربوط به پروژه های 
بخش جنگل است که با هدف توسعه سرانه فضای سبز از محل 

اعتبارات صندوق توسعه ملی سال ۱۳۹۸ در حال اجرا است.
مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری جنوب کرمان بیان داشت: 
از ابتدای دولت دوازدهم تا کنون ۱۰۰ طرح آبخیزداری با اعتبار 
۷۵۱ میلیارد و ۷۶۰ میلیون ریال در هفت شهرستان جنوبی 

کرمان اجرا شده است.

حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقالب 
اسالمی در دیدار مسئوالن حج، بهره گیری از 
جمهوری  نو  سخن  رساندن  برای  حج  فرصت 
اسالمی به دنیا یعنی الگوی مردمساالری دینی 
ایستادگی  گفتند:  و  دادند  قرار  تأکید  مورد  را 
جمهوری اسالمی ایران مقابل آمریکا و زیر بار زور 
نرفتن ملت ایران، حقیقتی جذاب برای دنیا است 
که باید از این جاذبه برای نشر حقایق اسالم و ملت 

ایران استفاده کرد.
دیدار،  این  در  خامنه ای  الله  آیت  حضرت 
هماهنگی و هم افزایی دستگاههای مختلف برای 
اجرای پر شکوه فریضه حج را قابل تقدیر دانستند 
و با تأکید بر اهمیت مسئله حج به عنوان یک 
حرکت سیاسی، اعتقادی و اجتماعی افزودند: 
البته بسیاری از کشورها از اهمیت و کارکردهای 
مهم حج غافلند ولی امام بزرگوار به ما آموختند که 
حج یک نقطه تحرک جدی و بین المللی است و 
منافع فراوانی از آن برای امت اسالمی مورد انتظار 

است.
رهبر انقالب اسالمی با اشاره به تالشهای گوناگون 
قدرتهای جهانی برای جلوگیری از شکل گیری 
امت واحده اسالمی، گفتند: امت اسالمی به 
معنای واقعی آن، یعنی یک واحد منسجم که 
با اراده و هدف مشترک اقدام کند، هنوز شکل 
نگرفته است و متأسفانه در مقابل دعوت دلسوزان 

و  تهمت زنی  اتحاد اسالمی،  به  و خیرخواهان 
تعارض و جنگ در کشورهای اسالمی رواج دارد.

حضرت آیت الله خامنه ای با تأکید بر »حضور 
زائران ایرانی در نمازهای جماعت مسجدالحرام 
و مسجدالنبی«، »تالوت کالم الله مجید توسط 
قاریان برجسته ایرانی در این مساجد« و »حضور 
فعال نخبگان مسلط به زبانهای خارجی از ایران 
برای پاسخگویی به شبهات« گفتند: انعکاس 
مبانی سیاسی نظام جمهوری اسالمی و تبیین 

سخن نو آن برای دنیا یکی دیگر از کارهای مهم 
و الزم در حج است.

رهبر انقالب اسالمی منظور آمریکایی ها از این 
حرف را که ایران باید به یک کشور عادی تبدیل 
شود، دست کشیدن جمهوری اسالمی از سخن 
نو آن برای دنیا یعنی »تلفیق آراء مردمی با افکار 
اسالمی و مبانی دینی در تشکیل و اداره جامعه« 
دانستند و افزودند: الگوی مردمساالری دینی 
برای دنیا ناشناخته است و در مقابل میلیونها 

وسیله تبلیغاتی که امروز در حال فعالیت علیه 
جمهوری اسالمی است، می توان از فرصت حج 
برای تبیین این الگو و مسائلی مانند علت دشمنی 
آمریکا و منطق زیر بار زور نرفتن ملت ایران استفاده 

کرد.
ایشان مبانی تفکر اسالمی و تشریح مصادیق 
آن از جمله ایستادگی جمهوری اسالمی را برای 
دنیا جذاب خواندند و گفتند: علت عصبانیت 
آمریکایی ها از ملت ایران، جذابیت ناشی از تصویر 
ایستادگی یک نظام مستقل در مقابل یک قلدر 
سر گردنه است که باید از این جاذبه برای نشر و 

توسعه حقیقت اسالم و ملت ایران استفاده کرد.
حضرت آیت الله خامنه ای همچنین خودسازی 
و تغییر بنیادین و اساسی افراد پس از بازگشت از 
حج را مهم دانستند و با تأکید بر مسئوالن حج 
این  در  وبرنامه ریزی  کار  برای  دینی  تبلیغات  و 
خصوص، مسئوالن سازمان حج را به برخورد گرم، 
گیرا، مهربانانه و متواضعانه در مواجهه با زائران و 

مسائل آنان توصیه کردند.
در این دیدار، حجت االسالم والمسلمین نواب 
نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت و سرپرست 
زائران ایرانی و آقای رشیدیان رئیس سازمان حج 
و زیارت از اقدامات انجام شده در حج امسال و 

برنامه های آینده گزارش دادند.

پروژه های آبخیزداری راهی موثر برای کنترل سیالب ها است

رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار مسئوالن حج: 

ایستادگی ملت ایران آمریکا را عصبانی کرده و برای دنیا جذاب است

امام جمعه کرمان با بیان اینکه مسئوالن کوتاهی در برگزاری 
مراسم حاج قاسم نکردند، گفت: جمعیتی که روز تشییع در 

کرمان حضور داشت ۷۰ درصد بیش از تصور مسئوالن بود.
و  آموزش  عمومی  روابط  و  رسانی  اطالع  اداره  گزارش  به 
حسن  والمسلمین  حجت االسالم  کرمان،  استان  پرورش 
علیدادی سلیمانی در آئین گرامیداشت سردار سپاه اسالم حاج 
قاسم سلیمانی و همرزمان با وفایش سردار پورجعفری در آموزش 
و پرورش کرمان با تسلیت ایام شهادت حضرت زهرا )س(، اظهار 

داشت: حاج قاسم سرباز اسالم و سرباز راه والیت بود.
وی با گرامیداشت یاد و خاطره دیگر همرزمان شهید حاج قاسم 
سلیمانی در حمله تروریستی آمریکا، گفت: به خانواده هایی که 
عزیزان خود را در مراسم تشییع پیکر شهدا جان خود را از دست 

دادند تسلیت می گویم.
امام جمعه کرمان با بیان اینکه معیارها و مقیاس هایی در دنیا 
وجود دارد که انسان های برتر را شناسایی می کنند، افزود: در نگاه 
دینی و اسالمی اسالم برای شناخت انسان های برتر مقیاس هایی 

ارائه شده که هم خوانی با معیارهای مادی ندارد.
وی با بیان اینکه در قرآن معیارهای برتری انسان آمده است، 
گفت: از نگاه دین، انسانی به خدا نزدیک تر است که علم بیشتری 

داشته باشد و این علم را در راه خدا به کار بگیرد.
علیدادی سلیمانی با عنوان اینکه معیار دوم جهاد و شهادت در 
راه خداست، بیان کرد: افرادی که در روزهای سخت به دنیا پشت 

کرده و به سوی خدا می شتابند نزد خدا ارزشمندتر هستند.
گفت:  دارد،  دوست  را  مجاهدین  خداوند  اینکه  بیان  با  وی 
مجاهدین خدا بر هوا و هوس های نفسانی خود غلبه کرده اند و 
قرآن می فرماید هر کس تقوای بیشتری دارد در پیشگاه خداوند 

برتر است.

امام جمعه کرمان با بیان اینکه شهید سلیمانی محبوب دل ها 
شد، چرا که این معیارهای الهی در او بود، افزود: شهید سلیمانی 
باالیی  و فهم و درک بسیار  بود  انسانی فوق العاده خوش فهم 
به گونه ای  جبهه  آن  می شد  وارد  که  جریانی  هر  در  و  داشت 

ساماندهی می شد که با پیروزی روبه رو بود.
وی با یادآوری اینکه حاج قاسم عراق و سوریه از دست رفته را 
برگرداند، تصریح کرد: داعش آمده بود تا اسالم را نابود کند اما 
سردار سلیمانی با طراحی دقیق این دشمن اسالم را نابود کرد و 

جبهه مقاومت پیروز شد.
علیدادی سلیمانی با اشاره به اینکه سردار سلیمانی با حضور خود 
جبهه مقاومت را به هم نزدیک کرده و آنها را همدل کرد، گفت: 
در سفرهای اخیر خود برنامه جبهه مقاومت حتی برای سال های 

آینده نیز در اختیار آنها قرار گرفت.
وی با بیان اینکه کمتر فرماندهی در تاریخ وجود دارد که چهل 
سال لباس رزم داشته و از جبهه ای به جبهه دیگر بشتابد، افزود: 
گر چه او یک فرمانده ارشد نظامی بود اما بسیار متواضع در بین 

رزمندگان بود.
امام جمعه کرمان با اشاره به اینکه روز شهادت سردار سلیمانی را 
روز مقاومت نامگذاری کردند، گفت: او برای رضای خدا در جبهه 

حاضر شد تا دین خدا در دنیا حاکمیت پیدا کند.
وی با بیان اینکه وقت نشد وصیتنامه سردار سلیمانی در مراسم 
هفتم خوانده شود، افزود: در فرازی از این وصیتنامه آمده »خدایا 
دستم خالی است و در حالی که دستم خالی است به سوی تو 
می آیم. در دستانم فقط اشک مظلوم است و در این راه مجاهدت 

کردم«.
علیدادی سلیمانی با اشاره به اینکه خیلی ها فقط هشت سال 
دفاع مقدس جنگیدند و ادامه ندادند و اگر چه همین مقدار 
بسیار با ارزش است اما سردار سلیمانی چهل سال مجاهدت 
کرد، گفت: اگر حاج قاسم عمر بیشتری هم داشت در همین راه 

مجاهدت صرف می شد.
وی با بیان اینکه او تقوای بسیار زیادی داشت و در تمام شئون 
سردار  اخالص  همین  افزود:  می کرد،  رعایت  را  تقوا  زندگی 
سلیمانی بود که باعث شد چنین جمعیتی در آئین تشییع این 

سردار بزرگ جهان اسالم حاضر شوند.
امام جمعه کرمان با اشاره به اتفاقاتی که در مراسم تشییع سردار 
سلیمانی در کرمان افتاد، گفت: مسئوالن استان کوتاهی در 
برگزاری این مراسم نکردند، اما جمعیتی که در روز تشییع پیکر 
این شهید بزرگوار در کرمان حضور داشت 70 درصد بیشتر از 

انتظار بود.

  امام جمعه کرمان در مراسم یابود شهدای مقاومت و دانش آموزان و معلمان جان باخته در مراسم تشییع شهدای مقاومت در کرمان:

جمعیت مراسم تشییع حاج قاسم ۷۰ درصد بیش از تصور مسئوالن بود

اشکال نداره ، این یه گل رو مهمون من باش!
در حال خرید بودم که صدای پیرمرد دوره گردی به 
گوشم رسید؛ آقا این بسته نون چند؟  فروشنده با بی 
حوصلگی گفت: هزار و پونصد تومن! پیرمرد با نگاهی 
پر از حسرت رو به فروشنده گفت: نمیشه کمتر حساب 
کنی؟!! توی اون لحظات توقع شنیدن هر جوابی رو از 

فروشنده داشتم جز این که شنیدم!؛ نه، نمیشه!!
دوره گرد پیر، مظلومانه با غروری که صدای شکستنش 
گوشمو کر کرده بود بسته ی نون رو سر جاش گذاشت 
و از مغازه خارج شد! درونم چیزی فرو ریخت... هاج و 
واج از برخورد فروشنده به دوستم چشم دوخته بودم. 
از  نگاه غمگینش فهمیدم اونم به چیزی فکر میکنه که 
من فکر می کنم! یه لحظه به خودم اومدم، باید کاری 
میکردم. این مبلغ بی نهایت ناچیز بود اما برای اون 
پیرمرد انگار تمام دنیا بود! به دوستم گفتم تا دور نشده 
این بسته نون رو بهش برسون! پولش رو حساب کردم و 

از مغازه خارج شدم.
پیرمرد بینوا به قدری از دیدن یه بسته نون خوشحال 
شده بود که انگار همه ی دنیا توی دستاشه! چه حس 
قشنگی بود...اون روز گذشت...شب پشت چراغ قرمز 
یه دختر بچه ی هفت، هشت ساله ، با یه لبخند دلنشین 
به سمتم اومد؛ ازم ُگل میخری؟ با لبخند لپشو گرفتمو 
گفتم چند؟ گفت دو هزار تومن داخل کیفمو نگاه کردم 
اما دریغ از حتی یه هزار تومنی! با ناراحتی نگاش کردمو 
گفتم عزیزم اصال  پول خرد ندارم! و با جوابی که ازش 
شنیدم درون خودم غرق شدم... اشکال نداره، این یه 
گل رو مهمون من باش!! بی اختیار این جمله چند بار 

توی ذهنم تکرار شد؛ این یه گل رو مهمون من باش!!
از این همه تفاوت بین آدم ها به ستوه اومدم! صبح رو 
به خاطر آوردم، یه فروشنده ی بالغ و به ظاهر عاقل که 
صاحب یه مغازه ی لوکس تو بهترین نقطه ی شهر تهران 
بود، از هزار و پونصد تومن ناقابل نگذشت اما یه  دختر 
بچه ی هفت ، هشت ساله ی گل فروش دوست داشت 

یه گل مهمونش باشم و از دو هزار تومنش گذشت.
الهی که صاحب قلب های بزرگ دستاشون هیچ وقت 
خالی نباشه تا بتونن با قلب پاک و بخشندشون دنیا رو 

گلستون کنند

تمام پینه دوزان توانستند به زیارت کعبه روند!
نقل است که شاه عباس از وزیر خود سوال کرد: اوضاع 
اقتصادی  کشور چگونه است؟ وزیر گفت : الحمدالله 
به گونه  ای است که تمام پینه دوزان توانستند به زیارت 

کعبه روند!
شاه عباس با ناراحتی به وزیر گفت ای نادان اگر اینگونه 
که تو می گویی  اوضاع مالی مردم خوب بود کفاش ها 

باید به زیارت مکه می رفتند نه پینه دوزان
زیارت رفتن پینه دوزان به این دلیل است که مردم از 
خرید کفش ناتوانند و ناچارا به تعمیر کفش می پردازند 
، بررسی کن و  علت آن را پیدا نما تا کار را اصالح کنیم.

عفو کن کسی را که به تو ظلم کرده است
شخصی خدمت حضرت محمد صل الله علیه و آله 
عرض کرد: اقوام و خویشانم با من قطع رابطه کرده  
اند و مرا آزار می  دهند، آیا من هم می  توانم با آنها قطع  

رابطه کنم؟
اگر چنین کنی ، خداوند نظر  رسول خدا فرمودند: 
رحمتش را از همه شما بر می دارد. آن مرد پرسید: پس 

چه کنم؟
حضرت فرمودند: ایجاد رابطه کن با کسی که با تو قطع 
رابطه کرده است، و عطا کن به کسی که تو را محروم 
ساخته ، و  عفو کن کسی را که به تو ظلم کرده است؛ در 
این صورت ، خداوند پشتیبان تو در برابر آن ها خواهد 

بود. محجة البیضاء، جلد۳، صفحه ۴۳۰

هنگام نداری آبروی شوهرت را نریز
دو سه روزی غذا در خانٔه حضرت زهرا سالم الله علیها 
نبود. حضرت به امیرالمومنین علیه السالم هیچ نگفت، 
تذکر نداد. یک روز حضرت امیر علیه السالم مشاهده 
کرد که رنگ و روی حسنین علیهم السالم پریده و رنگ  
صورت آنها نیست. معلوم شد که سه روز است غذا در 
خانه نبوده، امیرالمومنین علیه السالم به حضرت زهرا 
سالم الله علیها فرمودند: چرا به من نگفتی تا برای بچه 

ها یک چیزی تهیه کنم
فاطمه زهرا سالم الله علیها عرض کردند: پدرم در شب 
عروسی به من سفارش کردند که از شوهرت چیزی  
تقاضا نکن. شاید نداشته باشد و از تو خجالت بکشد. 

من به وصیت پدرم عمل کردم.
چقدر خوب است که پدرها شب عروسی به دخترشان 
این مطالب رو بگویند. تذکر بدهند که اگر شوهرت 
آبروی  نگو.  کسی  به   ، نبود  خوب  مالی اش  وضع 

شوهرت را نریز. صبرکن.
زنی  شنیدم  هستند.  عالی  هم  ها  زن  مادر  بعضی 
عصبانی شد واز خانه شوهرش  قهر کرد و به خانه پدر 
آمد. مادر او را راه نداد و گفت: برو زندگی کن! برو زندگی 
کن! رفت و زندگی کردند عالی، باهم خوب هم شدند. 

بیانات آیت الله مجتهدی

خوشه های سر برافراشته ی تهی از دانه و ..
 لقمان حکیم می گوید: روزی در کنار کشتزاری از گندم 
ایستاده بودم و خوشه هایی از گندم که از روی تکبر سر 
برافراشته و خوشه های دیگری که از روی  تواضع سر به 
زیر آورده بودند نظرم را به خود جلب نمودند و هنگامی 

که آنها را لمس کردم، شگفت زده شدم
خوشه های سر برافراشته را تهی از دانه و خوشه های 
سر به زیر را پر از دانه های گندم یافتم. با خود گفتم: در 
کشتزار  زندگی نیز چه بسیارند سرهایی که باال رفتند اما 

در حقیقت خالی اند.

��واکسن های طبیعی:
کودکان  مغز  در  فرمودند:  السالم  علیه  صادق  �� امام 
و  بزرگ  مشکالت  بماند  باقی  اگر  که  است  رطوبتی 
بیماری های خطرناکی مثل کوری و … ایجاد میکند 
و گریه کردن باعث می شود تا این رطوبت از سر انها 
خارج شود و این کار باعث سالمتی جسم و چشم آنها 

می شود.
اما پدر و مادر چون این مطلب را نمی دانند سریع تالش 

می کنند تا کودک را ساکت کنند…
��نکات:

 ۱. رطوبت و عفونت باید از بدن خارج شود و نباید در 
مغز و بدن بماند. پس چرک خشک کن و آنتی بیوتیک 

جنایت در حق بشریت هست.
۲.گریه عالوه بر آثار روحی و روانی در سالمتی

جسم انسان هم موثر هست.
زیاد گریه می کنند رطوبت مغزشان  ۳.کودکانی که 
غذاهای  مصرف  باید  گریه،  کاهش  برای  و  باالست 

رطوبت زا را کم کرد.

سه عمل که باعث طول عمر می شود!
 امام جعفر صادق علیه السالم فرمود: سه چیز است که 
اگر مؤمن از آن ها مطلع شود، باعث طول عمر و دوام 

بهره مندی او از نعمت ها می شود:
طول دادن رکوع و سجده

زیاد نشستن بر سر سفره ای که در 
آن دیگران را اطعام می کند،

و خوش رفتاری اش با خانواده.

کبد چرب
 سوأل: شنیدیم که کبد چرب گرید یک رو میشه با طب 

سنتی خوب کرد. چجوری؟ اگر گرید دو یا سه باشه 
چی؟ بازم میشه کاری براش کرد؟

 پاسخ: بروز کبد چرب می تواند دالیل زیادی داشته 
باشد که مهمترین آن  یعنی نوشیدن آب سرد و یخ در 

زمانی که کبد باالترین حرارت را دارد
 ترک سردی ها

 ترک آب سرد و یخ بین غذا
 عدم مصرف سردی جات شدید با 

گرمی جات شدید
 پیاده روی روزانه حداقل یک ساعت. 

اگر بین الطلوعین یعنی از اذان صبح تا 
طلوع آفتاب باشد بهتر است.

 خوردن شربت سرکنگبین نیم ساعت 
قبل از شام

 حجامت عام دو مرحله با فاصله یک ماه
 برای گرید دو و سه، حجامت روی کبد 

انجام شود.
عوارض نشستن زیاد:

گردش خون کمتر
لختگی خون در رگها

پوکی استخوان
ضعف استخوان ها

متورم شدن قسمت های 
پایینی بدن و پاها

در چایتان چند گلبرگ گل محمدی بریزید !�� 
چین  کاهش  و  شادابی  باعث  محمدی؛  گل  �� چای 
بدن،  ایمنی  سیستم  تقویت  پوست،  های  چروک  و 
پاکسازی کبد و کیسه صفرا و تقویت دستگاه گوارش 

میشود

 بعد از غذای چرب کم آب بنوشید !
  در روایت آمده است : 

وقتی پیامبر )ص( غذای چرب می خوردند کم آب می 
نوشیدند، به آن حضرت گفتند: ای رسول خدا شما 
خیلی کم آب می نوشید، آن حضرت فرمودند: این کار 
»کم نوشیدن آب بعد از غذای چرب« برای هضم غذا 

بهتر است.

بدترین کار در هنگام تشنگی چیست ؟
 »مصرف نوشابه« در هنگام تشنگی اشتباه ترین گزینه 

ممکن برای جبران آب از دست رفته بدن است، این کار 
آسیب فراوانی به کلیه ها میزند، باعث ایجاد سنگ کلیه 

و به مرور از کار افتادگی کلیه ها میشود.
نوشابه قد کودکتان را کوتاه، استخوان او را پوک و او را 

خشن، کم حرف و حواس پرت میکند.

شیرینی هایی با عارضه تلخ!
 آیا تا به حال از خود پرسیده اید، این مواد غذایی شیرین 
مثل برخی ژله و نوشابه ها که روی آن ها درج شده 
مگر  هستند؟  موادی  چه  حاوی  کالری  و  قند  بدون 

میشود غذایی شیرین باشد، اّما قند نداشته باشد؟!
فرمایند: مؤمن شیرین است  اکرم »ص« می  پیامبر 
و شیرینی را دوست دارد. ایشان در روایتی دیگر می 
فرمایند: نزد من ، برای زن تازه زا ، درمانی همانند خرما 
و برای بیمار ، درمانی همانند عسل وجود ندارد.] در 
سوره مریم به مفید بودن شیرینی خرما برای خانم باردار 
توصیه شده در این آیه آمده است: و تنه درخت  خرما را 
به طرف خود ]بگیر و[ بتکان بر تو خرمای تازه می  ریزد.

حتی در قرآن کریم به انجیر قسم یاد شده که این خود 
مؤکد بر ارزش غذایی وافر این میوه قرآنی می باشد. 
تمایل انسان ها به شیرینیجات امری بدیهی است؛ 
حال با وجود شیرینی هایی طبیعی مثل عسل، خرما، 
مویز، شیره توت و نیشکر که خداوند برای استفاده بشر 
آفریده، چرا باید از جایگزین هایی غیر مغذی ومضر در 

صنایع غذایی استفاده شود.
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کام کشاورزان جنوب کرمان تلخ شد؛

خیارهای بدون مشتری 
بر روی دست کشاورزان

 میگرن عصبی چه عالئمی دارد, میگرن چشمی
میگرن در انواع مختلفی وجود دارد و برای هر یک از ما 

عالیم مختلفی دارد
 سردرد یکی از شایعترین شکایات پزشکی است. اکثر مردم 
سردرد را در برخی از زمانهای زندگی خود تجربه می کنند. 
آنها می توانند بدون در نظر گرفتن سن ، نژاد و جنسیت بر 

همه افراد تأثیر بگذارند.
 سردرد می تواند نشانه استرس یا پریشانی عاطفی باشد 
، یا می تواند ناشی از یک اختالل پزشکی مانند میگرن یا 

فشار خون باال ، اضطراب یا افسردگی باشد.  
میگرن در انواع مختلفی وجود دارد و برای هر یک از ما 
عالیم مختلفی دارد. بله ، نوع اساسی یکسان هستند ، 
اما عالئم و شدت آن بر حسب شخص ، حمله و با گذشت 
زمان ممکن است متفاوت باشد. دانستن اینکه دقیقًا کدام 
نوع میگرن را دارید، برای یافتن مؤثرترین درمان ضروری 

است.
این یک واقعیت است 60٪ از زنان و 70٪ از مردان مبتال 
به میگرن به درستی تشخیص داده نمی شوند. دریافت 
یک تشخیص دقیق برای درمان مناسب بسیار مهم است. 
میگرن دومین شکل شایع سردرد اولیه است و می تواند 

تأثیر بسزایی در زندگی یک فرد داشته باشد
 عالیم میگرن :

عالئم میگرن شامل سردرد ضربان دار متوسط   تا شدید 
با  ه  همرا سردرد  شود.  می  تشدید  حرکت  با  که  است 
حالت تهوع و یا استفراغ و فتوفوبی )حساسیت به نور( و 
یا حساسیت به صدا است. حمالت میگرنی ممکن است 
ساعت ها تا روزها ادامه داشته باشد و درد آنقدر شدید باشد 

که در فعالیت های روزانه شما تداخل ایجاد کند.
 برای برخی از افراد ، یک عالمت هشدار دهنده معروف 
به هاله قبل یا با سردرد رخ می دهد. هاله می تواند شامل 
اختالالت بینایی یا اختالالت دیگر مانند سوزن سوزن 
شدن در یک طرف صورت یا بازو یا پا و مشکل در صحبت 

کردن.
میگرن می تواند با عالیم زیر همراه باشد:

- تاری دید
- سبک بودن
- حالت تهوع

میگرن دومین شکل شایع سردرد اولیه است و می تواند 
تأثیر بسزایی در زندگی یک فرد داشته باشد. میگرن می 

تواند از چند ساعت تا 2- 3 روز طول بکشد.
حمالت منظم میگرن همچنین می تواند باعث مشکالت 

بینایی شود
 میگرن چشمی :

اگر میگرن چشمی دارید ، ممکن است در مدت زمان 
کوتاه - کمتر از یک ساعت ، کاهش بینایی یا نابینایی در 
یک چشم را تجربه کنید. می توانید آن را همراه یا بعد از 
سردرد میگرنی داشته باشید . این یک مشکل نادر است. 
برخی تحقیقات نشان می دهد که در بسیاری از موارد ، 

عالئم ناشی از مشکالت دیگر است.
 حمالت منظم میگرن همچنین می تواند باعث مشکالت 
بینایی شود ، که می تواند شامل چراغ چشمک زن و نقاط 
کور باشد. اما این عالئم معمواًل در هر دو چشم ظاهر می 

شود.
برای تشخیص میگرن چشمی به پزشک مراجعه کنید.

 عالئم میگرن چشمی :
عالئم هشدار دهنده در مورد بروز آن عبارتند از:

- مشکالت بینایی که فقط با یک چشم ایجاد می شود، 
این موارد شامل میگرن با هاله یا تغییر در بینایی است. 
این ممکن است تنها برای چند دقیقه یا حداکثر 30 دقیقه 

اتفاق بیفتد.
به سختی می توان گفت که آیا فقط  در یک چشم عالئم 
دارید. چرا که چراغ چشمک زن یا نابینایی ممکن است در 
یک طرف دید شما باشد اما در واقع هر دو چشم را درگیر 

می کند. 
- سردردی که از 4 تا 72 ساعت طول می کشد

- یک طرف سر را تحت تأثیر قرار می دهد
- وقتی حرکت می کنید احساس بدتر کنید

- حالت تهوع
- استفراغ

- حساسیت نسبت به نور یا صدا  

دلنوشته 
بسم الله قاصم الجبارین

دل نوشته ام را تقدیم می 
کنم به روح بلند و ملکوتی 
قاسم  حاج  دلها  سردار 

سلیمانی 
درست است که تو شهید 
شده ای اما هنوز در کنار 
قاسم  .حاج  هستی  ما 
بودی  کشور  قهرمان  تو 
پرتاب  طرفت  به  بزرگی  موشک  آمریکا  که  ام  ،شنیده 
کرد و مردم عزیز ایرانی عصبانی شدند و می خواهند 
از خود  تو  اتمام برسانند . حاج قاسم  به  را  آمریکا  کار 
گذشتی و جهان اسالم را نجات دادی . تو رازدار رهبرت 
چهار  از  ،تو  بودی  زمان  امام  سرباز  بهترین  تو  بودی 
،تو مدافع حرم حضرت  بودی  نگهبان کشورت  طرف 
زینب کبری بودی تو دفاع کردی تا حرم زینب کبری در 
امام باشد تو گرما و سرما را تحمل کردی تا ما کودکان 
سرزمینت آسوده بخوابیم حاال ما کودکان وظیفه داریم 
که راهت را ادامه دهیم ،بخواب آسوده ،آسوده بخواب 

سردار دلها که راحت ادامه دارد . 
کودک حقیر سرزمینت فاطمه مهدی پور راینی 

جنوب استان کرمان شهستان عنبرآباد
 دبستان حضرت رقیه )س(

گفت:  کرمان  جنوب  کشاورزی  جهاد  سازمان  رئیس 
خیارکاران جنوب کرمان امسال با مشکل خرید محصول 
روبرو هستند و تولیدشان روی دستشان مانده و زیان 

بسیاری دیده اند.
سعید برخوری رئیس سازمان جهاد کشاورزی جنوب 
کرمان در گفت و گو با خبرنگار گروه استان های باشگاه 
خبرنگاران جوان از کرمان، گفت: جنوب کرمان با دارا 
بودن ۱۷۲ هزار هکتار سطح زیر کشت خیار مقام اول 

کشور را در زمینه تولید این محصول دارد.
برخوری افزود: درشهرستان های جنوبی استان کرمان، 

سالیانه ۴۷۱ هزارتن محصول خیار تولید می شود.
او بیان داشت: به دلیل لغو صادرات ۱۹ قلم کاالی ایرانی 
به عراق از جمله خیار، امسال محصول تولیدی بر روی 
دست کشاورزان مانده است و هیچ فروشی انجام نمی 

شود.
گفت:  کرمان  جنوب  کشاورزی  جهاد  سازمان  رئیس 
با توجه به اینکه یکی از هدف های مهم بازار در بحث 
صادرات خیار به کشور عراق بوده است اکنون مشکالتی 

را به دلیل کمبود تقاضا و افزایش تولید داریم.
او بیان داشت:درخصوص صادرات خیار خاردار به کشور 
روسیه تا کنون مشکلی نداشته ایم، اما، به دلیل بعد 
مسافت و طوالنی بودن مسیر ماندگاری محصول کم 
است و محصول زمانی به دست خریدار می رسد کیفیت 
الزم را ندارد و این موضوع سبب شده تا بازار هدف را از 

دست بدهیم.
برخوری تصریح کرد: یکی دیگر از مشکالت کشاورزان 
ها  استان  سایر  در  گلخانه ای  کاشت  و  تولید  جنوب، 
است که این افزایش تولید در کشور  باعث شده محصول 
بازار مصرف باشد و تقاضایی  از  تولیدی جنوب بیش 

نداشته باشد.
او اظهار داشت:اکنون محصول خیار تولیدی در جنوب 
کرمان تنها به چند مقصد، اقلیم کردستان، قزاقستان و 
ترکمنستان و کشور ها ی شوروی سابق صادر می شود. 
رئیس سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان بیان داشت: 
تنها راه حل حمایت از خیارکاران و کشاورزان جنوب در 
زمینه محصول تولیدی، حذف تعرفه های باالی صادراتی 
بر اساس توافقنامه اوراسیا است که در صورت انجام این 
موضوع بسیاری از مشکالت کشاورزان رفع می شود و 

صادرات منظم انجام می شود.
جنوب کرمان، با تولید سالیانه ۱۷۲ هزار هکتار محصول 
خیار مقام اول تولید را در کشور داراست، اما همچنان برای 

بازار یابی محصول و صادرات با مشکل مواجه است.

سردرد ) میگرنی، 
چشمی ، عصبی (
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احمد اسکندری نسب  در نشست شورای آموزش و پرورش و تجلیل 
از شوراهای برتر استان کرمان، افزود: عملیات اجرایی ۲۰۰ کالس 
درس طی دی ماه سال جاری توسط خیران این استان آغاز شده 

است.
وی ادامه داد: در بخش کمک های دولتی نیز هفته گذشته شاهد 
کلنگ زنی ۹۲ کالس درس به نام شهدای مقاومت و سردار سلیمانی 

در شهر کرمان بودیم.
مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان با اشاره به اینکه امسال هفته 
شوراها، نگاه ملی و تحول منطقه ای نام گذاری شده است، اظهار 

داشت: باید سهم خود را از مشارکت خیران افزایش دهیم.
وی اظهار داشت: امسال ۲ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان از سوی دولت 
برای مشارکت با خیران تخصیص یافته که خیران با تامین ۳۰ درصد 
از اعتبار طرح های عمرانی آموزش و پرورش، مابقی اعتبارات را 

دولت تامین می کند.
اسکندری نسب گفت: بخشی از ۳۱۰ پروژه نیمه تمام از سال ۹۰ 
استان کرمان با پیگیری مسئوالن آماده افتتاح شده و بخشی از این 

طرح ها تا مهر سال آینده به بهره برداری می رسد.
وی بیان داشت: عملیات ساخت و تجهیز فضاهای آموزشی باید 
با بهره گیری از تمام امکانات باید فعال شود و در این راستا تمام 

امکانات را برای رفع مشکالت آموزش و پرورش بسیج می کنیم.
مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان با اشاره به اهمیت تعامل با 
فرماندارن کرمان، تصریح کرد: پنج کیلومتر فضای آموزشی تجاری 
در این استان وجود دارد که می تواند نجات دهنده آموزش و پرورش 
باشد که با مشارکت افراد سرمایه گذار می توان این امالک را به 

احسن تبدیل کرد.
وی با بیان اینکه مدارس غیردولتی استان کرمان پس از تهران در 
جایگاه دوم فعالیت کشور قرار دارند، تصریح کرد: مراکز غیر دولتی 
در کمک به سیل زدگان و تشییع و استقبال از مهمانان ۳۰ هزار پرس 

غذا در اختیار مهمانان قرار داد.
و  دولتی  حوزه  در  کرمان  شهر  مدارس  افزود:  نسب،  اسکندری 
آموزشی  فضاهای  وجود  این  با  و  ندارند  خالی  فضای  غیردولتی 

بسیاری در حال ساخت است.
وی ادامه داد: هزار و ۱۷۰ کالس درس استان کرمان افزون بر ۳۵ 
نفر دانش آموز دارد که باید فکر اساسی برای احداث مدرسه در مراکز 
جمعیتی شود که از اکنون خانواده ها فکر ثبت نام دانش آموزان 

نباشد و این نگرانی ها رفع شود.
مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان در بخش دیگری از سخنانش 
ضمن تسلیت شهادت سپهبد سلیمانی و همراهانش، جانباختگان 
تشییع شهدای مقاومت و شهدای سانحه هوایی و تبریک هفته 
شوراهای آموزش و پرورش، افزود: سه شورا در کشور با مستند قانونی 
فعالیت دارد که شورای آموزش و پرورش ظرفیت بسیار مناسبی برای 
نظام تعلیم و تربیت محسوب می شود و با بسیج امکانات استان، می 

تواند بهترین مکان برای رفع مشکالت باشد.
وی عنوان کرد: کشور توسعه یافته در گرو توسعه آموزش و پرورش 
قرار دارد زیرا تنها مسیر توسعه پایدار کشور، توسعه سرمایه انسانی 
است و بدون آموزش پرورش پویا و پاسخگو نمی توان جامعه موفقی 

داشته باشیم.
اسکندری نسب افزود: مسائل اقتصادی، علمی و فرهنگی جامعه 
مستلزم تالش در راستای تربیت دانش آموزن فعال و پویا است، لذا 

وجود مدارس خالق و پویا ضرورت دارد.
وی گفت: مدرسه محوری یکی از مباحث مهم در سند تحول بنیادین 
است که با دادن اختیارات، مدرسه به کانون تربیت محله تبدیل می 

شود و تمامی افراد از برکات آن بهره مند می شوند.
مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان، اضافه کرد: آمادگی داریم 
فضای مدارس را به فضای تربیتی، ورزشی، فراگیری احکام شرعی 
و آموزشی برای تمامی اقشار جامعه تبدیل کنیم که با کمک دستگاه 

های دیگر این اقدام دنبال می شود.
وی با بیان اینکه آموزش پرورش در راستای توسعه سرمایه انسانی 
نیازمند همکاری دستگاه های دولتی، غیردولتی و مردم است تا این 
حمایت آینده کشور را تضمین کند بیان داشت: برای تضمین آینده 
چند سال آینده جامعه باید آموزش و پرورش مورد توجه قرار گیرد 
و مقام معظم رهبری بر سرمایه گذاری در آموزش و پرورش تاکید 

دارند.
داشتن  برای  اجرایی  تمام دستگاه های  افزود:  نسب  اسکندری 
آموزش و پرورش کمک کننده، اثربخش و تاثیرگذار باید مشارکت 

داشته باشند.
با بیان اینکه آموزش و پرورش کانون پیشرفت است، گفت:  وی 
شورای آموزش و پرورش باید بهترین مکان مطالبه گری برای مسائل 

آموزش و پرورش باشد.

استاندار کرمان گفت: حریم رودخانه ها در 
جنوب کرمان که توسط اشخاص مورد تصرف 
قرار گرفته  است، توسط دستگاه های ذیربط 
شناسایی و طی ۵ ماه آینده رفع تصرف شود.
جلسه  در  امروز  عصر  فدائی  محمدجواد   
کرمان  استان  جنوب  بحران  مدیریت  ستاد 
بحران  زمان  در  داشت:  اظهار  قلعه گنج  در 
در  موجود  امکانات  تمام  از  باید  مسئوالن 
برای  اطرف  شهرستان های  و  شهرستان 
استفاده  بحرانی  مشکالت  رفع  و  مدیریت 

کنند.
وی با تأکید استفاده از امکانات و ماشین آالت 
پیمانکارها و ارگان های دیگر در مواقع بحران 
توسط  که  رودخانه ها  حریم  کرد:  دستگاه های ذیربط شناسایی و طی ۵ ماه اشخاص مورد تصرف قرار گرفته اند، توسط عنوان 

آینده رفع تصرف شود.
استاندار کرمان افزود: شهرداری ها، الیروبی 
بستر رودخانه ها و پل هایی را که ممکن است 
به زیرساخت ها آسیب برساند، در دستور کار 

قرار دهند و اقدامات مورد نیاز انجام گیرد.
بازدید استاندار کرمان از منطقه سیل زده مارز 

قلعه گنج
فدائی به همراه تعدادی از مسئوالن از منطقه 
و  بازدید  قلعه گنج  شهرستان  مارز  سیل زده 
مسیرهای  بازسازی  و  بازگشایی  تسریع  بر 

ارتباطی منطقه تأکید کرد.
مارز  دهستان  از  همچنین  کرمان  استاندار 
و یک دبیرستان پسرانه در این بخش بازدید 

کرد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان در جلسه شورای آموزش و پرورش استان مطرح کرد:

بیش از ۹۰ کالس به نام شهدای مقاومت و شهید سلیمانی در کرمان احداث می شود

دستور استاندار کرمان برای رفع تصرف حریم رودخانه ها در جنوب استان

کشف ۱۰۶ هزار لیتر سوخت قاچاق در جیرفت
ماندن  ناکام  از  جیرفت  شهرستان  انتظامی  فرمانده 
لیتر سوخت  از ۱۰۶ هزار  انتقال بیش  قاچاقچیان در 
قاچاق طی ۹ ماهه نخست سال در این شهرستان خبر 

داد.
سرهنگ رضا محمدرضایی خبرگفت: ماموران انتظامی 
شهرستان در راستای مبارزه باقاچاق سوخت و جلوگیری 
از هدر رفت سرمایه های ملی، طرح های کنترل محور های 
مواصالتی را طی ۹ ماهه نخست سال با محوریت کنترل 

خودرو های ناوگان حمل و نقل عمومی تشدید کردند.
رده های  دیگر  و  آگاهی  پلیس  راستا  این  در  افزود:  او 
عملیاتی در بازرسی از تریلر های حامل سوخت، اتوبوس ها 
و شناسایی دپوی های اطراف شهرستان مقدار ۱۰۶ هزارو 

۹۶۶ لیتر سوخت قاچاق را کشف کردند.
فرمانده انتظامی جیرفت درپایان گفت: یکی از وظایف 
ذاتی پلیس، مبارزه با پدیده شوم قاچاق می باشد و با 
توجه به تاثیر منفی آن بر اقتصاد کشور، مجموعه انتظامی 
شهرستان با تالش شبانه روزی تمامی یگان های تابعه خود 
و با قدرت تمام با هرگونه قاچاق، مقابله و مبارزه خواهد 

کرد.

جان باختن بچه ۴ ساله در حادثه آتش سوزی منزل 
مسکونی

فرمانده انتظامی جیرفت از فوت یک دختر بچه ۴ ساله 
بر اثر وقوع آتش سوزی در یک منزل مسکونی در این 

شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران 
فرمانده  محمدرضایی  رضا  سرهنگ  کرمان،  از  جوان 
انتظامی جیرفت  گفت: در پی اعالم گزارشی به مرکز 
فوریت های پلیس ۱۱۰، مبنی بر آتش سوزی در یک منزل 
مسکونی در سطح شهر، بالفاصله تیم گشت انتظامی به 

محل وقوع حادثه اعزام شد.
او گفت: با حضور ماموران در محل حادثه مشخص شد در 
پی آتش گرفتن یک باب منزل مسکونی در یکی از نقاط 
شهر عوامل آتش نشانی نسبت به اطفاء حریق اقدام و یک 
دختربچه ۴ ساله را به همراه پدرش که در منزل حضور 

داشتند به بیمارستان منتقل کرده اند.
این مقام انتظامی تصریح کرد: در ادامه مشخص شد، پس 
از انتقال مصدومان به بیمارستان متاسفانه دختربچه ۴ 
ساله به دلیل استنشاق گاز منواکسید کربن جان خود را 

از دست داده است.
فرمانده انتظامی شهرستان »جیرفت« با بیان اینکه علت 
دقیق وقوع این حادثه توسط کارشناسان در حال بررسی 
است به شهروندان توصیه کرد: با توجه به فصل سرما و 
افزایش استفاده از وسایل گرمازا، همواره اصول ایمنی را 
رعایت کنند تا شاهد وقوع اینگونه حوادث ناگوار و غیر قابل 

جبران نباشیم.

فرمانده انتظامی جیرفت :

کشف ۱۰۶ هزار لیتر سوخت قاچاق 
در جیرفت آب  منابـع  مدیـر  آذربیـک   حمیـد  شـکن  بحـران  خدمـات  

شهرسـتان جیرفـت کـه  آسـایش مـردم  و  خیـال سـتاد بحـران 
شهرسـتان  را آسـوده نمـوده بـود با لوح تقدیر مـورد تجلیل قرار 

گرفـت.
بـه گـزارش نشـریه خرمـا، در جلسـه مـورخ 26/١0/٩٨  که در 
شـرکت آب منطقه اي و با حضور  مهندس رشـیدي مدیر عامل 

آب منطقـه ای اسـتان کرمـان و  معاونین  ایشـان، مدیران حوزه 
سـتادي و مدیـران منابـع آب  سراسـر اسـتان برگـزار گردیـد، بـا 
اهـدا لـوح  از  زحمـات و تالشـهاي  حمیـد آذربیـك مدیر منابع 
اب شهرسـتان جیرفت  در خصوص ازاد سـازي، الیروبي و ایمن 

سـازي بسـتر رودخانه هاي سـطح شهرسـتان تقدیر گردید.
الزم بذکر اسـت در هفته های گذشـته با همت و تدبیر آذربیک 

مدیـر منابـع آب شهرسـتان جیرفـت اکثریـت رودخانـه هـای 
جیرفـت الیـه روبـی و ایمـن سـازی شـدند و حریـم رودخانـه ها 

گردید. آزادسـازی 
پ. ن:  مدیریـت نشـریه خرمـا خدمات جهـادی و بی نظیر این 
مدیـر خـالق و مدبـر را ارج نهـاده و برایشـان آرزوی موفقیـت و 

خدمـت بیشـتر بـه مـردم را از خداونـد متعـال آرزومند اسـت.

 مدیر آب منطقه ای جیرفت بخاطر خدمات جهادی مورد تقدیر قرار گرفت

معاون بهبود تولیدات گیاهی سـازمان جهادکشـاورزی جنوب 
اسـتان کرمان گفت: پیش بینی می شـود از سـطح چهار هزار 
و۳۸۰ هکتـار سـیب زمینـی طـرح اسـتمرار در جنـوب کرمان 
بیـش از ۱۷۵ هـزار تـن محصـول برداشـت و روانـه بازار هـای 

هدف شـود.
بـه گـزارش خبرنـگار گـروه اسـتان هـای باشـگاه خبرنـگاران 
جـوان از کرمـان، محمدرضـا سـاردویی معاون بهبـود تولیدات 
گیاهـی سـازمان جهـاد کشـاورزی جنـوب کرمـان گفـت:در 
راسـتای سیاسـت های اقتصاد مقاومتـی و برنامه هـای ابالغی 
وزارت جهـاد کشـاورزی بـه منظـور افزایش و سـاماندهی تولید 
محصـوالت اساسـی در سـال زراعـی ۹۹-۹۸در جنـوب کرمان 
برای تولید سـیب زمینی طرح اسـتمرار سطحی معادل ۴۴۰۰ 
هکتـار و پیش بینـی تولیـد ۱۳۸ هـزار تن هـدف گذاری شـده 

بود.
گرفتـه  صـورت  برنامه ریزی هـای  و  پیگیـری  برابـر  افـزود:  او 
سـازمان جهـاد کشـاورزی و تـالش کشـاورزان جنـوب کرمـان 
عملیـات اجرایـی کاشـت در سـطحی معـادل ۴۳۸۰ هکتـار 

محقـق شـد.
سـاردوئی بیـان کـرد: کاشـت سـیب زمینـی طـرح اسـتمرار از 
بیستم شـهریور ماه لغایت پایان مهرماه ۹۸ با اسـتفاده از ارقام 
قالـب سـانته، بانبـا، جیلـی، کولومبـا، سـیلوانا، ارنیـدا و بـورن 
انجـام گردیـد. او افزود: با تـالش کشـاورزان در رعایت عملیات 
به زراعی از جمله اجرای ۹۵ درصدی آبیاری تحت فشـار تیپ، 
اسـتفاده از بـذور سـالم و اسـتاندارد، تغذیـه متعـادل کود هـای 
ماکـرو، کـود آبیـاری و تغذیـه تکمیلی، کنتـرل تلفیقـی آفات و 
امـراض، عـدم وقوع تنش افت دما و سـرمازدگی، مـزارع از نظر 

کمیـت و کیفیت تولید بسـیار مطلوب می باشـند.
او در ادامـه اضافـه کـرد: از جملـه شـاخص های مهـم، رعایـت 
مصـرف کود هـای ازتـه و تولیـد محصـول گواهـی شـده مـی 

باشد.
معـاون بهبـود تولیـدات گیاهـی سـازمان اظهـار داشـت:برابر 
ارزیابی هـای انجـام شـده بـه دلیـل شـرایط مطلـوب اقلیمـی 
پیش بینـی می شـود از سـطح مذکـور بیـش از ۱۷۵ هـزار تـن 
محصـول گواهـی شـده و بـا کیفیـت برداشـت و بـه بازار هـای 

هـدف عرضـه گـردد.
سـاردوئی بـا اشـاره بـه آغاز فصل برداشـت محصـول در منطقه 
جنوب کرمان افزود: عملیات برداشـت و عرضه محصول از هم 
اکنون شـروع و تا پایان اسـفندماه ۹۸ به تدریج بر اسـاس تاریخ 

کاشت ادامه دارد

آغاز برداشت سیب زمینی طرح استمرار در جنوب کرمان
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افتتاح کارخانه فرآوری و بسته بندی محصوالت کشاورزی در عنبرآباد
بـا حضورصالحـی نیـا معـاون وزیـر صمـت ،مدیـر عامـل 
صنایـع کوچـک و شـهرک هـای صنعتـی کشـور ،معـاون 
اقتصـادی اسـتاندار ،امـام جمعـه شـهر مردهک،رئیسـی 
سـازمان  مدیـر  عنبرآباد،مروجـی  شهرسـتان  فرمانـدار 
صمـت جنـوب استان،سـعیدی دبیـر کمیتـه برنامـه ریزی 
شهرستان،یوسـفی معـاون سیاسـی و امنیتـی فرمانداری 
واحـد  یـک  و شهرسـتان  اسـتان  از مسـئولین  و جمعـی 
تولیدی شـامل سردخانه،بسـته بندی و فرآوری محصوالت 

کشـاورزی بـا اعتبـاری بالغ بـر ١40میلیارد ریال و اشـتغال 
زایی 35نفر بطور مسـتقیم در شـهرک صنعتـی عنبرآباد به 

بهـره بـرداری رسـید 
 ��صالحـی نیـا معاون وزیر صمت در حاشـیه ایـن این بازدید 
گفت:ایـن واحـد تولیـدی از طرح هـای اقتصـاد مقاومتی 
جنـوب میباشـد کـه  شـامل ذخیـره سـازی و نگهـداری 
مـواد غذایـی در سـردخانه در دمـای بـاالی صفـر درجـه 
سانتیگراد،بسـته بنـدی انـواع میوه و سـبزیجات و فـرآوری 

محصـوالت کشـاورزی میباشـد 
 ��وی خاطرنشـان کرد:این واحد تولیدی با ظرفیت سـاالنه 
22هزارتـن بـا اعتبـاری بالغ بـر ١40میلیـارد ریال بـه بهره 
بـرداری رسـید و برای 35نفر بطور مسـتقیم اشـتغال ایجاد 
شـد و محصوالت بسـته بندی  این واحد به سـایر کشـور ها 

صادر خواهدشـد 
 ��وی بیـان داشـت:با راه انـدازی این واحد تولیدی بخشـی 
از مشـکالت فرآوری و بسته بندی محصوالت کشـاورزی در 

شهرسـتان عنبرآباد مرتفع خواهدشد 
ظرفیـت   کرمـان  اسـتان  کرد:جنـوب  خاطرنشـان  ��وی   
وپتانسـیل بسـیار خوبـی بـرای صـادرات دارد که بایـد از آن 

اسـتفاده کنیـم 
تامیـن  بحـث  داشـت:در  اظهـار  صمـت  وزیـر  ��معـاون   
گـذاران  سـرمایه  بـرای  گـردش  در  سـرمایه  و  تسـهیالت 
اسـتانداران در ایـن خصـوص اختیـار تمـام دارنـد کـه در 
جلسـات رفع موانع تولید میتوانند مشـکالت را رفع نمایند 

 ��وی افزود:یکـی از مشـکالت شـهرک صنعتـی عنبرآبـاد 
بحـث تصفیـه خانه واحدهـای تولیدی میباشـد کـه ظرف 
مـدت 2هفتـه آینـده توسـط کارشناسـان بومـی در ایـن 
خصـوص تصمیـم گیـری خواهدشـد کـه امیدواریـم ایـن 

مشـکل هرچـه سـریعتر برطـرف شـود 
 ��همچنیـن در ایـن بازدید معـاون وزیر صمت از گاز رسـانی 
بـه شـهرک صنعتـی عنبرآبـاد ظـرف مـدت ١0مـاه آینـده 

خبرداد 

اعتماد به مدیرکل جوان و تبدیل جنوب به شهرصنعتی و معدنی 
کرمـان  درجنـوب  ومعدنـی  صنعتـی  تحـوالت 
باتدبیـر مهنـدس مسـلم مروجـی فـر مدیـرکل 

کرمـان جنـوب  صمـت 
درحالـی کـه تحریـم هـای اقتصـادی در نقـاط 
مختلف کشور باعث رکود وتعطیلی کارخانجات 
شـده اسـت امـا درجنـوب کرمـان هرماه شـاهد 
افتتـاح ، راه انـدازی و کلنـگ زنـی کارخانجـات 
صنعتـی و معدنـی بـا تدبیـر مسـلم مروجـی فـر 

مدیـر کل صمـت جنـوب هسـتیم .
 بـه زعـم کارشناسـان صنعتـی ومعدنـی تـا چند 
سـال آینـده بـا همیـن رویـه و مدیریـت ، اکثریت 

خلع های اشـتغال و اقتصادی حل خواهد شد.
که همه اینها بخاطر سـکانداری مدیر کل جوان 
و متخصـص ومتعهـد صنعـت ، معـدن و تجارت 

جنـوب کرمان مهندس مسـلم مروجی اسـت .
کـه امـروز با حضـور دکترصالحی نیا معـاون وزیر 
و مدیر عامل سـازمان شـهرکهای صنعتی کشور 
شـاهد افتتـاح وبازدیدهـای ثمـره ی مهنـدس 

مروجـی وهمکارانـش بودیم کـه در ادامـه به آنها 
خواهیـم پرداخت. 

معاون وزیر صمت
 واحد تولید کولر قلعه گنج را افتتاح کرد

سـازمان  عامـل  مدیـر  صالحی نیـا  حضـور  بـا 
صنایـع کوچـک و شـهرک های صنعتـی کشـور 

شـرکت تولیـدی کولـرگازی و آبـی قلعه گنـج بـه 
رسـید. بهره بـرداری 

یـک واحـد تولیـدی کولـر  بـا حضـور محسـن 
و  معـدن  صنعـت،  وزیـر  معـاون  صالحی نیـا 
تجـارت و مدیرعامـل سـازمان صنایـع کوچـک و 
شـهرک های صنعتی ایران، فرماندار شهرسـتان 
قلعـه گنـج، مدیـرکل صنعـت، معـدن و تجـارت 

بـه  اسـتانی  و  کشـوری  مسـئوالن  و  جنـوب 
رسـید. بهره بـرداری 

و  معـدن  صنعـت،  مدیـرکل  مروجی فـر  مسـلم 
تجـارت جنـوب اسـتان کرمـان در حاشـیه ایـن 
افتتاحیـه بـا بیـان اینکه این شـرکت تولیـد انواع 
کولـرگازی و آبـی تولیـد می کنـد اظهار داشـت: 
و 600  هـزار  تولیـد ١3  ظرفیـت  شـرکت  ایـن 

را دارد. دسـتگاه 
اشـتغالزایی  شـرکت  ایـن  اینکـه  بیـان  بـا  وی 
از  تولیـدی  واحـد  ایـن  افـزود:  دارد  را  نفـر   26
طرح هـای اقتصـاد مقاومتـی اسـتان بـوده که با 
سـرمایه گذاری 60 میلیـارد ریال بـه بهره برداری 

رسـیده و از طرح هـای دانـش بنیـان اسـت.
مروجی فـرد تصریح کرد: کولرهای سـاخت این 
کارخانـه نـوع آبـی آن در مصـرف آب 40 درصـد 
صرفـه جویـی می شـود و در نـوع گازی از انـرژی 

خورشـیدی هم اسـتفاده می شـود.
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