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هرمزگان- سیستان و بلوچستان- یزد  چهارمحال بختیاری

جشنواره کشوری علمدار»یادواره سردار شهید
 حاج قاسم سلیمانی« ویژه فرهنگیان و دانش آموزان 

سراسر کشور در کرمان برگزار می شود

3
استاندار کرمان:

طرح ایجاد منطقه ویژه اقتصادی جازموریان 
سرعت می گیرد

3

رفع شبهه شورای نگهبان درباره اعمال
 مدرک دوم فرهنگیان

معاونت اداره کل محیط زیست کرمان در جنوب راه اندازی میشود

3

3

فرماندار عنبراباد عنوان کرد:
جایگاه های عرضه سوخت 

دستورالعمل های بهداشتی را 
رعایت نکنند پلمپ می شوند

با حکم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری؛
دکتر اسالمی پناه به سمت 

»معاون حقوقی و امور مجلس 
وزارت علوم« منصوب شد

صفحه 3 صفحه 3

شهردار جیرفت :

پانزده بوستان و پنج چمن مصنوعی تا پایان دوره شورای شهر 
فعلی به بهره برداری می رسند که در تاریخ جیرفت بی نظیر است

انعقاد تفاهم نامه همکاری سازمان صنعت، معدن و تجارت 
جنوب کرمان با سپاه و فرمانداری برای گسترش

 نظارت بر اصناف

3

2 2

3

رهبر انقالب اسالمی :

عالج قطعی تحریم با تکیه بر توان داخل
 نه عقب نشینی در برابر آمریکا

انا لله و انا الیه راجعون
 خانواده های محترم و بزرگوار  کامرانیان و علی توکلی 

 درگذشت دختر عمه عزیزمان مرحومه مغفوره سمنبر علی توکلی باعث 
همسر  خصوصا؛  عزیزان  شما  به  را  مصیبت  این  گردید.  تالم  و  تأسف 
مهربان، فرزندان، برادران و همه بستگان و اقوام تسلیت و تعزیت عرض 
نموده  از خداوند منان برایتان صبر و اجر و برای آن مرحومه غفران الهی 

مسالت می نماییم.
 ناصر ، شیخ فرزاد ، بهزاد  و شیخ محمد احمدیوسفی 

انا لله و انا الیه راجعون
سرکار  خانم اسکندرزاده 

مصیبت وارده را به شما تسلیت و تعزیت عرض نموده و 
از خداوند متعال  برای شما و سایر وابستگان  صبر و اجر 
و برای آن مرحوم مغفرت و طلب آمرزش مسئلت داریم .

هئیت تحریریه نشریه خرما

انا لله و انا الیه راجعون
خانواده محترم  کربالیی احمد احمدیوسفی

ایـن مصیبـت ناگـوار  را بـه  شـما بزرگـواران تسـلیت عـرض 
نمـوده و از خداونـد منـان برایتـان صبـر و اجـر و بـرای آن 

مرحـوم غفـران الهـی خواهانـم.
شیخ محمد احمدیوسفی _مدیر مسول نشریه خرما

انا لله و انا الیه راجعون
 خانواده محترم حاج دادمراد احمدی پور

مصیبـت وارده را بـه شـما عزیـزان تسـلیت و تعزیت عرض 
نمـوده و از حضـرت باریتعالی برایتان صبر و اجـر و برای آن 

مرحـوم مغفرت الهـی خواهانیم.

هئیت تحریریه نشریه خرما

انا لله و انا الیه راجعون
همکار گرامی جناب آقای  موسی طاهری

مصیبت در گذشت پدربزرگوارتان را خدمت شما و خانواده 
محترم تسلیت عرض نموده و از خداوند متعال برایتان صبر 

و اجر و برای آن مرحوم رحمت واسعه الهی خواهانم.
شیخ محمد احمدیوسفی _مدیر مسول نشریه خرما

حمید رضایی معاون اداره کل راهداری جنوب  رکمان

رخداد غدیر در ذی حجه سـال دهم هجری، تنها یک حادثه تاریخی نیسـت؛ غدیر ، تنها نام یک سـرزمین نیسـت، یک تفکر اسـت؛ 
نشـانه ای اسـت از تداوم خط نبوت؛ چشـمه ای اسـت که تا پایان هسـتی می جوشـد؛ غدیر روز اکمال دین، اتمام نعمت و موجب خشـنودی 
خداسـت؛ روز بزرگ، روز گشـایش و روز تکامل اسـت؛ غدیر، نه تاریخ اسـت، نه جغرافیا و نه روایت، بلکه والیت اسـت؛ پیشـوند  غدیر، رسالت 

است و پسـوند آن، والیت و امامت...
غدیـر، سرچشـمه همیشـه جوشـان والیت اسـت که از سـینه تفتیـده » خم « به جـام محبت دوسـت داران  پیامبـر و خاندانش جاری اسـت.  
غدیر، شایسـته هر ثناسـت که وحی از او پیراسـت و محمد بدو آراسـت و اسـالم از او برخاسـت.  غدیر، تفسـیر بدر و احد و شـأن نزول صفین 
و نهـروان اسـت. بـدر، عدالـت مـی خواسـت؛ احد، شـجاعت آرزو می کرد؛ خیبر تماشـای صداقت را تمنا داشـت و  غدیر، آمیـن آن همه ثنا و 
دعا بود.  غدیر، روز انسـان اسـت.  غدیر، تداوم رسـالت محمد صلی الله علیه و آله در والیت علی علیه السـالم اسـت.  غدیر،  عید پیمان و 

میثاق و عهد اسـت.  غدیر،  عیدعدالت و رهبری اسـت...
اینجانـب ایـن عیـد سـعید و سراسـر سـرور و شـادمانی را بـه مردم شـریف جنـوب کرمان  تبریـک عـرض نمـوده و از خداوند منان بـرای کلیه 

عزیزان سـالمتی و ایامـی شـاد آرزومندم. 

عید  سعید  غدری خم عید والیت   رگامی  بادعید  سعید  غدری خم عید والیت   مبارک  باد
غدیر تجلی گاه عشق به والیت و امامت و رمز پایدار تبعیت از حقانیت و عدالت است.

غدیر چشمه جوشان معنویت و بندگی و گنجینه سراسر عشق حضرت ربوبیت است .
عیـد غدیـر بـی شـک دریایي اسـت بیکـران که همه عاشـقان و صالحان عالم از آن سـیراب می شـوند و نقطه اتصال زمینیان و آسـمانیان 

بـرای عبادت و بندگی اسـت.
غدیـر ظرفیتـی عظیـم بـرای اثبـات حقانیـت والیـت و آغازگر حکومـت الله بر زمین اسـت تا آنـگاه که ناخالصی ها و شـیطان صفتـی ها از 

زمیـن رخـت برچیند و عدل و مسـاوات حکمفرما شـود.
واژه پرمغـز و عمیـق غدیـر بـا کلیـد واژه حیـدر کـرار و سـتون خیمـه پیامبـر تـوام اسـت ، امـام رئوفی کـه زاده خانه خـدا و حامـی یتیمان و 
مسـتضعفان و خار چشـم دشـمنان دین و اسالم اسـت و از درگاه حضرت احدیت پیروزی، عزت و سرافرازی مسلمانان  جهان را خواهانم.
اینجانب فرارسـیدن این عید فرخنده و سـعید، و عید بزرگ مسـلمانان را که عید اتمام نعمت الهي و اکمال دین اسـت را به همه شـیعیان 

و مسـلمانان عالم، بویژه مردم مؤمن و شـریف شـهر دوساری و عنبراباد تبریك و تهنیت عرض مي نمایم .

مجید داوری شهردار دوساری

مقام معظم رهبری:
 عید مبارک غدیر، عید بزرگ خداوند و یکی از مقاطع بسیار مهم و تعیین کننده در تاریخ  اسالم است.
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وزیر دانا
پادشاهی وزیری دانا داشت که از وزارت دست برداشت. پادشاه 
از دگر وزیران پرسید وزیر دانا کجاست؟ گفتند از وزات دست 
برداشته و به عبادت خدا مشغول شده است. پادشاه نزد وزیر 
رفت و از او پرسید از من چه خطا دیده ای که وزارت را ترک کرده 
ای؟ گفت پنج سبب دارد. اول آنکه تو نشسته  بودی و من در 
حضور تو ایستاده می  ماندم ، اکنون بندگی خدایی را می  کنم 
که مرا در وقت نماز حکم به نشستن میکند. دوم آنکه طعام 
می  خوردی و من نگاه می  کردم اکنون رزاقی پیدا کرده  ام که 
او نمی  خورد و مرا می  خوارند. سوم آنکه تو خواب بودی و من 
پاسبان بودم اکنون خدای چنان است که هرگز نمی  خوابد 
و مرا پاسبانی می  کند. چهارم آنکه می  ترسیدم اگر تو بمیری 
مرا از دشمنان آسیب برسد اما اکنون خدای من چنان است که 
هرگز نخواهد مرد و مرا از دشمنان آسیب نخواهد رسید. پنجم 
آنکه می  ترسیدم اگر گناهی از من سرزند عفو نکنی ، اکنون 
خدای من چنان رحیم است که هر روز صد گناه می کنم  و او 

می  بخشاید

حیدر
فاطمه بنت اسد دست های کوچک کودکش را با طناِب قنداق 
بسته بود و خود برای کاری از فرزند دلبندش فاصله گرفته و به 
سویی رفته بود. وقتی به پیش پسرش برگشت با صحنه شگفت 
انگیزی روبه رو شد که بی اختیار در جا خشکش زد و چنان 
فریادی کشید که مردم جمع شدند. مادر در حالی که انگشت 
حیرت به دندان گرفته بود مولود کعبه را دید که طناب قنداش 
را پاره کرده است و با دست هایش که در عین ظرافت و کودکانه 
بودن دارد گلوی مار بزرگی را در مشت می فشارد. مادر که لحظه 
ای مسحوِر لبخنِد نجیبانه دلبندش شده بود، زود به خود آمد و 
لحظه ای با خود اندیشید که نکند مار نمرده باشد، اّما با یک نگاه 
دیگر مطمئن شد که مار در مشت علی مچاله شده و مرده است. 
وقتی که خیالش آسوده شد، لبخند خوشنودی به صورتش 
نشست و در حالی که داشت نفس راحتی می کشید چشم در 
ْنَت حیدرٌة، حیدره ، پسرم تو بّچه شیری؛ 

َ
چشم پسرش گفت: أ

بّچه شیر. منبع: سایت اطالع رسانی حوزه علمیه به نقل از 
ابن شهر آشوب مناقب آل ابی طالب ۲، ۲۸۷ - ۲۸۸

پست و مقام
نقل است شاه  عباس صفوی ، رجال کشور را به ضیافت شاهانه 
میهمان کرد و به خدمتکاران دستور داد تا در سر قلیان  ها بجای 
تنباکو ، از سرگین اسب استفاده کنند. میهمان ها مشغول 
کشیدن قلیان شدند و دود و بوی پهِن اسب ، فضا را پر کرد اما 
رجال از بیم ناراحتی شاه پشت سر هم بر نی قلیان ُپك زده و 
با احساس رضایت دودش را هوا می دادند! گویی تا بحال 
تنباکویی به آن خوبی نکشیده اند. شاه عباس رو به آنها کرده 
و گفت سر قلیان ها با بهترین تنباکو پر شده اند. آن را حاکم 
همدان برایمان فرستاده است. همه از تنباکو و عطر آن تعریف 
کرده و گفتند براستی تنباکویی بهتر از این نمی توان یافت. شاه 
به رئیس نگهبانان دربار ، که پك  های بسیار عمیقی به قلیان 
میزد ، گفت تنباکویش چطور است؟ رئیس نگهبانان گفت به 
سر اعالحضرت قسم ، پنجاه سال است که قلیان می کشم 
، اما تنباکویی به این عطر و مزه ندیده ام. شاه عباس با تحقیر 
به آنها نگاهی  کرد و گفت مرده شورتان را ببرد که بخاطر حفظ 
پست و مقام ، حاضرید به جای تنباکو ، ِپِهن اسب بکشید و َبه    

َبه       و َچه َچه کنید

گمراهی بزرگ
امام صادق علیه السالم فرمودند: شخصی به تنگدستی مبتال 
شد ، هر چه فعالیت کرد ، موفق به اصالح معاش مادی خود 
به نحوی که می خواست نشد ، شیطان او را وسوسه کرد تا پایه 
گذار دینی شود و از این راه به نان و نوایی برسد. دینی را از پیش 
خود تاسیس کرد و مردم ساده دل و عوام را به آن دعوت کرد و 
بیش از آنچه که می خواست به نان و نوا رسید، پس از مدتی 
پشیمان شد و تصمیم به توبه گرفت ، پیش خود گفت آنان که به 
من ایمان آوردند ، باید همه را جمع کنم و اعالم نمایم که من در 
تمام برنامه هایم دروغ گفتم. همه را جمع کرد و به آن ها اعالم 
نمود ، ملت در جوابش گفتند: دین تو دین صحیحی است ، 
ولی خود تو در آیینت دچار شك و وسوسه شده ای! چون این 
وضع را دید ، زنجیر غل داری تهیه کرد و به گردن انداخت و 
پیش خود گفت از گردنم بر نمیدارم تا خدای مهربان مرا بیامرزد. 
به پیامبر زمان خطاب رسید که به او بگو: به عزتم قسم اگر توبه 
ات تا قطع شدن تمام اعضایت ادامه پیدا کنند قبول نخواهم 
کرد مگر کسانی که به آیین تو مرده اند. زنده کنی و آنها را از این 

گمراهی برهانی

کار خیر
داشت گوسفندی رو از کامیون پایین می آورد تا برای روز عید 
قربانی کند. گوسفند از دست مرد جدا شد و فرار کرد. مرد هم 
دنبال گوسفند می رفت تا اینکه گوسفند وارد خانه چند یتیم 
فقیر شد. عادت مادر یتیمان این بود که هر روز کنار در می  
ایستاد و منتظر میماند تا کسی غذا و صدقه  ای برایشان بگذارد 
و او هم بردارد. همسایه  ها هم از این موضوع اطالع داشتند. 
گوسفند که وارد حیاط شد مادر بیرون آمد و ابو محمد را دید 
که خسته و کوفته کنار در ایستاده. زن گفت خداوند صدقه  
ات را قبول کند. او خیال کرد که مرد گوسفند را صدقه برای 
یتیم  ها آورده. مرد گفت خدا قبول می کند و رو به قبله کرد و 
گفت خدایا از من قبول کن. روز بعد بیرون رفت تا گوسفند 
بخرد و قربانی  کند. کامیونی پر از گوسفند دید. گوسفند چاق 
تری را از گوسفند قبلی انتخاب کرد. مرد گوسفند را برد و سوار 
ماشینش کرد و برگشت تا قیمتش را حساب کند. فروشنده 
گفت این گوسفند را مجانی دادم و دلیلش هم  اینه که امسال 
خدا بچه  گوسفندهای زیادی به  من ارزانی نمود و نذر کردم که 
اگر گوسفندان زیادی داشتم  به اولین مشتری که به او گوسفند 
بفروشم هدیه باشد. پس این هم نصیب توست. کار خیر انجام 

دادن پیش خدا اجر داره شک نکنیم

صلوات
از بزرگی پرسیدند چرا اینقدر ذکر صلوات در منابع دینی ما 
تأکید شده است و برای آمرزش گناه ، وسعت روزی ، صحت 
و سالمتی ، گشایش در کارها صلوات تجویز کرده اند ، ِسّر و راز 
این ذکر چیست؟ فرمود اگر به قرآن نگاه کنید فقط یک جا در 
قرآن هست که خداوند انسان را هم شأن و هم درجه ی خودش 
میکند. یعنی از انسان مي خواهد که بیاید کنار او و با هم در یک 
کاری مشارکت کنند و آن آیه این است: اّن الله و مالئکته یصّلون 
علی النبی یا ایها الذین آمنوا صّلوا علیه و سلموا تسلیما هست. 
خداوند و مالئکه اش برای پیامبر اکرم صل الله علیه و آله صلوات 
میفرستند شما هم بیایید و همراهی کنید. عّلت عظمت و بزرگی 
ذکر صلوات همین است که انسان را یک باره تا کنار خداوند باال 

میبرد.

✅تا کردن لباس
✅ وقتی لباس ها در آورده می شود، باید تا شود. اگر این کار 
نشود، برای انسان و خود لباس ضرر دارد. بنابراین معلوم 
می شود جالباسی هایی که روی آن لباس آویزان می شود، 

زیاد خوب نیست.
در روایت آمده است:

لباس هایتان را در شب تا کنید؛ زیرا اگر تا نشده باشند 
یا پخش شده روی زمین هم می باشد.(،  آویزان  )شامل 

شیطان ها آن را می پوشند.
✅ الکافی، ج ۶، ص ۴۸۰

شیطان به معنای میکروب و ویروس است که لباس را آلوده 
می کنند. این بحث، بهداشتی است. معلوم می شود، تا 

نکردن لباس ضرر دارد.
✅در روایت دیگر آمده است:

تا کردن لباس ها راحتی آن ها است و  سبب ماندگاری آن 
ها می شود.

✅ خواص درمانی عدس
✅ امام رضا علیه السالم درباره خواص درمانی عدس فرمود: 
اگر بدنت در اثر نوره حمام سوخت، عدس پوست کنده را آرد 
کن و با گالب و سرکه در آمیز و به محل زخم شده بکش که به 

اذن خداوند متعال خوب خواهد شد.
در حدیثی دیگر آمده است که سویق عدس تشنگی را زایل 
می کند و معده را قوت می دهد و صفرا را فرو می نشاند و معده 
را پاک می کند و هفتاد درد را دواست و هیجان خون و حرارت 

را برطرف می  کند.

امام صادق )ع(: نگور سیاه بخورید
نوح)ع(، از غم و اندوه، به درگاه خداوند، شکایت برد.خداوند 
به او چنین وحی فرستاد: انگور سیاه بخور ؛ چرا که اندوه را 

می برد.

✅اهمیت عطسه در پاکسازی جمجمه
✅ عطسه در فنون پیشگیری و درمان حائز اهمیت فراوان 
است؛ از جمله از فن عطسه میتوان برای جلوگیری از بروز 

سکته ها استفاده نمود.
داروی  عطسه آور ) انفیه ( باید در جعبه داروهای خانگی 
همیشه حضور داشته باشد و به محض احساس ناراحتی 
در سینه یا سر و احساس خفگی و تنگی سینه بوسیله انفیه 
با ایجاد عطسه های فراوان جریان خون را در قلب یا مغز از 
لختگی منحرف نموده و خطر را رفع کنند. عطسه جریان 
خون را در سر تسریع و عروق و جریانهای درون بافتی را 
جارو میکند. عطسه چشم را تقویت و حس بینایی را قوی 
و خستگی را از تمام بدن می زداید. عطسه قلب و ریه ها و 

حنجره و حجاب سینه را از هر نوع رسوب پاک می نماید.
هفته ایی ۲ بار استفاده از داروهای عطسه آور گیاهی )انفیه( 
و  جمجمه  پاکسازی  جهت  عطسه  ایجاد ۱۵  حداقل  و 

پیشگیری از بیماریها ضروری است.
✅ترکیبات انفیه در طب اسالمی کندش و سیاه دانه هست 
ولی بعلت کمیاب بودن کندش اصل میتوانید از انفیه های 
پاکستانی که از توتون سنتی و افتیمون درست میشن و 

خاصیت خوبی دارن میتونید استفاده بکنید 

✅تلخ و شیرین  خرما 
✅ خرمای خیسانیده در شیر همراه با کمی دارچین، برای 

بهبود افراد کم خون با میل و توان جنسی ضعیف سودمند 
دانسته شده است.

خرما برای ورزشکارانی که به توده عضالنی ستبر و پیچیده 
نیاز دارند مناسب است. مصرف زیاد یا مداوم خرما برای 
مبتالیان کبد چرب همراه با غلظت خون بسیار زیان آور 

است. 

✅صلوات سبب یادآوری

✅ امام حسن مجتبی علیه السالم فرمودند: قلب انسان 
درون حفره و ظرفی است و بر روی آن پرده و سرپوشی می 
باشد؛ هرگاه که شخصی بر محمد و آل محمد، صلوات تام و 
کاملی فرستد، آن پرده کنار رفته و قلب وی روشن می گردد و 
شخص آن چه را که فراموش کرده است را به خاطر می آورد؛ 
اما اگر وی صلوات نفرستد و یا صلوات ناقص بفرستد، آن 
سرپوش بر روی قلبش باقی مانده و قلب وی تاریک می ماند 

و آن چیزی را که در خاطر داشته است را فراموش می کند.

چرا لبنیات برای دردهای مفصلی خوب نیست؟ 
بهبود  برای  لبنیات  زیاد  باورهای غلط، مصرف  از  ✅ یکی 
مبتالیان به دردهای مفصلی است. در صورتی که بیشتر 
دردهای مفصلی از مزاج سرد و تر پدید می آیند و با توجه به 
مزاج سرد و تر لبنیات، مصرف زیاد آن در این افراد نه تنها 
باعث کاهش درد نمی گردد، بلکه موجب شدت یافتن درد 

مفاصل می گردد

✅خواص معجون سیاه دانه و عسل:)دوسین(
1-از اصلی ترین خواص معجون سیاه دانه این است که 

سیستم ایمنی بدن را تقویت می کند.
2-برای درمان سرماخوردگی های پی در پی مفید است.

3-در درمان تب های بلغمی و سوداوی تاثیر دارد.
4-ادرارآور است و برای مردان مبتال به پروستات مفید است. 

همچنین عفونت های ادراری را درمان می کند.
5- برای درمان سردردهایی که مرتبط با مزاج سرد هستند 

مفید است.
6- مالیدن این ترکیب به پوست برای درمان جوش های 
بلغمی مفید است. توجه داشته باشید که جوش های بلغمی 
بدون التهاب، زیرپوستی و سفت هستند و استفاده از این 
ترکیب برای جوش های قرمز و پرالتهاب نتیجه عکس خواهد 

داد و وضع پوستتان بدتر خواهد شد.
7-تاثیر خوبی بر دستگاه گوارش و انگل های روده دارد.

8- نفخ معده و دل دردهای ناشی از آن را درمان می کند.
9- برای پیشگیری و درمان زخم معده موثر است.

10- برای بهبود بیماری های پوستی پیسی و لک مفید 
هست.

ببرد. در  بین  از  را  و مثانه  11-می تواند سنگ های کلیه 
بیماران دچار به دفع پروتئین کاربرد دارد.
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رئیس سـازمان صنعت، معـدن و تجارت جنوب کرمـان از انعقاد 
تفاهـم نامه سـه جانبه همکاری بـا سـپاه پاسـداران و فرمانداری 
شهرسـتان جیرفت برای گسـترش نظـارت بر اصناف خبـر داد.

بـه گـزارش روابـط عمومـی سـازمان صنعـت، معـدن و تجـارت 
جنوب کرمان، طی مراسـمی و با حضور رئیس سـازمان صنعت، 
معـدن و تجـارت جنـوب کرمـان، مهنـدس عطاپـور فرمانـدار 
شهرستان جیرفت و سرهنگ پاسـدار بهروز فرمانده سپاه ناحیه 

جیرفـت تفاهـم نامه همـکاری امضا شـد.
رئیـس سـازمان صنعـت، معـدن و تجـارت جنـوب کرمـان در 
ایـن خصـوص توضیـح داد: در راسـتای اجـرای فرمـان مقـام 
معظـم رهبـری مبنـی بر کنتـرل قیمت هـا و برخـورد با هـر گونه 
گرانفروشـی و کمبـود کاال در بـازار و همچنیـن در پـی آن دسـتور 
و تاکیـد وزیـر صنعـت، معـدن و تجـارت، برخـورد شـدید بـا هـر 
گونـه افزایـش قیمت افسـار گسـیخته و تمرکز بر تامیـن به موقع 
مایحتـاج مـورد نیـاز مـردم و نظارت بـر انبارهـا و مراکز نگهـداری 

کاالها جزو اولویت های کاری این سـازمان قرار گرفته اسـت. وی 
ادامـه داد: بـر همین مبنـا و در جهت عملیاتی کردن مـوارد فوق 
تفاهم نامه سـه جانبه ای مابین این سازمان، فرمانداری جیرفت 

و فرماندهـی سـپاه جیرفـت به امضا رسـید.
مهنـدس مسـلم مروجـی فـرد افـزود: طبق ایـن تفاهـم نامه تیم 

های عملیاتی ویژه با حضور بازرسـین این سـازمان و بسـیجیان 
معرفـی شـده از طـرف سـپاه شهرسـتان در جهت بازرسـی همه 
جانبـه از سـطح بـازار و صنـوف تشـکیل و فرمانداری شهرسـتان 
نیـز با تأمین زیرسـاخت ها و هماهنگی با سـایر نهادهـا، ادارات، 
بخشـداری هـا و دهیـاری هـا در ایـن زمینـه همـکاری خواهـد 
داشت. وی همچنین ضمن تقدیر از همکاری سپاه و بسیجیان 
جیرفـت بـا این سـازمان طی سـال هـای قبـل و درجهت کنترل 
بـازار و کمـک بـه توزیع اقالم مـورد نیاز مـردم، ابراز امیـدواری کرد 
در ادامـه نیـز با تـالش این سـازمان و همیاری مجموعه بسـیج و 
سـپاه و فرمانداری جیرفت، گام های بهتر و استوارتری در جهت 
کنتـرل و نظـارت بـازار، احقـاق حقـوق مـردم و کمـک بـه حـل 

مشـکالت رفاه و معیشـت آنهـا برداریم. 
مهنـدس مروجـی فـرد در ادامـه گفـت: ایـن طـرح در حـوزه 
شهرسـتان جیرفـت آغـاز و در ادامـه در تمامـی شهرسـتان هـای 

جنـوب کرمـان انجـام خواهـد شـد.

انعقاد تفاهم نامه همکاری سازمان صنعت، معدن و تجارت جنوب کرمان با سپاه و 
فرمانداری برای گسترش نظارت بر اصناف

اداره کل ثبت اسناد و امالک کرمان
آگهی تحدید حدود اختصاصی

چون ششدانگ یک باب خانه پالک ۱۹ فرعی از ۶۳۴ - اصلی 
به مساحت 70/864 متر مربع  بخش ۳۴ کرمان واقع در اراضی 
قنات دره ساردوئیه جیرفت مورد تقاضای آقای علی اسکندری 
دامنه به استناد رای هیات محترم حل اختالف ثبت جیرفت به 
شماره 139860319014003883 مورخ 23/8/98 در مالکیت 
نامبرده قرار گرفته و آگهی موضوع ماده 3  قانون تعیین و تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده ۱۳-  
آیین نامه قانون ثبت و در موعد مقرر مورد واخواهی قرار نگرفته و 
نیاز به تحدید حدود دارد لذا حسب درخواست شماره 3134 مورخ 
19/3/99  بدین وسیله آگهی تحدید حدود آن به استناد تبصره 
ماده ۱۳ قانون مزبور منتشر و عملیات تحدیدی آن از ساعت ۸ 
صبح سه شنبه مورخ 11/06/99 شروع و به عمل خواهد آمد لذا 
به مالکیت یا مالکین امالک مجاور مزبور اخطار می گردد که در 
موعد مقرر در این اعالن  به محل وقوع ملک حاضر و در صورت عدم 
مراجعه عملیات تحدیدی  با معرفی مالک انجام و چنانچه کسی از 
مجاورین بر حدود و حقوق ارتفاقی آن اعتراض داشته باشد بر طبق 
ماده ۲۰ قانون ثبت و ماده ۸۶ اصالحی پس از تنظیم صورتجلسه 
تحدیدی اعتراض خود را کتبًا به این اداره اعالم و ظرف مدت 30 
روز  دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی تقدیم نماید گواهی 
دادخواست به این اداره ارائه نماید و پس از گذشت مهلت مسموع 

نخواهد بود .
تاریخ انتشار: 99/5/15

روز چهارشنبه
 

اداره کل ثبت اسناد و امالک کرمان
آگهی تحدید حدود اختصاصی

 -  549 از  فرعی   1180 پالک  خانه  باب  یک  ششدانگ  چون 
واقع  کرمان  مربع  بخش 45  متر  به مساحت 70/493  اصلی 
به  کیانی  فاطمه  خانم  تقاضای  مورد  جیرفت  کلرود  اراضی  در 
به شماره  ثبت جیرفت  اختالف  رای هیات محترم حل  استناد 
مالکیت  در   98/11/7 مورخ   139860319014004679
نامبرده قرار گرفته و آگهی موضوع ماده 3  قانون تعیین و تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده ۱۳-  
آیین نامه قانون ثبت و در موعد مقرر مورد واخواهی قرار نگرفته و 
نیاز به تحدید حدود دارد لذا حسب درخواست شماره 5068 مورخ 
99/4/25 مالک بدین وسیله آگهی تحدید حدود آن به استناد 

تبصره ماده ۱۳ قانون مزبور منتشر و عملیات تحدیدی آن از ساعت 
۸ صبح سه شنبه مورخ 99/6/11 شروع و به عمل خواهد آمد لذا 
به مالکیت یا مالکین امالک مجاور مزبور اخطار می گردد که در 
موعد مقرر در این اعالن  به محل وقوع ملک حاضر و در صورت 
عدم مراجعه مجاورین عملیات تحدیدی  با معرفی مالک انجام و 
چنانچه کسی از مجاورین بر حدود و حقوق ارتفاقی آن اعتراض 
داشته باشد بر طبق ماده ۲۰ قانون ثبت و ماده ۸۶ اصالحی پس از 
تنظیم صورتجلسه تحدیدی اعتراض خود را کتبًا به این اداره اعالم 
و ظرف مدت 30 روز  دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی تقدیم 
نماید گواهی دادخواست به این اداره ارائه نماید و پس از گذشت 

مهلت مسموع نخواهد بود .
تاریخ انتشار: 99/5/15

روز چهارشنبه

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی برابر رای شماره 
موضوع  اول  هیئت   98/9/3-139860319014003604
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جیرفت تصرفات 
مالکانه برا معارف متقاضی آقای مهدی حیدری فرزند  قاسم به 
شماره شناسنامه ۳۱۰ صادر از جیرفت در شدانگ  یک باب خانه 
به مساحت 43/367 متر مربع پالک فردی از  ۵۷۴ اصلی مفروز 
و مجزی شده از پالک 1340 فرعی  از 574 اصلی قطعه دو واقع 
در اراضی جیرفت بخش ۴۵ کرمان خریداری از مالک رسمی آقای 
قاسم حیدری محرز گردیده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله   ۱۵ روز آگهی می شود درصورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می 
توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 2ماه اعتراض خود را به 
این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. 
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 99/5/15
تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/5/29

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی برابر رای شماره 
موضوع  اول  هیئت   99/2/24-139960319014000388
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جیرفت تصرفات 
مالکانه برا معارف متقاضی آقای رسول خاکپور فرزند قنبر به شماره 
شناسنامه 5549 صادر از جیرفت در شدانگ  یک باب خانه به 
مساحت 230 متر مربع پالک فردی از  ۵۷۴ اصلی مفروز و مجزی 
شده از پالک 65 فرعی  از 574 اصلی قطعه دو واقع در اراضی 
کالغ آباد بخش ۴۵ کرمان خریداری از مالک رسمی آقای حسین 
قرشی محرز گردیده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در 
دو نوبت به فاصله   ۱۵ روز آگهی می شود درصورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می 
توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 2ماه اعتراض خود را به 
این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. 
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 99/5/15
تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/5/29

 

آگهی تحدید حدود اختصاصی 
نظر به اینکه تحدید حدود ششدانگ مزرعه بندر مشتمل بر چشمه 
تحت پالک 562 اصلی و ششدانگ زمین بندر علیا تحت پالک 1 
فرعی از 562 اصلی هر دو واقع در اراضی ساردوئیه جیرفت بخش 
34 کرمان مورد ثبت خانم رقیخ رستمی و غیره از تحدید خارج 
شده نظر به عدم امکان تحدید بر طبق تبصره الحاقی ذیل ماده 15 
قانون ثبت حسب تقاضای وارده به شماره  5324 مورخ 99/4/30  
مالک/احدی از مالکین تحدید اختصاصی پالک فوق  از ساعت 
8 صبح روزهای یکشنبه و دوشنبه مورخ 16 و 99/6/17محل 
وقوع ملک شروع و انجام خواهد گرفت. به موجب این آگهی به 
مالکین امالک مجاور اخطار میشود که چنانچه بر حدود و حقوق 
ارتفاقی ملک مورد آگهی واخواهی دارند می توانند از تاریخ تنظیم 
صورتجلسه تحدید حدود لغایت 30 روز واخواهی خود را به این اداره 

تسلیم دارند تا طبق مقررات اقدام گردد.
تاریخ انتشار: 99/5/15

روز چهارشنبه

رهبر انقالب اسالمی :

عالج قطعی تحریم با تکیه بر توان داخل نه عقب نشینی در برابر آمریکا
حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقالب اسالمی در خجسته عید قربان در 
سخنرانی زنده تلویزیونی، ملت شریف ایران را به حضور پر نشاط و گسترده تر در 
مسابقه معنوی »کمک مؤمنانه به قشرهای آسیب دیده و یاری مجاهدان سالمت« 
فراخواندند و با تشریح اهداف کوتاه مدت، میان مدت و درازمدت امریکا در جنایت 
تحریم ملت ایران تأکید کردند: دشمن به موازات جریان تحریم، جریان تحریف 
حقایق را هم دنبال می کند اما به فضل الهی و با هوشیاری، زیرکی و شناخت عمیق 
ملت ایران از امریکا به هیچ کدام از اهدافش نرسیده و نخواهد رسید و ایران عزیز با 
صبر و ثبات، تالش بیشتر مسئوالن برای حل مشکالت اقتصادی و معیشتی مردم 
و استفاده هرچه بیشتر از ظرفیت های داخلی به راه روشن خود ادامه خواهد داد.

ایشان درباره عزاداری ماه محرم نیز تأکید کردند: همه سوگواران حسینی، هیأتها و 
مداحان موظفند به هرچه ستاد ملی مبارزه با کرونا اعالم می کند، عمل کنند زیرا 

موضوع بسیار مهم است.
رهبر انقالب با تبریک عید سعید قربان به ملت عزیز ایران، مسلمانان جهان و پیروان 
ادیان ابراهیمی، دهه اول ذیحجه را دهه خاطرات پر شکوه و هدایتگر و دهه تضرع و 
توسل خواندند و افزودند: دهه دوم این ماه پر برکت، با توجه به عید سعید غدیر دهه 
والیت است که این موضوع از همه احکام الهی جایگاه برتری دارد چرا که والیت 

تضمین کننده اجرای همه احکام الهی است.
ایشان افزودند: دهه سوم ذیحجه نیز با مناسبت هایی از جمله مباهله، دهه مهمی 
است که امیدواریم ملت دهه اول را به مبارکی و دو دهه بعد را آنچنان که موجب 

رضای الهی و خوشبختی ملت است، سپری کنند.
حضرت آیت الله خامنه ای دیدارهای مردمی را از دلخوشی ها و دلبستگی های 
پرجاذبه خود خواندند و خاطرنشان کردند: این دشمن حقیر اما بسیار خطیر یعنی 

کرونا این دلخوشی را نیز سلب کرده است.
ایشان در همین زمینه افزودند: قرار بود این دیدار به صورت تصویری با خدمتگزاران 
عرصه سالمت و کمک مؤمنانه انجام شود اما چون ستاد ملی مبارزه با کرونا گفته 

اجتماع بیش از ده نفر ممنوع است، متأسفانه این دیدار تصویری هم ممکن نشد.
ایشان ایثارگری را از خصوصیات بارز ملت ایران برشمردند و افزودند: امروز نیز 
که مجموعه های درمانی اعم از پزشکان، پرستاران و دیگر عوامل، با تمام وجود 
در خدمت بیماران کرونا هستند الزم است داوطلبان در کارهای غیرتخصصی و 
عمومی به یاری آنان بشتابند. رهبر انقالب با اشاره به آسیب دیدن اقتصادی اغلب 
مردم در دوران کرونا افزودند: البته در این میان عده ای دچار آسیب ها و مشکالت 
جدی شده اند که باید با گسترش نهضت کمک مؤمنانه مردمی، به کمک این 

قشرها شتافت.
حضرت آیت الله خامنه ای با استناد به آیات قرآنی، مردم را به حضور پرنشاط 
و فعال تر در این مسابقه معنوی دعوت کردند و افزودند: سبقت در کار خیر از 
دستورات مؤکد و مکرر الهی در قرآن مجید است و موجب شوق و انگیزه دیگران به 

کارهای خیر نیز می شود.
رهبر انقالب اینگونه کارها را معنای واقعی انقالبی گری خواند و افزودند: اطعام 
ماه محرم نیز می تواند با رعایت کامل دستورالعمل های بهداشتی به شکل کمک 
مؤمنانه به دست خانواده ها برسد. حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره به تالشهای 
جدی علمی در کشور برای شناخت ویروس کرونا و راههای مقابله و درمان آن 

افزودند: اینگونه تالش ها در همه ابعاد باید گسترش یابد.
رهبر انقالب در بخش دوم سخنانشان، تحریم های امریکا را جنایتی بزرگ علیه 
ملت ایران برشمردند و افزودند: دشمن خبیث از این تحریم ها که همه ملت را نشانه 
گرفته اهداف مختلفی دارد. ایشان »خسته کردن و به ستوه آوردن ملت« را هدف 
کوتاه مدت تحریم ها برشمردند و گفتند: دشمن می خواهد مردم را آشفته کند تا در 
خیابانها در مقابل حکومت بایستند به همین علت مدام از تابستان داغ سخن گفته 

و می گوید اما اکنون خودشان به تابستان داغ مبتال شده اند.
»ایجاد محدودیت و جلوگیری از پیشرفت کشور بخصوص در بعد علمی« هدف 
میان مدت امریکایی هاست که رهبر انقالب با تبیین آن گفتند: دشمن در درازمدت 
هم دنبال به ورشکستگی کشاندن و فروپاشی اقتصادی ایران است چرا که در آن 

صورت، ادامه حیات برای یک کشور، امکان پذیر نخواهد بود.
حضرت آیت الله خامنه ای »قطع رابطه جمهوری اسالمی با مراکز و جریانهای 
مقاومت در منطقه« را هدف جنبی امریکایی ها از تحریم ایران دانستند و در جمع 
بندی این بخش از سخنانشان گفتند: به فضل الهی و با هوشیاری ملت، دشمن در 

تحقق همه این اهداف ناکام مانده و به قول ما ایرانی ها شتر در خواب بیند پنبه دانه!
رهبر انقالب افزودند: البته کشور دچار مشکالتی است که بخشی از آن به تحریم ها، 
بخشی به ضعف ها و مدیریت ها و بخشی هم به کرونا باز می گردد اما همانگونه که 
شماری از اندیشمندان و فعاالن غربی هم به صراحت اعتراف می کنند دشمن با 

همه شدت عمل خود نتوانسته به اهداف خود در جنایت تحریم دست یابد.
رهبر انقالب اسالمی با تأکید بر اینکه به موازات جریان تحریم، یک جریان »تحریف 
حقایق« و واژگون نشان دادن واقعیات هم وجود دارد، گفتند: هدف این جریان، 
ضربه زدن به روحیه مردم و دادن آدرس غلط درباره عالج تحریم است. حضرت 
آیت الله خامنه ای با اشاره به سخنان مداوم مقام های آمریکایی و تبلیغات گسترده 
رسانه های وابسته به آنها برای واژگون نشان دادن واقعیات ایران افزودند: هدف 
دشمن، گرفتن نشاط و امید از ملت بویژه جوانان است تا اینگونه القا کنند که کشور 

به بن بست رسیده و امکان حل مشکالت وجود ندارد.
ایشان تحریف واقعیات را خط ثابت تبلیغاتی رسانه های غربی در طول چهل و یک 
سال گذشته خواندند و خاطر نشان کردند: در این خط تبلیغاتی، نقاط قوت به طور 
کلی انکار و یا در مورد آن سکوت می شود اما اگر نقطه ضعفی باشد، دهها و حتی 
صدها برابر بزرگنمایی می شود. رهبر انقالب اسالمی درخصوص آدرس غلط دادن 
برای رفع تحریم ها نیز گفتند: در این خط تبلیغاتی گفته می شود اگر می خواهید 
تحریم ها برطرف شود، کوتاه بیایید و ایستادگی نکنید و متأسفانه برخی در داخل 
هم این آدرس غلط را تکرار می کنند اما این خط بر روی اکثریت ملت ایران با 

شناختی که از دشمن و غرض ورزی او دارند ، مؤثر نیست.
حضرت آیت الله خامنه ای با تأکید بر اینکه جریان تحریف واقعیات به مقاصد خود 
نرسیده است، خاطر نشان کردند: اگر جریان تحریف شکست بخورد، قطعًا جریان 
تحریم هم شکست خواهد خورد، زیرا عرصه کنونی، میدان جنگ اراده ها است و 

اگر اراده ملت ایران مستحکم باقی بماند، بر اراده دشمن غلبه خواهد کرد.
نکته دیگری که رهبر انقالب اسالمی به آن اشاره کردند، استفاده ملت زیرک ایران 
از تحریم برای شکوفایی علمی کشور بود. حضرت آیت الله خامنه ای گفتند: با 
اینکه تحریم یک جنایت بزرگ است اما مردم بویژه جوانان، مسئوالن، دانشمندان و 
فعاالن سیاسی از این موضوع برای افزایش اتکاء به نفس ملی استفاده کردند. رهبر 
انقالب اسالمی در همین زمینه افزودند: تولید جت آموزشی و قطعات حساس و 
ظریف، راه اندازی چند هزار شرکت دانش بنیان، ساخت پاالیشگاه ستاره خلیج 
فارس به دست سپاه، اقدامات بزرگ در پارس جنوبی، طرح های وزارت نیرو در 
زمینه آب و برق، طرح های وزارت راه و تولیدات شگفت انگیز دفاعی، همه در دوران 
تحریم انجام شده است. حضرت ایت الله خامنه ای یکی دیگر از آثار دوران تحریم را 
تمرین جداسازی اقتصاد کشور از نفت برشمردند و گفتند: به علت آنکه نفت کشور 
کمتر فروش می رود، جداسازی اقتصاد از نفت خام به طور طبیعی درحال روی 

دادن است که این موضوع باید با پیگیری دولت و مجلس به سرانجام برسد.
رهبر انقالب اسالمی در پاسخ به این سؤال مهم که »آیا تحریم ها قابل عالج است؟« 

گفتند: تحریم ها قطعًا قابل عالج است اما عالج آن، عقب نشینی و کوتاه آمدن در 
مقابل امریکا نیست زیرا عقب نشینی موجب پیشروی متجاوز می شود.

ایشان افزودند: خواسته امروز آمریکا از ایران، کنار گذاشتن  کامِل صنعت هسته 
ای، کاهش بسیار شدید توان دفاعی و رها کردن اقتدار منطقه ای است اما پذیرفتن 
این خواسته ها قطعا موجب عقب نشینی آمریکا نخواهد شد و هیچ عقلی نیز حکم 

نمی کند که برای توقف متجاوز، خواسته های او را اجابت کنیم.
رهبر انقالب اسالمی با اظهار تأسف از  تکرار حرف های دشمن مبنی بر فایده 
نداشتن صنعت هسته ای از زبان عده ای در داخل گفتند:  صنعت هسته ای نیاز 

قطعی فردای کشور برای تولید برق است و امروز باید به فکر فردا باشیم.
حضرت آیت الله خامنه ای با تأکید بر اینکه با وجود خسارات فراوان برجام، اصل 
صنعت هسته ای حفظ شده است، درخصوص ادعای آمریکایی ها برای مذاکره با 
ایران، خاطر نشان کردند: من علت مذاکره نکردن با امریکایی ها را بارها گفته ام اما 

برخی یا متوجه نمی شوند و یا وانمود می کنند که متوجه نشده اند.
ایشان تأکید کردند: هدف اصلی امریکایی ها از ادعای مذاکره، گرفتن توانایی های 
حیاتی ملت ایران است. البته رییس جمهور فعلی امریکا هم به دنبال برخی منافع 

شخصی و انتخاباتی است همچون استفاده تبلیغاتی از مذاکره با کره شمالی.
ایشان با تأکید بر اینکه جمهوری اسالمی ایران با همه کشورها به جز آمریکا و رژیم 
جعلی صهیونیستی مذاکره می کند، افزودند: عالج تحریم ها، عقب نشینی و 
مذاکره با دشمن نیست بلکه عالج واقعی آن، تکیه بر توانایی های ملی، وارد کردن  
جوانان به میدان و احیای ظرفیت های فراوان کشور، و در یک کالم عمل به ارکان 

اقتصاد مقاومتی  یعنی درون زایی و برون گرایی است.
رهبر انقالب اسالمی تاکید کردند: ما امکانات و توانایی های داخلی و ظرفیت 
های بین المللی فراوان داریم که باید با مدیریت جهادی و تدبیر واقعی، به فعلیت 

در بیایند.
حضرت آیت الله خامنه ای با تأکید بر اینکه جمهوری اسالمی ایران دوستان مؤثری 
در دنیا دارد اما تکیه واقعی نظام اسالمی به خدا و مردم است، گفتند: تکیه بر 
امکانات و استقالل داخلی، هم دشمنان خارجی و هم بدخواهان داخلی دارد. آن 
کسی که برای منافع خودش حاضر است کاالیی را که در داخل تولید می شود، از 
خارج وارد کند، در واقع خیانت می کند و با وجود تأکیدهای مکرری که شده است 

اما همچنان واردات کاالهایی که در داخل تولید می شوند، ادامه دارد.
آخرین نکته ای که رهبر انقالب اسالمی درخصوص تحریم ها گفتند »دل نبستن 
به وعده های توخالِی دیگران« بود. حضرت آیت الله خامنه ای گفتند: در سال ۹۷ 
و بعد از خروج آمریکا از برجام، متاسفانه کشور ماهها معطل وعده های اروپایی ها 
باقی ماند و اقتصاد کشور شرطی شد در حالیکه معطل کردن اقتصاد به وعده های 

دیگران، بسیار مضر است.
ایشان افزودند: اروپایی ها هیچ کاری برای مقابله با تحریم های آمریکا نکردند و آنچه 

که به نام اینستکس نیز مطرح کردند، بازیچه ای بود که محقق نشد.
رهبر انقالب اسالمی در جع بندی این بخش از سخنان خود تاکید کردند: عالج 

تحریم ها فعال کردن ظرفیت های داخلی است که نیازمند مجاهدت است.
حضرت آیت الله خامنه ای در بخش دیگری از سخنانشان با اشاره به گرانی ها و 
مشکالت جدی خانوارها در تأمین معیشت، گفتند: کارهای الزم برای رفع این 
مشکالت را در جلسات خصوصی با مسئوالن از جمله آقای رئیس جمهور مطرح 
کرده ایم و باز هم به دستگاههای مسئول تأکید می کنیم. رهبر انقالب اسالمی 
مسئله فوری در بخش اقتصاد را »مهار نوسان قیمتها، ایجاد ثبات در بازار و حفظ 
ارزش پولی ملی« دانستند و افزودند: این حالِت هر روز یک قیمت برای اجناس و 
افسار پاره کردن قیمت ارز برای کشور مضّر است و افراد آشنا به مدیریتهای اجرایی 
معتقدند که این مسئله با برخورد دستگاههای اجرایی و در مواردی دستگاه قضایی 
قابل مهار است. ایشان افزودند: در قضیه ارز، بانک مرکزی تالشهای زیادی انجام 
می دهد که ان شاءالله موفق خواهد شد البته گزارش های مطمئنی وجود دارد که 
دالیل سیاسی، امنیتی در افزایش قیمت ارز بیش از دالیل اقتصادی مؤثر است 

که در این صورت باید با کسانی که به این آتش دامن می زنند، جدًا مقابله شود.
حضرت آیت الله خامنه ای مسئله »هدایت نقدینگی به سمت تولید« و همچنین 
»رفع موانع جهش تولید« را از دیگر اولویتهای اقتصاد کشور خواندند و گفتند: 
عده ای از کارشناسان پیشنهاد کرده اند رؤسای سه قوه کارگروهی را برای شناسایی 

و رفع موانع تولید تعیین کنند...



  198 شـــماره   هشـــتم    ســـال 
،1399 مـــاه  مـــرداد   15 چهارشنبــــه 
   1441 ذوالحجـــه   15  _  2020 اگوســـت  خرما5 

رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس 
در  نگهبان  شورای  شبهه  رفع  از  اسالمی  شورای 
خصوص اعمال مدرک دوم فرهنگیان در این کمیسیون 

خبر داد.
اعمال  طرح  کرد:  اظهار   ، حاجی بابایی  حمیدرضا 
شورای  شورای  طرف  از  که  فرهنگیان  دوم  مدرک 
با توجه به اصل ۷۵ قانون اساسی رد شده  نگهبان 
بود، در جلسه امروز کمیسیون مورد بحث و بررسی قرار 

گرفت.
وی افزود: پس از مذاکرات صورت گرفته با تعدادی از 
اعضای شورای نگهبان در کمیسیون برنامه و بودجه و 
محاسبات مشخص شد اصل ۷۵  رعایت نشده است. 
سال ۱۳۹۹  بودجه   قانون  اصالح  در  شد  مقرر  لذا 
مبلغ ۵۰ میلیارد تومان بابت اجرای مدارک تحصیلی 

فرهنگیان پیش بینی شود.
حاجی بابایی یادآور شد: مصوبه امروز پس از تصویب در 
صحن مجلس، جهت تعیین تکلیف نهایی برای شورای 

نگهبان ارسال می شود

در  فناوری  و  تحقیقات  وزیر علوم،  دکتر منصور غالمی، 
حکمی، دکتر علی اسالمی پناه را به سمت »معاون حقوقی 

و امور مجلس وزارت علوم« منصوب کرد. 
به گزارش اداره کل روابط عمومی وزارت علوم، در حکم 

انتصاب دکتر اسالمی پناه آمده است:
ارزنده  تجارب  و  تخصص  تعهد،  مراتب  به  عنایت  با   
جناب عالی به سمت »معاون حقوقی و امور مجلس« وزارت 

علوم، تحقیقات و فناوری منصوب می شوید.
 امید است با توکل به خداوند سبحان و با هماهنگی سایر 
معاونان ستاد وزارت و بهره مندی از نظرات صاحب نظران 
دانشگاهی ماموریت و وظایف معاونت حقوقی و امور مجلس 
را بر پایه قوانین، سیاست ها و برنامه های ارائه شده به مجلس 

شورای اسالمی به انجام رسانید.
 بایسته است با پیروی از آموزه های اسالمی، مبانی علمی، 
راهبردهای دولت تدبیر و امید و جلب همکاری مدیران و 
کارکنان گرامی، در حفظ و حراست از حقوق قانونی وزارت 
متبوع و حوزه های مختلف و دانشگاهیان و تحکیم جایگاه 

قانونی وزارت بکوشید.
 انتظار می رود با تعامل سازنده با نمایندگان محترم مجلس 
شورای اسالمی در شفاف سازی برنامه ها و اهداف و تصویب 
قوانین مورد نیاز با عنایت به ماموریت های مختلف وزارت، 
و  فناوری  و  علم  نظام  اهداف  تحقق  در  شایسته  نقشی 

نقش آفرینی آن در اقتصاد دانش بنیان کشور ایفا کنید.
 دکتر علی اسالمی پناه عضو هیئت علمی گروه حقوق 
دانشگاه تهران و متولد سال 1339 می باشد. وی عالوه بر 
فعالیت های آموزشی و پژوهشی از تجارب ارزنده ای برخوردار 

است.
وکیل  اسالمی،  شورای  مجلس  هشتم  دوره  نماینده   
دادگستری، عضو کانون وکالی دادگستری، مشاور معاون 
دانشکده  معاون  و  سرپرست  جمهوری،  رئیس  حقوقی 
حقوق و علوم انسانی دانشگاه تهران از جمله سوابق اجرایی 

وی است.
 دکتر اسالمی پناه از جامعه ایثارگران دانشگاهی هستند و 
بیش از 18 ماه حضور داوطلبانه در جبهه ها در دوران دفاع 

مقدس داشته اند.
و  زحمات  از  جداگانه ای  نامه  در  همچنین  علوم  وزیر   
تالش های دکتر حمیدرضا علومی یزدی در مدت زمان 
تصدی معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت علوم قدردانی 

کرد.
 گفتنی است دکتر علومی یزدی هفته گذشته با حکم محمود 
واعظی، رئیس دفتر رئیس جمهوری به سمت »رئیس مرکز 

امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری« منصوب شد.

در زمان بیماریهای همه گیر ، مردم می توانند به راحتی 
ترسیده و فکر کنند بیمار شدن امری اجتناب ناپذیر است یا 
برای نجات خود اقدامات جدی انجام می دهند. نکته مهم 
این است که در مورد آنچه کارشناسان می گویند تحقیق 
کنید و دریابید که منابع مختلف برای حفظ امنیت شما در 

مورد چه مواردی توافق دارند.
ما   می خواهیم به شما در حفظ سالمتی در هنگام بروز 
بحران سالمتی کمک کنیم ، بنابراین می خواهیم راه هایی 
برای سالم ماندن در هنگام بیماری همه گیر به اشتراک 

بگذاریم.
 1. اعضای بیمار خانواده را در خانه نگه دارید:

 یکی از دالیلی که مردم در ماه های زمستان مریض می شوند 
احتمااًل به این دلیل است که هوای سرد باعث می شود افراد 
در فضاهای بسته قرار بگیرند و شیوع بیماری ها را آسان می 
کند. دانستن این موضوع ، اگر شما یا یکی از افراد خانواده 
در حال حاضر عالئم بیماری را نشان می دهید ، از بیرون 
رفتن خودداری کنید. در موارد شدیدتر ممکن است افراد 

بیمار تحت قرنطینه یا انزوا قرار بگیرند.
 2. قبل از بروز عالئم دارو درمانی کنید:

برای افرادی که قباًل برای آسم یا آلرژی دارو مصرف می کنند 
، ممکن است ایده خوبی باشد که با پزشک خود در مورد یک 
نسخه از داروهایی که در آن عالئم را قبل از بروز درمان می 
کنند ، صحبت کنید تا از خطر ابتال به بیماری جلوگیری 

کند.
 3. ضدعفونی کردن مواردی که مرتبًا مورد استفاده قرار می 

گیرند:
ضدعفونی کردن وسایل قابل لمس

 درست همانطور که افراد هنگام بیمار شدن باید از بیرون 
حاضر  حال  در  که  افرادی  برای   ، کنند  خودداری  رفتن 
سالمتی خوبی دارند نیز می تواند به همان اندازه مهم باشد 
که از تماس نزدیک با افرادی که عالئم قابل رویت دارند 
خودداری کنند. به همین ترتیب ، شما باید مرتبًا موارد لمس 
شده در خانه یا محل کار خود توسط فرد بیمار را ضدعفونی 
کنید و از این طریق می توانید از تماس غیرمستقیم با 

شخص بیمار جلوگیری کنید.
 4. گوشت و تخم مرغ را به طور صحیح بپزید: 

مواد غذایی را کامال بپزید
 غذا می تواند حاوی باکتری های سمی باشد و با خوردن آن 
یا فقط  لمس آن می تواند مردم را بیمار کند. برای از بین بردن 
این باکتری ها ، بیشتر غذاها ، به ویژه گوشت ، مرغ ، ماهی 
و تخم مرغ ، به طور صحیح طبخ می شوند. به طور معمول 
، مواد غذایی باید در دمای 167 درجه فارنهایت )75 درجه 
سانتیگراد( یا داغتر پخته شوند و هنگام خوردن باید حداقل 

140 درجه فارنهایت باشد.
 5- از تماس با حیوانات وحشی یا مزرعه خودداری کنید:

 6. حوله ها را فورًا تمیز کنید...

مرجان شاکری مدیرکل محیط زیست استان کرمان 
در جلسه مدیران و مجمع نمایندگان استان کرمان 
گفت : زمینه ایجاد معاونت اداره کل محیط زیست 
استان در جنوب مهیاست که نمایندگان مجلس باید 

همکاری کنند.
پینوشت_نشریه_خرما: با توجه به گستردگی استان 
کرمان و استقالل بیش از 30 اداره کل و مدیریت در 
جنوب کرمان، الزم است نمایندگان محترم جنوب 
کرمان جناب آقایان اعظمی و شکراللهی بدون فوت 
وقت با حمایت مدیرکل محیط زیست زمینه ایجاد 
معاونت اداره کل در جنوب را پیگیری نمایند و به 

زودی این معاونت مستقر گردد.

رفع شبهه شورای نگهبان درباره 
اعمال مدرک دوم فرهنگیان

معاونت اداره کل محیط زیست 
کرمان در جنوب راه اندازی میشود

بر
خ

مفقودی 
کارت سبز خودرو سواری پژو 405 

جی ال آی نوک مدادی _روغنی
مدل 1383 به شماره پالک

45_258  ب 41 بنام محمود 
جعفرزاده زرندی مفقود شده و از 

درجه اعتبار ساقط است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری جنوب کرمان گفت:  در 
راستای صیانت و حراست از عرصه های طبیعی و ابالغیه 
سازمان جنگل ها و مراتع و آبخیزداری کشور واگذاری اراضی 
ملی در محدوده های خسارت دیده از آتش سوزی ها ممنوع 

شده است. 
 حمزه احمدی با بیان اینکه طبق ابالغ سازمان جنگل ها، 
از  دیده  آسیب  محدوده های  کشور   آبخیزداری  و  مراتع 
آتش سوزی در سطح اراضی ملی نقشه برداری شده و در 
لیست سیاه واگذاری قرار خواهد گرفت، این اقدام را در 
راستای صیانت از عرصه های مرتعی و جنگلی به عنوان 

سرمایه ملی ارزیابی کرد. 
 وی با بیان اینکه برخی از  سودجویان با هدف تصرف اراضی 
ملی، اقدام به آتش زدن و تخریب پوشش گیاهی اراضی 
ملی می کنند، افزود: براساس سیاست های ابالغی جدید 
سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری و در راستای صیانت 
و حراست از عرصه های منابع طبیعی هرگونه واگذاری در 

محدوده هایی که دچار آتش سوزی شده ممنوع است. 
 احمدی با تاکید بر تالش گسترده مجموعه منابع طبیعی 
در پیشگیری از وقوع آتش سوزی ها در عرصه های منابع 
طبیعی اضافه کرد:  موضوع آتش سوزی ها با همکاری، 
نظارت و حساسیت بیشتر دستگاه های نظارتی و قضایی در 
دستور کار قرار گرفت که انتظار می رود با تمهیدات و نظارت 
بیشتر برای مقابله با تخلفات و نیز شناسایی بیشتر متخلفان 
با همکاری نهادهای امنیتی شاهد کاهش وقوع آتش سوزی 

در عرصه های منابع طبیعی باشیم. 
 وی ادامه داد: با ابالغ این دستورالعمل از این پس اراضی 
دچار آتش سوزی به  هیچ عنوان قابل تصرف، کشت یا انجام 
فعالیت های عمرانی نظیر فعالیت های معدنی نبوده و در این 
اراضی تنها عملیات های اصالحی و احیایی منابع طبیعی 
مانند درختکاری، بوته کاری و بذرپاشی برای ترمیم و احیاء 
انجام می شود.   مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری جنوب 
کرمان افزود:  با این اقدام حفاظت بیشتری از مناطق انجام 
 شده و به این ترتیب آتش زدن عمدی و هدفمند اراضی ملی 
به شدت کاهش می یابد.   حمزه احمدی در پایان گفت: 
مردم طبیعت دوست جنوب کرمان می توانند،  درطول ۲۴ 
ساعت شبانه روز طی تماس تلفنی با سامانه ارتباطی رایگان 
۱۵۰۴ کد امداد جنگل و مرتع، هر گونه اقدام غیر قانونی 
نسبت به منابع طبیعی را از جمله تخریب و تصرف، قاچاق 
محصوالت جنگلی و مرتعی )زغال، چوب، گیاهان دارویی 

و...( قطع درختان و حریق را گزارش دهند.

 اراضی ملی خسارت دیده از 
آتش سوزی واگذار نمی شود

بر
خ

به قلم : مهندس مهدی  آذر خوش

مساجد اولیه ایران 
پس از ورود اسالم به ایران موج عظیمي از کار ساختماني آغاز شد. 
بناهاي مذهبي غیر مذهبي پیوسته موردنیاز بود با اطمینان کامل 
مي توان گفت که هیچ بناي ایراني که در دو قرن نخستین اسالمي 
ساخته شده باشد به جاي نمانده است}پروفسور پوپ{. گروهي بر 
این معتقداند که مساجد اولیه که اغلب کارهاي بلند پروازانه پرهزینه 
اي بوده ادامه سنت معماري و دیرین پر تزنین ساسانیان بوده است. 
اما گروه دیگري مساجد دوران اولیه اسالم در ایران را بسیار ساده به 
قولي شبستاني یا عربي مي دانند و معتقدند  جز چند نمونه انگشت 
شمار تیپ غالب مساجد این دوره بسیار ساده بوده است . مثالي بر 

این گفته میتوان از مسجد صیراف نام برد . 
ـ قدیمیترین ساختمان اسالمي ایرانـ   در این میان مسجد تاریخانه 
در دامغان واقع شده قدمت آن به اواخر سده هشتم  میالدي ) 170-
ـ ( مي رسد ساختماني اصلي گرچه بخشي دوباره سازي و تبعًا   ه
در طي قریب 1300 سال خراب شده .آن قدر دست نخورده باقي 
مانده که کیفیت خود را نشان دهد طرح اصلي آن به سبك حیاط 
درگرداگردش  و  چهارگوش  تقریبا  بزرگ  صحن  یك  است  اندروني 
رواقهایي با طاق ضربی روي پایه هاي گرد به بلندي 3/5 متر و قطر 
2 متر قرارگرفته است.  تاریکخانه علي رغم ماهیت نیرومند ساساني 
اش‚ ساساني نیست چون شخصیت آن با دستاوردهاي اسالمي 
کامال عوض شده این شکل دست کم ناشي از نیازهاي عبادي است 
که مستلزم هیچ تشریفات و تشکیالت پیچیده نیست . طرح ساده 
شبستاني با طاقهاي ساساني. اغلب مساجد اولیه ایران چنین بودند 
.) نیشابور‚ ابیانه‚ استخر‚ صراف ‚شوش‚ یزد( بعد از آن مساجد ایراني 
‚ ویژگي خود را با غني کردن شکل ستوندار بوسیله دو جز قدیمي در 
معماري پیش از اسالم ایران بدست آورد اتاق گنبددار )گنبد خانه ( و 
ایوان.  فرم گنبد خانه از تغییر عملکرد آتشکده به مسجد حاصل شد 
طوریکه درب وجه قبله را مي بستند این نوع در بسیاري از مساجد 
اولیه ایران مشاهده مي شود ) بروجرد . ارومیه ( ایوان باز یعني طاق 
ضربي به شیوه طاق کسري که بعدها بسیار متداول شد و سوم طرح 
حیاط  باز محاط در رواقها .) تاریخانه (  سرانجام این سه ایده با هم 
ادغام شد تا مسجد ایراني در زمان سلجوقیان به اوج ابهت خود برسد. 

   مسجد جامع تبریز 
 این بنا در شهرستان تبریز استان فارس واقع شده و از قدیمیترین 
مساجد ایران است که به تاسي از معماري دوره ساساني با نقشه یك 
ایواني ساخته شده است مسجد عبارت است از یك صحن مربع 
المعارف  دایره  ) ص 171  اطراف  و شبستانهاي  اواقها  مستطیل 

مساجد(
مسجد جامع نائین 

و در کرانه شمالي کویر  از سده دهم میالدي 3000  این مسحد 
مرکزي ایران واقع شده حالت افقي مسلط بر تاریخانه و استحکام 
مقبره امیراسماعیل جاي خود را به حالت عمودي رایج در معماري 
کهن ایراني داده است که در ستونهاي عظیم تخت جمشید و در 
ستونهاي کشیده عصر سلوکي در خور ایوانهاي طاقدار بلند ساساني 
به چشنم مي خورد این فراست در طاقهاي حزبي نوك تیز دوباره 
نمایان شد که بلندي اش تقریبا سه برابر پهنایش است این مسجد به 
شیوه شبستاني ستوندار با صحن مرکزي ساخته شده دهانه طاقدار 
مرکزي جبهه قبله و مقابل اندکي بلندتر و پهن تر از دهانه دیگراست 
که نشان از ایده مساجد ایران دارد      دایره المعارف مساجد و ص 45

     معماري سده سوم مساجد ) مساجد بومسلمي(
در آغاز سده سوم هجري که ابومسلم در خراسان به پا خاست و به 
براندازي امویان کمربست مسجد با شکوه و بسیار بزرگي در پایگاه 
توانستند  تن مي  گویند شش هزار  که مي  نیشابور ساخت  خود 
در زیر سرپوشیده هاي آن نمازبگذارند و نزدیك هشتاد هزار گر زیر 
ساختمان آن بوده اگر این گفته را گزلف بدانیم و بپذیریم تنها 600 تن 
نمازگزار داشته با نگرشي ژرف به شیوه ساختماني آن روزگار باز هم در 
مي یابیم ساختمان و بنیادي شگرف بوده که بیش از آن مانند نداشته 
است موج مساجدي به نام بومسلمي با وسعت زیاد در ایران شتاب 
یافت از سده سوم تا چهارم و آغاز سده پنجم بیشتر مساجد ایران 
به همین شیوه و شبستانهاي مسجد جامع اصفهان آن کاکوئیه آن 
بویه در همان روزگار در برخي شهرها و روستاها مسجدهاي کوشکي 
و گنبد خانه تك نیز بنیاد مي شده که نام آورترین آنها جامع بروجرد 

است   ) معماري ایران پوپ ص215(
      ایلخانیان 

آثار ساختماني دوره ایلخانیان مرحله اي از تاریخ پیوسته معماري 

ایرن است . و اشکال دوره هاي قبل و خصوصیات طرح و جزئیات آن 
را منعکس مي کند . سبك معماري دوره ایلخانیان مستقیما از سبك 
معماري آثار ساختماني دوره سلجوقي اقتباس شده است ) به نظر 

ویلبر (  موقعي که 
سبك معماري سلجوقي به اوج خود رسید . چهار قرن و نیم از زمان 
غلبه اعراب ب رایرا ن مي گذشت  و اشکال آزمایشي آن قرون اولیه 
بصورت سبك شاخص سلجوقي ‚ که از ده ها  ساختمان موجود از آن 

زمان بر آن اطالع در دست است . در آمد . 
معماري سلجوقي وایلخاني از حیث اوضاع و شرایط متظاهر شدنشان 
با هم شباهت دارند . در دوره سلجوقیان معماري  و طراحي در مرحله 
آزمایشي بود . در صورتیکه در دوره ایلخانیان مسئله عمده تلفیق و 
ترکیب اشکال ساختماني وتزئیني موجود بود . کوشش سلجوقیان 
بیشتر در ساختمانهاي از نوع مسجد متمرکز گردیده بود. که در قرون 
اولیه اسالم در ممالك و نواحي اشغال بصورت خاصي بروز کرد .و در 
ایران با عوامل و عناصر ممعماري ساساني قبل از اسالم ترکیب شد .و 
شکل مشخصي ایراني بخود گرفت . 47       مي توان گفت که معماري 
سلجوقي شکل ابتدایي معماري ایلخانیان است . ) از نظر ویلبر ‚ 
قبول این نظر مستلزم تامل زیادي است(  و در طي یك دوره سیصد 
ساله معماري در ایران سیر مظو تکامل را طي کرده است . چند نمونه 
از این گونه تحول و نکامل را مي توان ذکر کرد. در ساختمانهاي دوره 
ایلخاني اهمیت زیادي به عمودیت و ظرافت منتخب داده است . و 
با مقایسه با آثار ساختماني سلجوقي ‚نسبت طاقها تغییر داده شده 
است .براي مثال ایوانهاي دوره سلجوقي پهن و بزرگ هستند ‚ در 
صورتي که در دوره ایلخانها ایوان باریك و بلند شده است . ) قیاس 
بین ایوان مسجد جامع اصفهان و جامع کرمان( تصویر)(و تصویر )(و 
ستونچه هاي گوشه به تعداد زیاد تر و نزدیکتر بهم قرار گرفته و خطوط 
باریکتر شده اند . قدرت ساختماني بنا عمدتا متمرکز شده است . 
دیوارهاي ضخیم ایوان دوره سلجوقي جاي خود را به دیوارهایي داده 

اند . که باز شو دارند. 46 
در این دوره یك بنا را مي توان ذکر کرد که واجد همه شرایط فوق باشد 
. مسجد جامع وارمین )قرن 7 هجري( ولي بنایي که بعدها در همان 
قرن نیز ساخته شد نیز ویژگي ایلخانیان را بخوبي نشان مي دهد . ) 
مسجد جامع کرمان ( . تصویر)(وتصویر)(ولي کامال منطقي است که 
در طبقه بندي مساجد داراي نقشه کلي مساجد واحد ساختماني از 
زمانهاي مختلف را غالب عناصر نقشه مزبور را دارد. به شمار  مي آوریم 
. زیرا بطور وضوح نشان داده شده است که یك جهش مداوم بسوي   
نقشه تککامل یافته مذکور وجود داشته که عنصر مشترك معماري 
اسالمي  ‚  یعني  صحن طاق دار  را با عناص معمارقبل از اسالم ‚ 

یعني ایوان بهم آمیخته است . 47
ادامه در شماره بعد....

بررسی معماری مساجد از صدر اسالم تا عصر مدرن

مهندس حسین زاده شهردار جیرفت در گفتگو با خبرنگار نشریه 
خرما گفت : در دوره فعلی شورای شهر و در زمان خدمت به مردم 

شریف جیرفت خدمات زیادی صورت گرفته است.
حسین زاده افزود : از ابتدای شهرداری جیرفت 4 پارک و فضای 
سبز در شهر جیرفت احداث گردیده بود که در مدت 3 ساله 
خدمتگذاری به مردم جیرفت پانزده پارک و فضای سبز احداث 

کردیم که در حال اتمام هستند.
وی گفت: بزرگترین بوستان شهر جیرفت قبل از این دوره شورای 
شهر 20 هزار متر مربع بود که در دوره فعلی شورای شهر پارک 

پیامبر اعظم ص بیش از 60 هزار متر مربع در حال احداث و 
بزودی افتتاح میگردد.

حسین زاده تصریح کرد : پنج فضای ورزشی و زمین فوتبال 
در نقاط مختلف شهر جیرفت ایجاد نمودیم که سالها جوانان و 

ورزشکاران منتظر آنها بودند.
و  شهر  شورای  دوره  این  در   : کرد  تصریح  جیرفت  شهردار 
سازی  زیر  و  آسفالت  مربع  متر  هزار  از 800  بیش  شهرداری 
خیابان ها و کوچه های شهر جیرفت انجام شد که همه اینها 
تحفه کوچکی است تقدیم به مردم خوب و شریف جیرفت باشد.

شهردار جیرفت :

پانزده بوستان و پنج چمن مصنوعی تا پایان دوره شورای شهر فعلی به بهره برداری 
می رسند که در تاریخ جیرفت بی نظیر است

کشوری  کرمان:جشنواره  استان  پرورش  و  آموزش  کل  مدیر 
ویژه  سلیمانی«  قاسم  حاج  شهید  سردار  علمدار»یادواره 
فرهنگیان و دانش آموزان سراسر کشور در کرمان برگزار می شود

میراث  از  صیانت  خبر  این  اعالم  با  نسب  اسکندری  احمد 
گرانبهای شهدای واال مقام ، گسترش فرهنگ ایثار، مقاومت و 
شهادت،  ارج نهادن به اخالص، عشق و وفاداری سردار سرافراز 
اسالم شهید سلیمانی و ترویج مکتب حاج قاسم در مدارس 

استان را از مهمترین اهداف این جشنواره دانست.
قاسم  حاج  سپهبد  شهید  راه  تداوم  کرد:  نشان  خاطر  وی 
سلیمانی، اسطوره ملی و انقالبی به تعبیر مقام معظم رهبری 
مدظله العالی » پرورش یافته مکتب امام )ره( و مقاومت، ضرورتی 

انکار ناپذیر در جامعه به ویژه مدارس است.

اسکندری نسب با اشاره به این که »حاج قاسم« سردار مقاومت 
و ایستادگی، مردانگی، شرف و عزت بود، تصریح کرد: سردار، 
اسطوره خستگی ناپذیری بود که برای ایرانیان و مسلمانان مایه 
فخر و مباهات بود، رزمنده دالور و فرمانده شجاعی بود که نامش 

لرزه بر اندام دشمنان می انداخت.
مدیر کل آموزش و پرورش استان کرمان با بیان  این که »حاج 
قاسم« روحیه و فرهنگ جبهه و جهاد را در کشورهای منطقه 
گسترش  داد بر ترویج مکتب شهید سلیمانی در مدارس تاکید 
کرد. اسکندری نسب گفت: جشنواره کشوری علمدار»یادواره 
سردار شهید حاج قاسم سلیمانی« ویژه فرهنگیان و دانش آموزان 
سراسر کشور همزمان با سالروز شهادت این شهید واال مقام در 

کرمان برگزار می شود.

جشنواره کشوری علمدار»یادواره سردار شهید حاج قاسم سلیمانی« ویژه فرهنگیان و 
دانش آموزان سراسر کشور در کرمان برگزار می شود

جلسه ستادسوخت باحضور محمود رئیسی فرماندارشهرستان 
ریـزی  برنامـه  و  عمرانـی  معـاون  عنبرآباد؛سـمندری 
فرمانداری؛بخشدار مرکزی و جبالبارز جنوبی؛شهردار عنبرآباد 
وسایر مسـئولین مربوطه در محل فرمانداری عنبرآباد برگزارشد
اظهـار  جلسـه  ایـن  در  عنبرآبـاد  فرمانـدار  رئیسـی  محمـود 
داشـت:تمام جایـگاه هـای عرضـه سـوخت موظـف هسـتند 
دسـتورالعمل هـای بهداشـتی را رعایـت کننـد اگـر کوتاهـی 

صـورت بگیـرد بـا آنـان برخـورد قانونـی میشـود
وی گفت:بایـد قبـل از فصـل پاییـز در خصـوص نحـوه توزیـع 
وفـروش نفت سـفید برنامه ریـزی صورت گیـرد تا مـردم بتوانند 

به راحتی نفت سـفید دریافت کنند و مانند سـال های گذشـته 
با مشـکل مواجه نشـویم

وی اظهـار داشـت:باید حـوزه فعالیـت تمـام عاملیـن توزیـع و 
فروش نفت سـفید در مناطق شهر؛روسـتا و عشـایری مشخص 
شـود و هیـچ کـس اجـازه فـروش نفـت سـفید خـارج از حـوزه 

مشـخص شـده را نداشـته باشـد.
گفتنی اسـت امسـال توزیع نفت سـفید بصورت کارتی خواهد 
بود؛لـذا شـهروندان بایـد هرچـه زودتـر کارت بانکـی خـود را در 
سـامانه ثبـت نـام کننـد تا سـهمیه نفـت سـفید آنهـا روی کارت 

ثبت شـود

فرماندار عنبراباد عنوان کرد:

جایگاه های عرضه سوخت دستورالعمل های بهداشتی را رعایت نکنند پلمپ می شوند

با حکم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری؛
دکتر اسالمی پناه به سمت »معاون حقوقی 

و امور مجلس وزارت علوم« منصوب شد

10 راه برای ایمن ماندن از بیماری 
همه گیر کرونا  ویروس

استاندار کرمان:

طرح ایجاد منطقه ویژه اقتصادی جازموریان سرعت می گیرد
احـداث منطقـه ویژه اقتصـادی جازموریان چند سـالی اسـت 
کـه بـه دلیـل پـاره ای مشـکالت اداری بـه کندی پیش مـی رود 
از همیـن رو نشسـتی به منظور تسـریع در اجرای ایـن طرح در 
محـل دبیرخانه شـورایعالی مناطق آزاد و ویـژه اقتصادی برگزار 

شد.
بـه گـزارش پایـگاه اطـالع رسـانی اسـتانداری کرمـان،  در این 
نشسـت کـه ۱۴ مـرداد برگـزار شـد دکتـر محمـد جـواد فدائی 
اسـتاندار کرمـان، مرتضـی بانـک دبیـر شـورای عالـی مناطق 
آزاد و ویـژه اقتصـادی، ولی اللـه افخمی راد مدیر عامل سـازمان 
عمـران کرمـان و منصـور شـکراللهی نماینـده پنج شهرسـتان 
جنوبـی کرمـان حاضر بودنـد. یکی از مهمتریـن مصوبات این 
نشسـت بـه حل مشـکل آب منطقـه ویژه مربـوط بود کـه مقرر 

اسـت ظـرف یـک هفتـه آینـده جلسـه ای بـرای حـل و فصـل 
ایـن مشـکل بـا حضـور وزیر نیـرو برگزار شـود و مجـوز چاه های 

موجـود در منطقـه بـرای ایـن کار تمدیـد شـود. همچنیـن بـا 
پیشـنهاد مدیرعامل سـازمان عمران کرمان و به منظور تسریع 
در رونـد سـرمایه گذاری در منطقـه ویـژه جازموریـان کمتـر از 
50 درصـد سـهام شـرکت متولـی منطقـه ویـژه جازموریـان بـه 
یکـی از شـرکت های خصوصـی اسـتان کـه احتمـاال کرمـان 
خـودرو خواهـد بـود؛ واگـذار می شـود. همچنیـن مقرر شـد به 
منظـور تثبیـت زمین مورد نیـاز منطقه ویـژه بـا اداره کل منابع 
طبیعـی هماهنگـی الزم صورت گیـرد و در صورت لـزوم در این 
زمینـه شـورای برنامه ریـزی اسـتان تصمیم گیری کنـد. رایزنی 
بـا سـرمایه گذاران بخش خصوصـی برای امکان سـنجی ایجاد 
بخشـی بـه عنـوان منطقـه ویـژه انـرژی خورشـیدی در یـک یا 

چنـد منطقـه ویـژه اسـتان از دیگـر مصوبـات این جلسـه بود.



هفته نامه خرماخرما
صاحب امتیاز و مدیر مسئول:  حجه االسالم و 

المسلمین مهندس محمد احمد یوسفی
سردبیر: حجه االسالم فرزاد احمد یوسفی

مدیر داخلی : علی داور
مدیر حقوقی : سیدزمان عابدی

مدیر اجرایی :مهندس بهزاد احمدیوسفی
گرافیست :  بهار ستایی مختاری

نمایندگی عنبراباد : سلمان احمد یوسفی 09369550403
نمایندگی استان قم :09١6٢١١0963

نمایندگی سیستان و بلوچستان: نظر محمد بادین 
09١534070٢7

لیتوگرافی و چاپ : کرمان چاپ
آدرس دفتر مرکزی: جیرفت خیابان ذوالفقار )اسلحه و 

مهمات( کوچه 3  تلفکس: 034433١١0٢7
هماهنگی و پشتیبانی کرمان:  رضا مشایخی 

09١3١986557
هفته نامه منطقه ای  استان های :

قم- کرمان - فارس - هرمزگان- سیستان و بلوچستان-
 یزد  چهارمحال بختیاری

سال هشتم   شماره  198 چهارشنبـه 15 مرداد ماه 1399،
  5 اگوست2020 میالدی،  15 ذوالحجه1441قمری

کانال طلبه جیرفتی
آتش به اختیار فرهنگی 

رسباز رهرب
ارتباط با مدیر: 
Javan ma@

https://t.me/
sarbazerahbar348

منتظرنظرات   انتقادات   پیشنهادات شما هستیم 
       خبرنگار افتخاری ما باشید:

پل ارتباطی ما و شما : 09162110963
پیج اینستاگرام:)نشریه خرما( 

@khormaweekly2

و  عنبرآباد  و  جیرفت  مردم  نماینده  بازدید 
فرماندارشهرستان جیرفت از روستاهای صعب العبور 

بخش جبالبارز
 ابوذر عطاپور فرماندار شهرستان جیرفت به اتفاق 
دکتر اعظمی نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در 
مجلس شورای اسالمی، خانه گیر معاون عمرانی 
فرمانداری، ساالری پاک بخشدار جبالبارز، موحد 
و کارشناسان  و سایر مدیران  نماینده  رئیس دفتر 
ادارات شهرستان و بخش به منظور بررسی و حل 
آنتن  مسکن،  برق،  آب،  های  حوزه  در  مشکالت 
دهی  تلفن همراه، جاده و.... از روستاهای دومار، 
جونسک، ششتک، تمنوئیه، براورسان، گغاز، کل 

سنگ، فاشکوه )گرزماند( و بیدشک بازدید کردند.

دکتر اعظمی: بدون حس منطقه گرایی و طرفدار و یا 
مخالف برای خدمت به مردم لحظه ای درنگ نخواهم 

کرد
مهندس عطاپور : کلکسیون خدمت در جیرفت به راه 

خواهم انداخت و نامم را جاودانه خواهم کرد.

 این سفر که برای بازدید از منطقه و حل مشکالت 
گغاز،  ششتک،  )جانسک،  روستاهای   و  مردم 
کلسنگ، براورسان، تمنوییه، فاشکوییه و بیدشک(  

صورت گرفت دکتر اعظمی نماینده مردم در مجلس 
در اجتماع مردم گفت : برای حل مشکالت مردم 
بدور از حس منطقه گرایی و اینکه فالن منطقه به 
من رای دادن و یا رای ندادن لحظه ای درنگ نخواهم 

کرد.
اعظمی افزود : مردم ولی نعمتان ما هستند و پس از 
بازگشت به تهران  اولویت اصلی من پیگیری در جهت 
حل مشکالت این مناطق و همه روستاهای جیرفت 
و عنبرآباد خواهد بود و تا حصول نتیجه ادامه خواهم 

داد. 
همچنین در این سفر مهندس ابوذر عطاپور فرماندار 
توسعه  برای   : گفت  مردمی  اجتماع  در  جیرفت 
جیرفت و روستاهای آن کوتاهی نخواهم کرد و برای 

خدمت گذاری به مردم تمام وقت آماده ام.
عطاپور ادامه داد: به یاری خدا برای خدمت به مردم 
تعلل نخواهیم کرد، و کلکسیون خدمت در جیرفت 
به راه خواهیم انداخت که ناممان در تاریخ جیرفت 

جاودانه شود.
در این سفر که تعدادی از مدیران  )حاج اوحد موحد 

گیر  خانه  دکتر  جیرفت،  در  نماینده  دفتر  رئیس 
معاون عمرانی فرماندار، مهندس ساالری بخشدار 

جهادکشاورزی،  مدیر  ساالری  مهندس  جبالبارز، 
مسکن،مهندس  بنیاد  معاون  رضاخانی  مهندس 

قاسمی  مهندس  فاضالب،  و  آب  مدیر  مشایخی 
مدیر مخابرات،مهندس کمالی پور مدیر عشایری، 
مهندس انجم شعاع مدیر برق، مهندس سلیمانی 
رئیس  راهداری و.... (  حضور داشتند در جهت 
حل مشکالت کشاورزان، مسکن، آب، تلفن همراه، 
عشایر، برق و جاده روستایی قول هایقهج مساعدی 
دادند که  حاج اوحد موحد رئیس دفتر نماینده، دکتر 
خانه گیر معاون عمرانی فرماندار و مهندس ساالری 

بخشدار جبالبارزی پیگیر مصوبات خواهند بود. 
مدیران  و  فرماندار  نماینده،  سفر  این  حاشیه  در 
مهدی  شهیدان  مادران  با   جیرفت  شهرستان 
احمدیوسفی و مرید احمدی مالقات کردند  و جویای 

احوال آنان شدند.
دیگر  مردم  با  دیدار  جهت  در  است  بذکر  الزم   
روستاهای جبالبارز نماینده و فرماندار قول سفری 

دیگر دادند. 
در این سفر مشکل آب روستایی مناطق روستایی 
اکبر  مهندس  و  گرفت  قرار  بررسی  مورد  جبالبارز 
مشایخی رئیس آب و فاضالب شهرستان جیرفت 

قول مرتفع شدن مشکل آب شرب مردم را حل نماید.
مهندس مشایخی رئیس آب و فاضالب شهرستان 
جیرفت در جهت حل مشکل آب شرب این روستاها 

قول پیگیری و تخصیص اعتبار داد.
روستاهای  از  جیرفت  شهرستان  فرماندار  بازدید 

صعب العبور بخش جبالبارز
فرماندار شهرستان جیرفت به اتفاق نماینده مردم 
از  اسالمی  شورای  مجلس  در  عنبرآباد  و  جیرفت 

روستاهای بخش جبالبارز بازدید کرد.
شهرستان  فرمانداری  عمومی  روابط  گزارش  به 
شهرستان  فرماندار  عطاپور  ابوذر  امروز  جیرفت، 
مردم  نماینده  اعظمی  دکتر  اتفاق  به  جیرفت 
اسالمی،  شورای  مجلس  در  عنبرآباد  و  جیرفت 
خانه گیر معاون عمرانی فرمانداری، ساالری پاک 
بخشدار جبالبارز، موحد رئیس دفتر نماینده و سایر 
بخش و  شهرستان  ادارات  کارشناسان  و  مدیران 
 به منظور بررسی و حل مشکالت در حوزه های 
آب، برق، مسکن، آنتن دهی  تلفن همراه، جاده 
و.... از روستاهای دومار، جونسک، ششتک، 
تمنوئیه، براورسان، گغاز، کله سنگ، فاشکوه 

)گرزماند( و بیدشک بازدید کردند.

روابط عمومی فرمانداری شهرستان جیرفت

سفر مسئولیـن به جبالبـارز


