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5 می 2020 _ 11 رمضان 1441   قیمت 1000 تومان
هفته نامه 4 صفحه ای ، منطقه ای  استان های : قم- کرمان - فارس  

هرمزگان- سیستان و بلوچستان- یزد  چهارمحال بختیاری

سخنگوی وزارت خارجه: 

دنیا به استراتژیست بودن
 رهبر معظم انقالب اذعان دارد

استاندار کرمان: 
پروتکل های بهداشتی در برخی ادارات 

کرمان رعایت نمی شود

3
رهبر معظم انقالب در پیامی به مناسبت روز معلم:

کار بزرگ معلمان آموزش شکوفاسازی 
استعدادها برای ارزشهای متعالی است

2

تجلیل از اعضای شورای اسالمی شهر دوساری

مردم در انتخاب روش آزاد سازی مستقیم سهام عدالت عجله نکنند
3

4

واگذاری مجتمع های 
فرهنگی وهنری جنوب 
کرمان به بخش خصوصی

مرد شماره یک مقابله با 
ویروس کرونا در جنوب 

کرمان عزل شد؟

صفحه 3 صفحه 3

گره ای که بعد از ۱۳ سال بدست مهندس دینا 
شهردار عنبرآباد باز شد

 مدیر کل آموزش و پرورش کرمان :

مدارس غیرانتفاعی نباید شهریه خدمات ویژه از دانش آموزان 
دریافت کنند

فراخوان ثبت اطالعات صاحبان کسب و کارهای فرهنگ، 
هنر و رسانه متضرر از کرونا اعالم شد

4

2

3

3

تاخت و تاز ملخ های صحرایی
 در تاالب جازموریان

کرونا بیش از ۲هزارمیلیاردتومان به 

کشاورزی جنوب کرمان خسارت زد

رییس دانشگاه علوم پزشکی جیرفت: 

خطر ابتال به کرونا در دل 
رفتارهای مردم است

جناب مسئولین آه مظلوم دامنگیر 
است و در صورتی بی تدبیری 

دودمانتان به باد خواهد داد

فضای مجازی جنوب کرمان 
چاله میدان مدیران برای 

همدیگر

2

3

3

2

2

آنچه در این شماره می خوانید

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای 
شهرداری کهنوج

مجید محمودی  شهردار کهنوج    

شـهرداری کهنـوج در نظـر دارد مناقصـه عمومـی اجـرای کلیـه عملیـات مربـوط بـه امـور 
خدمـات شـهری) جمع آوری، حمـل و دفن زباله، تنظیف، رفـت و روب و نگهداری فضای 
سـبز و غیـره....( در محـدوده قانونی شـهر کهنـوج  را به مدت یک سـال از تاریخ ۹۹.۱.۱ 
لغایـت ۹۹.۱۲.۲۹ بـا برگـزاری مناقصـه عمومـی از طریـق سـامانه تـدارکات الکترونیکـی 

دولـت برگـزار نماید.  
کلیـه مراحـل برگـزاری مناقصه از دریافت اسـناد مناقصه تا ارائه پیشـنهاد مناقصه گران و 
بازگشـایی پاکـت ها از طریق درگاه سـامانه تـدارکات الکترونیکی  دولت ) سـتاد ( به آدرس  

www.setadiran.ir انجام خواهد شـد
 و الزم اسـت مناقصـه گـران در صـورت عـدم عضویـت قبلـی، مراحـل ثبـت نام در سـایت 
مذکـور و دریافـت گواهـی امضای الکترونیکی را جهت شـرکت در مناقصه محقق سـازند. 

تاریـخ انتشـار مناقصـه در سـامانه تاریخ ۹۹.۲.۱۶ می باشـد.
 مهلت  زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت:  ساعت ۷ روز سه شنبه تاریخ ۹۹.۲.۲۳  

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد:  ساعت  ۱۴:۳۰  روز شنبه  تاریخ ۹۹.۳.۳
 مهلت زمانی بازگشایی پیشنهادات:  ساعت ۱۴ روز سه شنبه تاریخ  ۹۹.۳.۶

 اطالعـات تمـاس دسـتگاه مناقصـه گـزار  جهـت دریافـت اطالعـات بیشـتر در خصـوص 
اسـناد مناقصـه و ارائـه پاکتهـای الـف:

 آدرس کهنوج ابتدای بلوار خلیج فارس  ساختمان شهرداری کهنوج ۰۳۴۴۳۲۰۳۰۱۲

در حالی که برداشت فصل دوم در جنوب استان کرمان 
آغاز شده است که کشاورزان با قیمت کمتر از هزارتومان 
محصوالت پیاز خود را بفروش میرسانند وهمین امر سبب 

ضرر زیان کشاورزان ونارضایتی آنها شده است.
وضعیت  از  مندی  گالیه  ضمن  عنبرآباد  کشاورزان 
بین  عنبرآباد  در  زرد  پیاز  هرکیلو  گفتند:قیمت  کنونی 
400تا500تومان و قیمت پیاز سفید 800تا1000تومان 
بین  پیاز  هرکیلو  تولید  برای  درصورتی  میباشد 

1500تا1600تومان هزینه میکنیم.
تولید  گفت:امسال  کرمان  جنوب  کشاورزان  از  احمدی 
محصوالت کشاورزی نسبت به سال های گذشته چندبرابر 

بود و بابت هر هکتار زمین 15میلیون تومان اجاره میدهیم.
وی گفت:متاسفانه اکثریت پیاز جنوب در زمین مانده است 

و با این قیمت حتی هزینه کارگران برای برداشت نمیشود.
توکلی از کشاورزان دیگرگفت:علت اصلی افت قیمت پیاز 
تعرفه باالی پیاز بود و همین امر سبب شد صادرکنندگان 

نتوانند پیاز صادرکنند  
وی با بیان اینکه چند روزی است تعرفه پیاز به گفته مسئولین 
برداشته شده است اما قیمت پیاز هیچ تغییری نکرده و 
حتی افت بیشتری داشته است که باید مشکالتی در این 

خصوص وجود داشته باشد
معتمد معاون سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران باحضور 
در میدان تره وبار عنبرآباد گفت:سطح ابالغی کشت پیاز در 

منطقه جنوب کرمان حدود 5هزار700هکتار میباشد.
وی گفت:به دلیل مناسب بودن قیمت محصول پیاز در 
طرح استمرار فصل اول جنوب کشاورزان مبادرت به کشت 

بی رویه کردند.
وی خاطرنشان کرد:در واقع سطح ابالغی در جنوب دوبرابر 
شد وحجم عظیمی از محصول تولید شد که البته جای شکر 

دارد.
معتمد گفت:تعرفه باالی صادرات پیاز باعث شد که صادرات 
نداشته  خوبی  اقتصادی  توجیه  ما  صادرکنندگان  برای 

باشدوصادرات متوقف شود.
وی بیان داشت:این حجم باالی محصول وارد بازار داخل 

کشور شد وتوان مصرف این محصول را نداشتیم با افت 
قیمت مواجه شدیم.

وی اظهارداشت:درراستای سیاست های حمایتی وزارت 
جهادکشاورزی به دستور وزیر محترم ودرئیس سازمان تعاون 

روستایی کشور خرید توافقی در جنوب استان آغازشد
از  بازدید  حاشیه  در  عنبرآباد  دادستان  سبحانی  یوسف 
میدان تره بار عنبرآباد گفت:حسب دستور مدیرکل محترم 
افت  بحث  به  استان  جنوب  های  دادستان  دادگستری 

قیمت محصوالت کشاورزی ورود کردند.
دادستان عنبرآباد خاطرنشان کرد:متاسفانه امسال شاهد 
این قیمت محصوالت کشاورزی بودیم ،عدم مدیریت ددر 
بحث تنظیم بازار بود که بحث قیمت گذاری از وزارتخانه 

کشاورزی که به نوعی حامی کشاورز هست به وزارتخانه 
ضمن واگذار شد.. 

وی بیان کرد:از طرفی برای هرکیلو پیاز ده هزارتومان تعرفه 
صادرات پیاز گذاشتند و صادرات پیاز با کندی روبرو شد و 

منجر به افت قیمت شدید شد.
سبحانی گفت:اگر به فکر کشاورز و بحث کشاورزی منطقه 
نباشیم سال آینده ضرری که حاصل شده نمی توانیم در 

بحث بازار تنظیم کنیم.
وی افزود:لذا این نقص وجود دارد که وزارتخانه ضمن فقط 
توجه به بازار و مصرف کننده دارد واز بحث کشاورزان غافل 

شدند واین گرفتاری به وجود آمد.

محمود رئیسی فرماندار شهرستان عنبرآباد در حاشیه این 
بازدید از میدان تره وبار  گفت:صبح امروز در جمع کشاورزان 

و واسطه ها حضور پیدا کردیم.
وی گفت:طبق تشخیص بعمل آمده واسطه ها خیلی تاثیر 

گذار هستند ودر بحث افت قیمت پیاز رایزنی شد.
فرماندار عنبرآباد گفت:در خصوص قیمت محصول پیاز 
سازمان مرکزی و سپاه حضور دارند و قیمت بهتری نسبت 

به آنچه که واسطه ها اعالم می کردند خریداری میکردند
این  توسط  توافقی  خرید  انجام  داشت:با  بیان  رئیسی 
سازمان مرکزی و سپاه وضعیت بهتر شده است باید این روند 

ادامه داشته باشد تا قیمت مطلوب تر شود.

ورود دادستان عنبرآباد به افت قیمت  پیاز 

هفته معلم رگامی باد
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رنج نباید تو را غمگین کند 
رنج نباید تو را غمگین کند، این همان جایی  است که اغلب 
مردم اشتباه می کنند. اگر به جای محبتی کـه به کسی 
کردید از او بی مهری دیدید ، مأیوس نشوید چـون برگشت 
آن محبت را از شخص دیگـری ، در زمـان دیگری ، در رابطه با 
موضوع دیگری خواهید دید شك نکنید! این قانون کائنات 

است
بهتریـن باشیم تابهترین دریافت کنیم میگویند برای کلبه 
کوچک همسایه ات چراغی آرزو کن قطعأ حوالی خانه تو 
نیـز روشن خواهـد شد. مـن خورشید را برای خانه دلتان آرزو 

می کنم تا هم گرم باشد و هم سرشار از  روشنایی

 جواز_روزه_نگرفتن
ناصرالـدین  شاه قاجار در ماه رمضان به مـرجع تقلید زمـان 
مرحوم میرزای شیرازی نامه ای نوشت بااین مضمون که: من 
وقتی روزه می  گیرم از شدت گـرسنگی و تشنگی عصبانی 
می شوم و ناخـود آگاه  دستور بـه قتل افـراد بی  گناه می دهم 

، لذا شما جواز روزه نگرفتن مرا صادر بفرمایید
میرزای شیرازی پاسخ داد بسمه تعالی حکم خداونـد قابل 
تغییر نیست. لکن حاکم قابل تغییر است. اگر نمی توانی 
به اعصاب خود مسلط شوی از مسند حکومت پایین بیاتا 
شخص با ایمانی در جایگاه توقرار گیرد وخون مومنی بیهوده 

ریخته نشود
داستان بعضی از مسئولین و چه بسا خـود ما هم همینه! 
داستان آدمای بی وجـدان ، تنبل و عاشق مقـام. باید به آنها 
گـفت اگـر نمی  تـوانید  مشکالت مردم روحل کنید حداقل 
جای خودت رو به کسی دیگر بدهید که چاره ساز باشد نه 

مشکل ساز ...

ارزش_افطاری_دادن
امام صادق علیه السالم می فرمودند: سدیر در ماه مبارک 
رمضان ، بر پدرم امام باقـر علیه السالم وارد شـد. امام فرمود: 
ای سدیر ، آیا می دانی در چه شب هایی قرار داریم؟ عرض 
کرد آری پدرم فدایت باد، شب  های ماه مبارک رمضان است

امام فرمود: آیا می توانی در هر شب از ایـن  شب ها ده بنـده 
از فـرزندان اسماعیل را آزاد کنی؟ سدیرگفت پدر و مـادرم 
فدایت باد این اندازه ثروت ندارم. امام فرمودند: آیا می  توانی 
نه بنده از فرزندان اسماعیل را آزادکنی؟ سدیر باز همان گونه 

جواب داد
حضرت یکی یکی کم کرد تا فرمودند آیا می  توانی هر شب 
یک بنده را آزاد کنی؟ سدیر عرض کرد خیراین نیز در توانم 
نیست. امام فرمود آیا میتوانی هر شب مسلمانی را  افطار 

دهی؟
گفت: آری، بلکه ده مسلمان را نیز می توانم. پدرم فرمود: 
ای سدیر، من نیز همین را اراده کرده  ام اگر بتوانی یک بـرادر 
مسلمان را افطاری دهی ارزش آن چون آزاد ساختن یکی 
از فرزندان اسماعیل است. وسائل الشیعه، جلد۷، صفحه 

۱۰۰
در این شب ها کـه با این وضـع کرونا نمیشـه میهمانی داد ، 
میشه مبلغی به حسـاب کسـانی کـه  محتاج هـستند واریـز 
کنیم که یه افطاری خوب برای خانـوادشون فراهم کنند . اول 

هم از اطرافیان خودمون شروع کنیم

 وسوسه_شیطان
بنده  خدایی در دل شب برای عبادت و دعا به  مسجد رفت. 
داخل مسجد کسی نبود شروع به نماز خواندن کرد دو رکعت 
نمـاز که خواند ناگاه صدای خش خشی از گوشه ی مسجد 

شنید
با خودش گفت پس من داخل مسجد  تنها نیستم ، شخص 
دیگری هم باید در مسجد باشد. شیطان اورا وسوسه کرد 
و با حالت ریا صدای خود را بلند کرد ودر حمد نمازش 

یَن  را با مد کشیده می  خواند اِلّ َواَلالَضّ
به خیال اینکه این شخص فردا داخل محل اعالم میکنه که 
دیشب فالنی را در مسجد دیدم ، با چه حالی تا صبح مشغول  
عبادت و راز و نیاز بود وبا همین فکر و خیال عبادت کرد و نمـاز 

خواند تا اینکه صبح شد وهوا روشن شد
وقتی خواست از مسجد خارج بشود دید یک سگ ضعیف 
از گوشه مسجد حرکت کرد و بیرون رفت یک باره به خودش 
آمد و فهمید که همه آن خش خش ها از آن سگ بوده که از 
سرمای شب به مسجد  پناه آورده بوده و با خود گفت همه ی 
عبادات شب گذشته  ام به جای تقرب به خدا تقرب به یک 

سگ بوده ...

برای_شادی_خودت...
استاد با شاگردش از باغی می گذشت که چشمشان بـه  یک 
کفش کهنه افتاد شاگـرد گفت گمان می کنم ایـن کفش 
هـای کارگری است کـه در این باغ کار می کنـد. بیا با پنهان 
کردن  کفش ها عکس العمـل او را ببینیم و بعد کفش ها را 

پس بدهیم و کمی شاد شویم
استاد گفت چرا برای خنده خود او را ناراحت کنیـم ، بیا 
کاری که می گویم انجام بـده و عکس العمـل او را ببین! بیا و 
مقداری پـول درون آن قرار بده .  شاگرد پذیرفت و بعـد از قرار 

دادن پول مخفی شدند
کارگر کـه برای عـوض کـردن لباس به  وسائل خود مراجعه 
کرد ، همین که پا داخل کفش کرد متوجـه شیئی درون 
کفش شد و بعد از وارسی، پول ها را دید با گریه فریاد میزد 
خدایا شکرت ای خدایی کـه هیچ وقت بنده ات رو فراموش 
نمیکنی  میدانی که  همسر مریض و فرزندان گرسنه دارم. 
به ایـن فکر می کردم که امروز با دست خالی و باچه رویی به 
نزد آن ها باز گردم و همین طور اشک می  ریخت. استاد بـه 
شاگردش گفت: همیشه سـعی کن بـرای شادی خودت 

ببخشی نه بستانی ..

 از_خدا_ایراد_نگیر....
حاج آقا فرحزاد فرمـود روزی عابدی سگی رادید که خیلی 
زشت بود گفت چقدر این سگ زشت است وقتی این حـرف 
را زد ، در روایت داریم که این سگ بـه قـدرت  الهی مقـابل 
این آقا زانو زد و به زبان فصیح و بلیغ گفت: ای عابد اگربه 
خلقت ُکننده ایراد داری می  توانی مـرا تغییـر بدهی ، بده. 
مرا خدایی به  وجود آورد که تو را هم به وجود آورده ، یعنی شما 

به خدا ایراد می گیری؟
درروایت دیگر داریم یکی از همسران پیغمبـر صل الله علیه 
و آله کـوتاه قد بود؛ آمد از جایی بگـذرد همسـر دیگر پیغمبر 
اشاره کرد چقدر  قد کوتاه و زشت است! پیغمبرخدا فرمود 
گناهی مرتکب شدی کـه با آب های دریا پاک نمی شـود! 
یعنی کفر میگویی! به خدا میگویی چرا این را به وجود 

آوردی؟ چرا این را قـد کوتاه  آفریدی؟ از خدا ایراد نگیریم

�� افطار با آب فاتر
�� از امام صادق علیه السالم آمده که پیغمبر صلی الله علیه و 
آله و سلم با شیرینی افطار می کرد. پس هرگاه شیرینی پیدا 
نمی کرد، با آب فاتر افطار کرده و می فرمود: همانا آن، کبد 
و معده را می شوید و بوی بد و دهان را خوشبو و دندان ها و 
کاسه چشم ها را محکم و بیننده را تیزبین می کند و گناهان 
را خوب می شوید و رگ ) ژن ( های به هیجان درآمده و تلخه 
) صفرا و سودا ( ی چیره شده را آرام می کند و بلغم را می ُبَرد 

و حرارت را از معده خاموش می کند و میگرن را می َبرد ...
 هر چند در روایت باال، اولویت افطار با شیرینی های طبیعی 
است، اما نمی توان از خواص بی نظیر افطار با آب فاتر 

گذشت. یکی از این دو روش را انتخاب کنید:
��1 با یک لیوان آب جوشیده ولرم افطار کنید و سپس یک 
چیز شیرین طبیعی مثال خرما یا حلوای سالم یا مقداری 

عسل میل کنید.
��2 با خوراکی شیرین افطار کنید و دیگر آب نخورید و پس از 

شیرینی، افطاری اتان را میل کنید.
��از بامیه و زولبیاهای بازاری به شدت بپرهیزید و اگر خیلی 

دوست داشتید خودتان با روغن و مواد سالم درست کنید.

جلوگیری از تشنگی در هنگام روزه داری
نوشیدن عرق کاسنی در سحری ؛ یکی از بهترین راه های 
جلوگیری از تشنگی. عرق کاسنی ضد عطــش و حرارت 
بدن، ضد سستی و رنگ پریدگی بوده و تصفیه کننده خون و 

شستشو دهنده کبد نیز هست !
 پی نوشت: توصیه می شود شربتی با استفاده از تخم خرفه 
و عرق کاسنی تهیه و با نوشیدن آن در افطار و سحر از رطوبت 

حاصله و خاصیت ضد عطش آن بهره مند شوید.
��کاهش عطش

�� برای کاهش تشنگی و عطش در ماه رمضان می توانید 
از شربت های سرکه شیره، سکنجبین یا شربت آبلیمو در 

وعده های سحری یا افطاری استفاده کنید.
خوردن  می شوید،  تشنه  خیلی  اگر  می کنیم  توصیه 
خورش های همراه با آلو و زرشک را در وعده سحری فراموش 

نکنید.
��در طول ساعات روزه داری هم می توانید عطش خود را 
با بوییدن سیب گالب، خیار یا لیمو، اسپری کردن گالب 
خنک در فضای اتاق، شست  و شوی سر و گردن و سینه با 
آب خنک و تنفس هوا و نسیم خنک که حرارت زاید قلب را 

کم می کند، کاهش دهید.

 پنج اصل اصالح تغذیه
و  صنعتی  های  نمک  از  استفاده  »عدم  نمک،  اصالح   

کارخانه ای و مصرف نمک دریای مورد تٔایید دکتر روازاده«.
اصالح روغن،   عدم مصرف روغن های سرد مانند روغن 
نباتی، روغن مایع، روغن ذرت،… و مصرف روغن ارده کنجد 
یا زیتون جهت سرخ کردن و روغن زرد حیوانی »گاوی« و… 

روغن دنبه جهت پخت و پز.
 اصالح آب،  »عدم مصرف آب لوله کشی کلردار و مصرف آب 

چشمه یا آب چاه یا آب قنات،…«
 اصالح ظروف،  »عدم استفاده از ظروف تفلون، آلومینیوم، 
استیل، چدن کره ای،… و استفاده از ظروف چدن اصل 

روسی، مسی، برنجی، سنگی،…«.
عدم مصرف مواد کارخانه ای حاوی مواد نگهدارنده که 

سودازا می باشند.

 ریشه بسیاری از بیماریها در موارد زیر است
کم خوابیدن در شب
خوابیدن زیاد در روز
نوشیدن آب در شب

نگاه داشتن ادرار
خوردن غذا موقع سیری
افراط در مقاربت جنسی

حرص و جوش خوردن زیاد
نابجاخوری و بدخوری و پرخوری

ناامیدی و یاس زیاد
خوب نجویدن و عجول بودن در خوردن غذا

خواص_گل_محمدی
�� به خاطر طبع گرم

��•ملین وضد یبوست
��•تقویت کننده مغز و حافظه

��•ضد افسردگی
��از پودرگل محمدی روی ماست

و یا در غذاها استفاد کنید.

اهمیت غذای روح
رسول خدا صلوات الله علیه و آله فرمودند: چهار چیز دل را 
می  میراند: گناه روی گناه، هم سخن شدن زیاد با نامحرمان، 
بگو مگو کردن با احمق که تو می گویی و او می گوید ) در 
حالی که ( بازگشت ) سخنتان ( به خیر نیست و همنشینی 
از مردگان  با مردگان! عرض شد: ای رسول خدا منظور 

چیست؟ فرمودند: انسان متمول بی دین و بی تقواست.

فواید روزه 
�� روزه آثار معنوی فراوانی به دنبال دارد که به برخی از آنها 

فهرست وار اشاره می شود:
��پارسایی��

تقواست.  پرارج  گوهر  به  رسیدن  روزه  رهاورد  ترین  مهم 
هدف از وجوب روزه، تربیت معنوی انسان و گذاشتن او در 

بزرگراهی است که به پارسایی منتهی می شود.
رهایی از بند تن��

خداوند سبحان با دعوت به روزه، مقامی دیگر از انسانیت 
را پیشنهاد می دهد؛ انسانیتی رها از اسارت تن و خواهش 
های درونی. انسانیتی که با گذار از موانع ساده به دست می 
آید. چشم پوشی از آنچه تاکنون به راحتی بهره مند بوده آن 
هم برای مدتی معین. تالش برای خدایی شدن. شکستن 
دیوار عادت هایی که مانع انس با معنویات است و انسان را از 

ترقی و تعالی باز می دارد.
��آرامش��

یکی از آثار معنوی روزه، آرامش قلبی است، در گران سنگی 
که بشریت امروز برای یافتن آن حاضر است از همه دارایی 
خویش بگذرد. درپرتو روزه داری، دل از هوی و هوس بریده 
و در دامن یاری که مبدأ و معدن آرامش است، پـناه می 
گیرد. روزه دار با توجه بیشتر به پروردگار و احساس نزدیکی 
به آن »قریب مجیب«، دل از اغیار بریده و سرشار از آرامش 

و طمأنینه می گردد.
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 پـس از آنکه خبر فضای مجازی چاله 
میـدان مدیران جنوب کرمـان در پیج 

نشـریه خرما منتشر شد.
تمـاس تلفنی از طرف دوسـت دیرین 
خود مهندس محمـد بلندنظر معاون 
جنـوب  روسـتایی  تعـاون  سـازمان 
کرمـان داشـتم کـه گفـت : سـازمان 
تعاون روسـتایی االن در وسـط میدان 
پیـاز  و  اسـت  جیرفـت  بارفروشـی 
از  می کنـد،  خریـداری  را  کشـاورزان 
بنده خواسـتند کـه لحظاتـی در کنار 

آنـان باشـم.
بـدون فـوت وقـت چند دقیقه بعـد در 
میـدان بارفروشـی جیرفـت در کنـار 
مجموعه آنان قرار گرفتم که  متشـکل 
از جنـاب دکتر معتمد معاون بازرگاني 
روسـتایی  تعـاون  مرکـزی  سـازمان 
مشـایخی  احمـد  مهنـدس  کشـور، 
روسـتایی  تعـاون  سـازمان  رئیـس 
بلندنظـر  مهنـدس  کرمـان،  جنـوب 
روسـتایی  تعـاون  سـازمان  معـاون 

جنـوب کرمـان، مهندس فرشـادمهر 
نماینـدگان  نفـس  نیـک  و مهنـدس 
جنـوب  جهادکشـاورزی  سـازمان 

بودنـد.  کرمـان 
پـس از احوال پرسـی تریلرهای خرید 
پیـاز کشـاورزان کـه توسـط سـازمان 
میشـد  خریـداری  روسـتایی  تعـاون 
بـه بنـده نشـان دادنـد کـه بـا  قیمـت 
توافقـی و روز  پیـاز زردکیلویـی700 _ 
500 تومـان خریـداری میشـد.  کـه 
پیـاز سـفید  بلندنظـر گفـت  جنـاب 
 500 زرد  و  تومـان   1000 کیلویـی 

تومـان خریـداری میکنیـم. 
معـاون  معتمـد  دکتـر  جنـاب  کـه   
تعـاون  مرکـزی  سـازمان  بازرگانـي 
روسـتایی کشـور گفـت : خریـد پیـاز 
از کشـاورزان توسـط سـازمان تعـاون 
روسـتایی در حـال انجـام اسـت کـه 
تاکنـون هیـچ کمکـی از طـرف دولت 
صـورت نگرفتـه اسـت و ایـن قیمـت 
مـا می دانیـم که مخـارج کشـاورز هم 

نمی شـود اما بهرحال کمک ناچیزی 
بـه کشـاورز خواهـد شـد. 

در همیـن حیـن کـه مشـغول گفتگو 
بـا ایـن بزرگـواران بودیـم  جوانـی کـه 
خسـتگی وجودش را آشفته کرده بود 
و روزه مـاه رمضان لب هایش خشـک 
شـده بـود و عـدم فـروش محصولـش 

خسـتگی را در وجـودش دو چنـدان 
می داد.  نشـان 

وارد بـر جمـع مـا شـد و گفـت : رئیس 
شـما کـدام اسـت و بطـرف بنـده کـه 
روحانـی ملبـس بـودم آمـد و گفـت : 
آقایـان شـما بـا ایـن خریـد تضمینـی 
دالل  و  کردیـد  خـراب  را  بـازار  تـان 
آنطـرف میـدان بـار می گویـد دولـت 
500 می خـرد مـن 600 میخـرم در 
صورتـی که کمر بازار شکسـته اسـت.
و خطـاب بـه بنـده کـه ایشـان مـن را 
می شـناخت و ادامـه داد :  حـاج آقـا 
شـما می دانید برداشـت هر توری پیاز 
7000 تومـان هزینه منهای کاشـت و 

داشـت آن اسـت. 
ایـن جوانی در حالی  لبانش خشـک 
شـده بـود کـه بـه سـختی صحبـت 
می کـرد و مخاطبش بنده شـده بودم 
کـه به ایشـان گفتـم جوان عزیـز بنده 
کـه جایـگاه دولتـی نـدارم  االن هـم 
اینجـا هسـتم بخاطـر اینکـه صـدای 

شـما کشـاورزان عزیـز باشـم .
کـه این جوان گفت خـودم میدانم اما 
حرف دلمان را به چه کسـی بگوییم و 
گفت  دانشـجو هستم و کشـاورز االن 
جـواب ایـن فالکـت کشـاورزان را چـه 

پاسخگوست.  کسی 
در آن لحظـه  تمـام غـم هـای عالـم 
بردوشـم سـنگینی کرد و عهد بستم، 
صدای خفتـه این مردم زجر کشـیده 
باشـم تـا حـق دلشـان حقـوق هـای 
نجومـی، ماموریت های مرکـز و خارج 
کشور، هتل های آنچنانی و سفرهای 

هوایـی می شـود بلنـد فریـاد بزنم. 
و اکنـون بـا صـدای بلندتر از سـاعاتی 
قبـل جنـاب  آقایـان رئیـس جمهـور، 
معـاون اول، وزرای جهـاد کشـاورزی 
و صمـت، اسـتاندار کرمـان و روسـای 
سـازمان ها در جنـوب کرمـان قاطع و 
فوری جـواب این کشـاورزان مظلوم را 
بدهید کـه آه مظلوم دامنگیر اسـت و 

دودمانتـان به بـاد خواهـد داد

جناب مسئولین آه مظلوم دامنگیر است و در صورتی بی تدبیری دودمانتان به باد خواهد داد

مدارس  ثابت  شهریه  گفت:  کرمان  پرورش  و  آموزش  مدیر کل 
غیرانتفاعی باید پرداخت شود اما شهریه خدمات ویژه از آنجا که 

مدارس تعطیل بودند، نباید دریافت شود.
احمد اسکندری نسب در گفت و گو با خبرنگار تسنیم در کرمان، با 
تبریک هفته معلم اظهار داشت: در مدارس غیردولتی دو شهریه 
دریافت می شود که یک شهریه مربوط به آموزش دانش آموزان است، 
به دانش آموزان  آموزشی  بوده و شامل خدمات  ثابت  این شهریه 

می شود.
وی با بیان اینکه آموزش دانش آموزان در پنج ماه از سال تحصیلی به 
صورت حضوری انجام شده و مابقی آن نیز به صورت مجازی برگزار 
شده است گفت: در مدارس غیردولتی تقریبا حداکثر دانش آموزان 
استان تحت پوشش آموزش مجازی قرار گرفتند و آموزش های الزم 

را دیده اند.
مدیر کل آموزش و پرورش استان کرمان با اشاره به اینکه در کمتر 
از یک هفته از تعطیلی مدارس در آموزش و پرورش استان آموزش 
مجازی در دستور کار قرار گرفت تصریح کرد: تا جایی که امکان 

داشت اجازه ندادیم در آموزش دانش آموزان وقفه ای ایجاد شود.

وی با اشاره به اینکه شهریه ثابت مدارس غیرانتفاعی باید پرداخت 
شود افزود: شهریه دوم مربوط به خدمات ویژه در مدارس غیرانتفاعی 
است که شامل نهار، برگزاری اردوها، کالس های فوق العاده مانند 
زبان، کامپیوتر و استفاده از فضاهای ورزشی مانند استخر و سایر 
موارد است. اسکندری نسب خاطر نشان کرد: از آنجا که خدمات ویژه 

در زمان تعطیلی مدارس انجام نشده است توصیه و تاکید آموزش 
و پرورش استان بر عدم دریافت شهریه خدمات ویژه در مدارس 
غیرانتفاعی است اما شهریه خدمات ویژه فقط در همان پنج ماهی که 

مدارس باز بودند و این خدمات ارائه شده دریافت شود.
مدیر کل آموزش و پرورش استان کرمان در مورد آخرین وضعیت 
بازگشایی مدارس گفت: بازگشایی مدارس بر اساس تصمیم ستاد 
ملی کرونا انجام می شود و ما هم در استان کرمان تابع تصمیمات 

ستاد ملی کرونا هستیم.
وی با بیان اینکه آموزش و پرورش استان آمادگی کامل برای بازگشایی 
مدارس را دارد اما تصمیم کشوری نیاز دارد افزود: در بحث برگزاری 
امتحانات  در مقطع ابتدایی از آنجا که امتحانات به صورت توصیفی 
بوده نمره دانش آموز بر عهده معلمان است لذا امتحان به صورت 

حضوری نداریم.
اسکندری نسب تصریح کرد: در مقطع متوسطه و فنی و حرفه ای پایه 
هفتم تا دوازدهم هنوز چیزی اعالم نشده که امتحانات حضوری و 
یا مجازی برگزار شود اما ما این آمادگی را داریم که به هر شکلی که 

تصمیم گری شود از دانش آموزان امتحان گرفته و آزمون برگزار شود.

 مدیر کل آموزش و پرورش کرمان :
مدارس غیرانتفاعی نباید شهریه خدمات ویژه از دانش آموزان دریافت کنند

کمر کشاورزان جنوب کرمان شکست، نجابت کشاورزان باعث سو 
استفاده مدیران شده است.

 پیاز کاران به روز سیاه نشستن که اکثریت آنان جوانانی هست که 
سالها دنبال شغل دولتی دویدن و با مدارک دانشگاهی لیسانس، 
فوق لیسانس و دانشجوی دکتری هستند  که از بانک ها وام گرفتند 

که بتوانند از زمین بلند شوند اما به زمین فرو رفتند.
 گوجه کاران از این مدیران و متولیان کشاورزی دل بریدن و با مسدود 
جلو  بار  حامل  باری  خودروهای  با  تجمع  و  ترانزیتی  جاده  کردن 
فرمانداری رودبار  شاید بتوانند صدایشان را از حلقه سازمان جهاد 
کشاورزی جنوب و تعاون روستایی جنوب کرمان به مرکز استان و 
کشور برسانند اما ظاهرا صدای این  مدیران بلندتر و قوی تر است که 

مانع صدای کشاورزان می شود .

 متولیان کشاورزی جنوب رئیس سازمان جهاد و رئیس سازمان تعاون 
روستایی بجای حرکتی برای حمایت کشاورزان در دفترهای کارشان 

نشسته اند و زور خود را نشان وزارتخانه های همجوار می دهند. 
 آقایان مسول و مدیران جنوب اقتصاد جنوب کرمان به فنا رفت، 

کشاورزان به زبان ساده بگم بدبخت شدند. 
 استاندار محترم سازمان های تعاون روستایی شمال استان و دیگر 
رمق  نیمه  بتوانند جان های  که  کنید  فعال  رایزنی  با  را  استان ها 
کشاورزان را جان تازه ای با خرید تضمینی ببخشند و حداقل جزئی از 

ورشکستگی آنان جبران شود. 
 سپاه پاسدارن متشکریم که توانستید با خرید بیش از 800 تن که به 
موقع و بجا بود اندک نفسی به جان کشاورزان خرده دادید که کاش 

بقیه مدیران که متولی امر هستند حرکتی می کردند.

فضای مجازی جنوب کرمان چاله میدان مدیران برای همدیگر

رهبر معظم انقالب اسالمی در پیامی به مناسبت روز معلم:

کار بزرگ معلمان آموزش شکوفاسازی استعدادها برای ارزشهای متعالی است
رهبر معظم انقالب اسالمی در پیامی با تبریک روز معلم به همه معلمان 
در مدارس، دانشگاهها و حوزه های علمیه، کار بزرگ و جهاد معلمان را 
آموزش شکوفاسازی استعدادهای کودکان و نوجوانان در مسیر ارزشهای 
اسالمی و انقالبی با هدف ایجاد یک جامعه دینی عادالنه و آرمان خواه 
پرورش  این مسیر  دانستند و خاطرنشان کردند: نسل جوانی که در 
می یابد ثروتی آن چنان انبوه است که هیچ پدیده ارزشمند دیگری با آن 

برابری نمی کند.
متن پیام حضرت آیت الله خامنه ای به این شرح است:

بسمه تعالی
روز معلم را به همه ی معلمان عزیز که در مدارس و دانشگاهها و حوزه های 
علمیه به پرورش اندیشه و دانش کودکان و جوانان کشور میپردازند تبریک 

میگویم.
این سخن امام خمینی که معلمی را شغل انبیا دانستند، یک شعار 
یعلمهم  و  ویزکیهم  بود که فرموده است:  نبود، سخن قرآن  تبلیغاتی 
الکتاب و الحمکة... تزکیه و تعلیم و کتاب و حکمت الهی چهار واژه ی 
کلیدی در دعوت اسالم و همه پیامبران است. واژه کلیدی دیگر قیام به 
قسط است. در مدرسه نبّوتها، نسلهای بشر با کتاب و حکمت، آموزش 
وپرورش می یابندو آنگاه زندگی عدالت محور بنا میکنند و جوامع بشری 

بدین ترتیب به هدفهای آفرینش انسان نزدیک میشوند.
یعنی شکل گیری یک جامعه ی دینی  با همین هدف  نظام اسالمی 
عادالنه و آرمان خواه پدید آمد، و طبیعی است که نظام آموزشی کشور نیز 

نمیتواند هدفی جز هدف کّلی نظام داشته باشد.

کودک و نوجوان و جوان در کشور اسالمی می آموزد که استعداد و توان 
بالقوه ی خود را برای ارزشهای متعالی ملی یعنی ارزشهای اسالمی و 

انقالبی شکوفا کند و به کار گیرد.
این آموزش حیاتی و سازوکار تحقق آن، همان کار بزرگ و جهاد مبارکی 

است که معلمان عهده دار آن شده اند.
اسالم ما را به علم نافع فرا میخواند، علم نافع از سوئی جوان ایرانی را 
به ابزارهای الزم برای پیشرفت و اعتالی کشور و ملتش مجهز میسازد، 
و از سوئی به او هویت می بخشد و او را از وزانت و اعتبار روحی و معنوی و 

اعتماد به نفس برخوردار میکند.
نسل جوانی که در این مسیر، صیرورت و پرورش می یابد، ثروتی آن چنان 
انبوه و ذخیره ئی آنچنان عظیم است که هیچ پدیده ی ارزشمند دیگری 

برای کشور با آن برابری نمیکند.
این ثروت، محصول کار و انگیزه ی معلمان در مدارس و دانشگاهها و 
حوزه های علمیه است. رحمت و فضل خدا بر دستهای پرکار و دلهای پر 

انگیزه ی آنان باد.
نسل جوان ما بحمدالله الگوهای درخشان و برجسته ئی را هم میشناسد 

که در دنیای مادی امروز نظائر آنها را کمتر میتوان یافت.
از شهید چمران و شهید آوینی تا شهدای هسته ئی و تا شهید سلیمانی 
و تا شهید بزرگوار مطهری که در دهه ی سی از عمر خود در حوزه ی قم و 
دانشگاه تهران درخشید و در دهه ی پنجاه با بال شهادت به ملکوت اعلی 

پرکشید.
درود خدا بر شهیدان و سپاس ما به معلمان و خوشامد ما نثار نسل جوان 

خوش عاقبت ملت ایران باد.
سّیدعلی خامنه ای

۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۹

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان قلعه گنج گفت: ملخ های صحرایی 
سه هزار هکتار از تاالب جازموریان را عرصه تاخت و تاز خود قرار 

داده اند.
 غالم عباس سلیمانی نسب، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان قلعه 
گنج گفت: مبارزه با ملخ صحرایی را طی چند مرحله شروع کرده 
ایم. او پیش بینی کرد: تا اواخر خرداد ماه مبارزه با ملخ صحرایی در 

شهرستان قلعه گنج ادامه داشته باشد.
سلیمانی نسب تصریح کرد: با توجه به کمبود امکانات در صورت 
هجوم این ملخ ها به اراضی کشاورزی، از تراکتور داران شهرستان 
الزم را برای همکاری برای کنترل این آفت مخرب داشته باشند تا که دارای دستگاه های سمپاشی هستند خواهشمندیم که آمادگی 

به مزارع و باغ های کشاورزان آسیبی وارد نشود. همچنین احمدی، 
مسئول آمادگاه مبارزه با ملخ صحرایی در جنوب کرمان گفت: ۵۰ 
هزار هکتار از اراضی تاالب جازموریان که دارای شرایط رشد و تخم 
ریزی ملخ صحرایی است در حال حاضر یا باتالقی هستند و یا در 
محاصر رودخانه هلیل رود می باشند که کار مبارزه با ملخ صحرایی 
را برای ما دشوار کرده است. او افزود: همچنین وجود تپه های بزرگ 
شن های روان نیز امکان عبور خودرو را برای ما محدود کرده است. 
احمدی گفت: از کشاورزان خواهشمندیم هر چه سریع تر محصول 
خود را برداشت کنند تا در صورت هجوم این ملخ ها به کشاورزان 

خسارتی وارد نشود.

تاخت و تاز ملخ های صحرایی در تاالب جازموریان
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فراخوان دریافت اطالعات صاحبان 
مشاغل فرهنگی، هنری و رسانه ای 
متقاضی دریافت حمایت دولتی برای 

جبران خسارت کرونا اعالم شد. 
کل  اداره  عمومی  روابط  گزارش  به 
جنوب  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ 
کل  مدیر  اسحاقی  حسین  کرمان، 
فرهنگ و ارشاد اسالمی جنوب کرمان 
در این باره، گفت: با توجه به ضرورت 
مشاغل  صاحبان  اطالعات  ارائه 
آسیب  ای  رسانه  و  هنری  فرهنگی، 
دیده در بحران کرونا به وزارت کار، رفاه 
و تأمین اجتماعی، برای بهره مندی از 
بسته های حمایتی دولت، صاحبان 
مشاغل فرهنگی، هنری و رسانه ای 
متقاضی دریافت حمایت دولتی برای 
با  توانند  می  کرونا  خسارت  جبران 
مراجعه به درگاه اطالع رسانی وزارت 
آدرس   به  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ 
درخواست   www.farhang.gov.ir

خود را ثبت کنند.  
را فرهنگی،  وی رسته  های مشاغل 
محتوای  تولید  و  ای  رسانه  و  هنری 
زمان  کرد:  بیان  و  دانست  دیجیتال 
مراجعه و ثبت درخواست در سامانه به 

تفکیک رسته زیر می باشد:
  اسحاقی گفت: نمونه رشته فعالیت  
رسته  هر  در  حقیقی  اشخاص  های 

عبارتند از :
  رسته فرهنگی :

  نشر
 چاپ

 ادبیات
 قرآن و عترت

 عرضه محصوالت فرهنگی
 زیارتی  

 دیگر فعالیت های مرتبط
·        رسته هنری :

 سینما
 موسیقی

 هنرهای تجسمی
 تئاتر و  هنرهای نمایشی

 هنرهای سنتی
 مد و  لباس

 عرضه محصوالت هنری
 دیگر فعالیت های مرتبط

·        رسته رسانه ای و تولید محتوای 
دیجیتال :

 روزنامه  نگاری
عکاسی  و  طراحی  خبرنگاری،   

مطبوعاتی
 تولید محتوای دیجیتال

 عرضه محصوالت رسانه ای
 عرضه محصوالت فرهنگی و هنری 

دیجیتال
 دیگر فعالیت  های مرتبط

نمونه   واحدهای کسب و کار  فعال در 
هر رسته:

·        رسته فرهنگی :
 انتشارات

 کتاب فروشی
 موسسه فرهنگی و هنری
 مجتمع فرهنگی و هنری

 موسسه قرآن و عترت
 چاپخانه و واحد های وابسته

 فروشگاه فرهنگی
 کافه کتاب

مراکز مهارت آموزی زبان های خارجی
 دفاتر خدمات زیارتی

محصوالت  عرضه  فروشگاه های 
فرهنگی

 مراکز پخش و توزیع کتاب و کاالهای 
فرهنگی

 دیگر کسب و کار های مرتبط

·        رسته هنری :
 موسسه تک منظوره هنری

)سینمایی،  هنری  آزاد  های  گروه    
موسیقی، تئاتر، بازی  های نمایشی 

و ...(
 سالن های سینما

 سینما سیار
 استودیوهای صوت و تصویر

 مزون ) خانه مد و لباس (
 سالن تئاتر
 تماشاخانه

 فروشگاه و بازارچه آثار هنری
 آموزشگاه آزاد هنری

 نگارخانه
 کافه گالری

مانند   ( هنری  آثار  تولید  کارگاه   
سفالگری و... (

 هنرستان آزاد
 توزیع و پخش فیلم

 دیگر کسب و کار های مرتبط
محتوای  تولید  و  ای  رسانه  رسته 

دیجیتال :
 موسسه یا شرکت فرهنگی دیجیتال

 ناشر دیجیتال
 مراکز تکثیر حامل  های دیجیتال

 استودیوهای صوت و تصویر
 پیام رسان و شبکه اجتماعی

 خبرگزاری و پایگاه خبری
 موسسه مطبوعاتی و رسانه ای

 کیوسک فروش مطبوعات
 دفتر روزنامه و نشریات

 مرکز پخش و توزیع نشریات
 دفتر سرپرستی و نمایندگی مطبوعات

 کانون آگهی و تبلیغات
 پلتفرم برخط آثار دیداری و شنیداری

محصوالت  عرضه  فروشگاه های   
فرهنگی دیجیتال

 مراکز شتابدهی و نوآوری تولید و نشر 
دیجیتال
 گیم نت

 ناشر بازی
های  بازی  توزیع  و  پخش  شرکت   

رایانه  ای
 مرکز عرضه بازی رایانه  ای

 شهربازی الکترونیک
 دیگر کسب و کار های مرتبط

اسحاقی رعایت موارد زیر برای ثبت 
و  دانست  ضروری  متقاضیات  نام 
عنوان کرد: راهنمای ثبت نام صاحبان 
مشاغل فرهنگی، هنری و رسانه  ای 
دولتی  حمایت  دریافت  متقاضی 
به شیوه  کرونا  برای جبران خسارت 

زیر است:
-  ثبت  نام با درج کد ملی و شماره تلفن 
همراه اختصاصی متقاضی امکانپذیر 

است.
- بعد از ثبت نام فرم اطالعات اشخاص 
حقیقی و واحد کسب و کار را بر اساس 
باید  فعالیت  رشته  و  فعالیت  رسته 

تکمیل نمایید
- افراد حقیقی هستید که به صورت 
خویش  فرما و یا برای مراکز فرهنگی، 
قرارداد  بدون  رسانه  ای  و  هنری 
بیماری  شیوع  از  پیش  استخدامی 
کرونا فعالیت داشتند با انتخاب گزینه 
اشخاص حقیقی بعد از ثبت نام و ورود 
اشخاص  مخصوص  فرم  سامانه،  به 

حقیقی را تکمیل کنند.
- مدیران کسب و کارهای فرهنگی، 
صاحب  دارای  رسانه  ای  و  هنری 
امتیاز حقیقی یا حقوقی، با انتخاب 
گزینه واحد کسب و کار فرم مخصوص 

اشخاص حقوقی را تکمیل کنند...

 رییس سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان گفت: کرونا 
هفت  کشاورزی  بخش  به  تومان  میلیارد  و ۲۰۰  هزار   ۲

شهرستان این منطقه خسارت وارد کرد.
سعید برخوری در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: این میزان 
خسارت بر اساس بررسی کارشناسان برآورد شده که تمامی 
موارد به صورت تفکیک شده در زیر بخش های مختلف 
احصا و به مسووالن استانی و وزارت جهاد کشاورزی اعالم 

شده است.
وی ادامه داد: پیگیری های الزم برای تامین جبران خسارت 

و تخصیص منابع مالی مورد نیاز صورت گرفته است.
وی تصریح کرد: کرونا به زیر بخش های اصناف و واحدهای 
تولیدی کوچک و متوسط، از جمله صنایع کشاورزی، دام و 
طیور، شیالت، زراعت و باغبانی و حفظ نباتات خسارت وارد 
کرد. رییس سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان با بیان 
اینکه بخش کشاورزی از مهم ترین بخش های این منطقه 
است که در زندگی مستقیم و غیرمستقیم مردم این منطقه 
اثر می گذارد، گفت: شیوع ویروس کرونا بر مشاغل مختلفی 
این  اثر منفی گذاشته ولی بیشترین میزان خسارت در 

منطقه به بخش کشاورزی وارد شده است.
وی افزود: بخش کشاورزی جنوب کرمان تا چند ماه قبل از 
رونق خوبی در زمینه تولیدات، حمل و نقل و بازار محصوالت 
برخوردار بود ولی متاسفانه با شیوع ویروس کرونا آثار و تبعات 
اقتصادی آن در زیر بخش های مختلف کشاورزی باعث 

توقف طرح های تولیدی شد.
نخریدن  و  قیمت  شدید  کاهش  داد:  ادامه  برخوری 
مصرف،  و  تقاضا  کاهش  دلیل  به  کشاورزی  محصوالت 
کاهش و ممنوعیت صادرات محصوالت کشاورزی و وقفه در 
اجرای وظایف حاکمیتی )فنی و بهداشتی( دیگر مواردی 
هستند که بر زیربخش های اقتصادی کشاورزی جنوب تاثیر 

گذار بوده  است.

مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان کرمان 
گفت: مردم در انتخاب روش آزاد سازی مستقیم عجله نکنند 

در حال حاضر بخشنامه اجرایی ابالغ نشده است.
شرکت های کرمان در وضعیت مطلوبی قرار دارند

به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان 
از کرمان، توحیدی مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری سهام 
عدالت استان کرمان گفت: مردم در انتخاب روش آزاد سازی 
مستقیم عجله نکنند یا با آگاهی و تحقیق، انتخاب کنند، 

چون در حال حاضر بخشنامه اجرایی ابالغ نشده است.
قبل  از  آزادسازی  روش های  خصوص  در  چون  افزود:  او 
اطالع رسانی نشده بود سهام داران برای انتخاب روش آن 

سردرگم شده اند.
او در پاسخ به سواالت دارندگان سهام عدالت که چه نکاتی 
را باید درباره آزادسازی سهام بدانیم؟ تصریح کرد: در روش 
سهام  مدیریت  و  نگهداری  حفظ،  مسئولیت  مستقیم؛ 
اختصاص یافته به عهده سهام دار بوده و برای حفظ ارزش 
سهام تخصیص یافته، قابلیت نقل و انتقال سهام به فرد 
دیگر و فروش آن براساس محدودیت های زمانی و مقداری 
تعیین شده توسط شورای عالی بورس امکان پذیر خواهد 

بود.
توحیدی افزود: مطابق قانون تجارت، از این پس افرادی که 
روش مستقیم را انتخاب کرده اند سهام دار محسوب شده 
و از مزایای سهام تخصیص یافته ازجمله سود و ... بهره مند 

خواهند شد.
او عنوان کرد: در طرح آزاد سازی سهام عدالت با استفاده 
از »روش سهام داری غیر مستقیم«؛ مالکیت و مدیریت 
سهام عدالت سهام دار از طریق شرکت های سرمایه گذاری 
استانی ساماندهی خواهد شد و سهام دار حق انتقال به غیر 

و دخل و تصرف در آن را نخواهد داشت.
او با اشاره به سوال بسیاری از سهام داران که آیا با انتخاب 
روش غیرمستقیم، یعنی واگذار کردن مدیریت و ساماندهی 
سهام عدالت به شرکت های سرمایه گذاری استانی، امکان 
صورت  در  داران  سهام  گفت:  دارد؟  وجود  سهام  فروش 
واگذاری مدیریت سهام به شرکت های سرمایه گذاری استانی 
)روش غیرمستقیم( نمی توانند سهام خود را بفروشند، این 
سهام داران در این روش با یک واسطه سهام خود را مدیریت 

می کنند.
مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان کرمان 
افزود: اینطور نیست که در این روش کال امکان فروش وجود 

نداشته باشد، یعنی فعال ساز و کار های آن وجود ندارد.
او با اشاره به اینکه مقرر شده است برای کسانی که روش 
غیرمستقیم را انتخاب می کنند سازمان بورس، ساز و کار ها 
را تصویب و ابالغ کند تصریح کرد: در انتخاب روش غیر 
مستقیم، ارزش سهم باالتر می رود و شرکت های کرمان در 

وضعیت مطلوبی قرار دارند.

کرونا بیش از ۲هزارمیلیاردتومان 
به کشاورزی جنوب کرمان 

خسارت زد

مردم در انتخاب روش 
آزاد سازی مستقیم سهام 

عدالت عجله نکنند

فراخوان ثبت اطالعات صاحبان 
کسب و کارهای فرهنگ، هنر و 
رسانه متضرر از کرونا اعالم شد

 رییس دانشگاه علوم پزشکی جیرفت گفت: اگر فاصله گذاری اجتماعی 
هوشیارانه رعایت نشود وارد موج دوم و یا حتی سوم کرونا خواهیم شد.

دکتر »اصغرمکارم« در گفت و گو با ایسنا با بیان اینکه بیم آن می رود، 
جنوب استان کرمان هم با موج دوم و سوم کرونا روبرو شود، افزود: باید 
فاصله گذاری اجتماعی هوشیارانه اجرا گردد تا وارد موج دوم و سوم کرونا 

نشویم.
وی با بیان آخرین وضعیت کووید ۱۹ در جنوب کرمان اظهار کرد: بر 
اساس آخرین آمارهای آزمایشگاهی مجموع بیماران مبتال به ویروس کرونا 
در ۷ شهرستان حوزه تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی جیرفت به ۴۷ 
نفر افزایش یافته است و تعداد جانباختگان این بیماری نیز تاکنون ۳ مورد 

است.
مکارم نسبت به آغاز شیوع موج بعدی بیماری کرونا در جنوب استان 
کرمان هشدار داد و تصریح کرد: احتمال دارد ویروس کووید ۱۹ دوباره 

اوج بگیرد و شاهد بروز موج دوم این بیماری در روزهای آینده  باشیم.
دکتر مکارم با بیان اینکه سواالتی در اذهان عمومی هست که رفتار ویروس 
چگونه خواهد بود؟ ویروس ضعیف یا قوی تر می شود؟ نسبت به گرما 
حساس است یا خیر؟ خاطرنشان کرد: همه این سواالت جزو ابهاماتی 
این ویروس شناخته نشده اما مهم این است که باید توجه کنیم رفت و است که در ذهن دانشمندان ویروس شناسی دنیا نیز مطرح است. هنوز 

آمدها تا چه حد افزایش پیدا می کند و وجود خطر ابتال به بیماری کرونا در 
دل رفتارهای مردم همراه با فعالیت های روزانه آنها خواهد بود.

رییس دانشگاه علوم پزشکی جیرفت با تشریح مولفه های موثر بر وضعیت 
قرمز منطقه گفت: خطر کرونا همچنان در جامعه وجود دارد و تا زمانی که 
ویروس وجود دارد و افراد ناقل در بین مردم تردد داشته باشند، به معنای 

وضعیت قرمز خواهد بود.
وی از نحوه تردد های غیرضرور در سطح شهرها انتقاد کرد و افزود: عده 
ای با تردد غیرضرور در شهر رفتارهای بهداشتی را نادیده می گیرند. 
سازمان بهداشت جهانی اعمال محدودیت تردد و تماس افراد را ابزار 
کنترلی ویروس امری الزامی دانسته لذا باید مردم بیش از پیش در رعایت 

نکات بهداشتی همکاری داشته باشند.
مکارم عبور از موج بعدی کووید ۱۹ را مستلزم توجه به هشدارهای وزارت 
بهداشت و سازمان بهداشت جهانی دانست و خاطر نشان کرد: اگر افراد 
فاصله یک و نیم تا ۲ متر و بهداشت دست و صورت را رعایت کنند و از 
سوی دیگر افراد آلوده در جامعه کمتر حضور داشته باشند یا اصال از منزل 
خارج نشوند و همچنین بتوان افراد ناقل بیماری را به موقع شناسایی و 
ایزوله کرد قطعاا وارد مرحله فاجعه نخواهیم شد که همه این موارد نیز به 

رفتار مردم بستگی دارد.

رییس دانشگاه علوم پزشکی جیرفت: 

خطر ابتال به کرونا در دل رفتارهای مردم است

جلسه بزرگداشت مقام معلم  درعنبراباد برگزار شد 
 جلسـه بزرگداشـت مقام معلم با حضور حاج آقا سـاالری 
امام جمعه عنبرآباد، رئیسی فرماندار شهرستان عنبرآباد، 
سـبحانی دادسـتان، سـاالری مدیـر آمـوزش و پـرورش و 

معاونیـن در محـل اداره آمـوزش و پرورش برگزار شـد 
  فرمانـدار عنبرآبـاد در ایـن مراسـم ضمن قبولـی طاعات 
و عبـادات و تبریـک هفته معلـم افزود: معلمـان ایثارگران 

عرصـه آمـوزش انـد و احتـرام به جایـگاه آنهـا از ضروریات 
بـوده و همه مردم جامعه و ادارات باید به آن پایبند باشـند 
زیـرا یکـی از شـاخصه هـای مهـم نظـام، بعـد فرهنگـی 
اسـت و فرهنگیان بعنـوان بـازوان جامعه اجتماعی نقش 

اساسـی در تقویـت فرهنگ جامعـه دارند 
مراسـم  برگـزاری  پـرورش  و  آمـوزش  شـورای  رئیـس   

بزرگداشـت مقـام معلـم را، باعـث پایـداری و تحکیـم پایـه 
هـای نظـام و تحقـق آرمانهـای اساسـی انقالب اسـالمی 
توصیـف کـرد و بـر ضرورت همـکاری همه دسـتگاهها در 
تقویـت و پشـتیبانی برنامه های گرامیداشـت هفته معلم 
تاکیـد کـرد   در پایـان بـا اهـدای لـوح سـپاس از معلمین 

نمونـه تقدیـر بعمـل آمد 

سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: اعتقاد دارم مقام معظم رهبری از 
دیپلمات های برجسته دنیا و یک استراتژیست هستند و دنیا هم به آن 

اذعان دارند.
به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، »سید عباس موسوی« 
شب گذشته در برنامه ای تلویزیونی، وزارت خارجه در همه کشورها را 
نیمی از دولت توصیف کرد و گفت: رفتار، منش و دیدگاه های دولت ها 
در سطح جهان با وزارت خارجه آن سنجیده می شود هر چه حوادث و 

اتفاقات دنیا بیشتر باشد، بیشتر بروز و ظهور داریم.
سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به اتفاقات سال های گذشته، 
ادامه داد: روند تحوالت بین المللی به دالیل مختلفی چون ژئوپلیتیک 
تا تکنولوژیک و حتی اقتصادی شتاب بیشتری گرفته و هر کشور باید 

جایگاه خود را در این تحوالت تبیین و موضع خود را مشخص کند.
موسوی، درباره پروتکل پوشش دیپلمات ها گفت:  در وزارت خارجه های 
مختلف دپارتمانی به نام اداره کل تشریفات وجود دارد و برخی معتقدند 
50 درصد کار سیاست خارجی، پروتکل تشریفات است از طرز پوشش 
تا نحوه دست دادن، نشستن، نحوه مذاکره، تعداد افراد و ضیافت هایی 
که شرکت می کنند همه براساس اصول و قوانین خاصی است که باید 

انجام شود.
وی به نحوه ارتباطات خود با سخنگویان پیشین وزارت امور خارجه 
اشاره کرد و گفت: بیشترین رفاقت را با سید عباس عراقچی دارم؛ وی 
خیلی صبور، متین، دقیق، و یک دیپلمات برجسته و آگاه است. هر 
کدام از سخنگوها ویژگی های خاص داشتند، از آقای آصفی گرفته تا 
مرضیه افخم که نخستین سخنگوی زن و نخستین زن سفیر هر کدام 

ویژگی خاصی داشتند.

سخنگوی وزارت امورخارجه این جمله رهبری که »بنده دیپلمات 
نیستم انقالبی ام«، را موضع گیری دقیق دانست و خاطرنشان کرد: 
به نظر من ایشان رهبر انقالب هستند و ضمن اینکه اعتقاد دارم از 
دیپلمات های برجسته دنیا و یک استراتژیست هستند و دنیا هم به آن 
اذعان دارد. فردی که دنیا، مناسبات، نقاط ضعف کشورها و حتی افراد 
را می شناسند و تصمیم گیری می کنند. البته رهبری در فرمایش های 
خودشان وقتی می خواهند به صراحت بگویند اینگونه سخن می گویند 
و به این معنی نیست دیپلمات ها انقالبی نیستند به این معنی است 
دیپلمات ها کمی مالحظه دارند و گاهی این مالحظات ایجاب می کند 

اما در ایشان به عنوان رهبر انقالب، مالحظات وجود ندارد.
وی با بیان اینکه از 14 سالگی در جبهه بوده و برای حضور در جبهه 
شناسنامه را دستکاری و سه سال بزرگتر کرده بود، گفت: از انتهای 
شناسنامه بخشی را کندم و به جای متولد 50 نوشتم 47 و کپی کردم 

که شناسنامه ام بعدها مخدوش شد. سال 64 جبهه کردستان و بعد در 
عملیات آزادسازی مهران بودم. اواخر جنگ در عملیات بیت المقدس 
7 حضور داشتم. حضور من در جبهه بین 64 تا 67 به صورت متناوب 

بود که در مجموع یک سال شد.
موسوی درباره مطالبه شخصی خود در مواجهه با ترامپ گفت: ترامپ 
راجع به ایران خیلی اشتباه می کند، ما و مردم ما را نمی شناسد و  فکر 

می کند زرنگ است و باید اجازه داد فکر کند زرنگ است.  
نظرات  به  نکردن  گوش  و  خودشیفتگی  را  ترامپ  ضعف  نقطه  وی 

کارشناسان و انجام تصمیمات غریزی و سریع عنوان کرد.
سخنگوی وزارت امور خارجه درباره حواشی پیش آمده در بحث کرونا 
گفت: نگاه های افراطی و تفریطی همه جا است اما نباید به حواشی 
توجه کرد؛ روابط خارجی مستقل و متواضعی داریم و افتخار جمهوری 

اسالمی ایران این است که کشور مستقلی است.
وی ادامه داد: اصل در روابط خارجی، عمل بر روابط مستقل است. 
نگاه وزارت خارجه نگاه و عمل به منافع ملی است.  کشور چین که 
اوایل این بیماری رخ داد اوایل مقداری کمک کردیم و مقداری جنس 
فروختیم؛ مردم ما با ساختن ویدئو با آنان ابراز همدردی کردند و آنان 
هم به ما پاسخ دادند. کما اینکه از کمک کشورهای دیگر هم  قدردانی 
کردیم و پاسخ دادیم و اینها دلیل براین نیست به کشوری گرایش داشته 

باشیم.
موسوی تصریح کرد: بر میزان و مبنای احترام و اذیتی کشورها واکنش 
متقابلی انجام می دهیم. آمریکایی ها واقعا دنبال گل آلود کردن فضا، 
ماهی گیری خاص و دنبال این هستند که هم سرکوفت بزنند و هم 

کمکی به رخ بکشند اما آن را انجام ندهند

سخنگوی وزارت خارجه: دنیا به استراتژیست بودن رهبر معظم انقالب اذعان دارد

بر
خ

پروتکل های  ادارات  بعضی  در  اینکه  به  اشاره  با  کرمان  استاندار   
بهداشتی رعایت نمی شود، گفت: نظارت ها تشدید و با مدیر خاطی 

دستگاه اجرایی برخورد قانونی می شود.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری کرمان، 
محمد جواد فدایی تصریح کرد: باید برای بعضی ادارات که مراجعات 

و ازدحام بیشتری وجود دارد پروتکل خاص تهیه و ابالغ شود.
با اشاره به اینکه شهرهای رودبار جنوب، ریگان،  استاندار کرمان 
فاریاب، فهرج، کهنوج، کوهبنان و منوجان در استان کرمان دارای 
پرورش  و  آموزش  کرد:  بیان  هستند،  سفید  و  خطر  کم  وضعیت 
درخواست داده بود کالس های تقویتی در منوجان برگزار شود که 

مصوب شد با رعایت پروتکل های بهداشتی، انجام شود.
فدایی اظهار کرد: تعطیلی ادارات در روزهای پنجشنبه در اختیار 
استان نیست و مکاتبات زیادی با تهران در این زمینه داشته ایم اما 

تاکنون اتفاق خاصی نیفتاده است.
آغاز به کار مدارس از ۲۷ اردیبهشت در شهرهای سفید

وی افزود: بر اساس مصوبه ستاد ملی، کشور به شهرستان های با خطر 
کم، متوسط و خطر باال تقسیم شده و قرار است در شهرستان های 
دارای وضعیت سفید نماز جماعت و جمعه براساس پروتکل برگزار 

شود و مدارس از ۲۷ اردیبهشت آغاز به کار کنند و منتظر دریافت 
دستورالعمل ها در این زمینه هستیم.

و  برگزاری جشنواره ها  اینکه  بر  تاکید  با  ادامه  در  کرمان  استاندار 
اجتماعات کماکان تعطیل و ممنوع است بیان کرد: مصوب شد 
فرمانداری بردسیر برای جشنواره گل محمدی در شهرستان بردسیر 

برنامه ریزی نکند.
فدایی گفت: مصوب شد پلیس راه، اتوبوس ها و خودروهای کرایه ای 

بین شهری را کنترل کنند که اگر مسافر اضافه بر پروتکل داشته 
باشند، برخورد قانونی و مسافران به خودروی دیگر منتقل شوند.

وی تصریح کرد: اعالم شد ماسک تولیدی در استان کرمان مازاد بر 
نیاز است که قرار است کمیته مربوطه در خصوص نحوه استفاده از 

آن تصمیم گیری کند.
استاندار کرمان بیان کرد: اداره کل عشایری استان کرمان اعالم کرد 
برای کاهش تماس با جوامع روستایی در مسیر، کوچ عشایر به صورت 
مکانیزه انجام شود و قرار شد از امکانات سپاه و ارتش در این زمینه 

استفاده شود.
نانوایی های  مشکل  حل  زمینه  در  کارگروهی  قرار شد  افزود:  وی 
روستای ده زیار شهرستان کرمان، رسیدگی و نتیجه را در جلسه آینده 

ارائه کنند.
بافت  شهرستان  نام  کرمان  استانداری  عمومی  روابط  گزارش  به 
نیز از سوی ستاد ملی جزو شهرهای دارای وضعیت سفید اعالم 
شده اما دانشگاه علوم پزشکی کرمان روی آن بحث دارد. بیست و 
سومین جلسه ستاد استانی مدیریت بیماری کرونا ظهر یکشنبه ۱۴ 
اردیبهشت ماه در سالن شهید مرتضوی استانداری کرمان برگزار شد.

استاندار کرمان: 

پروتکل های بهداشتی در برخی ادارات کرمان رعایت نمی شود

موکب داران اربعین این روزها به کمک آسیب دیدگان از 
ویروس کرونا آمده اند و خدمات ارزنده ای به مردم ارائه می 

کنند.
پنج سال از دلدادگی برای زائران امام حسین )ع(، خدمات 
رسانی به عاشقانی که پیاده خود را در اربعین امام حسین 

)ع( به حرم معشوق می رساندند، می گذرد.
بیماری  و  سختی  روزهای  این  در  داران  موکب  این  حاال 
آستین های همت را باال برده تا به آسیب دیدگان کرونا و مردم 
شهرستان های جنوبی استان کرمان کمک کند تا شاید 
گوشه ای از مبارزه با ویروس محنوس کرونا در این شرایط 

حساس، را بگیرند.
 حسن اسدی مقدم مدیر اجرایی موکب شهدای مدافع 
حرم شهرستان عنبرآباد در گفت و گو با خبرنگار گروه استان 
های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان، گفت: ۵ سال است 
موکب شهدای مدافع حرم شهرستان عنبرآباد را راه اندازی 
کردیم ،این موکب با هدف خدمات رسانی به زائرین اربعین 
امام حسین )ع( در مسیر پیاده روی در کشور عراق تاسیس 
شد. او گفت:، اما امسال با توجه به شیوع ویروس کرونا در 
کشور اعضای این موکب هم برای کمک به مردم پای کار 
آمدند. اسدی مقدم با اشاره به اینکه از فروردین ۹۹ اعضای 
موکب شهدای مدافع حرم شهرستان عنبرآباد با راه اندازی 
گارگاه ماسک دوزی، جمع آوری کمک و ضدعفونی کردن 
جیرفت  و  عنبرآباد  شهرستان های  روستا های،  و  شهر ها 
حذمات خود را آغاز کردند، اظهار کرد: این موکب روزانه هزار 
و  ۲۰۰ ماسک را تولید وبه صورت رایگان در بین مردم توزیع 

می کند.

خبرهای غیررسمی حکایت از عزل دکتر علی ساالری 
مقدم معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی جیرفت 

دارد.
علت عزل دکتر ساالری مقدم چیست؟

ساالری مقدم مرد شماره یک مقابله با ویروس کرونا 
در جنوب کرمان بود که بهترین اقدامات مقابله ای را 

انجام داد.

موکب کمک به شکست کرونا 
در جنوب کرمان

مرد شماره یک مقابله با ویروس 
کرونا در جنوب کرمان عزل شد؟

معاون توسعه مدیریت و منابع اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی جنوب کرمان 
گفت: مجتمع های فرهنگی هنری ادراه کل فرهنگ و ارشاد اسالمی جنوب 
کرمان در راستای اشتغال زایی، برای جوانان به بخش خصوصی واگذار می 

شود.
به گزارش روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی جنوب کرمان، 
حسن احمدیوسفی در این باره گفت: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
جنوب کرمان در نظر دارد به استناد ماده 5 قانون تنظیم مقررات مالی دولت 
و آیین نامه اجرایی آن و سایر قوانین و مقررات مربوطه از جمله ماده 24 قانون 
مدیریت خدمات کشوری و قانون برگزاری مزایده عمومی برخی از فضاهای 
فرهنگی و هنری خود را در شهرستان های جنوبی بصورت اجاره ساالنه 

واگذار نماید.
وی  با اشاره به اجرای طرح واگذاری مجتمع های فرهنگی و هنری این منطقه 

به بخش خصوصی، افزود: ایجاد اشتغال در حوزه فرهنگ و هنر، بهبود 
خدمات فرهنگی و هنری به مردم، استفاده حداکثری از ظرفیت هنرمندان، 
افزایش بهره وری از امکانات مجتمع و دقت بیشتر در نگهداری از اموال 
مجتمع، اصالح نظام خدمت و بهبود عملکرد و باال بردن جنبه حاکمیتی و 
نظارتی ادارات فرهنگ و ارشاد اسالمی و جلب مشارکت بخش خصوصی در 

فعالیت های فرهنگی و هنری از اهداف این طرح به شمار می رود.
احمدیوسفی با تاکید براینکه اولویت واگذاری به افراد بومی منطقه است، 
عنوان کرد: متقاضیان می توانند پس از اعالم فراخوان در روزنامه های رسمی 

و سایت اداه کل برای شرکت و اعالم آمادگی به این اداره کل مراجعه نمایند.
الزم به ذکر است مجتمع های مذکور طی یک مرحله از سال 1395  به مدت 
سه سال بصورت واگذاری  مدیریت به بخش خصوصی واگذار گردیده بودند و 

در این راستا اداره کل مقام اول کشوری را کسب کرده است

واگذاری مجتمع های فرهنگی وهنری جنوب کرمان به بخش خصوصی
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گره ای که بعد از ۱۳ سال بدست مهندس دینا شهردار عنبرآباد باز شد

 مهندس دینا شهردار عنبرآباد در مدت تصدی این جایگاه 
خدمات بی نظیری در شهر عنبرآباد انجام داده است که 
می توان گفت پازل خدمات مهندس دینا در حال کامل 

شدن است.
کمربندی شهر عنبرآباد پس از سالها تکمیل شد. 

در حالی که کمربندی شهر عنبرآباد  سالها بصورت نیمه 
تمام رها شده بود به همت مهندس دینا مسیر کمربندی 
بازگشایی و آسفالت این مسیر  آغاز شد تا با تکمیل آن تردد  

در این مسیر به سهولت انجام و ترافیک سطح شهر روان 
تر شود. 

آسفالت کمربندی پیامبر اعظم )ص( شهر عنبراباد بیش 
ازیک دهه انتظار مردم را در برداشت و اکنون خوشحالی 

ورضایت مردم از این کار مهم را به نمایش می گذارد. 
شهر،  اسالمی  شورای  رییس  کوهستانی  مهندس   
جهانشاهی  نایب رییس شورا ، نوزادی، ساالری وبهادری 
دیگر اعضای شورای شهر از روند اجرای این پروژه مهم 

بازدید نمودند.  شهردار عنبرآباد در حاشیه بازدید از این 
پروژه گفت:با وحدت و همدلی مجموعه شورای شهر و 
حمایت های فرماندار محترم  وسایر مسئولین توانستیم 

کمربندی عنبرآباد را پس از سالها تکمیل نماییم. 
وی گفت:اعتباری بالغ بر5میلیارد ریال جهت زیرسازی و 

آسفالت این مسیر هزینه خواهد شد. 
وی خاطرنشان کرد:با تکمیل این پروژه عالوه بر افزایش 
ارزش امالک مجاور کمربندی تردد  شهروندان به سهولت 

انجام خواهد شدو ترافیک در سطح شهر روان تر می شود . 
شهردار عنبراباد درپایان اشاره نمود:

بسیار خرسندم که باالخره خواسته دیرینه مردم شهرم 
محقق شد وکمربندی پیامبر اعظم)ص(پس از بازگشائی 

زیر سازی واسفالت  گردید. 
از حمایتهای  : الزم میدانم  دینا تصریح کرد  مهندس 
استاندار محترم ،فرماندار محترم،اعضای محترم شورای 
شهر و پرسنل خدوم شهرداری  ،  آقای داوریان رئیس 

محترم دادگستری ،جناب آقای سبحانی دادستان محترم 
وخاصتا مالکین محترم این معبر که نهایت همکاری را 

داشتند تقدیر و تشکر بعمل آورم.
و در ادامه مهندس کوهستانی رییس شورای شهر عنبرآباد 
در این بازدید میدانی از پروژه آسفالت کمربندی شهر 

عنبراباد  گفت:
ارامش ورضایت مردم در رفت و آمد از این معبر به لحاظ 
شلوغی سایر مسیرها برای ما خیلی مهم وخوشحال 

دراین  بسیارخوبی   برنامه های  وانشاالله  کننده است 
مسیربه همت شهردار توانمند عنبراباد خواهیم داشت. 

بیان  نایب رییس شورا  همچنین مرتضی جهانشاهی 
نمود: بالتکلیف بودن این معبرمهم وضروری در این مدت 
طوالنی باعث عدم آبادانی امالک وشهرک های قرارگرفته 
دراین مسیر بوده که اکنون به حول و  قوه الهی با تالش 
عزیز درشورای شهر  و همت همکاران  شهردار محترم 

وشهرداری این جریان خوب، اتفاق افتاده است.

تجلیل از اعضای شورای اسالمی شهر دوساری
تشـکیل  سـالروز  مناسـبت  بـه  مراسـمی  طـی 
شـوراهای اسـالمی بـا حضـور محمـود رئیسـی 
شـهردار  داوری  مهنـدس  و  عنبرآبـاد  فرمانـدار 
دوسـاری  از اعضـای شـورای شـهر دوسـاری در 
محـل فرمانـداری عنبرآبـاد تجلیل به عمـل آمد. 
 ��محمود رئیسـی فرماندار عنبرآباد در این جلسـه  
گفت:فلسـفه شـورا یعنی مشـورت کـردن از خرد 

جمعـی اسـتفاده کـردن ،شـورا بایـد قانـون منـد 
باشـد و مصوبـات طبق قانون باشـد 

 ��وی گفت:آنچـه بـرای مـا مانـدگار اسـت خدمت 
صادقانـه بـه مـردم اسـت بایـد بـا روی باز بـا مردم 
برخـورد کنیم و مردم دار باشـیم آنچـه که ما داریم 

از مردم اسـت 
همدلـی  وحـدت  بـا  افزود:امیـدوارم  ��رئیسـی   

بتوانید مشـکالت حـوزه کاری خـود را به حداقل 
برسـانید واز فرصـت پیـش آمـده بـه نحـو مطلوب 

کنیم  اسـتفاده 
بـه مناسـبت سـالروز تشـکیل   ��گفتنـی اسـت 
شـوراها از شـورای شهر دوساری توسـط فرماندار 
عنبرآبـاد وشـهردار  دوسـاری تقدیر به عمـل آمد. 

 روابط عمومی فرمانداری شهرستان عنبرآباد

به مناسـبت روز کارگر  با حضور مجید داوری شـهردار 
دوسـاری و اعضـای شـورای اسـالمی شـهر دوسـاری 
از کارگـران شـهرداری بـا اهـداء لـوح تقدیـر و هدایایـی 
تجلیـل بعمـل آمد و همچنین بـه تمام پرسـنل کارگری 

ماسـک و دسـتکش تحویـل داده شـد. 
 ��مجیـد داوری شـهردار دوسـاری در حاشـیه ایـن مراسـم 
گفت:حجـم باالیـی از فعالیـت هـا و خدمات شـهرداری بر 
دوش کارگـران زحمتکـش اسـت ،امـروز بـا دسـتان پرتـوان 
کارگـران هـر روز خدمات این مجموعه تجلی بیشـتری پیدا 

مـی کند. 
 ��داوری با شـاره به اینکه توسـعه ؛آبادانی و داشـتن شـهری 
پاک در گرو تالش کارگران شـهرداری اسـت،گفت:کارگران 
پذیـر  ومسـئولیت  متعهد،پرتـالش  دوسـاری  شـهرداری 
هسـتند ودر پیشـبرد و انجام خدمت به مـردم تالش خوبی 
دارنـد.   ��گفتنـی اسـت در پایـان ایـن آییـن بـا اهـدای لوح 

وهدایایـی از کارگـران شـهرداری تجلیـل بعمل آمد 

تجلیل از کارگران شهرداری دوساری  به مناسبت روز کارگر


