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در سالی که تورم و تشدید تحریم ها خلل زیادی 
ایجاد  کشور  ساختی  زیر  و  عمرانی  کارهای  در 
کرد اما شهر جیرفت روزگار خوبی را با مدیریت 
مهندس نعمت الله حسین زاده شهردار این شهر 

می گذراند.
جیرفت که بعنوان پیشانی جنوب کرمان و به نوعی 
مرکزیت جنوب واقع شده است که بیش از 30 
ادارات کل و مدیریت های مستقل از کرمان و به 

مرکز کشور وصلند.
و  ساختی  زیر  نظر  از  باید  شهر  این  بهرحال 

شهرسازی همانند مرکز یک استان باشد.
که سالها در این شهر شهرداران و مدیران شهری 
خدماتی ارائه دادند،اما در زمان مدیریت مهندس 

حسین زاده شهردار جوان این شهر نوع و کیفیت 
خدمات متفاوت است.

نهضت آسفالتی که شهردار جیرفت ایجاد کرد 
باعث آسفالت خیابان ها و کوچه های زیادی از 
شهر شد که بیش از 800 هزار متر آسفالت کوچه 
و خیابان صورت گرفت  که در نوع خود نمونه و بی 

نظیر بود.
کوچه هایی که سالها زیرسازی هم نشده بودند 
که در زمستان ها و ایام بارندگی رحمت الهی به 
دریاچه هایی شبیه بودند با تدبیر مهندس حسین 
زاده و زحمات پرسنل خدوم شهرداری زیرسازی و 

آسفالت گردید و در تاریخ جیرفت ثبت شد.
آخرین  که  هایی  کوچه  و  خیابان ها  همچنین 

بازسازی و روکش آسفالت آنان مربوط به چندین 
و  در شهر  تحولی  و  آسفالت شد  بود  قبل  سال 

خیابان هایی که پر از چاله بودند ایجاد شد.
و شهروندان  ورزشی که گالیه جوانان  فضاهای 
جیرفتی بود با وجود کمبود این فضاها در پنج نقطه 

شهر جیرفت ایجاد و در حال کامل شدن است.
که به همت شهردار وشورای اسالمی شهر جیرفت 
سومین چمن مصنوعی دربلوار آیت الله خامنه ای 
)محله صاحب آباد( نصب شد. که سالها جوانان 

این منطقه منتظر چنین روزهایی بودند. 
که در این خصوص مهندس نعمت الله حسین 
زاده شهردار جیرفت بیان داشت:در راستای توسعه 
ورزش و افزایش سرانه ورزشی محالت نصب چمن 

مصنوعی توسط شهرداری و شورای اسالمی شهر 
جیرفت در ۵ نقطه از شهر در دستور کار می باشد.

شهردار جیرفت یاداور شد:اولین چمن مصنوعی 
 ، اسالمی(  شوراهای  پارک  پاسداران)  دربلوار 
دومین چمن خیابان استقالل در)پارک استقالل(  
و سومین چمن مصنوعی در بلوار آیت الله خامنه 

ای ) محله صاحب آباد( نصب شده است. 
وی گفت: جهت رفاه حال شهروندان گرامی دو 
چمن مصنوعی دیگرنیز  در بوستان پیامبراعظم 
ص وسرجاز در دستور کاراست که بزودی در نقاط 

دیگرشهر نصب می شود.
از دیگر دغدغه های شهروندان جیرفت بوستان و 
پارک هایی بود که خانواده ها بتوانند از فضای آن 

استفاده کنند.
بوستان پیامبر اعظم ص که جز بزرگترین بوستان 
این  مساحت  است،  کشور  شرق  جنوب  های 
با  هکتار(  )شش  ۶۰۰۰۰مترمربع  را  بوستان 
بهترین چشم انداز و طراحی زیبا در حاشیه بلوار 
سربازان گمنام امام زمان) عج( با پیشرفت فیزیکی 
۸۰درصدی  در حال اجرا است که این بوستان با 
توکل برخداوند متعال تا اول مهر ماه سال جاری به 

بهره برداری می رسد. 
به گفته مهندس حسین زاده شهردار جیرفت 

شهرجیرفت  اسالمی  شورای  دوره  این  پایان  تا 
نقاط  در  بوستان  و  پارک  کنیم  ۱۸  می  تالش 
مختلف شهرجیرفت اجرا می شود.که تا قبل از 

این دوره 5 بوستان و پارک بودند که آنها هم نیاز به 
بازسازی و تعمیر داشتند. 

اما در ایام سخت بیماری و ویروس کرونا که تعطیلی 
بر پروژه های عمرانی در استان ها ایجاد شده بود و 
ادارات رونق و فعالیت خاصی نداشتند این شهردار 
و درنگ در  توقف  و مجموعه همکارانش لحظه 
پروژه های عمرانی ایجاد نکردند و با جدیت و همت 

مضاعف کارها را به پیش بردند.
لذا مدیریت نشریه خرما این تحوالت و خدمات 
توسط  جیرفت  شهر  در  زیباسازی  و  عمرانی 
مهندس حسین زاده شهردار و همکارانش ارج 
نهاده و برایشان از خداوند منان آرزوی سالمتی و 

توفیق خدمت بیشتر می نماید.

خدمات ماندگار مهندس حسین زاده در شهر جیرفت
3

 رئیس قوه قضائیه :

قانون باید بدون تبعیض اجرا شود
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در  ایران  پادشاه  غزنوی  محمود  شاه  غالم  است  نقل 
آغاز چوپان بود. وقتی در دربار سلطان محمود به مقام و 
منصب دولتی رسید، چارق و پوستین دوران فقر و غالمی 
خود را به دیوار اتاقش آویزان کرده بود و هر روز صبح اول 
به آن اتاق می  رفت و به آنها نگاه می  کرد و از بدبختی و 
فقر خود یاد می   آورد و سپس به دربار می  رفت. او قفل 
بزرگی در اتاق می  بست. درباریان حسود که به او بدبین 
بـودند خیال کردند که ایاز در اتاق گنج و پول پنهان کرده 
و به هیچ کس نشان نمی  دهد. به شاه محمود خبر دادند 
که او طالهای دربار را در اتاقی برای خودش جمع و پنهان 

میکند. 
ایاز مرد درستکاری است. اما گفت  سلطان میدانست 
وقتی ایاز در اتاقش نیست بروید و همه طالها و پول ها را 
برای خود بردارید. نیمه شب، چند نفر به اتاق ایاز رفتند. 
با شتاب قفل را شکستند و وارد اتاق شدند. اما هرچه 
گشتند چیزی نیافتند. فقط یک جفت چارق کهنه و یک 
دست لباس پاره آنجا از دیوار آویزان بود! سرافکنده پیش 
شاه آمدند. شاه گفت چرا دست خالی آمدید؟ گنج ها 
کجاست؟ آنها سرهای خود را پایین انداختند و معذرت 
خواهی کردند. سلطان گفت من ایاز را خوب می  شناسم 
او مرد راست و درستی است. آن چارق و پوستین کهنه را 
هر روز نگاه میکند تا به مقام خود مغرور نشود و گذشته 

اش را همیشه به یاد بیاورد

✍ یونس بن یعقوب گوید : 
اَلُم  شنیدم که می  فرمود: از امام صادق َعَلْیهِ  السَّ

هر بدنی و جسمی که چهل روز یک بار مصیبت نبیند 
نفرین شده و ملعون است ، اظهار داشتم : نفرین شده و 
ملعون است ؟! فرمود : )بلی،( نفرین شده و ملعون است 
؛ و چون حضرت )مرا شگفت زده( دید که بر من چنین 

مطلبی سنگین است ، فرمود : 
✍ای یونس ! همانا خراشیدن پوست ، کوبیدگی ، لغزیدن و 
افتادن ، بدبختی و گرفتاری  های زندگی ، آزمند و ضعیف 
گشتن ، پاره شدن بند کفش ، لرزش پلک  های چشم و 
مشابه آنها از انواع بالیا و مصیبت ها است ، به راستی مؤمن 
گرامی  تر از آن است که چهل روز بر او بگذرد و به جهت 
گناهان و خطاهایش به وسیله آزمایش پاک نگردد ، اگر 
چه به سبب غم و اندوهی باشد که نداند چرا و چگونه بر 
او وارد شده است ، به خدا سوگند ! بعضی از شما پول 
های ِسّکه نزدش گذاشته شود ، چون محاسبه کند ناقص 
و َکم باشد ، پس ناراحت و غمگین گردد ؛ و چون دوباره 
محاسبه کند ، ببیند که درست است ، پس همین سبب از 

بین رفتن بعضی از گناهانش باشد .

زاهدتریِن مردم نسبِت به دنیا 
ی الله  الم روایتی از پیامبِر اکرم صلَّ امام صادق علیه السَّ
علیه و آله می فرمایند: در مالقاتی که هام بن هیم بن 
القیس بن ابلیس؛ همان فرزندی که در کشتِی نوح و با 
هدایِت آن حضرت توبه کرد با پیامبر و علی بن ابی طالب 
الم داشت، رسول خدا صل الله علیه و آله از او  علیهما السَّ
پرسیدند: ای هام، وصیِّ آدم را در کتاب، چه کسی یافته 
ای؟ گفت: شیث. جانشیِن نوح را؟ گفت: سام. جانشیِن 
هود؟ پسر عموِی هود ، یوَحّنا بن َحّنان. وصّی و جانشین 
اسحاق.   ، اسماعیل  جانشیِن  و  اسماعیل  ابراهیم؟ 
جانشیِن موسی که بود؟ یوشع بن نون. جانشیِن عیسی؟ 
پسر عموِی مریم ، َشمعون بن َحّموِن َصفا. فرمودند: از 
چه رو اینان جانشیناِن پیامبران می باشند؟ گفت: چون 
در دنیا زاهدتریِن مردم بودند و به آخرت، راغب تریِن آنها. 
در کتاب ، جانشیِن من را چه کسی یافته ای؟ گفت: در 
تورات نامش ِالیا است. رسوِل خدا صل الله علیه و آله با 
ِالیا است؛ او  الم فرمودند: این  اشاره به علی علیه السَّ
جانشین و برادِر من است؛ او زاهدتریِن مردم نسبِت به دنیا 
و راغب تریِن آنها نسبِت به خداوند در آخرت است. هام بر 
الم سالم کرد و گفت: ای رسوِل خدا، آیا او  علی علیه السَّ
ناِم دیگری هم دارد؟! حضرت فرمودند: آری، حیدر. هام 
گفت: در انجیل ناِم او را هیدارا یافته بودم. سپس علی 
الم به دستور پیامبر صل الله علیه و آله درخواسِت  علیه السَّ
دادند.  پاسخ   ، بود  قرآن  از  هایی  سوره  تعلیِم  که  را  او 

بصائرالدرجات فی فضائل آل محمد؛ جلد ۱؛ صفحه ۹۸

امام زمان
پیرمرد نورانی داخل حرم به جوانی که در کنارش نشسته 
بود گفت: سواد ندارم ، زیارتنامه را برام میخوانی تا گوش 
بدم؟ جوان پذیرفت و شروع کرد به خواندن زیارت نامه : 
الُم َعَلْیَک یا ْبَن َرُسوِل الّلِه و سالم داد به معصومین  السَّ
تا امام عسکری علیه السالم. جوان با لبخندی سوال 
کرد: پیرمرد امام زمانت را می شناسی؟ پیرمرد گفت بله 
چرا نشناسم؟ جوان گفت  پس  سالم کن. پیرمرد دستش 
الُم َعَلْیَک یا حجة بن  را روی سینه  گذاشت و گفت: السَّ
الحسن العسکری. جوان نگاهی به پیرمرد کرد و لبخند زد 
و دست خود را روی شانه پیرمرد گذاشت و گفت: و علیک 
السالم و رحمة الله و برکاته. مبادا امام عجل  الله تعالی 
فرجه الشریف در کنارمان باشند و ایشان را نشناسیم. 
آقای من َعزیٌز َعَلَیّ َاْن َاَری اْلَخْلَق َوال ُتری، َوال َاْسَمُع َلَک 
َحسیسًا َوال َنْجوی. برای من این که مردم را ببینم و تو را 

نبینم و از تو صدایی و نجوایی نشنوم سخت است ...

کسی که در کار دنیا تنبل  باشد در کار آخرتش تنبل  
تر است

برای این  که از دوچرخه نیفتی باید رکاب بزنی اگر رکاب 
بزنی نمی افتی اما اگر پایت را از روی رکاب برداری یا ما 
نزنی سقوط می  کنی! این عالم نیز همین  طور است. آن 
ها که می  خواهند سقوط نکنند باید پا بزنند کار کنند و 
همه ی سعی و تالششان را برای پیشرفت به کار گیرند. 
امام باقر علیه   السالم می  فرماید: من مردی را که  در کار 
دنیایش تنبل باشد مغبوض می دانم کسی که در کار دنیا 

تنبل  باشد در کار آخرتش تنبل  تر است

✍آبگوشت گوسفندی خون ساز است 
✍ اگر در هفته حداقل ۲ بار مصرف کنید

افرادی که دچار کم خونی شده اند را درمان میکند و خون 
مفیدی را به بدن می رساند.

چند نکته کوتاه درباره تشنگی
بوییدن خیار و سیب و گالب، احساس تشنگی را کمابیش 
کاهش می دهد… تنفس در هوای خنک نیز احساس 
تشنگی را کمتر می کند، ولی هیچکدام از این اقدامات، 
محتوای آب داخل عروق را افزایش نمی دهند، بلکه با 
و تعدیل حرارت داخلی بدن و  بهبود خودتنظیمی دما 
کاهش  از  قلب،  در  سمپاتیک  سیستم  پرکاری  کاهش 

رطوبتهای بدنی جلوگیری می کنند.
آِب سرد،  به نوشیدِن مکّرِر  با میل شدید  زیاد   تشنگی 
طبیعی نیست؛ و اگر با عالیمی مانند نفخ، و سنگینی 
باشد ممکن است  آبریزش شبانه دهان همراه  و  معده، 
حال،  این  در  باشد.  معده  در  گرم  بلغم  وجود  از  ناشی 
تشنگی با نوشیدن آب سرد و یخ تسکین نمی یابد و حتی 
بیشتر می شود. نوشیدن شربت سکنجبین ولرم برای بهبود 

این تشنگی مفید است.

بیماری های مفید
بیماری ها مفید  این   در روایات و احادیث معتبر طبی، 
خوانده شده و هر چند درمان های آن ها نیز ذکر شده، ولی 

از طرف دیگر توصیه شده که شخص با آن ها مدارا کند.
 سرماخوردگی

بدن را تقویت و سیستم ایمنی بدن را فعال می کند و بدن 
را در برابر بسیاری از بیماری ها بیمه می کند که کم ترین 

آن ها جذام است.
 سرفه

ایمنی از فلج است و فلجی به معنای بسیاری بیماری ها 
از قبیل ام اس، ای ال اس، میوپاتی، فلج و سکته مغزی، 

تحلیل عضالت و ... می باشد.
 التهاب چشم

ایمنی از کوری و یا حداقل ایمنی در 
برابر تضعیف چشم است.

 جوش و دمل
ایمنی از بیماری زشت پیسی یا برص است.

امام رضا علیه السالم:
از چهار چیز ناخرسند نشوید؛ زیرا چهار فایده دارد: از زکام 
ناخرسند نشوید؛ زیرا جذام را قطع می کند. از چشم درد 
ناخرسند نشوید؛ زیرا رگ های کوری را قطع می کند. از 
سرفه ناخرسند نشوید؛ زیرا فلج را قطع می کند. از دمل 

ها ناخرسند نشوید؛ زیرا رگ های پیسی را قطع می کند.

خواص گالبی
 امام علی علیه الّسالم  فرمود: 

گالبی
قلب ضعیف را قوی

معده را پاکیزه
دهان را خوشبو

ترسو را شجاع
فرزندان را نیکو مي گرداند.

خواص آلبالو
آلبالوی رسیده )شیرین مایل به ترش( را می توان بجای یک 
وعده یا میان وعده غذا برای کاهش میزان غلظت خون، و 
کاهش التهاب در بیماری هایی همچون آکنه  و پسوریازیس 

مصرف کرد.

خواص شاخص سیب
 در روایات اهل بیت علیهم السالم:

✍ در روایات صادره از ائمه معصومین علیهم السالم به شکل 
وسیعی به خوردن سیب تأکید شده است و فوائد فراوان و 
متعددی برای آن ذکر شده است؛ سیب دوای عمومی 
است که برای اکثر بیماری ها مفید است و هم غذا و هم 
میوه محسوب می شود. در مدح سیب همین مقدار بس 

که از میوه های بهشتی است.
✍ اما فوائد سیب طبق روایات 

۱. پاک کننده و پاالینده و خوشبوکننده معده است؛
۲. نافع و سودمند برای قلب است؛

۳. سم زدا است و سموم را از بدن خارج می کند؛
۴. لمم )نوعی جنون که عامل آن جن است( را معالجه می 

کند؛
۵. بلغم زدا است و برای افراد بلغمی مزاج بسیار مفید است؛
۶. فرونشاننده حرارت است و درون بدن را خنک می کند؛

۷. تب بر است و مریضی تب را معالجه می کند؛
۸. درمان وبا است؛

۹. درمان خون دماغ است.
 سویق سیب نیز برای خون دماغ و مسمومیت و زهرزدایی 

مار و عقرب از بدن مفید است.
✍ آداب خوردن سیب:

۱. قبل از خوردن سیب آن را بو کنید زیرا امام باقر ع می 
فرماید: این کار باعث می شود هر درد و عارضه ای از تنت 
بیرون رود و آنچه از سوی ارواح در انسان ایجاد می شود فرو 

می نشیند؛
۲. خوردن سیب به صورت ناشتا بهتر و پاک کننده معده 

است؛
۳. خوردن سیب در سحرگاه بهتر از اوقات دیگر است زیرا 
پیامبر اکرم ص می فرماید: چهار چیز عمر را زیاد می کند: 

... و خوردن سیب در سحرگاه.
✍  مالحظات:

۱. خوردن سیب ترش باعث ضعف حافظه می شود؛
۲. اگر عروس در هفت روز اول بعد از زفاف سیب ترش 

بخورد باعث عقیمی رحمش می شود؛
پیامبر گرامی اسالم صلی الله علیه و آله می فرماید: عروس 
ترش  سیب  و  گشنیز  سرکه،  شیر،  از  اولش  هفته  در  را 
بازدارید زیرا این چهار چیز رحم را سرد میکند و .... سیب 
ترش حیض شدن زن را قطع می کند و این برای او یک 

بیماری است.

✍به آب نوشیدنی گالب اضافه کنید
✍ گالب غنی از آنتی اکسیدان و دارای خاصیت ضدالتهابی 
است، و کاهش دهنده لکه ها و بهبود دهنده رنگ پوست 
بوده و مقوی معده، قلب، کبد و اعصاب بوده و آرامبخشی 

قوی است.
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بخش اسفندقه در جنوب استان  کرمان صاحب »دادگاه« می شود
بـا پیگیـری های رییس کل دادگسـتری اسـتان کرمان و در راسـتای 
مصوبـات سـفر حضـرت آیـت اللـه رییسـی ،رییـس قـوه قضاییـه به 
اسـتان کرمان ، و در جهت تکریم ارباب رجوع و سـهولت دسترسـی 
به عدلیه،تشـکیالت قضایی در جنوب استان کرمان توسعه یافتند .
معاون برنامه ریزی و فناوری اطالعات دادگسـتری کل استان کرمان 
گفت:حضـرت آیت الله رییسی،ریاسـت قوه قضاییه طـی نامه ای  با 
تشـکیل و راه انـدازی دادگاه بخـش اسفندقه،اسـماعیلیه و دادگاه 

کیفـری یک در کهنـوج موافقت نمودند.
مهـدی بخشـی افزود:بـا توجـه بـه حجـم بـاالی  مراجعـات بـه حوزه 
قضایـی شهرسـتان جیرفـت و در راسـتای کاهـش اطالـه دادرسـی 
پرونـده بـه دادگسـتری شهرسـتان جیرفـت برنامـه های مختلفـی از ،تکریـم اربـاب رجـوع و همچنیـن کاسـتن از حجـم بـاالی ورودی 

جمله توسـعه واحدهای قضایی در دسـتور کار دسـتگاه قضایی قرار 
اسـت. گرفته 

وی بیان کرد:راه اندازی دادگاه بخش اسـماعیلیه و بخش اسـفندقه  
و همچنین ایجاد شـعبه دادگاه کیفری یک در شهرسـتان کهنوج به 
منظور رسـیدگی به جرائم در صالحیت این دادگاه، از رفت وآمدهای 
بعضـا چندصد کیلومتـری شـهروندان در جنوب اسـتان  برای تظلم 

خواهـی در  مجتمـع های قضایی جلوگیـری می نماید.
بخشـی در خصوص راه اندازی دادگاه بخش اسـماعیلیه گفت:پس 
از موافقت تشـکیالت،با همکاری معاونت منابع انسانی دادگستری 
کرمـان ،کادر قضایـی و اداری ایـن واحـد قضایی تامین شـده اسـت 
و همچنیـن از محـل اعتبـارات مصوبات سـفر رییس قـوه قضاییه به 

اسـتان کرمـان کار احداث سـاختمان  این دادگاه آغاز شـده اسـت.

در راستای مصوبات سفر ریاست قوه قضاییه به کرمان ؛

تشکیالت قضایی در جنوب استان کرمان توسعه یافتند

طی مراسمی با حضور مدیر کل آموزش و پرورش استان کرمان و 
جمعی از خیران و مسئوالن کلنگ احداث هنرستان ۱۲ کالسه 
خیر ساز شهید قاضی زاده در شهر ماهان و یک مدرسه سه کالسه 

خیر ساز در روستای لنگر از توابع ماهان به زمین زده شد.
به گزارش اداره اطالع رسانی و روابط عمومی احمد اسکندری 
نسب در آیین کلنگ زنی این مدرسه خیر ساز با گرامیداشت یاد و 
خاطره شهدا بویژه شهید سپهبد قاسم سلیمانی گفت: شهید اکبر 
قاضی زاده رئیس وقت آموزش و پرورش منطقه ماهان از شهدای 

شاخص آموزش و پرورش استان است.
وی از کلنگ زنی و آغاز عملیات ساخت ۲۹۵ مدرسه در قالب 
یکهزار و ۳۰۴ کالس درس در دو سال اخیر در استان کرمان 
خبر داد. اسکندری نسب با اشاره به نقش موثر فضای آموزشی 
استاندارد در تسهیل فرایند یاددهی یادگیری از افتتاح بیش یکهزار 

کالس درس در ابتدای سال تحصیلی جدید خبر داد.
مدیر کل آموزش  و پرورش استان کرمان اظهار کرد: پنجمین پروژه 
آموزشی توسط بنیاد فرهنگی قدس در یکسال اخیر با اعتباری 

بالغ بر ۲۶ میلیارد تومان در شهر ماهان آغاز خواهد شد.
احمد اسکندری نسب با اشاره به اجرای طرح کشوری آجر به آجر 
در راستای مدرسه سازی در مناطق محروم استان گفت: افراد می 
توانند با هر اندازه کمک در قالب این طرح در امر مدرسه سازی 
مشارکت نمایند . وی از کمک ۵۰ میلیارد تومانی خیرین مدرسه 
ساز در امر مدرسه سازی در قال طرح کشوری آجر به آجر در یکماه 
اخیر خبر داد و گفت: خوشبختانه در استان یک بسیج همگانی 
در راستای مدرسه سازی صورت گرفته و هر هفته چندین پروژه 

آموزشی در استان کلنگ زنی می شود یا به بهره برداری می رسد.
بر پایه این گزارش: کلنگ احداث هنرستان خیر ساز شهید قاضی 
زاده در زمینی به مساحت ۴ هزار و ۵۰۰ متر مربع با زیر بنای دو 
هزار و ۴۰۰ متربع با اعتباری بالغ بر ۸ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان 

از محل اعتبارات بنیاد فرهنگی قدس به زمین زده شد.

با حضور مدیر کل آموزش و پرورش:

کلنگ احداث دو واحد آموزشی خیر ساز در ماهان به زمین زده شد

رئیـس کمیسـیون اقتصـادی مجلـس گفـت: در زمـان واگـذاری 
سـهام عدالـت، واگـذاری بایـد بـرای شـش دهـک جامعـه انجـام 
می شـد، آمـاری کـه مـا اکنـون از ایـن واگذاری هـا داریـم بـه ایـن 
صـورت اسـت که ۲۰ میلیون نفر سـهامی کـه واگذار شـده خارج 

از شـش دهـک تعریف شـده اسـت.
 محمدرضا پورابراهیمی در حاشـیه دیدار با مدیرکل کمیته امداد 
اسـتان اظهـار داشـت: مددجویـان کمیتـه امـداد، بهزیسـتی، 
کارگـران و بازنشسـتگان کـه تاکنـون بـه هـر دلیـل سـهام عدالت 
دریافت نکرده اند و بین شـش دهک قرار می گیرند را شناسـایی و 

لیسـت آنهـا را بـه ما تحویـل دهید.
نماینـده مـردم کرمـان و راور در مجلـس شـورای اسـالمی بـا بیان 
اینکـه تاکنون مددجویان تحت پوشـش کمیته امداد، بهزیسـتی 

و مجموعـه ایثارگـران اسـامی جامانـدگان آنهـا از سـهام عدالـت 
مشـخص شـده اسـت، عنـوان کـرد: در زمـان واگـذاری سـهام 
عدالت در سـال ۸۴ - ۸۵ مجموع واگذاری باید برای شـش دهک 

جامعـه انجام می شـد.
وی بیـان کـرد: آمـاری کـه مـا اکنـون از ایـن واگذاری هـا داریـم به 
ایـن صـورت اسـت کـه ۲۰ میلیـون نفر سـهامی کـه واگذار شـده 
خـارج از شـش دهک تعریف شـده اسـت کـه ۴۰ درصد را شـامل 

می شـود.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسالمی خاطرنشان 
کرد: ما به دنبال حل این مشـکل هسـتیم و این طرح در دسـتور 
کار مجلـس قـرار دارد  تـا بتوانیـم به ایـن۲۰ میلیون نفـر جامانده 

سـهام عدالت تعلق گیرد.

20 میلیون نفر سهام عدالت خارج از 6 دهک تعریفی واگذار شده است

بهشت گمشده عنبرآباد را دریابید/ تعطیلی پروژه راه روستایی گمرکان به امجز

در حالی که این روزها کشاورزان عنبرآبادی آماده میشوند تا در 
گرمای بی سابقه محصول خرمای خود را برداشت کنند کمی 
آنطرف تر روستای امجز با داشتن آب هوای خنک ومیوه های 
سردسیری شامل گردو؛هلو؛زردالو؛سیب درختی و غیره خود 

نمایی میکند.
روستای امجز  سالهاست مورد بی مهری مسئولین قرار گرفته 
است در حالی که این روستا میتوانست امروز مکانی مناسبی برای 
مردم جنوب کرمان در فصل تابستان و در تمامی فصل ها برای 

گردشگران باشد.
این در حالی است که مردم عنبرآباد و پنج شهر جنوبی مجبور 
هستند برای تفریح کیلومترها را طی کنند تا به یک منطقه خوش 

آب هوا برسند در حالی که روستای امجز وسایر روستاهای این 
منطقه در فاصله بسیار نزدیک عنبرآباد واقع شده است.

پروژه راه روستایی گمرکان به امجز حدود ۱۴ سال آغاز شده است 
؛اگر هر سال یک کیلومتر از این مسیر احداث شده بود این پروژه 
به اتمام میرسید؛چه کسانی در حق مردم این روستا کوتاهی کرده 
اند مردمی که سالهاست تنها آرزوی آنها راه دسترسی مناسب 
است اما با گذشت ۴۱سال از انقالب همچنان از راه مناسب بی 

بهره اند.
چرا پروژه های راه روستایی در عنبرآباد آغاز میشود کوتاهی صورت 
میگیرد مگر غیراز این است راه روستایی گمرکان به امجز پس از 
۱۴ سال نیمه کاره تعطیل شد؛راه روستایی پشت کوه دوساری 

از سالها  نرگسان پس  از سالها همچنان معطل است؛پل  پس 
همچنان نیمه کاره است؛راه روستای نرگسان که وعده های زیادی 

به مردم داد شد به سرانجام نرسید.
اگر امروز راه روستایی امجز به اتمام رسیده بود قطعا امروز این 
دهستان در بحث خانه بهداشت؛آنتن دهی موبایل؛اب آشامیدنی 
و غیره مشکل نداشت و امروز یکی از قطب های مهم گردشگری 

جنوب استان بود زیرا این ظرفیت در این منطقه وجود دارد.
میطلبد باتوجه به اهمیت موضوع چاره اندیشی شود تا این پروژه 
هرچه سریعتر به بهره برداری برسد تا هم مردم این دهستان بتوانند 
به راحتی تردد نمایند وهم اینکه گردشگران در این منطقه حضور 

پیداکنند تا از این منطقه خوش آب و هوا و بکر استفاده کنند .

دادستان مرکز استان کرمان از قتل ۳ نفر در ویالیی در شهر ماهان 
خبر داد و گفت: با بررسی های انجام شده انگیزه مالی در ارتکاب 

قتل نقش پررنگی دارد.
دادخدا ساالری در جمع خبرنگاران با تشریح وقوع قتل سه نفر در 
استان کرمان اظهار داشت: جسد 3 نفر در ویالیی در شهر ماهان 
کشف شده که به نظر می رسد که قتل اتفاق افتاده و یا کشته 

شده اند.
اینکه بررسی موضوع و پیگیری قتل در دستور کار  بیان  با  وی 
مجموعه قضایی استان و پلیس آگاهی قرار گرفته است گفت: با 
بررسی های به عمل آمده مشخص شد یکی از این افراد به نام آرش 

دادستان کرمان با اشاره به اینکه دستور ویژه به پلیس آگاهی استان کسروی از افراد اقلیت های مذهبی زرتشتی بوده است.

داده شده تا جوانب این قتل توسط بازپرس ویژه قتل عمد در دستور 
کار قرار گیرد افزود: در زمینه پیگیری و مبنای قتل به نتایج خوبی 
رسیده ایم و به نظر می رسد این قتل به دلیل انگیزه مالی بوده است.
وی با بیان اینکه با بررسی های انجام شده انگیزه مالی در ارتکاب 
قتل نقش پررنگی دارد خاطر نشان کرد: مقتولین سه نفر بودند و 
در خودروی یکی از مقتولین مبلغ 10 هزار دالر آمریکا کشف شده 

است.
ساالری با اشاره به اینکه بررسی موضوع بدون توجه به ملیت و 
مذهب فرد انجام می شود تاکید کرد: دستگاه قضا به دنبال کشف 
ابعاد حادثه است و به این موضوعات توجهی ندارد، کشف علت 

قتل و دستگیری قاتل یا قاتلین در دستور کار قرار دارد.

تقوی نژاد، معاون توسعه مدیریت، منابع وزارت بهداشت، بخشنامه 
افزایش حقوق نیروهای شرکتی، مکلف نمودن شرکت پیمانکاری 
تامین نیروی انسانی به رعایت طرح طبقه بندی مشاغل قانون کار 
و استفاده این نیروها از خدمات رفاهی مشابه سایر کارکنان را به 

دانشگاه های علوم پزشکی کشور، ابالغ نمود.
از جمله موارد مهم آیین نامه ابالغی می توان به صورت »خالصه« 

به موارد زیر اشاره نمود:
- حق الزحمه ماهیانه هر یک از مشاغل گروه پرستاری در سال 
1399، در صورت اشتغال تمام وقت بر اساس قانون ارتقای بهره 
وری کارکنان بالینی نظام سالمت ) بدون احتساب اضافه کاری( 
برای کارشناسان پرستاری، هوشبری، اتاق عمل و فوریت های 
پزشکی حداقل مبلغ 41 میلیون ریال، برای کاردان اتاق عمل، 
هوشبری و فوریت های پزشکی 36 میلیون ریال و برای بهیاری 

- موسسه بایستی حداقل تا 80 درصد پرداختی به مشاغل فوق مبلغ 34 میلیون ریال خواهد بود.

الذکر را برای سایر مشاغل نیز رعایت نماید.
- برقراری حق اشعه و فوق العاده سختی شرایط محیط کار کارکنان 
بیمارستان ها و بخش های روانی و سوختگی پس از معرفی پیمانکار 

به دانشگاه و دریافت تاییدیه درصد بالمانع است.
در صورت  بالمانع است.  کاری  اضافه  و  کاری  نوبت  پرداخت   -
پرداخت کارانه مبتنی بر عملکرد، بخشنامه ابالغی مقام عالی 

وزارت درباره جداسازی کارانه از اضافه کار رعایت شود.
- دانشگاه های علوم پزشکی مجاز هستند در صورت وجود اعتبار، 
خدمات رفاهی مشابه سایر کارکنان را برای همکاران شرکتی لحاظ 
نمایند. - دانشگاه ها و موسسه های وابسته می توانند به منظور 
نظارت بهتر و رعایت عدالت در پرداخت ها و همچنین پرداخت 
به موقع مطالبات افراد به کار گرفته شده، بر اساس تبصره 2 ماده 
55 آیین نامه مالی و معامالتی دانشگاه ها، از شرکت کارآفرینان آوا 

سالمت، خرید خدمت نمایند.

جزئیات قتل موبد زرتشتی در کرمان  /  انگیزه قاتل مالی بوده است

ابالغ افزایش حقوق نیروهای شرکتی دانشگاه های علوم پزشکی
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رئیس دانشگاه شیراز گفت: مواد مورد نیاز ساخت 
واکسن کرونا از کشور آلمان وارد شده و تا دو هفته آینده 

نخستین واکسن خام تولید و خالص سازی می شود.
به گزارش تابناک به نقل از مهر، حمید نادگران در 
جلسه ستاد استانی مدیریت بیماری کرونا در فارس، 
اظهار کرد: از زمان شیوع بیماری کرونا در کشور و 
استان فارس پژوهشگران و اساتید دانشگاه به این 
بحث ورود کردند و خوشبختانه به نتایج قابل قبولی 

نیز رسیده ایم.
نیاز  مورد  مواد  از  بسیاری  خوشبختانه  افزود:  وی 
ساخت واکسن کرونا از کشور آلمان وارد شده و تا دو 
هفته آینده نخستین واکسن خام تولید و خالص سازی 

خواهد شد.
رئیس دانشگاه شیراز یادآور شد: دانشکده دامپزشکی 
دانشگاه شیراز یک اتاق ویروس شناسی دارد که اکنون 
در حال عقد یک قرارداد با وزارت دفاع است تا رتبه این 

اتاق به عدد سه ویروس شناسی برسد.

و  در مقیاسی  افتاده  به جان جهان  اگر دردی بی درمان 
کوچک تر تصویری از عالم قیامت را نمایان کرده است به 
طوری همه از هم دوری می کنیم و احساس، عاطفه، محبت و 
دوست داشتن را به نوعی در فرار و دوری از همدیگر می بینیم

دست ها با دیدن همدیگر جمع می شوند ووو ده ها درد 
به  لحظات  به  منحوس  ویروس  این  که  دیگری  اجتماعی 

شمارش افتادن نفس ها افزون کرده
اما خالصه کالم از این بی مهری های کرونایی بگذریم که بنا به 

اقتضای زمان رخ می دهد
هنوز قلب های پاک و بی آالیشی در این سرزمین خاکی و 

آلوده برای ریه هایی که رو به خاموشی می روند می تپد
این روزها عکس مادری جوان همراه نوزادی در فضای مجازی 
دست به دست می شود و همه تقاضای دعا برای شفای کیانا 
دارند که به ویروس کرونا مبتال شده و روی یکی از تخت های 

بیمارستان امام خمینی جیرفت بستری حاد هست
دوستانی باصفا با دل و جان کنار تن بیمار کیانا و دل رنجور 
در  روزگاری  که  جوان  مادر  ماندن  زنده  برای  اش  خانواده 
راهروهای همین بیمارستان برای نجات جان همنوعانش سر 

از پا نمی شناخت سنگ تمام گذاشتن
گفت  آنها  به  باید  که  کارند  پای  کیانا  دوستان  و  همکاران 

دستمریزاد رفیقان روز سخت!
دکتر شبیر رستمی معاون  درمان دانشگاه  علوم پزشکی 
جیرفت که ذات و اصالتش مزید بر انجام وظیفه اش شده است 
همه بیماران را برای ادامه نفس کشیدن بدون اینهمه دستگاه 
تنفسی و کمک دهنده یاریگر است نیز برای زنده ماندن کیانا 

همچنان در تالش است.
خانم محمدی این زن فداکار و پرستار با تجربه که این روزها به 
عنوان سوپروایزر بیمارستان امام خمینی جیرفت رسالت زینب 
گونه ای را به عهده دارد عالوه بر انجام وظیفه ذاتی اش از منظر 
روحی و اجتماعی التیام بخش دردهای بستگان و نزدیکان 
بیماران حاد بستری است و مثل مادری دلسوز برای نجات 

جان فرزندانش شب و روز را نمی شناسند
باید گفت ✍خدا حافظت باد ای زینب زمانه✍

و اما دوست و همکارم خانم جمیله اسکندری نیز حسابی 
برای کمک به بازگشت صدای قلب همشریانش که روی تخت 
های بستری خاموش و بی صدا شب را روز می کنند و خانواده 
هاشون تنها چشم امیدشان به تسبیحی هست که در دست 
دارند و آرام ذکر ام یجیب... زمزمه می کنند و این که یکی از 
پزشکان و یا پرستاران با گفتن این جمله که بیمار شما خدا را 
شکر بهتره ما همه تالشمون کردیم و امیدتان به خدا باشد 
آرامشان کند نیز سعی می کند التیام بخشی برای این درد بی 
درمان باشد که باز هم باید گفت قلب های پاک برای همه می 

تپند...
و در آخر ما نیز دست بوس و دعای گوی مدافعان سالمت و 
یاوران بی منتی هستیم که خطر را بجان می خرند تا لبخند 

شفابخشی بر لبان خیلی ها نمایان شود.
و همه با هم دست به دعا بر میداریم  و می گوییم«ای دوای درد 

بی درمان کجایی«
سیمین سنجری  خبرنگار خبرگزاری ایسنا

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان کرمان گفت: برای 
اولین  بار در خاور میانه از یک قالده پلنگ سیاه رنگ واقع در 

شمال استان کرمان تصویربرداری شد.
به نقل از روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست 
استان کرمان، مرجان شاکری در خصوص تصویربرداری 
از پلنگ سیاه در شمال استان کرمان اظهار داشت: تصویر 
توسط یکی از همیاران محیط زیست و به وسیله موبایل ثبت 
و ضبط شده است و در وهله اول چیزی که برای ما بسیار 
مهم بود تایید اصالت این گونه بود که توسط کارشناسان این 

موضوع تایید شد.
افزود:  کرمان  استان  زیست  محیط  حفاظت  مدیرکل 
هرچند تصاویر مذکور به وسیله دوربین غیر حرفه ای و از 
فاصله نسبتا دور ثبت شده است، اما برای ما بسیار مهم و 
هیجان انگیز بود زیرا این برای اولین مرتبه است که پلنگ 

سیاه در خاورمیانه مشاهده و رکورد شده است.
وی ادامه داد: با توجه به حساسیت و اهمیت موضوع 
تصاویر در اختیار کارشناسان خبره قرار گرفت که با بررسی 
رفتارشناسی و شواهد و قرائن تایید شد که گونه مذکور 
میدانی  بررسی  تیم  همچنین  است.  پلنگ  قالده  یک 
نیز به سرعت تشکیل و با حضور در منطقه اصالت محل 

تصویربرداری نیز تایید شد.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان کرمان در مورد رنگ 
خاص و خارق العاده این پلنگ تصریح کرد: رنگ خاص این 
نوع گونه ها غالبا مربوط به دو نوع جهش ژنتیکی گزارش 
شده است که آلبینیسم و مالنیسم را شامل می شود که 
این گونه خاص به احتمال قریب به یقین مالنیست است 

که طی آن رنگدانه در بدن مهره دار به حد افراط می رسد.
وی افزود:  پوست حیوان از رنگ طبیعی خود بسیار تیره تر 
دیده می شود و این در حالی است که امکان انتقال ژنتیکی 
مالنیسم از یک نسل به نسل بعدی یک به چهار خواهد بود 
برای همین است که دیدن افرادی با این خصوصیت در 

طبیعت بسیار کمیاب و خارق العاده است.
شاکری یادآور شد: دستیابی به اطالعات بیشتر حول این 
موضوع در دستور کار اداره کل حفاظت محیط زیست 
استان کرمان قرار گرفته و مسلما مشارکت مردمی در حفظ 
این نمونه برای مطالعات بیشتر بسیار الزم و ضروری ست که 
در این خصوص مذاکرات حضوری با مسئوالن و معتمدان 

محلی صورت پذیرفته است و همچنان ادامه دارد.

 ساخت نخستین واکسن خام 
کرونا در دانشگاه شیراز

مشاهده یک قالده پلنگ سیاه 
در طبیعت کرمان

بر
خ

نامه نوجوان علی احمدیوسفی از اهالی روستای سنگ 
ملیده بخش مرکزی شهرستان عنبرآباد به رییس جمهور

بنام خدا
سالم آقای رییس جمهور

بخش  در  عنبرآباد  شهر  کیلومتری  در ۲۰  ما  روستای   
مرکزی دهستان امجز قرار دارد نه آب آشامیدنی بهداشتی 

دارد نه راه آسفالته نه تلفن و اینترنت 
خواهش میکنم بخاطر سالمت ما کودکان و نوجوانان هم 
شده آب آشامیدنی بهداشتی برایمان لوله کشی کنید ، راه 
روستایمان آنقدر خرابه که ماشین های مردم روستا  خراب 

میشن امیدوارم کمک کنید راهمان درست شود
 آقای رییس جمهور ما کودکان روستا حتی از پارک و اسباب 

بازی محرومیم 
اگر روستای خودتان بود برایش چکار می کردین همان کار 

برای روستا ی خودتون می کردید برای ما هم کار کنید.
دانش آموز علی احمدیوسفی کالس چهارم دبستان

آدرس فرستنده استان کرمان - شهرستان عنبرآباد - بخش 
مرکزی دهستان امجز روستای سنگ ملیده

سهیال سامی متولد سال ۶۸ است یعنی فقط ۳۰ 
سال دارد. اما با این سن کم تاکنون ۵۰۰ عمل جراحی 
مغز و اعصاب داشته! او که دوره رزیدنتی خود را در 
مرکز مغز و اعصاب هانوفر آلمان شروع کرد، پیچ و خم 

جراحی را در کنار پروفسور سمیعی آموخت.
 شاید مهم ترین ویژگی این نابغه جوان که جلب توجه 

می کند محجبه بودن اوست.
سهیال سامی در خصوص حجاب خود در مصاحبه ای 
گفته است: من با انتخاب و آگاهی حجاب را برگزیدم و 

این دیگر داخل و خارج از کشور ندارد.
او در پاسخ به این سؤال که حجاب برایش محدودیت 
ایجاد کرده است یا نه، پاسخ می دهد: حجاب در زمینه 
جراحی برای من محدودیتی ایجاد نکرده و حتی در 
اتاق عمل که یک محیط کامال استریل است و مدام 
باید دست های خود را شست و در کنار همکاران آقا 
و خانم کار کرد، تاکنون هیچ مشکلی برای من ایجاد 

نشده است.

تنها  و  اولین   ، بطحایی  سیدرضا  شهید  ✍روحانی 
دست  به  پیکرشان  که  هستند  ایرانی  خانواده 
داعشی های جالد در شهر بلده عراق قطعه قطعه شد
و  خردسال  فرزند  ابتدا  داعش  تروریستهای 
همسرشون رو پیش روی وی  به شهادت رساندند و 

سپس خود ایشان  را بشهادت رساندند.

نامه نوجوان علی احمدیوسفی از اهالی 
روستای سنگ ملیده بخش مرکزی 
شهرستان عنبرآباد به رییس جمهور

سهیال سامی، 
جراح نابغه ایرانی

��روحانی شهید 
سیدرضا بطحایی

بر
خ

تاریخچه قرارداد ۲۵ ساله با جمهوری خلق چین به بهمن ۹۴ که 
ما بین رؤسای جمهور ایران و چین منعقد شد و رهبر معظم هم 
در دیدار شی جین پینگ رئیس جمهور چین روابط استراتژیک 

۲۵ ساله را درست و حکمت امیز خواندند.

و این قرارداد سیاستی است در بی اثر کردن تحریم های امریکا 
علیه ملت ایران 

اما این قرارداد که عمدتا حالت تفاهم دارد در ۹ بند و ۳ ضمیمه 
تنظیم شده است و هر بند و ضمیمه آن نیاز به قرارداد های 
جداگانه ای برای اجرائی شدن دارد. و قرارداد مذکور حالت 

تفاهم و هماکاری دارد و در آن اعداد و ارقامی درج نشده است 
 گویا راهبردی بلند مدت برای همکاری طرفین است.

اگر به قرارداد را مورد برسی قرار بدیم در بند یک متوجه خواهیم 
شد  که رویکرد برد برد را دارد و در راستای منافع طرفین است.

بند دو اشاره به ظرفیت های عظیم همکاری دارد و دستیابی 
به اهداف در زمینه های اقتصادی ، تجاری و تعامل دستگاه 
های عمومی دولتی و بخش خصوصی در مناطق آزاد و ویژه ، 
همکاری های گردشگری و فناوری  و علمی و حمایت از مواضع 
یکدیگر و همکاری در مجامع بین المللی و سازمان های منطقه 
ای ،مبارزه بت تروریسم و افزایش توان دفاعی در حوزه امنیتی و 

نظامی که در بند سه آمده است.
 اما نکته مهم و اساسی که در بند۴ قرارداد آمده است همکاری 
های بانکی و تاکید بر استفاده از ارز ملی با تصریح مقابله با 
پولشویی و تامین مالی تروریسم و جنایات سازمان یافته است که 
گامی مهم و مؤثر در بی اثر کردن تحریم های ظالمانه امریکاست 

که این امر دغدغه رهبری بوده و هست.

در بخشی دیگر از بند ۴ تبادل تجارب در آموزش نیروی انسانی و 
ریشه کن کردن فقر و بهبود معیشت مردم مناطق محروم و کمتر 
توسعه یافته آمده است که کمک شایانی در محرومیت زدایی 

الخصوص استان هرمزگان که رتبه دوم محرومیت را دارد.
بند ۵ که مربوط به اقدامات اجرایی می شود اشاره به اصول 
بنگاه های  بر اصول تجاری میان  و منافع مشترک منطبق 
اقتصادی ، همکاری های جامع خود را در تمامی حوزه ها با 

جذاب اقدامات است .
بند ۶ نظارت و اجراست اما نگرانی که وجود دارد و باید مد نظر 
هیات مذاکره کننده ایران باشد   در این قرارداد ضمانت اجرایی 
برای هیچ یک از طرفین وجود ندارد و هدف گذاری هایی که در 
این قرارداد در هر مرحله ای از سوی طرفین می تواند اجرا نشود 

و یا اجرای آن متوقف شود فلذا ضروریست در چارچوب هر بند و 
ضمیمه قرارداد های همکاری دارای ضمانت اجرا باشند 

بند هفتم اشاره به همکاری کشور ثالث با توجه به عالیق مشترک 
طرفین در ابتکار کمر بند -جاده دارد که همکاری دو جانبه و 
چند جانبه را از طریق برنامه مشترک در کشور همسایه کشور 
ثالث را تشویق می کنند که این امر در  احیا جاده ابریشم امید 

بخش خواهد بود 
نفی فشار های های خارجی و مقابله با فشار های غیر قانونی 
طرفین ثالث که پیش بینی میشود که از اجرای مفاد قرارداد 

محافظت می کند در بند۸ این قرارداد بهش اشاره شده است .
و در آخر باتوجه نگرانی و دغدغه مردم سرزمینم باید گفت باتوجه 
به این قرارداد هیچ امتیاز ویژه ای مبنی بر واگذاری بخشی از 
خاک ایران من جمله جزیره کیش به کشور چین برای اجرای 

پروژه ها وجود ندارد.
در مجموع این قرارداد در راستای منافع ایران است قبل از ما هم 
کشور های منطقه نظیر عربستان و و قطر و امارات متحده عربی 
به دنبال تحکیم روابط با چین بوده اند و قرارداد های سنگین 

اقتصادی و تجاری را با چین به امضا رساندند .
 طبعا هر قرارداد خارجی بنا به صالح دید رهبری و به نص قانون 
اساسی ما که در اصل ۷۷ و ۱۳۹ هم آمده باید قرارداد به سمع 
و نظر نمایندگان ملت برسد و همچنین منافع و استقالل ملت 

ایران در وحله اول اهمیت دارد.
امید واریم از ظرفیت نخبگی جوانان در این امر نهایت استفاده 

برده شود

 ابوالفضل ساالری
 دانشجوی حقوق قضایی

توافق ایران و چین

 قیمت اوراق مسـکن از ابتدای سـال تا کنون نوسـان زیادی را تجربه 
کـرده اسـت؛ بـه طوریکه تقریبـا هر دو هفته یـک بار شـاهد افزایش 
یـا کاهـش قیمـت ایـن اوراق هسـتیم. در ایـن راسـتا آخرین قیمتها 
از گـران تـر شـدن این اوراق نسـبت بـه حدود دو هفتـه قبل حکایت 

دارد.
  آخریـن قیمت هـا حاکـی از آن اسـت کـه قیمت هر برگ تسـهیالت 
مسـکن بانک مسـکن در سـال جدید افزایش چشـمگیری داشته و 
برای نخسـتین مرتبه از مرز ۸۷ هزار تومان در خردادماه سـال جاری 

گذشت.
  بـر این اسـاس، بـا توجه به اینکه مجردهای سـاکن تهران می توانند 
تـا ۱۴۰ میلیـون تومـان تسـهیالت دریافـت کننـد کـه شـامل ۱۰۰ 
میلیـون تومان تسـهیالت خرید مسـکن و ۴۰ میلیـون تومان جعاله 

می شـود؛ بنابرایـن بـرای ۱۰۰ میلیـون تومان تسـهیالت بایـد ۲۰۰ 
برگه تسـهیالت مسـکن خریـداری کنند که هزینـه این تعـداد اوراق 

بـا تسـه ۸۷ هـزار و ۷۰۰ تومانـی، ۱۷ میلیـون و ۵۴۰ هـزار تومـان 
می شـود کـه بـا در نظر گرفتن ۴۰ میلیـون تومان وام جعالـه که برای 
آن بایـد ۸۰ ورق بـه مبلـغ هفت میلیـون و ۱۶ هزار تومـان خریداری 

کننـد، ۲۴ میلیـون و ۵۵۶ هـزار تومان می شـود.
️▪ زوج هـای تهرانـی نیـز بـر همیـن اسـاس می توانند تا سـقف ۲۴۰ 
میلیون تومان شـامل ۱۰۰ میلیون تومان تسـهیالت خرید مسـکن 
بـرای هـر نفر و ۴۰ میلیون تومـان وام جعالـه دریافت کنند؛ بنابراین 
زوجین باید ۴۰۰ برگه تسـهیالت مسـکن خریداری کنند که هزینه 
آن ۳۵ میلیـون و ۸۰ هـزار تومـان اسـت کـه همـراه بـا هفت میلیون 
و۱۶ هـزار تومـان وام جعالـه کـه بـرای آن بایـد ۸۰ برگـه تسـهیالت 
مسـکن خریـداری کننـد، در مجمـوع بایـد ۵۱ میلیـون و ۹۶ هـزار 

تومـان پرداخت کنند

بررسی 20 پروند در کمیسیون ماده ۵ جنوب کرمان
رئیس دبیر خانه کمیسیون های تخصصی مسکن و شهر سازی 
اداره کل راه و شهر سازی جنوب کرمان از بررسی ۲۰ پرونده در 

کمیسیون ماده ۵ جنوب کرمان خبر داد. 
به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، اسماء امیرانی 
در حاشیه این جلسه که در محل استانداری کرمان برگزار شد، 
گفت:سومین جلسه کمسیون ماده  ۵ جنوب کرمان با حضور 
معاون عمرانی استاندار و مدیر کل راه و شهر سازی جنوب کرمان 
و کلیه اعضاء تشکیل و ۲۰ پرونده در این کمیسون مورد بررسی 

قرار گرفت.

وی اظهار داشت : پرونده ها ی مورد نظر مربوط به شهر های 
جیرفت و کهنوج بود که تغییر کاربری ، اصالح معبر و اصالح 

ضابطه طرح تفصیلی آنها در دستور کار جلسه قرار داشت.
وی ادامه داد: همه ۲۰ پرونده مورد بررسی قرار گرفت و پس از 
ابالغ توسط رئیس کمیسیون به اعضاء اعالم و همچنین  از طریق 
سایت اداره کل راه و شهر سازی جنوب کرمان در دسترس عموم 

قرار خواهد گرفت.
الزم به ذکر است از زمان تفکیک کمسیون  ماده ۵ جنوب کرمان 

از مرکز استان این سومین جلسه است، که برگزار شد.

  قیمت اوراق مسکن باز هم گران شد

 در هفته ها و ماه های اخیر بارها و بارها، علما و مراجع معظم تقلید 
نسبت به سخت تر شدن وضعیت معیشتی مردم و از جمله اقشار 
پذیر جامعه، هشدار داده و خواستار جدیت  و آسیب  ضعیف 
مضاعف مسئوالن در راستای کاستن از فشارهای معیشتی و 

اقتصادی شده اند.
✍ واکنش اخیر مراجع معظم تقلید به گرانی ها

✍ آیت الله العظمی نوری همدانی:
✍ دولت و مجلس هرچه سریعتر به وضعیت معیشت مردم رسیدگی 

کنند
✍ مکرر گفتیم مسئوالن همه چیز کشور را با #تحریم گره نزنند.

✍ هیچ نظارتی در بازار وجود ندارد و قیمت ها بدون نظارت باال 
می رود.

✍  گاهی برای خرید میروم، می بینم دو مغازه مجاورهم یک جنس 
ازیک شرکت با دو قیمت متفاوت عرضه می کنند!

✍ مردم به ما نامه می نویسند که چرا مراجع تذکر نمی دهند، در 
حالی که مراجع و رهبری معظم مکرر تذکر داده و مسئوالن را به 

خدمت به مردم توصیه می کنند.
✍ آیت الله العظمیمکارم در واکنش به گرانی:

 ✍ گرانی افسار گسیخته را مهار کنید
حل  وعدۀ  با  که  است  #خونسردی مسئولین  مهم،  ✍مسألۀ 

مشکالت و مسئولیتی که دارند، اکنون حتی اظهار شرمندگی هم 
نمی کنند!  

✍ در این ایام، بسیاری از مردم نسبت به گرانی روزافزون کاالها که 
برخی چندین برابر شده است، به شدت اعتراض دارند. دیگر اجاره 
مسکن، خرید جهیزیه و مایحتاج زندگی جز با وام های سنگین 

ممکن نیست.
از سوی دیگر، برخی بیان می کنند که چرا مراجع تقلید در برابر این 

وضع سکوت کرده اند؟!
ما نه تنها سکوت نکرده ایم، بلکه بارها در این باره سخن گفته ایم 

و باز هم می گوییم.

✍ حضرت آیت الله علوی گرگانی خطاب به رئیس جمهور:
✍  شرایط فعلی جامعه و ناله های قشر مستضعف و متوسط جامعه 
از #فشار_گرانی و بی ثباتی قیمتها قلب هر انسان دلسوز نسبت 

به مملکت را می آزارد.
✍   افزایش بی حساب و کتاب قیمت ارز و سکه و افزایش اجاره بها در 
کنار کوتاهی برخی مدیران در سالهای گذشته برای حل مشکالت 
مردم و دلبستگی بیش از حد به #خارج از کشور، مردم را دلسرد 

کرده است.
✍  باید هر چه سریعتر فکر عاجلی بشود.

✍ در این شرایط باید اولویت نخست دولت و مجلس، رسیدگی 
به وضع اقتصاد کشور و چاره اندیشی برای مشکالت معیشتی 
تودههای مردم از جمله اقشار آسیب پذیر باشد که حقیقتًا در این 

اوضاع و احوال به سختی گذران زندگی می کنند.
✍ در این میان، با وجود همه شایعات و جنگ روانی و رسانه ای که 
علیه روحانیت و حوزه های علمیه به خصوص در بستر بی دروپیکر 
شبکه های اجتماعی به راه انداخته اند، اکثریت طالب و روحانیون 
کشور در سالهای اخیر در شرایط نامطلوبی به سرمی برند، به طوری 
که به تعبیر یکی از مدیران حوزه، شاید بشود گفت که بر اساس 
شاخص های اعالمی از سوی مسئوالن و دولتمردان، در حال 

حاضر بالغ بر ۸۰ درصد طالب زیر خط فقر قرار دارند.

 کاستن از فشار معیشتی مردم؛ مطالبه علما و مراجع

استاندار کرمان از برگزاری عزاداری های ماه محرم و دعای عرفه با 
رعایت شرایط خاص در کرمان خبر داد.

استانداری کرمان به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه 
خبرنگاران جوان از کرمان، محمدجواد فدائی، استاندار کرمان، 
امروز در جلسه ستاد مدیریت کرونا  استان  که در استانداری کرمان 
برگزار شد، با اشاره به نزدیکی ماه محرم و صفر و آغاز عزاداری ها، 
گفت: در ماه های محرم و صفر اصل بر این است که عزاداری همراه 

با حفظ سالمتی مردم انجام گیرد. 
او افزود: بهتر است عزاداری ها با رعایت ضوابط بهداشتی و  با تراکم  

و زمان کم تر برگزار شود.
فدائی از مردم خواست، نذورات خود  را تا حد ممکن به  صورت 
نقدی و خشک ادا کنند و اگر نذوراتشان به  صورت پخته است، 

کامال بهداشتی بسته بندی شوند.
او از برگزاری دعای عرفه نیز سخن گفت و بیان داشت: برگزاری 
دعای عرفه؛ اگر در فضای باز و با رعایت فاصله و زدن ماسک اجرا 
شود، هیچ مشکلی ندارد؛ بنابراین دعای عرفه را می توان با رعایت 

کامل پروتکل ها به خوبی برگزار کرد.
با رعایت  بیان این مطلب که برگزاری کنکور  با  استاندار کرمان 
پروتکل ها در زمان تعیین شده برگزار می شود، تصریح کرد: احتماال 

تعداد روز های برگزاری کنکور امسال افزایش پیدا می کند.
 او با اشاره به اینکه باید با تجمع دست فروشان و جمعه بازار در 

میدان ارگ و هر جای دیگر براساس مصوبات برخورد شود، بیان 
کرد: عنوان شده در برخی از ادارات با تجمع کارمندان و ارباب 

رجوع مواجه هستیم که ناظران باید با آن اداره برخورد کنند.
فدائی با بیان این مطلب که در استان کرمان منطقه سفید نداریم، 
افزود: در ۸ روز گذشته وضعیت ابتال در استان کرمان ثابت بوده 
با اقداماتی که در استان کلید خورده، شاهد  است و امیدواریم 

کاهش تعداد مبتالیان و فوتی های ناشی از کرونا باشیم.
بلندمدت  باید  بیماری  این  برای  برنامه ریزی ها  داشت:  بیان  او 
صورت گیرد و همه باید با این بیماری مقابله کنند که این موضوع 

نیاز به روحیه باال و همکاری مردم  دارد. 

استاندار کرمان با اشاره به اینکه با تخلفات و متخلفان با قاطعیت 
و  ابتال  به دنبال کاهش  اگر  برخورد خواهیم کرد، تصریح کرد: 
فوتی های ناشی از کرونا هستیم، باید نظارت ها به جدیت دنبال 

شود.
رعایت کنند، تصریح کرد:  را  تاالر ها ضوابط  آنکه  بر  تاکید  با  او 
سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان نظارت جدی بر 

قیمت ماسک داشته باشد.
استاندار کرمان با اشاره به راه اندازی گشت ویژه در سطح استان 

گفت: حضور قاضی در گشت های ویژه الزامی است.
او بیان داشت: دستگاه های دولتی موظف هستند تا یک ماه، 
تابلو های تبلیغاتی خود را به منظور اطالع رسانی درباره کرونا در 

اختیار دانشگاه علوم پزشکی قرار دهند.
حمید رضا رشیدی نژاد، رییس دانشگاه علوم پزشکی کرمان در این 
جلسه با اشاره به اینکه در حال حاضر در اوج پیک کرونا هستیم، 
گفت: ۱۹۶ بیمار تا ساعت ۱۰ دیشب در بیمارستان افضلی پور 
شهر کرمان بستری بودند و امیدواریم در دو سه هفته آینده روند 

کاهشی را شاهد باشیم. 
او عنوان کرد: توزیع و قیمت گذاری ماسک برعهده اداره صمت 
و نظارت بر آن بر عهده دانشگاه علوم پزشکی است و هرچه تعداد 
مراکز توزیع  ماسک بیشتر شود و  ماسک راحت تر در دسترس مردم 

قرار گیرد، بهتر است.

با رعایت شرایط خاص صورت می گیرد؛

برگزاری مراسم های مذهبی در کرمان

قلب هایی که برای ریه های 
رو به خاموشی می تپند
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انا لله و انا الیه راجعون
 درگذشت روحانی ارزشی و مردمی جناب حجت االسالم حسین محمدی شاهی که همواره در 
جهت ارتقاء ارزش های اسالمی ، دینی و اخالقی، گمنام  تالش می نمود موجب تاثر و تالم  خاطر 
گردید. این مصیبت وارده را به خانواده مکرم این روحانی بزرگوار تسلیت و تعزیت عرض نموده و از 

خداوند منان برایشان صبر و اجر و برای آن مجاهد فی سبیل الله غفران الهی مسالت می نماییم.
هئیت تحریریه نشریه خرما

تسلیت
خانواده های محترم زحمتکشان و افشارمنش

مصیبت از دست دادن مرحوم مهندس امین زحمت کشان موجب تاثر و تالم خاطر گردید.
این مصیبت را به شما خصوصا همسر مکرمه، فرزندان، اخوان آن مرحوم تسلیت و تعزیت عرض 

نموده و از خداوند متعال برایتان اجر و برای آن عزیز از دست رفته غفران الهی مسالت می نماییم.

هئیت تحریریه نشریه خرما

تسلیت
همکار گرامی جناب آقای حاج مجید صنعتی و جناب آقای حاج قدرت الله مشایخی

مصیبـت وارده را بـه شـما بزرگـواران و خانـواده محتـرم تسـلیت و تعزیـت عـرض نمـوده و از 
خداونـد متعـال برایتـان صبـر و بـرای آن مرحومـه غفـران الهـی مسـالت دارم.

شیخ محمد احمدیوسفی _مدیر مسول نشریه خرما

تسلیت 
جناب حجت االسالم مجید ساالری

درگذشت والده گرامیتان را به جنابعالی و خانواده محترم تسلیت و تعزیت عرض نموده و از 
حضرت باریتعالی برایتان صبر و اجر و برای آن مرحومه مغفرت الهی مسالت داریم.

هئیت تحریریه نشریه خرما

تسلیت
جناب آقای حاج احمد بلند نظر

مصیبـت از دسـت دادن والـده گرامیتـان رابـه جنابعالـی و خانـواده محتـرم تسـلیت عـرض 
نمـوده و از خداونـد منـان برایتـان صبـر و اجـر و بـرای آن مرحومـه غفـران الهـی خواهانیـم.

هئیت تحریریه نشریه خرما

مجید داوری شهردار دوساری گفت:سه 
دوربین پایش تصویری با اعتباری بالغ بر 
560میلیون تومان با هدف ارتقای امنیت 
تا دوماه آینده در شهر دوساری نصب و به 

بهره برداری خواهد رسید.
وی بیان داشت:تامین امنیت شهروندان 
در  است  برخوردار  ای  ویژه  اهمیت  از 
همین راستا عملیات طرح پایش تصویری 
از سال گذشته در دستور کار قرار گرفت و 

اقدامات اولیه انجام شد. 
وی خاطرنشان کر:امروز قراداد نصب سه 
دوربین پایش تصویری در شهر دوساری 
به مبلغ 560میلیون تومان انعقاد گردید و 
ظرف دوماه آینده نصب وبه بهره برداری 

خواهد رسید.
های  دوربین  نصب  اینکه  بیان  با  وی 
پایش سبب افزایش امنیت و ایمنی شهر 
نیز میشود گفت:نصب این دوربین ها 
در راستای کاهش تخلفات نقش موثر و 

بازدارنده ای دارد.

با تدبیر شهردار و حمایت های شورای 
شهر دوساری؛ 

دوساری ره صدساله را  یک شبه 
پیمود

شهر نوپای دوساری که قدمت شهری 
آن چند سالی می گذرد گرچه این شهر 
قدمت تاریخی و گردشگری زیادی  دارد، 
اما سالیان طوالنی گمنام و بدون معارفه 

باقی مانده بود.
دوساری گرچه شهری نوپاست و تا مرکز 
شهرستان عنبراباد 15 کیلومتر فاصله 

میراث  و  گردشگری  بعد  در  اما  دارد 
فرهنگی قدمتی طوالنی و بدون شناخت 
و معرفی به استان کرمان و کشور داشت.

مهندس مجید داوری شهردار جوان و 
بعنوان  این شهر در مدتی که  پرتالش 
شهردار شهر دوساری بوده است خدمات 
بی نظیری با حمایت اعضای شورای شهر 

و کارکنان شهرداری انجام داده است.
مبلمان  با  امروز  گرچه  دوساری  شهر 
شهری برای خودش صاحب نام و آوازه 

شده است. 

برای  مرکزی  که  دوساری  ُبندر 
گردشگری و تفریح مردم و مهمانان 
و  آن  معرفی  برای  و  شده  نوروزی 
قلعه میرناصرخان و دیگر مکان های 
دوساری مثل بشکاره و باغات نخل 
روستای  و  دوساری  شهر  مرکبات  و 
هیئت آباد دل هر گردشگری را بسوی 
خود جذب می کند، حاصل تدبیر و 
برنامه ریزی مهندس داوری شهردار 
و اعضای شورای شهر دوساری است.

می توان گفت دوساری که سالها گمنام 
مانده بود با تدبیر شهردار و حمایت های 
شبه  یک  را  صدساله  ره  شهر  شورای 

پیمود. 
مدیریت نشریه خرما این ُحسن خدمت به 
مردم و ایجاد فضایی شاد و دلنشین برای 
آنان را به فال نیک گرفته و از مجموعه 
شهردار، شهرداری و اعضای شورای شهر 

دوساری تقدیر وتشکر می نماید.
و حال در جهت امنیت و پایش تصویری 
این شهر اقدامات امنیتی و نصب دوربین 

های پایشی صورت گرفت است.

 شهردار دوساری خبر داد:

دوربین های پایش تصویری در شهر دوساری تا دوماه آینده نصب و 
راه اندازی خواهد شد

اعضای ستاد نماز جمعه کرمان با آرمان های شهدا تجدید میثاق کردند 
/ ادای احترام به شهید سلیمانی

 نماینده ولی فقیه در استان کرمان به همراه اعضای 
ستاد نماز جمعه کرمان با شهید سلیمانی و شهدا 
میثاق  تجدید  کرمان  شهدای  گلزار  در  آرمیده 

کردند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرمان، به مناسبت 5 
مرداد سالروز اقامه نخستین نماز جمعه تهران پس 
از پیروزی انقالب اسالمی با حضور حجت ا السالم 
نماینده  علیدادی سلیمانی  حسن  والمسلمین 
نماز  ستاد  اعضای  و  کرمان  استان  در  ولی فقیه 
جمعه کرمان آیین تجدید میثاق با آرمان های شهدا 

در گلزار شهدای کرمان برگزار شد.
با  نماز جمعه کرمان  اعضای ستاد  آیین  این  در 
حضور در گلزار شهدای کرمان به سپهبد شهید 
حاج قاسم سلیمانی و دیگر شهدای آرمیده در این 

گلزار ادای احترام کردند.
حسن  والمسلمین  حجت ا السالم 
علیدادی سلیمانی نماینده ولی فقیه در استان و 
امام جمعه کرمان در این آیین با بیان اینکه شهدا 
زنده اند و راهشان ادامه دارد اظهار داشت: در این 
مسیر مرگ و نسیان وجود ندارد و باید راه و روش 

زندگی شهدا را الگوی زندگی خود قرار دهیم.
وی با اشاره به لزوم بهره گیری از ظرفیت نماز جمعه 
در گسترش فرهنگ و آرمان های شهدا بیان کرد: 
شهید سلیمانی از افتخارات جهان اسالم است 
و باید نماز جمعه ها به محلی برای جریان سازی 
فرهنگ شهدا به  ویژه مکتب شهید سلیمانی تبدیل 

شود.
در این مراسم مهدی صدفی رئیس ستاد نماز جمعه 
کرمان اظهار داشت: در سالروز اقامه نخستین نماز 
به  اسالمی  انقالب  پیروزی  از  پس  تهران  جمعه 

امامت مرحوم آیت الله طالقانی قرار داریم.

وی با اشاره به اهمیت ترویج فرهنگ ایثار و شهادت 
در جامعه بیان کرد: بدون شک ترویج فرهنگ ایثار 
و شهادت در جامعه ترویج خوبی ها و ارزش هاست.

رئیس ستاد نماز جمعه کرمان با اشاره به منویات 
مقام معظم رهبری مبنی بر اهمیت گسترش سیره 
شهدا در جامعه گفت: در این راستا معرفی سیره 

شهدا به عنوان بهترین الگوها ضرورت دارد.
وی ادامه داد: معرفی سیره و زندگی پر برکت سردار 
بعنوان مکتب  دلها شهید حاج قاسم سلیمانی 
سلیمانی باید مورد توجه تمامی دست اندرکاران 
فعالیت های فرهنگی، مذهبی و اجتماعی و اقشار 

مختلف مردم و مسئولین قرار گیرد.
صدفی افزود: میعادگاه های نماز جمعه و مراسم 
عبادی سیاسی این فریضه الهی بهترین بستر و 
فضا برای ترویج فرهنگ و آرمان های شهدا به ویژه 

مکتب شهید سلیمانی است .
به گزارش تسنیم آیین تجدید میثاق اعضای ستاد 
نماز جمعه کرمان با آرمان های شهدا با مداحی، 
قرائت زیارت شهدا و همچنین گلباران قبور مطهر 

شهدا همراه بود.

 مصرف مواد مخدر سیستم دفاعی بدن را در برابر کرونا مختل می کند
سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی کرمان گفت: در بین 
افراد مبتال به ویروس کرونا افراد دارای اعتیاد مرگ و میر 

بیشتری را دارند.
مهدی شفیعی در گفت وگو با خبرنگاران ، با اشاره به 
آخرین وضعیت شیوع ویروس کرونا در استان کرمان 
اظهار داشت: در دو هفته اخیر با افزایش قابل توجهی 
استان  بیمارستان های  سطح  در  بستری  بیماران  در 
روبه رو هستیم که رفتارهایی سبب افزایش مبتالیان به 

این ویروس کرونا شده است.
به  اشاره  با  کرمان  پزشکی  علوم  دانشگاه   سخنگوی 
اینکه افزایش یا کاهش بعضی از بیماری های عفونی 
افزود:  است  ارتباط  در  اعتیاد  با  مستقیم  به صورت 
افرادی که به اعتیاد مبتال بوده و از تزریق استقفاده 

می کنند بیماری های زیادی آنها را تهدید می کند.
وی با بیان اینکه مطالعات زیادی در کشور وجود دارد 

که 16.5 درصد افرادی که اعتیاد تزریقی داشته اند 
احتمال ابتالی آنها به اچ آی وی وجود دارد، خاطر نشان 
کرد: خطرات زیادی معتادان تزریقی را تهدید می کند 

که طول عمر افراد دارای اعتیاد را کوتاه می کند.
شفیعی با اشاره به اینکه اچ آی وی یک دوره کمون دارد 
و تا سال ها شاید فرد متوجه بیمار خود متوجه نشود 
افراد  به سایر  را  بیماری  این  افراد  این  معموال  گفت: 
خانواده نیز منتقل می کنند و موارد متعددی داریم که 
افراد معتاد دارای اچ آی وی همسر و فرزندان خود را نیز 

مبتال کرده اند.
وی با تاکید بر اینکه انواع بیماری های عفونی معتادان 
به ویژه معتادان تزریقی را تهدید می کند، افزود: شانس 
ابتالی افراد دارای اعتیاد تزریقی به کویید19 خیلی 
بیشتر است چرا که استفاده مشترک از عامل تزریق 

به سرعت بیماری را منتقل می کند.

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی کرمان با بیان اینکه 
در بررسی که انجام شده درصد قابل توجهی از مواردی 
از مبتالیان به کرونا که بستری شده اند مصرف اعتیاد 
دارند، تصریح کرد: در مواردی که منجر به فوت شده نیز 

درصد افراد دارای اعتیاد خیلی بیشتر بوده است.
وی با اشاره به اینکه مواردی که اعتیاد دارند و بستری 
می شوند شانس آی سی یو رفتن و مرگ و میر آنها بیشتر 
است گفت: مصرف مواد مخدر سیستم دفاعی بدن را 

به هم می ریزد و عالئم بیماری را مخفی نگه می دارد.
و  شدید  بدن دردهای  و  تب  اینکه  بیان  با  شفیعی 
خستگی ها مواردی است که فرد مبتال به ویروس کرونا 
با آن درگیر است و به عنوان عالئم بیماری مشهود است، 
اظهار داشت: با مصرف مواد مخدر این عالئم پوشیده 
می شود و زمانی فرد به بیمارستان مراجعه می کند که 

دیگر کار از کار گذشته است.

 رئیس قوه قضائیه :

قانون باید بدون تبعیض اجرا شود

 رئیس قوه قضائیه گفت: ماده 100 نباید منبعی برای رفع 
کمبودهای مالی شهرداری ها تلقی شود. 

قانون باید بدون تبعیض اجرا شود.
آیت الله سید ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضائیه، در جلسه 
شورای عالی حفظ حقوق بیت المال که لواسانات برگزار 
ریاست سازمان ها  و  وزرا  از  و تشکر  تقدیر  شد، ضمن 
و دوایر، قضات و دبیر شورای حفظ حقوق بیت المال 
برای برگزاری این جلسه، ضمن مفید و ضروری توصیف 
مردم  از  ابتدا  کرد:  اظهار  شده،  مطرح  مسائل  کردن 
خوب و بومی لواسان به دلیل دغدغه هایی که نسبت به 
این منطقه دارند و همچنین مسؤوالن دغدغه مند تشکر 
می کنم؛ بارها دغدغه های آنها را از طریق رسانه ها، جراید 

و رسانه ملی شنیده ام.
وی با بیان اینکه مردم منطقه لواسان دغدغه درست و به 
حقی دارند، افزود: دغدغه این است که این منطقه خوش 
آب و هوا متعلق به همه مردم است و باید منافع آن برای 
همه مردم باشد و اختصاصی کردن منطقه به وسیله یک 
عده خاص، آن هم با تخلف از قوانین و مقررات و زیر پا 

گذاشتن نظامات معماری و شهرسازی مجاز نیست.
  ساخت وساز به هر شکل در مناطق خوش آب و هوای 

دنیا چارچوب دارد
آیت الله رئیسی تصریح کرد: اگر کسانی بخواهند در هر 
منطقه ای از مناطق خوش آب و هوا حضور پیدا کرده و از 
آب و هوای خوب استفاده کنند، باید به قوانین و مقررات، 
به چارچوب های ساخت و ساز  و  و روستا  حریم شهر 

احترام بگذارند.
   وی ادامه داد: ساخت و ساز به هر شکل در مناطق 
خوش آب و هوای دنیا وجود دارد؛ اما ضابطه مند است 
و چارچوب دارد و نظامات مهندسی و معماری در نوع 

ساخت و سازها حاکم است.
   رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه مدیرانی که باید مرزها را 
در زمینه محیط زیست حفظ کنند و مسؤولین مربوطه در 
همه حوزه ها، مرزبانان طبیعت هستند، گفت: مسؤولیت 
مسؤوالن  فقط در مرز جغرافیایی نیست؛ بلکه تکلیف 

شهردار مرزبانی از حوزه منافع شهر و شهروندان است.
وی افزود: دهدار، بخشدار، فرماندار و مقام قضایی و 
اجرایی هر کدام در حوزه خود مرزبانی می کنند و نباید 
بگذارند به این مرزها تجاوز شود؛ چراکه اینها جزو حقوق 
عامه است و ضایع شدن این حقوق به نسل ها لطمه 

می زند و همه در این قضیه خسارت می بینند.
  باید مشخص شود که کجا باید قانون را اصالح کرد

   آیت الله رییسی اظهار کرد: ما که دور این میز نشسته ایم، 
اگر هر کدام بخواهیم آماری در برخورد با تخلفات بدهیم، 
آمار روشنی داریم و باید به همه شما خسته نباشید گفت 
و از همت تان تقدیر کرد؛ لیکن ما هستیم با همه خدماتی 
با همه آمار ها و وضع موجود؛ یعنی  که انجام شده و 

لواسانی که امروز جلوی چشم است. این لواسان امروز، 
لواسانی نیست که مردم بومی و ساکنان بپسندند و حال 
سؤال این است چرا با همه اقدامات انجام شده، مردم 
گله مند هستند و باید دید که وضع مطلوب با آنچه که باید 

باشد چه فاصله ای دارد.
   وی با تأکید بر اینکه همه مشکالت راهکار دارد و هیچ 
مشکلی در اینجا مطرح نشد که راه حلی نداشته باشد، 
بیان کرد: به نظرم می رسد که در مورد این جلسه دبیرخانه 
شورا، دادستان کل و معاونانش و معاونین وزرا به نحوی کار 
را دنبال کنند که به صورت قرارگاهی بتوانیم این جلسه را 
همواره داشته باشیم و هفته ای یک بار و یا ۱۵ روز یکبار 
برگزار شود و این مشکالتی که مطرح شد، در آنجا بررسی 

و راهکار های آن روشن شود.
رئیس قوه قضاییه اذعان کرد: مطرح شد که تعارض در 
تصمیم گیری ها و تعارض در برخی از قوانین داریم که 
الزم است این تعارضات در این قرارگاه و در این جلسات 
آن ها  همه  برای  و  قرار  گیرد  بررسی  مورد  دبیرخانه ، 

راهکار هایی پیدا شود.
   وی ادامه داد: باید مشخص شود که کجا باید قانون را 
اصالح کرد؛ کجا باید دستورالعمل های صریح، روشن 
و شفاف برای مجری و دست اندرکاران تدوین شود و 

بطورکلی تعیین تکلیف این قضیه الزم است.
   آیت الله رییسی خاطرنشان کرد: این جلسه را سه ماه 
کار ها  باید  مدت  این  طول  در  و  می کنیم  برگزار  دیگر 
آماده شود و ما در جلسه آینده بررسی می کنیم که آن 
راهکار هایی که برای برون رفت از شرایط و مشکالت فعلی 
مطرح شد، به نتیجه رسیده یا خیر و اگر نرسیده دلیل آن 

چه بوده است.
وی عنوان کرد: دبیرخانه باید به صورت فعال پیگیری کند 
و مسؤوالن در بخش های خود حتما مشارکت کنند تا این 

کار انجام شود.
  مردم می خواهند قانون نسبت به همه بدون تبعیض اجرا 

شود
رئیس قوه قضائیه با تأکید بر اینکه از جمله مسائلی که 
در آن جلسه حتما باید بررسی شود، طرح کشوری برای 
بیان داشت: ۲۵۰ هزار حکمی  احکام است،  اجرای 
که تحت عنوان ماده ۱۰۰ و یا هر کدام از بخش ها در 
و  بررسی  باید  است،  شده  صادر  مختلف  استان های 
واکاوی سریع شود تا تکلیف این قضیه کامال روشن گردد.

  
 وی ادامه داد: اگر قانون وجود دارد، باید بدون تبعیض 
اجرا شود. آنچه که مردم از آن گالیه مند هستند، این 
است که می گویند قانون، تبعیض آمیز اجرا می شود؛ دو 
ساختمان در منطقه ای ساخته شده و با یکی برخورد 
می شود اما با دیگری خیر. این موضوع جلوی چشم مردم 

و در معرض قضاوت مردم است.
   آیت الله رئیسی با بیان اینکه اجرای قانون بدون تبعیض 
قانون  می خواهند  مردم  گفت:  است،  مردم  خواست 
نسبت به همه بدون تبعیض اجرا شود و این حرف کامال 

درست است.
   وی در ادامه با اشاره به صالحیت دهداران، بخشداران 
و شهرداران بیان کرد: دهداران، بخشداران و شهرداران 
حق ندارند کاری که مجاز نیستند، انجام دهند؛ البته 
این موضوع برای کسانی که مجوز برای آنها صادر شده، 
ممکن است به عنوان حق مکتسبه تلقی شود؛ اما حق 
مکتسبه حقی است که منشاء آن قانونی باشد؛ دهداری 
که حق ندارد به کسی اجازه دهد، بخشداری که حق 
ندارد اجازه دهد، اگر اجازه داد، چگونه این حق برای فرد 

ایجاد می شود.
   رئیس قوه قضائیه افزود: در آنصورت می توان گفت یک 
مقام قانونی به صورت غیرقانونی و در حریمی که نباید 
وارد شود، وارد شده و تخلف کرده و کاری را انجام داده؛ 
این حتما باید از طرف وزارت کشور به تمام دهداران، 
بخشداران و همه کسانی که مجاز به صدور مجوز در 
اموری نیستند، اعالم شود و آنها باید بدانند حق ندارند 
که کار غیرمجاز انجام دهند و هم برای مردم و هم برای 

مسؤوالن دغدغه ایجاد کنند.
  وی تأکید کرد: این یک دستورالعمل جدی است و 
اگر کسی هم تخلف انجام داد و برخالف آنچه که مجاز 

هست، عمل کرد، طبیعتا باید با او برخورد قانونی شود.
  مگر با پول، تخلف خریده می شود؟ 

آیت الله رئیسی با تأکید بر اینکه آراء کمیسیون ماده ۱۰۰ 
نباید منبعی برای کسب درآمد برای شهرداری ها و رفع 
مشکالت مالی آنها تلقی شود، گفت: اینکه هرکس بتواند 
تخلف کند و بعد بگوید پولش را می دهم، درست نیست. 
اگر این کار غیرمجاز است، مگر با پول، تخلف خریده 
می شود؟ باید موضوع ماده ۱۰۰ را حتما پیگیری کرد که 

در مجلس اصالح شود.

 رئیس قوه قضائیه گفت: ماده 100 نباید منبعی برای رفع کمبودهای مالی شهرداری ها تلقی شود


