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                                                                طبس و )ابابیل(
)دیده( ببین درسی از دروس پروردگار                           چو حمله ی )ابرهه( آمد در این روزگار

آمریکا با )بالگرد( تا طبس آمد به پیش                            شن چو )ابابیل( شد کرده هوا را پریش
مهاجم آتش گرفت خاکستری ماند از او                             مانده بر آن )ابرهه( شکست ما آرزو

آرزویی که با خود می برد آن را به گور                           شن بوده مأمور حق در اوج فهم و، غیور

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان کرمان :
کمک  ۳ میلیارد ریالی موقوفات 
کرمان به سیل زدگان خوزستان

* اوقاف کرمان معین اوقاف 
خوزستان شد 

ــان،  ــه اســتان کرم ــور خیری ــاف و ام ــط عمومــی اداره کل اوق ــه گــزارش رواب ب
ــی  حجــت ااســام اســماعیل تدین
ــه  ــور خیری ــاف و ام ــر کل اوق مدی
کرمــان بــا اشــاره بــه رخــداد ســیل 
ــیت  ــتان  و حساس ــر در خوزس اخی
ســاماندهی و کمــک رســانی بــه 
مناطــق ســیل زده ایــن اســتان 
ــه  ــاف کرمــان ب گفــت: اداره کل اوق
همــراه ادارات اوقــاف اســتانهای، 
تهــران، اصفهــان، فــارس، هرمزگان، 
ــوی  ــان رض ــرز و خراس ــهر، الب بوش
ــدی  ــدی و غیرنق ــای نق ــک ه کم
خیــران، نیکــوکاران و واقفیــن را 

ــد.   ــی کنن ــال م ــتان ارس ــیل زده خوزس ــق س ــه مناط ــع آوری و ب جم
ــات  ــد موقوف ــل در آم ــال از مح ــارد ری ــغ ۳ میلی ــون مبل ــا کن ــزود: ت وی اف
ــاف اســتان  ــه حســاب اداره کل اوق ــن اســتان ب ــی ای ــر متصرف ــی و غی متصرف
خوزســتان واریــز شــده اســت .  حجــت ااســام تدینــی تصریــح کــرد : یــک 
هــزار کیلوگــرم برنــج ارســالی از ســوی اداره کل اوقــاف اســتان  بــه آشــپرخانه 
ــواز  ــار اه ــن مهزی ــی ب ــدس عل ــه در آســتان مق ــور خیری ــاف و ام ســازمان اوق
ارســال شــده و روزانــه ۱۰ هــزار وعــده غــذای گــرم  تهیــه ودر بیــن مناطــق 
ــه  ــور خیری ــاف و ام ــرکل اوق ــود .  مدی ــع می ش ــتان توزی ــیل زده خوزس س
ــد هلی کوپتــر هــال  احمــر توزیــع غــذا در  ــا بیــان اینکــه یــک فرون کرمــان ب
مناطــق محاصــره در آب را بــه عهــده دارد، ادامــه داد: در حــال حاضــر بیشــتر 
بــه غذاهــای کنســروی نیــاز اســت تــا بــه روســتاهای در محاصره ســیل رســانده 
شــود . ایــن مســئول اقــام بهداشــتی از جملــه پوشــک را از نیازهــای کنونــی 
مــردم ســیل زده برشــمرد و متذکــر شــد: بــا توجــه بــه شــدت گرمــای هــوا در 

ــد. ــاز ضــروری دارن ــای آب نی ــه کلمن ه ــردم ب اســتان خوزســتان، م

مدیرعامل شرکت آبفار استان کرمان :

استقرار 6تانکرآبرسانی سیار 
آبفارکرمان درمناطق سیل زده کشور

شـرکت  عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 
علـی  مهنـدس  کرمـان،  اسـتان  آبفـار 
رشـیدی درجمـع خبرنـگاران بـا اشـاره 
بـه افزایـش حجـم بـارش ها در کشـور 
اسـتان  برخـی  در  سـیاب  بـروز  و 
هاگفـت: اسـتان کرمـان اسـتان معیـن 
خوزسـتان درجریان سـیاب های اخیر 
کرمـان  اسـتان  آبفـار  وشـرکت  اسـت 
نیـز چـون دیگـر دسـتگاههای اجرایـی 
اسـتان کرمان اقداماتی را در خوزسـتان 
کـه  حمیدیـه  شهرسـتان  عمدتـا  و 

امدادرسـانی و بازسـازی شهرسـتان مذکوربرعهـده کرمـان اسـت، انجـام داده اسـت.
وی اظهارداشـت: از ابتـدای بـروز سـیل در اسـتان هـای مختلـف کشـور مرتبا با 
مدیـران شـرکت های آب وفاضاب روسـتایی آنـان در ارتباط بـوده وبرای کمک 

هـای مختلف اعـام آمادگـی کردیم.
وی از ارسـال 4تانکـر بـه اسـتان لرسـتان خبرداد وگفـت: همچنین 2تانکر سـیار 
آبرسـانی به خوزسـتان ارسـال شـده اسـت وامروز نیز تعدادی تانکرثابت آبرسانی 
بـه خوزسـتان بارگیـری مـی شود.رشـیدی تصریح کـرد: 75۰کیلوگـرم پرکلرین 

بـرای سـالم سـازی آب و ۱هـزار متر لوله نیز به خوزسـتان ارسـال شـده اسـت.
رئیـس هیئـت مدیـره شـرکت آبفـار اسـتان کرمـان بـا اشـاره بـه حضـور یـک 
نماینـده از شـرکت آبفـار کرمان در حمیدیـه گفت: وی نماینده فنـی و مدیریتی 
مـا درایـن شهرسـتان اسـت واز 2روز قبـل نیزیـک خـودروی شاسـی بلنـد برای 

تـردد در سـیاب بـه همـراه اکیـپ تعمیـرات به اسـتان خوزسـتان فرسـتادیم.
وی تاکیـد کـرد: همچنیـن بـا کمـک دوسـتان تعمیـرات کرمـان درشهرسـتان 
حمیدیه یک دسـتگاه تصفیه آب را جهت اسـتفاده از آب شـرب سـالم به منظور 
جلوگیـری از مصـرف آب معدنـی فراهـم وهمچنیـن یـک روز از حقـوق تمـام 
پرسـنل شـرکت بـه همـراه پـاداش بـه سـیل زدگان ایـن منطقـه اختصـاص یافت.

رشـیدی بابیـان اینکـه منتظـر اقدامـات ازم بـرای مشـخص شـدن وضعیـت 
تـا زمانـی روسـتاها  روسـتاهای سـیل زده درایـن شهرسـتان هسـتیم گفـت: 
درمحاصـره آب باشـند امـکان بازسـازی تاسیسـات آبـی ویـا تعمیـرات درآنهـا 
نیسـت. رشـیدی خاطرنشـان کرد: برای سـال 98 در برنامه ریزی شـرکت تامین 
آب 2۰۰روسـتای اسـتان پیـش بینـی شـده اسـت کـه منتظـر تعییـن اعتبـار 
هسـتیم. وی اظهارامیـدواری کرد : بـا افزایش بارندگی ها پایان دوره خشکسـالی 
را در اسـتان شـاهد وبـه دوره ترسـالی وارد شـویم که اگر چنیـن اتفاقی رخ دهد 

بسـیاری از مسـائل آب اسـتان برطـرف مـی شـود.
وی یکـی از نگرانـی هـای کارشناسـان آبـی اسـتان را قـرار گرفتـن منابـع چـاه 
تامیـن آب را در حاشـیه رودخانـه هـا ذکـر کـرد وبیـان داشـت: از آنجایـی کـه 
ناپایـداری منابـع آبـی در سـال هـای اخیـر باعث تغییـر در مکان حفر چـاه برای 
منبع تامین آب روسـتاها شـده اسـت، اغلب منابع چاهی تامین آب در دشـتهای 
آبرفتـی و حاشـیه رودخانـه واقـع شـده انـد کـه در صـورت بـروز سـیل آسـیب 

دید. خواهنـد 

ــه  ــی ک ــور ابراهیم ــا پ ــر  محمدرض دکت
معاونــان  اعضــای شــورای  در نشســت 
عنــوان  بــا  پــرورش  و  آمــوزش   وزارت 
»رونــق تولیــد باتدبیــر و امیــد در گام 
دوم انقــاب«، حضــور داشــت، اظهــار کرد: 
ــرای  ــور ب ــادی کش ــرایط اقتص ــن ش تبیی
ــترده ای از  ــف گس ــا طی ــه ب ــان ک فرهنگی
مخاطبــان در ارتبــاط هســتند، بســیار 
اثربخــش خواهــد بــود، چــرا کــه معلمــان 
و  تعلیــم  نظــام  اول  بدنــه و خاک ریــز 
ــوزش  و  ــد آم ــتند و می توانن ــت هس تربی

ــند. ــته باش ــری داش ــن گ تبیی
وی افــزود: نــرخ رشــد اقتصــادی، شــاخص 
ســرانه  شــاخص  کشــور،  در  اشــتغال 
داخلــی، شــاخص تجــارت و...از عوامــل 
اقتصــادی هســتند کــه مســتمراً در اجــرا 

ــوند. ــری ش ــد پیگی بای
نماینــده مــردم کرمــان در مجلس شــورای 

اســامی بابیــان اینکــه عوامــل ســاختاری 
در اقتصــاد داریــم کــه در حــوزه کان 
بایــد بــه آن توجــه شــود، گفــت: دولت هــا 
ــد و   سیاســت های زودگــذر اقتصــادی دارن
نــگاه بلندمــدت اقتصــادی کــه چنــد دهــه 
ــی  ــدارد و یک ــود ن ــرد وج ــر بگی را  در نظ
ــهم  ــاد، س ــاختاری در اقتص ــل س از عوام
ــت  ــور اس ــی کش ــه عموم ــت در بودج نف
کــه عــدم اتــکا بودجــه عمومــی بــه نفــت 

ــد. ــذار باش ــیار اثرگ ــد بس می توان
نماینــده مجلــس شــورای اســامی تصریح 
کــرد: در چالش هــای اقتصــادی کشــور 
24محــور داریــم کــه مقــام معظــم رهبری 
ــاغ  ــا را اب ــی آن ه ــت های اجرای در سیاس
ــد  ــان معتقدن ــام کارشناس ــد و تم کرده ان
ــور  ــادی کش ــای اقتص ــن محوره اصلی تری

هســتند.
 فــرار مالیاتــی ۱5۰ هــزار میلیــارد تومانــی 

در کشــور وجــود دارد
ــه اینکــه در ســرفصل های  ــا اشــاره ب وی ب
ــا در  ــی از چالش ه ــادی یک ــی اقتص اجرای
ــار  ــت، اظه ــرورش اس ــوزش  و پ ــث آم بح
کــرد: کل بودجــه کشــور حدود45۰هــزار 
میلیــارد تومــان اســت کــه 9۰درصــد 
ــوق  ــاری و حق ــای ج ــه هزینه ه ــوط ب مرب
۱۰درصــد  تنهــا  و  اســت  دســتمزد  و 
ســرمایه گذاری  بــه  مربــوط  اعتبــارات 
ــدود  ــز ح ــا نی ــش درآمده ــت. در بخ اس
ــت  ــد نف ــان درآم ــارد توم ــزار میلی ۱5۰ه
و 2۰۰هــزار میلیــارد تومــان در بخــش 
ــادار  ــار اوراق به ــوارض و انتش ــات، ع مالی
ــه داد:  ــی ادام ــور ابراهیم ــر پ ــت. دکت اس
ــارد  ــزار میلی ــور ۱5۰ه ــفانه در کش متاس
تومــان فــرار مالیاتــی داریــم و اگــر ســامان 
از  بســیاری  بگیــرد  اقتصــادی صــورت 

ــد. ــد ش ــل خواه ــائل ح مس

ــل  ــر عام ــل دیگ ــه عام ــان اینک ــا بی وی ب
گفــت:  اســت،  تحریم هــا  و  بیرونــی 
اســتفاده  عامــل  ایــن  از  آمریکایی هــا 
ــه  ــه ای ــی س ــای قبل ــد. تحریم ه کرده ان
بــود کــه عــاوه بــر دولــت آمریــکا، 
ــم  ــا را ه ــه اروپ ــل و اتحادی ــازمان مل س
ــم  ــه در حــال حاضــر دو تحری داشــتیم ک
اروپــا و ســازمان ملــل را نداریــم امــا 
بیشــتر  را  تحریم هــا  آمریکایی هــا 

نــد. کرده ا

دکتر محمد رضا پور ابراهیمی :  فرار مالیاتی 150 هزار میلیاردی در کشور 

قطرات آب در طبیعت مانند قطرات خون در رگ هاست.
 روابط عمومی شرکت آب و فاضاب روستایی استان کرمان 

فرمانــده ســپاه ثــارا... کرمــان گفــت: هــر آنچــه از کمــک 
ــی  ــط نواح ــا توس ــوی کرمانیه ــه از س ــی ک ــای مردم ه
ــه  ــپاه حمیدی ــه س ــت را ب ــده اس ــع آوری ش ــپاه جم س
ــرایط،  ــدن ش ــادی ش ــس از ع ــاءا... پ ــال داده و انش انتق

ــود. ــی ش ــزارش م ــانی گ ــک رس آمارکم

کرمــان  ثــارا...  ســپاه  فرمانــده  ابوحمــزه،  غامعلــی 
ــپاه در  ــط س ــده توس ــام ش ــات انج ــا اقدام ــه ب در رابط
خوزســتان گفــت: در برنامــه ریــزی انجــام شــده توســط 
ــتان  ــت شهرس ــه در هش ــد ک ــن ش ــوری تعیی ــپاه کش س
خوزســتان هشــت ســپاه بــه عنــوان معیــن حضــور 
ــن  ــه ای ــبت ب ــای ازم را نس ــتیبانی ه ــرده و پش ــدا ک پی
شهرســتان هــا داشــته باشــند.وی ادامــه داد: شهرســتان 
ــیار  ــش بس ــه نق ــه ک ــهید پرورحمیدی ــدار و ش ــت م وای
برجســته ای در دوران دفــاع مقــدس داشــته اســت 
ــت  ــده اس ــته ش ــان گذاش ــپاه ثارا...کرم ــده ی س ــه عه ب
ــن  ــور در ای ــا حض ــه ب ــت ک ــن روز اس ــون چندی و اکن
ــه اتفــاق جمعــی از مســئولین معاونــت هــا،  شهرســتان ب
ــا  ــایر نیروه ــات و س ــت اطاع ــی، حفاظ ــوزه نمایندگ ح
ــام  ــکاری ازم را انج ــه هم ــه ی حمیدی ــپاه ناحی ــا س  ب

ــای  ــه نیازمندیه ــاره ب ــن اش ــزه ضم ــم. ابوحم ــی دهی م
مــردم حمیدیــه در شــرایط کنونــی گفــت: کیســه و 
ــه در  ــت ک ــروری اس ــای ض ــه نیازمندیه ــون از جمل نایل
ــارا...  ــپاه ث ــت.فرمانده س ــاج اس ــدان احتی ــه ب ــن منطق ای
کرمــان اظهــار داشــت: هــر آنچــه از کمــک هــای مردمــی 
کــه از ســوی کرمانیهــا توســط نواحــی ســپاه جمــع آوری 
شــده اســت را بــه ســپاه حمیدیــه انتقــال داده و انشــاءا... 
پــس از عــادی شــدن شــرایط، آمارکمــک رســانی گــزارش 
مــی شــود. وی ادامــه داد: مســئولیت بخشــی از کمکهــای 
ــق هــال احمــر وارد مــی شــود  ــی کــه از طری مردم
ــون  ــت و اکن ــتانداری اس ــداری و اس ــده ی فرمان ــه عه ب
ــه و  ــا اســتقرار در حمیدی ــان ب نیروهــای اســتانداری کرم
بــا هماهنگــی هــای انجــام شــده بــا ســپاه ایــن شهرســتان 

ــردم هســتند. ــه م در حــال خدمــت رســانی ب

فرمانده سپاه ثارا... استان کرمان:

امداد رسانی تا عادی شدن وضعیت شهرستان حمیدیه ادامه دارد

محمدجــواد فدایــی در آئیــن آغــاز بــه کار 
ــم و  ــن هیث ــی »اب ــش علم ــن همای دومی
ــی  ــر وایت ــور علی اکب ــا حض ــه ب ــور« ک ن
امــور  در  انقــاب  رهبرمعظــم  مشــاور 
امنــای  هیئــت  رئیــس  و  بین الملــل 
زاهــدی  محمدمهــدی  آزاد،  دانشــگاه 

نماینــده مــردم کرمــان و راور در مجلــس 
ــان ا... ــورای اســامی، حجت ااســام ام ش

علیمــرادی نماینــده مــردم اســتان کرمــان 
ــی  ــری و جمع ــرگان رهب ــس خب در مجل
ــاار  ــاتید دانشــگاه در ت از مســئوان و اس
شــهید  بین المللــی  دانشــگاه  وحــدت 
ــک  ــا تبری ــد ب ــزار ش ــان برگ ــر کرم باهن
اعیــاد شــعبانیه اظهــار داشــت: خوشــحالم 
کــه همایــش ابــن هیثــم در کرمــان 
ــه در  ــن مرتب ــرای دومی ــدگار شــد و ب مان

اســتان کرمــان برگــزار می شــود.
برگــزاری  اهــداف  بــه  اشــاره  بــا  وی 
ــزاری  ــرد: در برگ ــان ک ــش بی ــن همای ای
دانشــمندان  علمــی  همایش هــای 
مســلمان، هــدف مــا توجــه دادن بــه 
ــت  ــامی اس ــه اس ــی جامع ــت علم ظرفی

ــع  ــوز در جوام ــت هن ــن ظرفی ــه ای و اینک
ــم در  ــا می توانی ــود دارد و م ــامی وج اس

ــویم. ــق ش ــم موف ــث عل ــا در بح دنی
اســتاندار کرمــان بــا بیــان اینکــه در 
ــوق دادن  ــا س ــدف م ــا ه ــن همایش ه ای
دانشــگاه بــه ســمت دانشــگاه نســل ســوم 
ــوز  ــفانه هن ــت: متاس ــت گف ــارم اس و چه
قــرار  دوم  نســل  در  مــا  دانشــگاه های 
دارنــد و فقــط تولیدکننــده علــم هســتند.

ــگاه هایی  ــه دانش ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
کــه فارغ التحصیــل آن بیــکار هســتند 
ــرد:  ــد ک ــت تاکی ــی نیس ــگاه مطلوب دانش
ــه  ــد ب ــا در دانشــگاه ها بای ــای م پژوهش ه
صنعــت معطــوف شــود و چــاره ای نیســت 
ــه ســمت  ــا ب جــز آن کــه دانشــگاه های م
ــد و  ــت کنن ــارم حرک ــوم و چه ــل س نس

ــه اســت. ــاز جامع ــن نی ای
ــه  ــگاه قب ــه دانش ــان اینک ــا بی ــی ب فدای
ــدود  ــه ح ــابقه  آن ب ــه س ــان ک ــبز کرم س
78۰ ســال پیــش برمی گــردد بازســازی و 
ــمندان  ــد: دانش ــادآور ش ــود ی ــا می ش احی
تدریــس  دانشــگاه  ایــن  در  بزرگــی 
توســط  دانشــگاه  ایــن  و  می کردنــد 
تــرکان خاتــون یــک بانــوی کرمانــی 
تاســیس شــده کــه حاکــم کرمــان در آن 

دوران بــوده اســت.
ــل  ــفر قب ــه در س ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
ایــن  بازســازی  کرمــان  بــه  وایتــی 
دانشــگاه در دســتور کار قــرار گرفــت 
ــن کار  ــدی ای ــگاه آزاد متص ــزود: دانش اف
شــد امــا متاســفانه هنــوز کار عملیاتــی آن 

ــت. ــده اس ــاز نش آغ

استاندار کرمان: دانشگاه های ما صرفًا تولیدکننده علم هستند 

ــای  ــدار اعض ــم زاده در دی ــیدمهران عال س
شــورای شــهر کرمــان بــا محمدجــواد 
ــت:  ــار داش ــان اظه ــتاندار کرم ــی اس فدائ
ــم  ــکر کن ــان تش ــردم کرم ــا دارد از م ج
ــد  ــت دادن ــه فرص ــر و حوصل ــا صب ــه ب ک
ــه  ــود را ب ــای خ ــهرداری فعالیت ه ــا ش ت

ــاند. ــرانجام برس س
وی بــا بیــان اینکــه نــگاه کارشناســی 
اســتاندار در جلســات بســیار ارزشــمند 
اســت و ایــن نــگاه باعــث می شــود در 
را  پروژه هــا  اجــرای  مشــکات  آینــده 
نداشــته باشــیم گفــت: اولویــت شــهرداری 
پرداخــت حقــوق کارگــران و کارکنــان 
ســال  پایــان  تــا  و  اســت  شــهرداری 
ــده و  ــت ش ــا پرداخ ــام حقوق ه ــل تم قب

ــه  ــدی در بدن ــک رضایتمن ــن مســئله ی ای
شــهرداری ایجــاد کــرده کــه باعــث انگیــزه 

می شــود. کــردن  کار  در 
ــه اینکــه 2۰  ــا اشــاره ب شــهردار کرمــان ب
ــان  ــهر کرم ــوروز در ش ــام ن ــارک در ای پ
ــا  ــی آنه ــات اجرای ــه عملی ــاح شــد ک افتت
از ســال قبــل آغــاز شــده بــود افــزود: بــه 
ــهر  ــی ش ــل عموم ــل و نق ــتم حم سیس
اتوبــوس  دســتگاه   ۳۰ و  شــده  توجــه 

ــت. ــده اس ــازی ش ــازی و بهس نوس
جدیــد  چــارت  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
و  شــده  اصــاح  کرمــان  شــهرداری 
ــهرداری  ــازمان های ش ــام س ــان تم همزم
شــکل  جدیــد  اســاس نامه  براســاس 
ــره  ــاری ثم ــال ج ــت: در س ــد گف گرفتن

فرهنگــی  و  عمرانــی  فعالیت هــای 
دیــد. خواهیــم  را  شــهرداری 

ــم  ــار داری ــه انتظ ــان اینک ــا بی ــم زاده ب عال
مــا  از  بیشــتری  حمایــت  اســتانداری 
داشــته باشــد افــزود: شــهر کرمــان مرکــز 
ــتانی ها  ــایر هم اس ــه س ــت و ب ــتان اس اس
ــتان های  ــف و اس ــتان های مختل از شهرس
همجــوار هــم خدمت رســانی می کنــد.

وی بــا اشــاره بــه اینکــه در بارندگــی 
ــر  اخیــر شــاهد آبگرفتگــی در ســطح معاب
ــه در  ــه بافاصل ــم ک ــهر بودی ــی ش عموم
ــرد:  ــان ک ــد بی ــدام ش ــع آن اق ــت رف جه
در حــال حاضــر ۳5 میلیــارد تومــان بــرای 
باادســت شــهر  در  احــداث ســیل بند 

ــم. ــاز داری ــان نی کرم

شــهردار کرمــان بــا بیــان اینکــه بــا احداث 
مقابــل  در  کرمــان  شــهر  ســیل بندها 
ســیل بیمــه می شــود و از هزینه هــای 
ــد  ــری می کن ــده جلوگی ــارتی در آین خس
تصریــح کــرد: قطعــا امنیــت شــهر از هــر 

ــر اســت. ــزی مهمت چی
وی بــا بیــان اینکــه اجــرای ترامــوا از 
ــه  ــهدا را در برنام ــدان ش ــا می ــرودگاه ت ف
داریــم کــه فــردا از شــرکت مرکــزی بــرای 
بــه کرمــان می آینــد گفــت:  بررســی 
ترامــوا جذابیــت گردشــگری بیشــتری 
دارد و بــرای اجــرای آن ۱2۰ میلیــارد 

ــت. ــار ازم اس ــان اعتب توم

شهردار کرمان :

۳۵ میلیارد تومان برای احداث سیل بند در 
باادست شهر کرمان نیاز است

ماه شب چهارده
نیمه شعبان شد و )ماه( بیامد تمام        

جهان منور شد از طلوع روی )امام(
)ماه شب چهارده( معصوم چاردهمین        

تابیده با تولد بر آسمان و زمین
آمد دوازدهمین پیغمبر امامت        

)گاب ناب زهرا)س(( عصاره ی وایت
دنیا معطر شده، ز )غنچه ی عسکری(      

ز )وارث امامت( وارث پیغمبری
حیات تازه به دین، می رسد از همین گل     

 بشر ببیند به خود سعادت و تکامل
ذخیره ی الهی، ز مخزن امامت        

آمده برپا کند بر همه جا عدالت
نیمه شعبان شد و )بهار جان ها( رسید    

  تا که کند جهانگیر )بانگ اذان( را رسید
پیروی از امامان سعادت مستمر       

 )خورشید آل عبا( چراغ راه بشر
عصر ظهور مهدی)عج( عصر شکوفا شدن    

  مسیر قطره ها به جانب دریا شدن
آیت پروردگار مصلح کل جهان        

مشکل گشای عالم، امید مستضعفان
آیینه ای که دارددر دلش عکس خدا       

 ریشه ی این آینه فاطمه ی)س( مصطفی)ص(
آرامش واقعی به روزگار ایشان      

  عدالت علوی در انتظار ایشان
)قائم آل احمد( بدون شک می رسد       

 بر سر )شب( چو )خورشید( می ر سد و می دمد
اصولگرای اصیل، طبق کتاب رسول        

که بَُود اصاح طلب، بر پایه های اصول
جهان به دست ایشان اصاح و می رود پیش     

 فرقی نمی گذارد بین غنی و درویش
حکومتش جهانی طبق )پیام خدا(       

 اکسیژن امور مردم )کام خدا(
)مدینه ی فاضله( شود تمام دنیا      

  بر بام این مدینه )پرچم آل عبا(
پرچمی که به دیروز )خاتم( گرفته بدست    

  بدست پرقدرت )ساله(ی آن نشست
)نقاش( از دل و جان تهنیت آورد و گفت

حاوت و سعادت با همگان یار و، جفت

غامحسین رضایی - نقاش

سپاه ُبَود حافظ دین و وطن
نام خدایی که مرا داده جان         

 کرده قلم را به مسیرش روان
تا بنویسد قلم از اقتدار          

  از آن که جان کرده بر این ره نثار
از آنکه آیینه ی ملت شده         

 ُمولّد )قدرت( و )عزت( شده
ز روز پیدایش خود بوده )سبز(         

 به رنگ امنیت بیفزوده سبز
نویسد از )سپاه( و، راه سپاه          

ز دین و ایمان و، نگاه سپاه
چیست سپاه؟ نیروی انقابی         

 سرمایه ی اردوی انقابی
راه سپاه، صراط مستقیم است          

نقشه ی دشمِن سپاه، عقیم است
حسین)ع( بر این نیرو شده مقتدا        

  دین سپاه، اساِم )خون خدا(
به نان نمی فروشد ایمان خود         

 به پای ایمان بدهد جان خود
کرده سپاهی تن خود را سپر          

تا نرسد به دین و کشور خطر
شده ترور، داده )سر( و، سوخته          

تهمت شنید و لب خود دوخته
ابرویش از با نیاورده خم         

 بهر دفاع ز دین نیاورده کم
قامت سبزش خطی از پرچم است        

سفید، امداد وی و، مرهم است
سرخترین قسمت پرچم سپاه         

 در همه جا )دوا( و )مرهم( سپاه
لب بگشاید اگر )آمار پاک(          

بگوید از اله ی خفته به خاک
از شهدایی که ستاره شدند        

  خنجر کین دیده و، پاره شدند
قامت سبزش همه جا دیدنی       

   )بازو( و دستش شده بوسیدنی
دست مددکار وی اندر جهان        

  گشوده مشکات مستضعفان
)ترامپ( کرده غلط زیادی          

که تروریست گفته به هر سپاهی
هر تروریست آینه اش )ترامپ( است      

 گرگی که پشتش ز سپاهی شکست
گله نه از خارجی که، فضول است       

 داخلی از چه شده شیطان پرست؟
چرا فضولی نکند )یاوه گو(         

 میخ سپاه رفته کجایش فرو؟
بسیجی و سپاهی و ارتشی         

 محافظان کشور ارزشی
ز ملت این نیرو کند حفاظت          

جان ها فدای حافظ امنیت
)هشتاد میلیون( پشت این سپاهیم         

 به پاکی و صداقتش گواهیم
لعنت به هر دشمن وحدت ما         

 که می خورد، تیپا ز ملت ما
)نقاش( خدا پشت )سپاه نجیب(         

 شکست دشمنش رسد عنقریب
رفته فضا )پیک( و )سفیر سپاه(         

 بدخواه خورشید، شب و، روسیاه

غامحسین رضایی - نقاش

カもヮ執枢唱 桧済処

ــان ،  ــتان کرم ــرکت گاز اس ــی ش ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــا اعــام کمیتــه بحــران اســتان مبنــی بــر شــروع  همزمــان ب
بــارش هــای ســیل آســا و احتمــال افزایــش آبگرفتگــی 

ــرکت گاز  ــران ش ــتاد بح ــا، س ــه ه ــان رودخان ــر  و طغی معاب
ــکیل  ــتان تش ــی در اس ــاز بارندگ ــل از آغ ــان قب ــتان کرم اس
و خوشــبختانه بــا تــاش پرســنل و برنامــه ریــزی ازم و 
تمهیــدات موثــر، جریــان گاز هیــچ یــک از شــهر هــا و 

ــد. ــع نگردی ــتان قط ــتاهای اس روس
ــتان  ــرکت گاز اس ــل ش ــر عام ــاح مدی ــر ف ــدس منوچه مهن
ــریع  ــش س ــی و واکن ــای عملیات ــروه ه ــکیل گ ــان از تش کرم
قبــل از شــروع بارندگــی هــا در اســتان بــرای نواحــی کهنــوج، 
جیرفــت، بــم ، بافــت و بردســیر خبــر داد و افزودنــد همزمــان 
بــا آغــاز بارندگــی هــا  در ســطح اســتان ســریعا کمیتــه بحران 
ــرات ،  تشــکیل و تمامــی واحدهــای امــداد ، تعمیــرات ، مخاب

ــئولین  ــل  و مس ــل و نق ــی ، حم ــت یاب ــی ، HSE  ، نش ایمن
ــوط  ــی خط ــهر، تمام ــطح ش ــود در س ــتقرار خ ــا اس ــتاد ب س
انتقــال ، تغذیــه ، شــبکه تاسیســات گازرســانی و ایســتگاهها را 
بازدیــد و بــا برنامــه ریــزی ، هماهنگــی واحــد هــا و تمهیــدات 
ازم جریــان گاز مشــترکین محتــرم اســتمرار یافته و گزارشــی 

مبنــی بــر  قطــع گاز در اســتان را شــاهد نبودیــم.
ــه  ــتان در حادث ــرکت گاز اس ــر ش ــات موث ــی از اقدام وی یک
ــی  ــزات و توانای ــات ، تجهی ــتفاده از امکان ــر را اس ــیل اخی س
هــای بخــش خصوصی)پیمانــکاران اجرایــی معاونــت مهندســی 
و بهــره بــرداری ( دانســت و ادامــه داد چنــد روز قبــل از آغــاز 
ــتفاده  ــوص اس ــات ازم در خص ــتان اقدام ــا در اس ــارش ه ب

ــه  ــک ب ــت کم ــرکتی جه ــی وش ــش خصوص ــزات بخ از تجهی
دیگــر نهــاد هــای اســتان اعــم از شــهرداری هــا، بخشــداری 
هــا ، فرمانــداری هــا و حفاظــت از تاسیســات گازرســانی  
صــورت پذیرفــت .  مدیــر عامــل شــرکت گاز اســتان کرمــان 
ــه گاز  ــه مجموع ــن وظیف ــم تری ــد : مه ــادآور ش ــه ی در ادام
اســتان حفــظ اســتمرار جریــان گاز ، حفــظ  ایمنــی و عملکــرد 
تاسیســات و ایســتگاهها در شــرایط بحرانــی اســت و بایســتی 
ــاش  ــاس ت ــای حس ــی  در روزه ــئولین عملیات ــی مس تمام
ــرار  ــود ق ــرلوحه کار خ ــردم را س ــایش م ــاه و آس ــرده و رف ک
ــایش  ــاه و آس ــد و رف ــت خداون ــرای رضای ــا را ب داده و کاره

ــد. ــردم انجــام دهن م

اقدامات موثرشرکت گاز استان کرمان در حادثه سیل اخیر   

قابل  توجه مودیان محترم مالیات بر ارزش افزوده :
 مهلت ارائه الکترونیکی اظهار نامه مالیات بر ارزش افزوده دوره زمستان 97 از طریق سامانه  www.evat.ir حداکثر تا 31 فروردین ماه سالجاری است .
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سال هفتم ـ شماره 258 ـ شنبه 31  فروردین 1398   ـ 14 شعبان 1440 ـ  20آوریل 2019

                                                                  حضرت سعدی
نامت ای )حضرت سعدی( که جهان پیما شد                                    ثبت در دفتر ایام و قلوب ما شد

افتخار ادبیات جهانی ای شیخ                                                        سخنت زینت )بیُت الملل( دنیا شد
باغبانی تو که )بوستان( پر از گل داری                                         هم )گلستان( پر از سبزه و سنبل داری

گوِش جان داده به بلبل که به تسبیح خداست                                بر مریدان غزل جام و، خِم ُمل داری
 www.Haftvadnews. ir  غامحسین رضایی - نقاش

این شماره از هفتواد تقدیم می شود به
سردار شهید »فرهاد حسنی سعدی«  

کــه   اســامی   ایــن  
مــا   بــه دســت  امــروز  
اطهــار  ائمــه   رســیده، 
بــا  الســام   علیهــم 
و  رنجهــا  و  ســختی ها 
را  آن   بســیار  مبــارزات 
مــا  وبــه  کــرده  حفــظ 
بایــد  ماهــم  ســپرده اند، 
بــرای  زنــده و پــا بــر جــا  
بــودن  آن  تــاش کنیــم و 
همــه جــا  اعــام   کنیــم  

خداســت. دیــن  یــاری  زمــان  زمــان، 

یادی از یک شهید

نظربــه اينكــه  تعــداد 42 دســتگاه خــودرو موجــود  در توقــف گاه خاتــم اانبيــاء رفســنجان بــه شــرح زيــر ،بــه دليــل عــدم مراجعــه مالكيــن درحــال طــي مراحــل قانونــي بــه منظــور فــروش ميباشــد، ازكليــه مالكيــن وســايط نقليــه مزبــور درخواســت مــي شــود حداكثــر ظــرف مــدت 
20روز ازتاريــخ صــدور آگهــي ، جهــت تعييــن تكليــف وســيله نقليــه خــود، بــه همــراه مــدارك و مســتندات مالكيــت بــه دادگاه اصــل 49 قانــون اساســی  شهرســتان كرمــان مراجعــه نماينــد.

مشخصات وسیله نقلیهمشخصات وسیله نقلیهمشخصات وسیله نقلیهمشخصات وسیله نقلیهمشخصات وسیله نقلیهمشخصات وسیله نقلیه

وانت پیكان 1600مدل 1363 سفید ش.م 1516319995 ش.ش 15151101 
ش.پ  ایران 65-731ب78

سواري پیكان 1600مدل 1377 سفید ش.م 11127780851 ش.ش 
0077482610 ش.پ  ایران 85-245ب33

وانت تویوتا 1600مدل 1977 قرمز ش.م 12R1408890 ش.ش 15171755 
ش.پ  ایران 65-339ب69

سواري پیكان 1800مدل 1370 کرم ش.م 12317009180 ش.ش 70112671 
ش.پ  ایران 65-294ق25

سواري تویوتامدل 1977 ش.م قرمز1434747 ش.ش 627996 ش.پ 
سواري بي ام و 518مدل 1978 ش.م سبز4677256 ش.ش 4677256یزد15536-11

وانت پیكان 1600OHVمدل 1386 سفید ش.م 11486043528 ش.ش 
وانت پیكان 1600iمدل 1382 سفید ش.م 11538203774 ش.ش سواري جیپ طوسي ش.م 11E26 ش.ش فاقد شماره 31650900 ش.پ  ایران 44-341ن16

82903697 ش.پ  ایران 65-654ص17
سواري پیكان دولوکس مدل 1367 آبي ش.م 1126703566 ش.ش 21493367 

سواري پژو 504مدل 1975 ش.م نقره اي95932 ش.ش 95932 ش.پ تهران ق-اتاق سواري پراید- ش.م - ش.ش 144369ش.پ  ایران 65-531ب77

سواري پیكان دولوکس مدل 1359 قهوه اي ش.م 9060220795 ش.ش 
13406022 ش.پ  ایران 65-463ب59

سواري پیكان 1600iمدل 1383 سفید ش.م 11158254944 ش.ش 
82446183 ش.پ  ایران 68-226ب14

سواري پیكان 1600مدل 1380 سفید ش.م 11128058613 ش.ش 
80460143 ش.پ  ایران 65-647ب81

سواري پراید صبا جي تي ایكس مدل 1381 ش.م سفید370292 ش.ش 
S1412281836964 ش.پ  ایران 11-653م38

سواري هیونداش.م آبي35377 ش.ش 602589 ش.پ 
رفسنجان15624-11

سواري پراید صبا جي تي ایكس مدل 1376 سفید ش.م 00037119 ش.ش 
S1412276531128 ش.پ تهران 11-769ص34

سواري پراید صبا)جي تي ایكس آي(مدل 1382 سبز ش.م 00528640 ش.ش 
00104078 ش.پ  ایران 65-738ق14

سواري پیكان 1600مدل 1379 سفید ش.م 1112798459 ش.ش 79488007 
ش.پ  ایران 65-168ب78

سواري تویوتا کرونامدل 1977 قهوه اي ش.م 12R1468184 ش.ش 
100630803 ش.پ  ایران 65-684ط28

سواري پیكان 1600مدل 1381 سفید ش.م 11158143800 ش.ش 81545596 
ش.پ تهران14-795ط64

سواري پراید صبا جي تي ایكس مدل 1380 مشكي ش.م 00213083 ش.ش 
S1412280686938 ش.پ  ایران 54-834د87

سواري تویوتا کارینا مدل 1978 سبز ش.م T23120550 ش.ش 40319867 
ش.پ  ایران 65-989ب92

سواري رنو سپندمدل 1377 سفید ش.م 001806 ش.ش 7005142 ش.پ  
ایران 65-539ب65

سواري پیكان 1800مدل 1371 سفید ش.م 12317015206 ش.ش 
70119820 ش.پ  ایران 54-964س14

سواري پیكان 1600مدل 1378 سفید ش.م 11127808125 ش.ش 
0078409164 ش.پ  ایران 65-518ي57

وانت پیكان 1800مدل 1370 سفید ش.م 12347001722 ش.ش 70202467 
ش.پ  ایران 65-431ص46

سواري پراید صبا جي تي ایكس مدل 1374 ش.م سفید00837896 
ش.ش S1412274509180 ش.پ  ایران 65-242ج42

سواري پیكان 1600مدل 1380 سفید ش.م 111128033597 ش.ش 
80431824 ش.پ  ایران 65-769ب89

سواري پیكان 1600مدل 1377 سفید ش.م 11127770446 ش.ش 
77473856 ش.پ  ایران 65-727ص35

سواري پیكان ساده ÷1مدل 1364 کرم ش.م 1416401157 ش.ش 17243666 
ش.پ  ایران 65-635ي16

سواري پیكان دولوکس مدل 1365 آبي ش.م 1126505039 ش.ش 
19473524 ش.پ  ایران 65-341ب37

سواري پیكان ساده کارمدل 1362 آبي ش.م 1416228549 ش.ش 15186539 
ش.پ  ایران 65-515ب79

سواري تویوتا کارینامدل 1978 آبي ش.م 3478974 ش.ش 349247 
ش.پ  ایران 65-953ب84

سواري پیكان 1800مدل 1370 سفید ش.م 12317000838 ش.ش 
70103386 ش.پ  ایران 45-415ج48

سواري هیونداي 1600مدل 1992 سفید ش.م 389286 ش.ش 0583207 
ش.پ  ایران 65-782ب76

وانت پیكان 1600مدل 1366 سبز ش.م 01516605103 ش.ش 18176737 
ش.پ  ایران 94-491ق13

 R4198881 سواري اپل کورسامدل 1994 زرشكي ش.م 19141048 ش.ش
ش.پ تهران-

سواري پژو 405 جي ال ایكس مدل 1372 طوسي ش.م 12417103744 ش.ش 
71007006 ش.پ  ایران 65-116ب67

سواري پیكان دولوکس مدل 1377 سفید ش.م 11127710577 ش.ش 
سواري پیكان طوسي ش.م 3052975988 ش.ش فاقد پاکت77412857 ش.پ  ایران 65-171ب62

نظربــه اينكــه  تعــداد 12 دســتگاه خــودرو موجــود  در توقــف گاه ســعيد كرمــان بــه شــرح زيــر ،بــه دليــل عــدم مراجعــه مالكيــن درحــال طــي مراحــل قانونــي بــه منظــور فــروش ميباشــد، ازكليــه مالكيــن وســايط نقليــه مزبــور درخواســت مــي شــود حداكثــر ظــرف مــدت 20روز ازتاريــخ 
صــدور آگهــي ، جهــت تعييــن تكليــف وســيله نقليــه خــود، بــه همــراه مــدارك و مســتندات مالكيــت بــه دادگاه اصــل 49 قانــون اساســی  شهرســتان كرمــان مراجعــه نماينــد.

مشخصات وسیله نقلیهمشخصات وسیله نقلیهمشخصات وسیله نقلیهمشخصات وسیله نقلیهمشخصات وسیله نقلیهمشخصات وسیله نقلیه

سواري پراید صبامدل 1377 سفید ش.م 0076054 ش.ش 
1412277558144 ش.پ  ایران 45-659س84

سواري پیكان 1600مدل 1380 سفید ش.م 11128011381 ش.ش 
0080408259 ش.پ  ایران 45-151س71

سواري پیكان ساده کارمدل 1361 آبي ش.م 1416106746 ش.ش 
14141272 ش.پ  ایران 45-132ج91

سواري پیكان 1600مدل 1375 سفید ش.م 1127431393 ش.ش 74430836 
ش.پ  ایران 45-664د11

سواري پیكان 1600مدل 1380 سفید ش.م 11128066389 ش.ش 
80468111 ش.پ  ایران 45-827ب77

سواري پیكان 1600مدل 1356 قهوه اي ش.م 7060054045 ش.ش 
267581 ش.پ  ایران 45-598د17

سواري پیكان 1800مدل 1371 سفید ش.م 12317013491 ش.ش 
70118110

سواري پیكان 1600مدل 1375 سفید ش.م 01127514855 ش.ش 75513350 
ش.پ  ایران 65-791ي47

سواري پراید جي ال ایكس آي مدل 1387 سفید ش.م 2662966 ش.ش 
1412287550427 ش.پ  ایران 32-675ج46

سواري پراید جي تي ایكس آي مدل 1383 سفید ش.م 00998787 ش.ش 
1412283378966 ش.پ  ایران 65-651م14

سواري پیكان 1600مدل 1378 سفید ش.م 11127866731 ش.ش 78468676 
ش.پ  ایران 65-431ص27

سواري پیكان 1600مدل 1376 سفید ش.م 11127625190 ش.ش 
76428075 ش.پ  ایران 65-487د48

نظربــه اينكــه  تعــداد 30 دســتگاه خــودرو موجــود  در توقــف گاه آزادی كرمــان بــه شــرح زيــر ،بــه دليــل عــدم مراجعــه مالكيــن درحــال طــي مراحــل قانونــي بــه منظــور فــروش ميباشــد، ازكليــه مالكيــن وســايط نقليــه مزبــور درخواســت مــي شــود حداكثــر ظــرف مــدت 20روز ازتاريــخ 
صــدور آگهــي ، جهــت تعييــن تكليــف وســيله نقليــه خــود، بــه همــراه مــدارك و مســتندات مالكيــت بــه دادگاه اصــل 49 قانــون اساســی  شهرســتان كرمــان مراجعــه نماينــد.

مشخصات وسیله نقلیهمشخصات وسیله نقلیهمشخصات وسیله نقلیهمشخصات وسیله نقلیهمشخصات وسیله نقلیهمشخصات وسیله نقلیه

سواري دوو اسپرو2000مدل 1373 سبز ش.م 046520 ش.ش 717517 
ش.پ  ایران 54-116ب67

سواري پیكان 1600مدل 1380 سفید ش.م 91128009916 ش.ش 
80513184 ش.پ  ایران 45-365د44

سواري پژو 405 جي ال ایكس مدل 1378 عنابي ش.م 22527807480 ش.ش 
0078308346

سواري پراید سي دي 5  )هاچ بك(مدل 1376 سفید ش.م 0035617 ش.ش 
وانت پیكان مدل 1377 سفید ش.م 11517718361 ش.ش 77918295 وانت پیكان -آبي ش.م 4064925218 ش.ش فاقد پاکتS1442276135281 ش.پ  ایران 45-872ص29

ش.پ  ایران 45-581د32

سواري پژو آردي 1600مدل 1382 خاکستري ش.م 22368215883 ش.ش 
82115626 ش.پ  ایران 45-135ج42

سواري پراید صبا جي تي ایكس مدل 1378 سبز ش.م 00103141 ش.ش 
S1412278583521 ش.پ  ایران 45-484ج89

سواري پراید جي تي ایكس آي مدل 1383 خاکستري نوك مدادي - متالیك 
ش.م 00694680 ش.ش S1412283228765 ش.پ  ایران 45-953ج52

سواري پژو آردي آي 1600مدل 1382 طوسي ش.م 11782003547 ش.ش 
*82130975 ش.پ  ایران 45-561د77

سواري سپند پي کي مدل 1382 کرم ش.م M13547738 ش.ش 2017883 ش.پ  
ایران 45-725د52

سواري پراید صبا جي تي ایكسمدل 1376 سفید ش.م 00022743 ش.ش 
S1412275522117 ش.پ  ایران 45-114ج65

سواري پیكان ساده کارمدل 1363 آبي ش.م 01416327530 ش.ش 
16223696 ش.پ  ایران 45-352ج82

وانت مزدامدل 1361 سفید ش.م 52969 ش.ش 5576610 ش.پ  ایران 
45-365د44

سواري پراید صبا جي تي ایكس مدل 1378 سفید ش.م 00115506 ش.ش 
S1412278593623 ش.پ  ایران 45-532ص27

سواري پژو آردي 1600مدل 1381 سفید ش.م 22328109095 ش.ش 81708829 
ش.پ  ایران 45-387ج78

وانت پیكان مدل 1363 کرم ش.م 1516303959 ش.ش 15135122 
ش.پ  ایران 45-876د53

سواري پیكان 1600مدل 1381 سفید ش.م 11128113933 ش.ش 
81411380 ش.پ  ایران 65-482ط37

سواري پیكان 1600مدل 1378 سفید ش.م 11127837321 ش.ش 
78437702 ش.پ  ایران 45-543ج85

وانت پیكان ساده کارمدل 1366 آبي ش.م 1516601483 ش.ش 18173129 
ش.پ  ایران 45-442س31

وانت پیكان 1600iمدل 1383 سفید ش.م 11283050850 ش.ش 83908434 
ش.پ  ایران 45-395س61

سواري پراید جي تي ایكس آي مدل 1385 سفید ش.م 1706469 ش.ش 
سواري پژو 405 جي ال ایكسمدل 1380 مشكي ش.م 22527912745 سواري پژو 206مدل 1381 مشكي ش.م 33736789 ش.ش S14122859497060080614579 ش.پ  ایران 95-628ب24

ش.ش 79314620 ش.پ  ایران 45-296د75

سواري پیكان 1600iمدل 1382 سفید ش.م 11282050557 ش.ش وانت دوکابین داتسون -آبي ش.م 350694 ش.ش 921292
82569126 ش.پ  ایران 22-816ق39

سواري پژو 405 جي ال ایكس آي 1/8مدل 1385 نقره اي  ش.م 
سواري پیكان ساده کارمدل 1360 کرم ش.م 01416004839 ش.ش سواري پژو 206مدل 1381 سفید ش.م 33969962 ش.ش 1248506362681618392 ش.ش 24214195 ش.پ  ایران 45-852د24

13103962 ش.پ  ایران 65-568ط27
سواري پیكان 1800مدل 1370 سفید ش.م 12317002428 ش.ش 

70102289 ش.پ  ایران 95-842ق16

نظربــه اينكــه  تعــداد 10 دســتگاه خــودرو موجــود  در توقــف گاه بعثــت رفســنجان بــه شــرح زيــر ،بــه دليــل عــدم مراجعــه مالكيــن درحــال طــي مراحــل قانونــي بــه منظــور فــروش ميباشــد، ازكليــه مالكيــن وســايط نقليــه مزبــور درخواســت مــي شــود حداكثــر ظــرف مــدت 20روز 
ازتاريــخ صــدور آگهــي ، جهــت تعييــن تكليــف وســيله نقليــه خــود، بــه همــراه مــدارك و مســتندات مالكيــت بــه دادگاه اصــل 49 قانــون اساســی  شهرســتان كرمــان مراجعــه نماينــد.

مشخصات وسیله نقلیهمشخصات وسیله نقلیهمشخصات وسیله نقلیهمشخصات وسیله نقلیهمشخصات وسیله نقلیهمشخصات وسیله نقلیه

سواري مزدا 1000مدل 1364 ش.م آبي80400 ش.ش 6412719 ش.پ 
تهران87472-28

سواري پیكان 1600مدل 1376 سفید ش.م 11127656254 ش.ش 
0076458501 ش.پ  ایران 65-613ب66

سواري پیكان 1600مدل 1378 سفید ش.م 11127830631 ش.ش 78431558 
ش.پ  ایران 65-548ب63

سواري پراید دي.ام)هاچ بك(مدل 1380 سفید ش.م 00235354 ش.ش 
S1442280156708 ش.پ  ایران 63-913ق68

وانت پیكان مدل 1364 ش.م سفید1516402950 ش.ش 16161471 ش.پ 
اهواز-

سواري سیتروئن زانتیا X2000مدل 1385 نقره اي  ش.م 00515404 
ش.ش S1512284134925 ش.پ  ایران 23-274س44

سواري پیكان 1600مدل 1379 سفید ش.م 11127924066 ش.ش 
0079424533 ش.پ کرمان-727ب22

سواري میتسوبیشي انسر مدل 1992 سفید ش.م 006583 ش.ش 001514 ش.پ  
ایران 65-525ب87

سواري پیكان 1600مدل 1377 سفید ش.م 11127738129 ش.ش 
77440574 ش.پ  ایران 65-734ب74

سواري پیكان 1600مدل 1379 سفید ش.م 11127909651 ش.ش 
79407285 ش.پ  ایران 65-986ب82

نظربــه اينكــه  تعــداد 48 دســتگاه خــودرو موجــود  در توقــف گاه پيــام ســيرجان بــه شــرح زيــر ،بــه دليــل عــدم مراجعــه مالكيــن درحــال طــي مراحــل قانونــي بــه منظــور فــروش ميباشــد، ازكليــه مالكيــن وســايط نقليــه مزبــور درخواســت مــي شــود حداكثــر ظــرف مــدت 20روز 
ازتاريــخ صــدور آگهــي ، جهــت تعييــن تكليــف وســيله نقليــه خــود، بــه همــراه مــدارك و مســتندات مالكيــت بــه دادگاه اصــل 49 قانــون اساســی  شهرســتان كرمــان مراجعــه نماينــد.

مشخصات وسیله نقلیهمشخصات وسیله نقلیهمشخصات وسیله نقلیهمشخصات وسیله نقلیهمشخصات وسیله نقلیهمشخصات وسیله نقلیه

سواري پیكان 1600مدل 1378 ش.م سفید11127879850 ش.ش 
78484753 ش.پ  ایران 14-285د96

سواري پیكان ساده کار مدل 1364 کرم ش.م 01416407440 ش.ش 
17250643 ش.پ  ایران 65-486د38

سواري پیكان 1800مدل 1370 سفید ش.م 12317008475 ش.ش 70111713 
ش.پ  ایران 65-521د67

سواري دوو سي یلومدل 1376 قرمز ش.م 648544 ش.ش 001705 ش.پ  ایران 
21-589ل12

سواري پژو آردي 1600مدل 1379 سبز ش.م 22327913375 ش.ش 
0079713842 ش.پ یزد-858ب35

سواري پژو 206مدل 1383 مشكي ش.م FSM84556042 ش.ش 
83609943 ش.پ  ایران 54-556ب15

سواري پیكان 1600مدل 1376 سفید ش.م 11127608838 ش.ش 
76409709 ش.پ  ایران 65-337د43

سواري رنو سپند مدل 1379 خاکستري ش.م 017287 ش.ش 9023592 
ش.پ  ایران 65-778د91

سواري پیكان دولوکس مدل 1358 قرمز ش.م 5031908914 ش.ش 362954 
ش.پ  ایران 65-647د64

سواري هیونداي اکسل Lsمدل 1992 سفید ش.م 0446741 ش.ش 0606931 ش.پ  
ایران 75-198س19

وانت پیكان ساده کارمدل 1366 آبي ش.م 01516506317 ش.ش 18171323 ش.پ  
ایران 65-611د65

سواري پیكان ساده مدل 1362 سفید ش.م 1416218073 ش.ش 
15172116 ش.پ  ایران 16-936ج63

سواري پژو 405 جي ال ایكس آي 1/8مدل 1382 خاکستري ش.م 
22568213724 ش.ش 0082018037 ش.پ  ایران 65-442د28

سواري پژو 405 جي ال ایكس مدل 1378 قرمز ش.م 22527813184 
ش.ش 78314452 ش.پ  ایران 65-149د69

سواري تویوتا کرونامدل 1977 طائي ش.م 121491215 ش.ش 100632724 
ش.پ  ایران 65-389د87

سواري پیكان دولوکس مدل 1366 سفید ش.م 1126606484 ش.ش 488731 ش.پ  
ایران 66-865ق99

سواري پیكان 1600مدل 1380 ش.م 11128028103 ش.ش 0080427067 
ش.پ  ایران 85-292ب79

سواري پیكان 1600مدل 1379 سفید ش.م 11127974125 ش.ش 
79478041 ش.پ  ایران 65-636د35

سواري پراید صبا جي تي ایكس مدل 1377 خاکستري ش.م 00069376 
ش.ش S1412277555738 ش.پ  ایران 65-861ج62

سواري پراید صبا جي تي ایكس مدل 1379 سبز ش.م 13181496 ش.ش 
S1412279658081 ش.پ  ایران 65-518ب69

سواري پیكان دولوکس مدل 1357 کرم ش.م 8060146963 ش.ش 1330624 
ش.پ  ایران 65-822د72

سواري پیكان 1600iمدل 1381 سفید ش.م 1158155732 ش.ش 0081556695 
ش.پ  ایران 65-971د92

سواري پیكان 1600مدل 1382 سفید ش.م 11158269632 ش.ش 82513301 ش.پ  
ایران 65-154د36

سواري پیكان 1600مدل 1378 سفید ش.م 11127803571 ش.ش 
78418198 ش.پ  ایران 75-451ص13

سواري پیكان 1600iمدل 1383 خاکستري ش.م 11283006482 ش.ش 
83403879 ش.پ  ایران 65-848د22

وانت پیكان 1600مدل 1377 سفید ش.م 11517704883 ش.ش 
77905448 ش.پ  ایران 65-199د56

سواري پژو 405 جي ال ایكس مدل 1380 قرمز ش.م 22528013958 ش.ش 
80314214 ش.پ  ایران 65-292د65

سواري پیكان دولوکس مدل 1372 سفید ش.م 1127215774 ش.ش 72419415 
ش.پ  ایران 63-735ط15

سواري پیكان 1600مدل 1374 سفید ش.م 1127435690 ش.ش 74434794 
ش.پ  ایران 65-644د77

وانت پیكان 1600مدل 1380 سفید ش.م 11518005941 ش.ش 
80905964 ش.پ  ایران 65-484د63

سواري پژو جي ال ایكس 405 مدل 1379 سبز ش.م 22527903559 
ش.ش 79304937 ش.پ  ایران 54-928ص18

وانت پیكان 1600iمدل 1385 سفید ش.م 11285044408 ش.ش 
22110761 ش.پ  ایران 75-597ب12

سواري پیكان دولوکس مدل 1374 سفید ش.م 1127417899 ش.ش 74416042 
ش.پ  ایران 65-727د86

وانت مزدا بي2000آي مدل 1388 آبي ش.م FE121102 ش.ش 
NAGCPX2PC18D21067 ش.پ  ایران 65-993د86

سواري پراید صبا جي تي ایكس مدل 1382 سفید ش.م 00494815 ش.ش 
S1412282953068 ش.پ  ایران 75-163ب52

سواري پیكان مدل 1382 سفید ش.م 11282033956 ش.ش 
82519098 ش.پ  ایران 65-816د37

سواري پراید صبا جي تي ایكس مدل 1379 سفید ش.م 00152385 
ش.ش S1412279629398 ش.پ  ایران 65-724د48

سواري پراید صبا جي تي ایكس مدل 1381 سبز ش.م 334167 ش.ش 
S1412281799164 ش.پ  ایران 33-362س28

وانت پیكان 1600مدل 1366 آبي ش.م 1516602797 ش.ش 18174627 ش.پ  
ایران 65-383د62

سواري پیكان 1600مدل 1379 سفید ش.م 11127903177 ش.ش 79428876 
ش.پ  ایران 65-692د59

سواري پراید جي تي ایكس آي مدل 1383 سفید ش.م سفید0105897 ش.ش 
S1412283434660 ش.پ  ایران 65-455د16

سواري پیكان 1600مدل 1380 سفید ش.م 11128064281 ش.ش 
0080468918 ش.پ  ایران -

سواري پیكان 1600iمدل 1382 سفید ش.م 11158255447 ش.ش 
0082445393 ش.پ  ایران 95-972ص12

سواري پژو 405 جي ال ایكس آي 1/8مدل 1384 نقره اي  ش.م 
12484147895 ش.ش 14254038 ش.پ  ایران 94-884ب23

سواري پژو 405 جي ال ایكس آي 1/8مدل 1383 مشكي ش.م 12483014082 
ش.ش 83005040 ش.پ  ایران 65-772د73

سواري پژو آردي 1600مدل 1380 طوسي ش.م 22328028129 ش.ش 80728504 
ش.پ  ایران 15-322س23

وانت تویوتا 1600مدل 1983 سبز ش.م 2840754 ش.ش 181500 ش.پ  
ایران 65-735د56

سواري تویوتا کرونامدل 1981 سفید ش.م 5795065 ش.ش 
0091248 ش.پ  ایران 65-479د66

نظربــه اينكــه  تعــداد 18 دســتگاه خــودرو موجــود  در توقــف گاه آرامــش ســيرجان بــه شــرح زيــر ،بــه دليــل عــدم مراجعــه مالكيــن درحــال طــي مراحــل قانونــي بــه منظــور فــروش ميباشــد، ازكليــه مالكيــن وســايط نقليــه مزبــور درخواســت مــي شــود حداكثــر ظــرف مــدت 20روز 
ازتاريــخ صــدور آگهــي ، جهــت تعييــن تكليــف وســيله نقليــه خــود، بــه همــراه مــدارك و مســتندات مالكيــت بــه دادگاه اصــل 49 قانــون اساســی  شهرســتان كرمــان مراجعــه نماينــد.

مشخصات وسیله نقلیهمشخصات وسیله نقلیهمشخصات وسیله نقلیهمشخصات وسیله نقلیهمشخصات وسیله نقلیهمشخصات وسیله نقلیه

وانت داتسون 1800مدل 1985 سفید ش.م 765651 ش.ش 803191 
ش.پ  ایران 65-636ق24

سواري پژو 405 جي ال ایكس مدل 1381 سبز ش.م 22528101966 ش.ش 
81301957 ش.پ  ایران 65-743ل33

سواري پژو 206مدل 1381 قرمز ش.م 10FSE24069592 ش.ش 0081626672 
ش.پ  ایران 65-373د28

سواري پژو 405 جي ال ایكس آي 1/8مدل 1383 مشكي ش.م 12483076631 
ش.ش 83035552 ش.پ  ایران 84-725ب21

کامیون کشنده ولوو N10مدل 1983 سبز ش.م 131436 ش.ش 603868 ش.پ  
ایران 65-246ع21

سواري پیكان 1600مدل 1379 سفید ش.م 11127996473 ش.ش 
79500302 ش.پ  ایران 65-289د44

سواري پیكان 1600iمدل 1383 ش.م 11283020161 ش.ش 83412269 
ش.پ  ایران 65-356د66

سواري پیكان 1600مدل 1378 سفید ش.م 11127803303 ش.ش 
78415731 ش.پ  ایران 65-653د72

سواري پیكان 1600مدل 1381 سفید ش.م 11128114889 ش.ش 81411705 
ش.پ  ایران 65-745د69

سواري پژو 405 جي ال ایكس آي 1/8مدل 1382 مشكي ش.م 22568236585 
ش.ش 82036234 ش.پ  ایران 65-492د86

سواري پژو 405 جي ال ایكسمدل 1378 سبز ش.م 22527800189 ش.ش 
78303372 ش.پ  ایران 65-768د71

سواري پراید جي تي ایكس آي مدل 1384 سفید ش.م 01188644 
ش.ش s1412284550823 ش.پ  ایران 75-152ب47

سواري پراید صبا جي تي ایكس مدل 1382 سفید ش.م 00512454 ش.ش 
S1412282969033 ش.پ  ایران 45-597ج55

وانت تویوتا 1600مدل 1983 سفید ش.م 2750749 ش.ش 146041 ش.پ  
ایران 65-692د67

سواري پیكان 1600iمدل 1381 سفید ش.م 11158134403 ش.ش 0081536744 
ش.پ  ایران 94-211ق25

سواري پیكان 1600مدل 1382 سفید ش.م 11158210643 ش.ش 82503976 
ش.پ  ایران 75-647ب17

سواري پیكان 1600مدل 1381 سفید ش.م 11128126675 ش.ش 
0081428311 ش.پ  ایران 65-671س28

سواري پراید صبا جي تي ایكسمدل 1382 مشكي ش.م 00614488 
ش.ش s1412282164065 ش.پ  ایران 84-434ب39

 اگر مغرور نباشیم
آرزو دارم ببینیم روز نو نوروز را

ُمردن جهل و جهالت گرمی خورشید را
آرزو دارم شقاوت در جهان کمتر شود

جای مرگ کودکان زخم دلی مرحم شود
آرزو دارم بشر زندگی کند با َخرد
از دروغ و جهل یكسره غافل شود
با صداقت خدمت کند درماندگان

فقر را ریشه َکند از جهان
گر چنین کند اشرف مخلوقات بشر است

آن زمان باران  می بارد در دشت کویر
دشت سرسبز زمین بفرمان آدم

باور کنید نعمت زمانی حاصل می شود
که مغرور نباشیم

» حمزه فريفته «   

カもヮ執枢唱 桧済処
پتانســیل کارشناســی و مهندســی 
ــتان  ــاورزی اس ــاد کش ــازمان جه س
و  آب  هــای  رشــته  در  کرمــان  
خــاك، حفــظ نباتــات، دامــداری، 
ــل  ــاای علمــی قاب ــی، در ســطح بســیار ب ــج، گیاهــان داروی تروی
ــد  ــی قادرن ــه بنــدی مــی باشــد. مهندســین بخوب ــی  و رتب ارزیاب
کــه در رشــته هــای تخصصــی شــان مســئولیت هــای ســنگینی 
ــد.  ــه نماین ــام وظیف ــل و انج ــتان متقب ــاز اس ــب نی ــه تناس را ب
ــا متخصصیــن ارتبــاط بســیار تعییــن  مســائل و مــوارد مرتبــط ب
ــیوه  ــال ش ــازمان دارد. اعم ــس س ــا رئی ــت و ی ــا مدیری ــده ب کنن
ــه  ــی ک ــرح های ــرای ط ــم و اج ــت تحك ــی در جه ــای سیاس ه
مبنــای علمــی و  کارشناســی ســنجیده نداشــته انــد. صــف 
مهندســین کشــاورزی ســازمان را در ارتبــاط بــا تخصصشــان بــه 
ــران ارشــد ســازمان  شــدت شكســته اســت. وقتیكــه انتظــار مدی
ــی چــون و چــرا و غیــر کارشناســی شــده   اجــرای طــرح هــای ب
مــی باشــد، قطعــاً بیــن مدیرانــی کــه در رشــته هــای تحصیلــی 
مفیــد و کارا تجربــه ندارنــد و صاحبــان تجربــه اختــاف و تضــاد 

ــواره  ــازمان را هم ــرد س ــر عملك ــن پارامت ــردد. ای ــی گ ــاد م ایج
تحــت الشــعاع قــرار داده، حكمیــت منصفانــه ای بــرای ارزیابــی و 
تشــخیص وقایــع و ایجــاد خــط و مــرز بیــن تخصــص و تجربــه بــا 
مدیریــت در ایــن ســازمان وجــود نداشــته و نــدارد. مدیــران ارشــد 
و یــا حتــی رئیــس ســازمان هرگــز حاضــر نیســتند بــا متخصصیــن 
و کارشناســان جلســه گذاشــته و قضــاوت علمــی نماینــد. بنابرایــن 
ــام و  ــب ن ــان صاح ــا کارشناس ــدن ب ــازمان از رودرو ش ــس س رئی
ــه حــرف  ــه بشــدت فــرار مــی کنــد، در عــوض متكــی ب ــا تجرب ب
مدیرانــی اســت, کــه فاقــد هــر نــوع دانــش و تجربــه ای  در رشــته 
بخصوصــی هســتند. انــگار هــر رئیــس ســازمان و مدیــر مســئولیت 
مــی گیرنــد کــه مــوارد ناهنجــار و نارســا را حفــظ و خــودش هــم 

برگــی بــه آنهــا اضافــه نمایــد.
ــورا  ــی ف ــائل کارشناس ــان مس ــا بی ــاد و ی ــن انتق ــرح کوچكتری ط
ایــن معنــی را پیــدا مــی کنــد کــه بــا مدیریــت مدیــران مخالفــی 

و ســریعاً مــورد غصــب آنهــا قــرار خواهــی گرفــت. 
ــا  ــر و ی ــادل نظ ــث و تب ــه بح ــر ب ــز حاض ــازمان هرگ ــر س مدی
نظــر گرفتــن از اســاتید و یــا حتــی دانشــگاهیان برجســته 

ــرای وی  ــر انتقــاد کننــده علمــی ب نبــوده و نیســت، راه غضــب ب
ــده و  ــروع ش ــت ش ــا از پس ــد. غضبه ــی باش ــر م ــاده ت ــی س خیل
جلســات،  در  شــرکت  ماموریتهــا،  کاریهــا،  اضافــه  روی  بــر 
ــگاه  ــم پای ــاب و امثاله ــای اداری، حضــور و غی ــت از مزای محرومی
ــه زودی  ــته ب ــر رش ــر در ه ــراد صاحــب نظ ــد. اف ــی کنن ــدا م پی
ــد  ــر ارش ــد. مدی ــی دهن ــخیص م ــود را در اداره تش ــت خ موقعی
ــت  ــت مدیری ــود در پس ــتر خ ــاء بیش ــرای دوام و بق ــج ب بتدری
بــرروی  فشــار  پارامترهــای  بــا  کــردن  بــازی  بــه  ناگزیــر 
ــه  ــازمان ک ــی س ــط اصل ــردد . کًا از خ ــی گ ــود م ــن خ منتقدی
 شــرح  وظایفــش را قانــون تعییــن نمــوده بســرعت فاصلــه 
مــی گیــرد. ایــن نــوع مدیــران در تــداوم کا رشــان دیگــر خدمــت 
ــرار مــی گیــرد و  ــی شــان تحــت شــعاع ق و انجــام وظایــف قانون

ــی  ــن و آن م ــرکوب ای ــرف س ــود را ص ــت خ دق
ــوان  ــتر عن ــد روزی بیش ــاید چن ــا ش ــد ت نماین

ــند. ــدك بكش ــام را ی مق

سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان را در یابید

مهندس اشرف گنجوئی
کارشناس رسمی و محقق تامین آب

مــردی در یــك خانــه ی کوچــك، بــا باغچــه ای بــزرگ و 
بســیار زیبــا زندگــی مــی کــرد. 

او چنــد ســال پیش در اثر یــك تصادف، بینایــی خود را از 
دســت داده بــود و همــه ی اوقات فراغتــش را در آن باغچه 
 بــه ســر مــی بــرد. گیاهــان را آب مــی داد، بــه چمن هــا 
مــی رســید و رزهــا را هــرس مــی کــرد. باغچــه در بهــار، 
تابســتان و پاییــز، منظــره ای دل انگیــز داشــت و سرشــار 

ــود. ــاد ب ــای ش از رنگ ه
ــنیده  ــور را ش ــان ک ــرای باغب ــه ماج ــخصی ک روزی، ش
ــش  ــید: »خواه ــان پرس ــد. از باغب ــدار او آم ــه دی ــود، ب ب
مــی کنــم، بــه مــن بگوییــد چــرا ایــن کار را مــی کنیــد 
ــدن  ــه دی ــادر ب ــًا ق ــما اص ــنیده ام، ش ــه ش ــه ک آن گون

ــا هســتم!« ــًا نابین ــن کام ــه، م نیســتید.« »بل
ــت  ــود زحم ــه ی خ ــرای باغچ ــه ب ــن هم ــرا ای ــس چ  »پ

ــا  ــخیص رنگ ه ــه تش ــادر ب ــه ق ــما ک ــید؟ ش ــی کش م
 نیســتید، پــس چــه بهره ای از ایــن همه گل هــای رنگارنگ 

می برید؟«
باغبــان کــور بــه پرچیــن باغچــه تكیــه داد و لبخندزنــان 
بــه مــرد غریبــه گفــت: »خــب، مــن دایــل خوبــی بــرای 

ایــن کار خــود دارم. 
ــرم  ــه نظ ــد. ب ــی آم ــم م ــی خوش ــواره از باغبان ــن هم م
میرســد که دســت کشــیدن از این کار به ســبب نابینایی، 
ــم  ــم ببین ــم یتوان ــه ن ــت. البت ــده ای نیس ــل قانع کنن دلی
 کــه چــه گیاهانــی در باغچــه ام مــی روینــد؛ ولــی هنــوز 

می توانم آنها را لمس و احساس کنم. 
ــم،  ــخیص ده ــم تش ــا را از ه ــم رنگ ه ــی توان ــن نم م
ولــی مــی توانــم عطــر گل هایــی را کــه مــی کارم، ببویــم 

و دلیــل دیگــر مــن، شــما هســتید.«
»چرا من؟ شما که اصًا مرا نمی شناسید!«

»البتــه مــن شــما را نمــی شناســم، ولــی گاهــی اوقــات، 
ــار  ــود و کن ــی ش ــا رد م ــما از اینج ــون ش ــخصی چ ش

ــن،  ــه زمی ــن تك ــر ای ــتد. اگ ــی ایس ــن م ــه ی م باغچ
ــود، دیــدن منظــره ی  باغچــه ای بــدون گیــاه و خشــك ب
ــد از  ــه نظــر مــن نبای ــرای شــما خوشــایند نبــود. ب آن ب
ــه ایــن ســبب چشم پوشــی کنیــم کــه در  انجــام کاری ب
نــگاه نخســت، ســود چندانــی بــرای خــود مــا نــدارد؛ در 
صورتــی کــه ممكــن اســت کمــك ناچیــزی بــه دیگــران 

ــد.« بكن
ــه  ــرو رفــت و گفــت: »مــن از ایــن زاوی ــه فكــر ف مــرد ب
بــه موضــوع نــگاه نكــرده بودم.«باغبــان پیــر لبخندزنــان 
 بــه ســخن خــود ادامــه داد:»بــه عــاوه مــردم از اینجــا رد 
مــی شــوند و بــا دیــدن باغچــه ی مــن، احســاس شــادی 
 مــی کننــد؛ مــی ایســتند و کمــی بــا مــن ســخن

ــرای یــك  مــی گوینــد. درســت ماننــد شــما؛ ایــن کار ب
ــادی دارد.« ــا ارزش زی ــان نابین انس

 تهيه و تنظيم : محمود جعفری از كوهبنان

باغبان کور
ــا  ــتان کام ــك داس ــود ی ــی ش ــل م ــر نق ــه در زی ــتانی ک ــن داس ای

ــت: ــاده اس ــاق افت ــن اتف ــه در ژاپ ــت ک واقعیس
ــا آن را  ــود ت ــه اش ب ــی خان ــوار قدیم ــب دی ــغول تخری ــخصی مش ش
ــر شــریط محیطــی  نوســازی کنــد. توضیــح اینكــه منــازل ژاپنــی بناب
داری فضایــی خالــی بیــن دیــوار هــای چوبــی هســتند. ایــن شــخص در 
حیــن خــراب کــردن دیــوار در بیــن آن مارمولكــی را دیــد کــه میخــی 
از بیــرون بــه پشــتش فــرو رفتــه بــود. دلــش ســوخت و یــك لحظــه 
کنجــكاو شــد . وقتــی میــخ را بررســی کــرد خیلــی تعجــب کــرد! ایــن 

میــخ چهــار ســال پیــش، هنــگام ســاختن خانــه کوبیــده شــده بــود!
ــود؟ کــه در یــك قســمت تاریــك  امــا براســتی چــه اتفاقــی افتــاده ب
آنهــم بــدون کوچكتریــن حرکــت، یــك مارمولــك توانســته بــه مــدت 
چهــار ســال در چنیــن موقعیتــی زنــده مانــده! چنیــن چیــزی امــكان 
ــاله کارش را  ــن مس ــر از ای ــت . متحی ــور اس ــل تص ــر قاب ــدارد و غی ن

ــرد. ــك را مشــاهده ک ــل و مارمول تعطی

در این مدت چكار می کرده ؟ چگونه و چی می خورده ؟
ــه مارمولكــی  ــك دفع ــرد ی ــی ک ــگاه م ــك ن ــه مارمول ــه ب همانطــور ک
دیگــر، بــا غذایــی در دهانــش ظاهــر شــد ! مــرد شــدیدا منقلــب شــد 
! چهــار ســال مراقبــت. واقعــا کــه چــه عشــق قشــنگی! یــك موجــود 
ــه ی  ــتن و ادام ــرای زیس ــه ب ــقی ک ــزرگ! عش ــقی ب ــا عش ــك ب کوچ
ــه  ــرگ همنوعــش او را دچــار هیچگون ــا م ــه ب ــات، حتــی در مقابل حی

ــود! کوتاهــی نكــرده ب
اگــه موجــودی بــه ایــن کوچكــی بتونــه عشــقی بــه ایــن بزرگی داشــته 
باشــه پــس تصــور کنیــد مــا تــا چــه حــد مــی توانیــم عاشــق همدیگــه 
باشــیم و شــاید هــم بایــد پایبنــدی رو از ایــن موجــود درس بگیریــم 
، البتــه اگــر ســعی کنیــم خیلــی بهتــر از ایــن هــا مــی توانیــم چــرا 

کــه بایــد بــه خــود اییــم و بخواهیــم و بدانیــم،  کــه انســان باشــیم ...

تهيه و تنظيم : مريم پارسا از كوهبنان

عشقی بزرگ در موجودی کوچک



بـه گـزارش هفتـواد : مهنـدس محمدرضـا میرزایـی در نشسـت 
خبـری کـه بـه همـت روابـط عمومـی اداره کل صنعـت ، معـدن و 
تجـارت اسـتان کرمـان برگزار شـده بود با اشـاره به اقدامات شـرکت 
بابـک مـس ایرانیـان در زمینـه اقتصـاد مقاومتـی افزود: شـرکت بابک 
مـس ایرانیـان در روش تولیـد کاتـد مـس از سـوخت هـای فسـیلی 
اسـتفاده نمـی کنـد لـذا فرآینـد ذوب نیـز حـذف می شـود لذا بـر این 
اسـاس ایـن صنعت سـازگاری مناسـبی با محیـط زیسـت از نظر وجود 
نداشـتن آاینـده هـا دارد.وی ادامـه داد: ایـن پـروژه هـم اکنـون 89 
درصـد پیشـرفت فیزیکـی دارد و بـا توجـه بـه خـوراک ایـن کارخانه 
بـه کنسـتانتره مـس، شـرکت بابـک مـس ایرانیـان در زمینـه معـادن و 
کنسـتانتره سـرمایه گـذاری مـی کند.مدیرعامـل شـرکت بابـک مـس 
ایرانیـان بـا بیـان اینکـه ایـن شـرکت در مسـائل فرهنگـی و اجتماعـی 
شهرسـتان شـهربابک حضـوری فعـال دارد گفـت: بـرای تولیـد کاتـد 
بـه روش  زیسـت  محیـط  بـا  سـازگار  و  تکنولـوژی جدیـد  از  مـس 
بایوتانـک لیچینـگ اسـتفاده مـی شـود کـه بـر اسـاس دانـش فنـی و 
انحصـاری شـرکت میدکـو و یـک شـرکت کانادایـی اجرایـی شـده 

. ست ا
وی افـزود: تکنولـوِژی شـرکت بابـک مـس ایرانیـان دارای گواهینامه 
و   -  ،18001 اهسـاس   ،14001 ایـزو   ،9001 ایـزو  هـای 

اسـت. اروپـا  اسـتاندارد   
توجه به استخدام نيروهای بومی 

در شركت بابک مس

مهنـدس میرزایـی بـا بیـان اینکـه سـرمایه اصلـی ایـن شـرکت نیـروی 
انسـانی اسـت عنـوان کـرد: پـس از تکمیـل پـروژه کاتـد در شـرکت 
بابـک مـس ایرانیـان بالـغ بـر 500 نفـر مشـغول بـکار مـی شـوند لـذا 
اسـتراتِژی بومی گرایی از شهرسـتان شـهربابک و پس از آن، از استان 

کرمـان در دسـتور کار ایـن شـرکت اسـت.
وی گفـت: شـرکت بابـک مـس ایرانیـان در کنـار نیروهـای بومـی 
ترکیبـی از نیروهـای باتجربـه کشـوری را بـه کار مـی گیـرد و هـم 
اکنـون 90 درصـد از کادر ایـن شـرکت نیروهـای بومی اسـتان کرمان 
هسـتند. مدیرعامل شـرکت بابک مـس ایرانیان افـزود: نیروهای معدن 
و کارخانجات شـرکت بابک مس ایرانیان در شهرسـتان شـهربابک با 
متوسـط سـن 29 سـال و بسـیار جوان هسـتند و همینطور این شـرکت 
بصـورت غیرمسـتقیم بـه اشـتغال پنـج هـزار نفـر کمک خواهـد کرد.

استفاده از تكنولوژی های جديد 
باعث مصرف كم انرژی در شركت بابک مس 

وی اظهـار کـرد: شـرکت بابک مس ایرانیـان با اسـتفاده از تکنولوژی 
روز دنیـا در کارخانجـات خـود نهایـت صرفـه جویـی را در دسـتور 
کار دارد کـه بـه نفـع شـرکت، جامعه و اقتصاد کشـور اسـت.میرزایی 
گفـت: بـرای 2 کارخانـه تولیـد لولـه مسـی و کاتـد مـس 35 مگاوات 
بـرق و حـدود 40 لیتـر بر ثانیه آب مـورد نیاز اسـت و همچنین 2 هزار 
و 300 مترمکعـب سـاعت گاز مصـرف دارد کـه در مقایسـه بـا سـایر 
روش هـای تولیـد مـس بسـیار کم مصرف اسـت. وی افزود: شـرکت 
بابـک مـس ایرانیـان در فـاز نخسـت خـود، مجـوز اخـذ چـاه آب را 
گرفتـه و در پـی مجـوز انتقال آب اسـت و میزان مصـرف آب مجتمع 
بابـک مـس ایرانیـان عـددی کمی در بیان آب شهرسـتان شـهربابک 

محسـوب می شـود.

شركت بابک مس ايرانيان 
چهارمين توليد كننده لوله مسی 

 مدیرعامـل شـرکت بابـک مـس ایرانیان با بیـان اینکه تـا پایان 
سـال جـاری تولیـد کاتـد در ایـن مجتمـع راه اندازی می شـود 
خاطرنشـان کـرد: ایـن مجموعـه بـا هـدف تولیـد 50 هـزار تن 
سـاانه مـس کاتـد از کنسـتانتره کار خـود را آغـاز کـرده و 
اگـر ایـن میزان تولیـدات محقق شـود 25 درصـد ظرفیت مس 

کشـور در ایـن مجتمـع تولیـد خواهد شـد.
وی بـا بیـان اینکه شهرسـتان شـهربابک روی کمربند مس خیز 
ایران از شـمال شـرق تا سیسـتان و بلوچسـتان قرار دارد گفت: 
حجـم سـرمایه گـذاری در منطقـه شـهربابک بـرای احـداث 
کارخانجـات شـرکت بابـک مـس ایرانیـان بالـغ بـر یکهـزار و 
100 میلیـارد تومـان اسـت کـه توسـط صنـدوق توسـعه ملـی و 

بانـک پاسـارگاد سـرمایه گذاری شـده اسـت.
میرزایـی افـزود: هـم اکنـون 95 درصـد تجهیـزات مـورد نیـاز 

ایـن شـرکت وارد کشـور شـده و در حـال نصـب اسـت.
چهارمیـن  ایرانیـان  مـس  بابـک  شـرکت  اینکـه  بیـان  بـا  وی 
شـرکت تولیـد کننده لوله مسـی اسـت بیـان کرد: این شـرکت 
بـه  ویـژه  نـگاه  و  اقتصـادی  و  فنـی  مطالعـات  بـا   88 از سـال 
محیـط زیسـت فعالیـت خـود را در شهرسـتان شـهربابک بـا 2 
تکنولـوِژی تولیـد کاتـد بـا روشـی نویـن و لولـه مسـی فعالیت 

خـود را آغـاز کـرده اسـت.
مدیرعامـل شـرکت بابک مـس ایرانیـان گفت: این شـرکت با 
حمایـت میدکـو کارخانـه لولـه مسـی بـا ظرفیـت 12 هـزار تن 

لولـه مسـی در شـکلها و سـایزهای مختلـف بـا اسـتفاده از جدیدتریـن 
تکنولـوژی روز دنیـا در سـال 95 بـه بهـره بـرداری رسـید و اکنـون در 
حـال تولیـد آن اسـت. وی افـزود: اسـتراتژی فـروش لولـه مسـی در 
ایـن شـرکت بـر اسـاس نیـاز مشـتری و سـفارش تولیـد می شـود و در 
کنـار آن، اسـتراتژی 80 درصـد تولیـدات برای صادرات اسـت که در 

مرحلـه رایزنـی بـا مناطـق خاورمیانـه بـرای صـادرات هسـتیم لـذا ایـن 
شـرکت در حـال انسـجام بیشـتر صـادرات محصوات اسـت.

میرزایـی تاکیـد کـرد: پـروژه هـای این شـرکت قطعـا سـودده خواهد 
بـود لـذا در برنامـه هـای شـرکت بابـک مـس ایرانیـان بسـتری بـرای 

احـداث صنایـع پاییـن دسـتی فراهـم می شـود.
كارخانجات شركت بابک مس ايرانيان 

برای طبيعتی پاک
مدیـر مجتمـع شـرکت بابـک مس ایرانیـان نیـز در این نشسـت گفت: 
بـرای محیـط زیسـت و  ایرانیـان  بابـک مـس  کارخانجـات شـرکت 
طبیعتـی پـاک احـداث شـده اسـت.و ایـن شـرکت نسـبت بـه مسـائل 
محیـط زیسـت حسـاس اسـت و نهایـت سـعی خـود را در ایـن زمینـه 

بـه کار مـی گیـرد . 
محمدحسـن رحمانـی افـزود: صنایـع هلدینـگ 
میدکـو و شـرکت بابـک مـس ایرانیان بـه علت 
تعهـدی کـه دارند همـواره محیط زیسـت را در 

اولویـت برنامـه هـای خـود قـرار داده اند.

خبرنگار : مرضیه قاضی زاده

مهندس میرزایی :
با استفاده از روش های نوین در شرکت بابک مس ایرانیان 

سازگاری مناسبی با محیط زیست ایجاد شده است

و  اطاعـت  پـادگان  در  سـربازی  تواضـع.  دایـره  مرکـز  در   سـرداری 
وایـت پذیری. سـرفرازی در پـای پرچم عاشـورا، پایداری، بـی ادعایی، 
خسـتگی ناپذیـر و حماسـه سـاز. نامت بر تـارک جهاد اسـت و آوازه ات 
همپـای کرامـت و شـهادت. مظلـوم شناسـی و ظلـم سـتیز. تـا عشـق زنـده 

اسـت، عاشـقی ات جاودانـه خواهد بود. سـردار...
آن روز هـا هـم کـه سـردار نبـودی، بـاز بـی ادعـا بـودی. اصـٌا از اولـش 
بـی ادعـا بـودی. ایـن را بچـه های کرمـان که با وقـوع جنـگ تحمیلی در 
جنـوب و غـرب کشـور، نـام رزمنده به خودشـان گرفتند و راهـی دفاع از 
وطـن شـدند، خوب یادشـان هسـت. سوسـنگرد هم یادش هسـت؛ قاسـم 
سـلیمانی، فرمانـده ی بچـه هـای کرمـان. آن روزهـا کـه در سـرت بـا آن 
موهـای مشـکی، هـزار نقشـه بـرای مقابلـه با دشـمن داشـتی. جـوان بودی 
و جوانـان همشـهری را گـرد آوردی. نیروهایـت کم اما استقامتشـان زیاد 
بـود. پایـداری در خونشـان بـود. همـه شـان. همـه تـان. همـه ی بچـه های 
کرمان. سوسـنگرد ایسـتاد و در ایسـتادگی اش شـما نقش داشـتی. بسـتان 
آزاد شـد و آزادگیـش را مرهـون شـجاعت شماسـت؛ از لحظـه ای کـه 
در مقابـل پاتـک هـای سـخت دشـمن بـا دو گـردان از بچـه هـای کرمان 
بـر اسـتقامت پـای فشـردی و فرمانـده ی کرمانـی هـا لقب گرفتـی و قبای 
فرماندهـی، قامتـت را برازنـده کـرد. پیـروزی هـا شکسـت هـم داشـت، 
زود بـه زود داغـدار یارانـت می شـدی و در بسـتان » اکبر محمدحسـینی« 

زودتـر بـه خـط شـهادت رسـید و رخ از تـو برگرفت.
بـا دسـت پـرورده هایـت در» فتـح المبیـن« فتحی آفریـدی که امـام آن را 

» فتـح الفتـوح« خواند. 
» بیـت المقـدس« سـرآغازی بـرای تـداوم رشـادت هایـت شـد. دشـت 

»جفیـر«  دارد.  یـاد  بـه  را  تـو  خوزسـتان 
هسـت.  یادشـان  را  تـو  جابـر«  »سـید   و 
یادشـان  را  تـو  ریختـه،  برزمیـن  هـای  خـون 
از  را  تـو  رزمنـدگان  هـای  حماسـه  هسـت. 
یـاد نبـرده انـد. بـودی و آوازه ات بلنـد شـد 
و گـوش بعثـی هـا را هـم مجبـور بـه شـنیدن 
نـام بلنـدت کـردی. کوشـیدی و خروشـیدی 
خرمشـهر«   « آزادی  ننشسـتی.  پـا  از  و 
و  شـما  رزم  از  نشـدنی  فرامـوش  ای  ودیعـه 
همرزمانتـان شـد.  اولیـن ضرب شسـت جانانه 
»رمضـان«،  مـرزی  بـرون  عملیـات  در   شـما 
بعثـی هـای مغـرور و مسـلح بـه سـاح هـای 
بـه  را  اسـرائیلی،  هـای  طراحـی  و  پیشـرفته 

انداخـت. سـرگیجه 
رادیـو بعـث و رادیـو اسـرائیل هـم نامـت را 
انتشـار دادنـد وقتـی کـه جسـورانه از کمنـد 
زنجیـر محاصـره شـان، خـود را نجـات دادی 

... و 
وقتـی تیـپ » ثـارا...« به لشـکر تبدیل شـد، باز 

شـما فرمانـده اش شـدی. گروهـان هـا گـردان شـدند و گردان هـا تیپ و 
دوسـتانت فرماندهانـی کـه دسـت آمـوز خـودت بودنـد. و شـهدایی کـه 

بازویـت بودنـد و بـا خونیـن بالی شـان، دلـت را غصـه دار مـی کردند.
همه ی افتخارهای لشـکر ثارا...درگوشـه گوشـه دشـت پهناور خوزستان، 
در بیابـان هـای ایـام، در قلـه ی بلنـد کـوه هـای کردسـتان و کرمانشـاه ، 
در هـور و در جزایـر مجنـون و درعملیـات هـای بـدر و خیبـر کـه طعـم 
تلـخ شکسـت را بـه دشـمن بی مغز چشـاندند، مرهـون داوری و حماسـه 
در  شـما  فرماندهـی  و  تدبیـر  و  درأیـت  تحـت  هـای  یـگان  رزمنـدگان 

خطـوط مقـدم نبـرد دفـاع مقدس اسـت.   
نمـی شـود » والفجـر هشـت« را گفـت و شـنید و شـما را نگفـت و ندیـد. 
آن شـب تاریـک و بارانـی و ارونـد خروشـان در پیش رو و آن آب سـرد 
غلتانـی کـه مـی غریـد و هـر وارد شـونده ای در خـود را ناجوانمردانه می 
بلعیـد و شـما کـه بـه غـواص های رشـیدت یـاد دادی تـا آب را ملتمسـانه 
بـه »حضـرت زهـرا سـام ا... علیهـا« قسـم دهنـد تـا آرام و رام باشـد و 
رزمنـدگان را بـه سـامت بـه آن سـوی آب ببـرد و چنیـن شـد و در پایان 
شـب ظلمانی تسـلط دشـمن،  فجری دمید که چشـم بدخواهان و دشمنان 

اسـام و ایـران را کـور کرد.
»والفجرهـا«، دشـت مهـران و »کربای یک« تو را به یـاد دارند. ارتفاعات 

قاویزان تو را می شناسـند. 
و  یـاران  و  تـو  بغـض  دشـمن  اسـت.  دیـده  را  تـو  رزم   »  »کربـای4 
رزمنـده هایـت را داشـت کـه غواصـان بـی گنـاه را » دسـت بسـته« زنـده 

زنـده در خـاک پنهـان کـرد و داغ سـینه هـای داغـدار را سـوزان تـر.
ادامه دارد ...

مدیرعامـل شـرکت بابـک مـس ایرانیان گفت: نگاه شـرکت 
بابک مس ایرانیان در شهرسـتان شـهربابک به محیط زیسـت 
همـراه بـا تولیـد پایـدار اسـت لـذا توجـه بـه محیط زیسـت و 
اشـتغال پایدار اسـتراتژی شـرکت بابک مس ایرانیان اسـت و 

بـا روش هـای نویـن این کار عملی شـده اسـت . 

 طبـق تفاهم نامـه همـکاری بیـن کمیتـه امـداد، اداره کل 
آمـوزش فنـی و حرفـه ای و کارخانـه رینگ پـارس 150 
نفـر از فرزنـدان مددجویـان کرمانـی در شـرکت رینـگ 

پـارس مشـغول بـه کار می شـوند. 
مدیـرکل کمیتـه امداد اسـتان کرمان، مدیـرکل آموزش 
پـارس  رینـگ  کارخانـه  نماینـده  و  و حرفـه ای  فنـی  و 
تفاهم نامـه  بـم  جدیـد  ارگ  اقتصـادی  ویـژه  منطقـه 

کردنـد. امضـا  همـکاری 
یحیـی صادقـی، مدیـرکل کمیتـه امـداد اسـتان کرمـان 
هـدف از انعقـاد ایـن تفاهم نامـه را ایجـاد بسـتر مناسـب 
بـرای آمـوزش تخصصی و کاریابی فرزنـدان مددجویان 
تحـت حمایـت اعـام کـرد و گفت: بـا انعقـاد تفاهم نامه 
کل  اداره  کرمـان،  اسـتان  امـداد  کمیتـه  بیـن  سـه جانبه 
آمـوزش فنـی و حرفـه ای و کارخانـه رینگ پـارس 150 
نفـر از فرزنـدان مددجویـان در شـرکت رینـگ پـارس 
منطقـه ویـژه اقتصـادی ارگ جدیـد بـم مشـغول بـه کار 

می شـوند.
تحـت  مددجویـان  اشـتغال  زمینـه  کـردن  فراهـم  وی 
حمایـت و فرزنـدان آن هـا باهـدف کاهش نـرخ بیکاری 
از مهم تریـن  را  اسـتان  ایـن  بیـن جامعـه مددجویـی  در 
و  گفت:جـذب  و  بـرد  نـام  تفاهم نامـه  ایـن  اهـداف 
آموختـه،  مهـارت  مددجویـان  فرزنـدان  به کارگیـری 
پرداخت کمک هزینه بـه کارآموزان در دوره کارورزی 
در کارخانـه، ارسـال قـرارداد جـذب کارجـو بـه همـراه 
بیمه نامـه بـه کمیتـه امـداد از مهم ترین تعهـدات کارخانه 
رینـگ پـارس منطقـه ویـژه اقتصـادی ارگ جدیـد بم بر 

اسـاس انعقـاد ایـن تفاهم نامـه اسـت.
وی افـزود: شناسـایی و معرفی کارآموزان واجد شـرایط 
بـرای شـرکت در مصاحبـه و گزینـش اولیـه، پرداخـت 
کمک هزینـه آموزشـی در مدت آموزش بـه کارآموزان 
و پرداخـت حـق بیمـه سـهم کارفرمـا بـه مـدت دو سـال 
در سـال اول 100 درصـد و در سـال دوم 50 درصـد از 
مهم تریـن تعهـدات کمیتـه امـداد بـر اسـاس انعقـاد ایـن 

تفاهم نامـه اسـت.
برگـزاری دوره آمـوزش تخصصـی موردنیـاز  صادقـی 
اقتصـادی  ویـژه  منطقـه  پـارس  رینـگ  تولیـد  کارخانـه 
آموزشـی،  اسـتانداردهای  اسـاس  بـر  بـم  جدیـد  ارگ 
بـم  شـهرهای  در  موردنیـاز  آموزشـی  کارگاه  تجهیـز 
بیمـه  بـرای کارآمـوزان،  آزمـون  برگـزاری  و کرمـان، 
مسـئولیت بدنـی کارآمـوزان در برابـر حـوادث در زمـان 
آمـوزش و اعطـای گواهینامـه پایـان دوره آموزشـی بـه 
کارآمـوزان را ازجملـه تعهـدات اداره کل فنـی و حرفـه 

اسـتان کرمـان اعـام کـرد.

از سوسنگرد تا بوکمال ـ بخش اول  یحیی صادقی، مدیرکل کمیته امداد استان کرمان :

اشتغال 150 فرزند مددجوی کرمانی 
در شرکت رینگ پارس 

Telegram.me/haftvadnews91هفته نامه فرهنگی، سیاسی، خبری                                                                     

ƴɧƳई

هفته نامه هفتواد
صاحب امتیاز و مدیرمسئول: 
محمد حسنی سعدی
گستره توزیع: استان کرمان
نشانی: کرمان، چهارراه شهید باهنر، جنب اداره معاونت 
ترافیک و حمل و نقل شهرداری کرمان
مجتمع میاد نور، طبقه دوم واحد 305
تلفن: 32253815- 034
نمابر: 3225385۶- 034، همراه: 0۹131۹78۹۹7

  Hatvadnews@yahoo.com :آدرس ایمیل
آدرس سایت هفتواد کرمان

 www.Hatvadnews. ir 
پیش چاپ و چاپخانه: مهدوی کرمان 

برخی از نمایندگی های فروش نشریه هفتواد در استان کرمان
* شهرستان کوهبنان: حمیدرضا اکبری 09138353191

* جیرفت:  محمدی ـ آدرس بلوار امام خمینی ـ خیابان امداد- جنب فضای سبز)آبی گرافیک( 09131491068
 * راور: حسن هدایت ـ  آدرس بلوار غربی کتاب فروشی پژوهش 33724126- 09136196720

 * سیرجان: حمداه گویینی ـ آدرس ـ خیابان امام کتاب فروشی حافظ میدان گیتی 90  42259404-  09137694267
 * شهر بابک: شعبانی ـ خیابان امام روبروی بانک ملت، کتاب دانشجو  09132900496

 * بافت: حبیبی ـ چهارراه سینما روبروی آتش نشانی جنب اداره مخابرات)باجه مطبوعات رسالت(
 * رفسنجان: محمد فارسی ـ میدان ابراهیم کتاب فروشی و مطبوعات فارسی 34263366 ـ09135004171
*  رفسنجان:  محمد حسین مصلح الدینی ـ خیابان معلم مطبوعات مسلم 34264445 ـ  09137659767

* منوجان:  حسن حیدری ـ کتابفروشی و لوازم تحریراندیشه  43302535 ـ  09131498554
*کهنوج ـآقای گلشنی ـ خیابان امام کتابفروشی کلشنی روبروی پاساژ آزادی 09387250031

* بردسیر- مرتضی خاکساری ـ آدرس خیابان امام، کتابفروشی دانش 33522560 ـ  09131423742 
* قلعه گنج: ادیب حیدری 09132482630                                    * نمایندگی زرند: ابراهیمی 09131426385                       

* نمایندگی بم:  آقای یعقوبی 09139948179                                * نمایندگی شهرستان رابر: تاج الدینی 09133470242

سال ششمـ  شماره 199ـ  شنبه  27 آبان  1396 ـ  29 صفر 1439ـ   18 نوامبر 2017 ـ  4  صفحهـ  500 تومان

شـاهنامه  در  ای  افسـانه  ای  اسـطوره 
دارای  کـه  کارمانیـا  سـرزمین  از   فردوسـی 
ظالـم  حاکـم  بـا  دختـر   یـک  و  پسـر   هفـت 
دوره اشـکانیان کرمـان بـه مبـارزه پرداختـه، او 
را شکسـت مـی دهـد و قلعـه بـم)ارگ بـم( و قلعـه دختر کرمـان محل حکومـت هفتواد 
بـوده اسـت، امـا بـا روی کار آمـدن ساسـانیان در نبردهـای سـختی بـا اردشـیر بابـکان 
مغلـوب مـی شـود .  تولیـد ابریشـم در دوران  وی در جنـوب شـرق ایـران رونـق داشـته 

 . است 
در زبـان پارسـی میانـه یـا پهلـوی هپتـان بـاد یـا هپتـان بوخت می باشـد بـه معنـای دارای 

هفـت پسـر یـا آزاد شـده از هفت آسـمان .
 چنان  شد دژ   نامور     هفتواد                  که گردش نیارست   جنبید  باد 

حصاری  شد آن پر ز گنج و سپاه             نبودی بر  آن باره بر باد  راه 

  منابع: شاهنامه فردوسی، لغت نامه دهخدا

ï悉 r依卿Э ﾔｸ└ぐ医Μ

هفتواد : آقـای زین الصالحین )مدیر کل سـازمان 
ثبـت احوال اسـتان کرمـان( کارت هوشـمند ملی را  
پاایـش  منبـع  و  هـا  کارت  تمامـی  تجمیـع  محـل 
امسـال  پایـان  تـا  افـزود:  و  دانسـت   افـراد  هویـت 
تمامـی کارت هـای ملـی سـابق فاقـد اعتبـار بـوده و 
کارت هوشـمند جایگزیـن کارت هـای ملـی سـابق 

خواهـد گشـت.
بـا  ارتبـاط  در  احـوال  ثبـت  سـازمان  کل   مدیـر 
هزینـه هـای صـدور کارت ملـی افـزود: بـرای تهیـه 
بـه حسـاب  مبلـغ 20000تومـان   ، کارت هوشـمند 
خزانـه واریـز شـده و   9000 تومـان کارمـزد دفتـر 
کارت  تحویـل  بابـت  2000تومـان  و  پیشـخوان 

دریافـت خواهـد شـد.
وی  در ادامه اظهار داشـت: به مناسـبت هفته بسـیج، 
تخفیـف ویـژه ای بـرای کارکنـان دولـت در نظـر 
گرفتـه شـده و از 29 آبـان مـاه تـا مـدت یـک هفتـه 
کارمـزد صـدور کارت ملـی بـرای کارکنـان دولت 
شـامل 20 درصـد تخفیـف و برای صدور شناسـنامه 

مکانیـزه شـامل تخفیـف  10 درصـد خواهـد بود.

ماک توسعه و پيشرفت استان 
واگذاری خدمات به بخش خصوصی 

است 
آقـای زیـن الصالحیـن مـاک توسـعه و پیشـرفت 
اسـتان را واگـذاری خدمـات بـه بخـش خصوصـی 
دانسـت و افـزود:  محوریـت برنامـه هـای مهنـدس 
رزم حسـینی ) اسـتاندار محتـرم  ( برنامـه ریـزی در 
جهت توسـعه اسـتان بـوده و یک ضلع  مـدل  مثلث 
توسـعه ، بخـش خصوصـی و مرکـز ثقـل آن ائمـه 
محتـرم جمعـه مـی باشـند. لـذا بخـش خصوصـی و 
بـرون سـپاری خدمـات دولتـی بـه عنوان یـک اصل 
در برنامـه هـای ایشـان و دولـت دوازدهم می باشـد.
دفاتـر  از خدمـات صادقانـه  تشـکر  ایشـان، ضمـن 
پیشـخوان از آنـان خواسـت تـا همیـاری خـود را بـا 
سـازمان ثبـت احـوال،را در چنـد مـاه مانده تـا آخر 
سـال افزایـش داده و تمـام تـاش خـود را در جهت 
خدمـات رسـانی بهتـر بـه مـردم و تسـریع روند ثبت 

نـام و صـدور کارت هوشـمند ملـی داشـته باشـند.
وی در ادامـه از مسـئولین دفاتـر خواسـت تـا با روی 

گشـاده پاسـخگوی مـردم بـوده و پیشـنهاد داد تا  به 
، کارمنـدان  مـردم  بـه  بهتـر  منظورخدمـت رسـانی 
دفاتـر دوره هـای آشـنایی بـا عکاسـی  را  بـه جهت 
افزایـش کیفیـت عکـس گرفتـه شـده بـرای کارت 
رفاهـی  تجهیـزات  دفاتـر  در  و  هوشـمندگذرانده 
مناسـب بـرای  خدمـات رسـانی بهتـر بـه مـردم را 
فراهـم آورنـد. آقـای زیـن الصالحیـن  تأکیـد کرد:  
مسـئولین دفاتـر بر طبق قانـون کار، تمامی کارمندان 
و مدیـران ناظـر را بیمـه کـرده و مطابـق بـا منشـور 
حقـوق بشـر بـا شـهروندان رفتـار نماینـد. همچنیـن 
و  ایثارگـران  هـای  بـه خانـواده  احتـرام  منظـور  بـه 

جانبـازان باجـه ای را بـرای آنـان در نظرگیرنـد.
آقـای واا مقـام ) رییـس دفاتـر پیشـخوان کرمـان(  
هـدف از تعویـض شناسـنامه و صـدور کارت ملـی 
هوشـمند را پاایـش هویـت ایرانیـان از غیـر ایرانیان 
دانسـت و افـزود: دفاتر پیشـخوان در انجـام کارهای 
بـه  را  امنیتـی  اقدامـات  تمامـی  بایسـت  مـی  اداری 
در  و  داده  انجـام  ایمنـی  ضریـب  افزایـش  منظـور 
صـورت  رؤیـت هـر گونـه مغایـرت اطاعـات از 

سـازمان ثبـت احـوال اسـتعام بگیرنـد. 
پایـه  بـر  بایسـت  مـی  خدمـات  انجـام  افـزود:  وی 
امنیـت کامـل و رازداری دفاتـر پیشـخوان صـورت 
پذیـرد و در صـورت هـر گونـه تخلف مسـئول دفتر 
و مدیـر فنـی آن دفتـر مسـئول بـوده و مـی بایسـت 
پاسـخگو باشـد. لـذا فراهـم آوردن اقدامـات امنیتی 
از جملـه دوربیـن مداربسـته، گاوصنـدوق و سـایر 
اقدامـات امنیتـی ازمـه دفاتـر پیشـخوان مـی باشـد.
و  مسـئول  کرمان،مدیـر  پیشـخوان  دفاتـر  رییـس 
و  کارمنـدان  جـزء  را  پیشـخوان  دفاتـر  کارکنـان 
خانـواده ثبـت احـوال دانسـت و از آنـان خواسـت 
تـا در رعایـت شـئونات اسـامی و اخاقـی کوشـا 

باشـند.
» هدف از برون سپاری خدمات ثبت 

احوال، رضايت مندی و افزايش كيفيت 
خدمات رسانی «

خدمـات  سـپاری  بـرون  از  هـدف    : افـزود  وی 
کیفیـت  افزایـش  و  منـدی  احـوال، رضایـت   ثبـت 
آوردن  فراهـم  لـذا  باشـد،  مـی  رسـانی  خدمـات 

اقدامـات رفاهـی مـردم چـون صندلـی ، آب سـرد 
کـن و سـایر اقدامات رفاهی می بایسـت در دسـتور 
کار دفاتـر قـرار گیـرد تـا در آرامـش و رفـاه نسـبی 
و  هوشـمند  کارت  صـدور  خدمـات  شـهروندان 

انجـام پذیـرد.  شناسـنامه مکانیـزه 
معاونـت  سـازمان ثبـت اسـناد ضمـن اشـاره به اصل 
44 قانـون اساسـی مبنـی بـر واگـذاری خدمـات بـه 
بخـش خصوصی، سـازمان ثبت احوال را پیشـرو در 
اجـرای ایـن اصـل قانـون دانسـت و اظهـار داشـت: 
در چنـد سـال گذشـته برای هـر شهرسـتان تنها یک 
دفتـر پیشـخوان وجـود داشـت ولـی هـم اکنـون بـا 
همـت مدیـر کل محترم سـامان ثبـت احـوال بالغ بر 
66 دفتـر پیشـخوان بـا 390 ایسـتگاه کاری بـا  اداره 
ثبـت احـوال همـکاری داشـته و فعالیـت مـی کنند.

آقـای بیننـده )معـاون فنـاوری اطاعـات سـازمات 
ایـن  بـه  اشـاره  بـا    ) کرمـان  اسـتان  احـوال  ثبـت 
موضـوع کـه کارت هـای ملـی قدیم تا پایان امسـال 
انجـام خدمـات  تأکیـد کـرد:   ، بـوده  اعتبـار  فاقـد 

شناسـنامه مکانیـزه و صـدور کارت هوشـمند ملـی 
دفاتـر  و  شـده  انجـام  ممکـن  زمـان  کمتریـن  در 
از  مـدارک  تحویـل  از   بعـد  بافاصلـه  پیشـخوان، 
پسـت اعـام وصـول نماینـد تـا پیامـک مربوطـه بـه 

افـراد ارسـال گـردد.
در  اسـتان کرمـان  برتـر  دفاتـر  از  تقدیـر  بـا  بیننـده 
بحـث ثبـت نـام و تحویـل کارت هوشـمند، دفتـر 
پیشـخوان منوجـان بـا مدیریت سـرکار خانـم پازاج 
و دفتر پیشـخوان سـیرجان با مدیریت آقای حسـینی 
را جـزء دفاتـر پیشـرو در این حیطه دانسـت و ازآنان 

کرد. تقدیـر 
وی افـزود: بـا همـت مدیر کل سـازمان ثبـت احوال 
 2 صـدور  بـرای  ازم  هـای  زیرسـاخت  کرمـان، 
و  اسـت  گردیـده  ایجـاد  هوشـمند  کارت  میلیـون 
انجـام خدمـات تـا پایـان سـال جـاری بـا اسـتفاده از 
بخـش خصوصـی  بـه طـور گسـترده انجـام خواهـد 

گشـت.
خبرنگار : مرضیه قاضی زاده

فرصت4ماهه مردم 
برای دریافت کارت هوشمند ملی در سال 96

  رئیس جهاد کشاورزی شمال استان کرمان:

19 هزار هکتار اراضی کشاورزی 
به سیستم های آبیاری نوین 

مجهز می شوند

رئیس جهاد کشـاورزی کرمـان گفت: 
براسـاس هـدف گذاری طـرح همیاران 
هکتـار  هـزار   19 سـاانه  بایـد  آب 
بـه  اسـتان کرمـان  اراضـی کشـاورزی 
سیسـتم هـای آبیاری تحت فشـار مجهز 

 . ند شو
عبـاس سـعیدی بـا اشـاره بـه تجهیـز 43 
کشـاورزی  اراضـی  از  هکتـار  هـزار 
اسـتان کرمـان به سیسـتم آبیـاری تحت 
فشـار از اول انقـاب تـا سـال 93 اظهار 
کـرد: طـی چهـار سـال اخیـر بیـش از 
ایـن  بـه  هـم  دیگـر  هکتـار  هـزار   20
سیسـتمهای آبیـاری مجهز شـده اسـت.

در  بحـران آب  امـروز  داد:  ادامـه  وی 
بایـد  اسـتان جـدی اسـت؛ کشـاورزان 

مـورد  را  منابـع آبـی  از  بهینـه  اسـتفاده 
توجـه قـرار دهنـد و دولـت تسـیهات 
نظـر  در  منظـور  ایـن  بـرای  باعـوض 
بـر  تاکیـد  بـا  سـعیدی  اسـت.  گرفتـه 
در  کشـاورزان  نگـرش  تغییـر  لـزوم 
ایـن زمینـه افـزود: سیسـتمهای آبیـاری 
تحـت فشـار بـرای درختان خرما، سـیاه 
ریشـه هـا و محصـوات زراعـی اجـرا 
شـده و جوابگـو بـوده اسـت؛ بنابرایـن 
ایـن  کـه  باشـند  مطمئـن  کشـاورزان 
شـیوه آبیـاری بـرای انـواع محصـوات 

اسـت. مناسـب  کشـاورزی 
شـمال  کشـاورزی  جهـاد  رئیـس 
کشـاورزان  از  گفـت:  کرمـان  اسـتان 
درخواسـت داریـم کـه در کوتاهتریـن 

مـدت بـا مراجعـه بـه جهـاد کشـاورزی 
منطقه خود برای اسـتفاده از سیستمهای 

کننـد. اقـدام  مکانیـزه  آبیـاری 
همیـاران آب  طـرح  بـه  اشـاره  بـا  وی 
اظهـار کـرد: بـر اسـاس ایـن طـرح باید 
ظـرف چنـد سـال آینـده سیسـتم هـای 
تـا  شـوند  اجـرا  فشـار  تحـت  آبیـاری 
دراز  در  پایـدار  کشـاورزی  بتوانیـم 

باشـیم. داشـته  مـدت 
تمامـی  در  امـروزه  گفـت:  سـعیدی 
هـای  سیسـتم  از  اسـتفاده  کشـورها 
و  بـوده  مرسـوم  فشـار  تحـت  آبیـاری 
ایـن  بـه  دنیـا  سراسـر  در  کشـاورزان 

انـد. رفتـه  سـمت 
رئیـس جهـاد کشـاورزی شـمال اسـتان 
بـا  کشـاورزان  کـرد:  تاکیـد  کرمـان 
در  موجـود  بحـران  شـدت  بـه  توجـه 
اسـتان باید مسـئله اسـتفاده بهینه از منابع 

آبـی کرمـان را جـدی بگیرنـد.
گـذاری  هـدف  براسـاس  داد:  وی 
 19 بایـد  سـالیان  آب  همیـاران  طـرح 
هـزار هکتـار اراضی کشـاورزی اسـتان 
کرمـان بـه سیسـتم هـای آبیـاری تحت 
فشـار مجهـز شـوند و بـرای تحقـق ایـن 
و همراهـی کشـاورزان  امـر همـکاری 

اسـت. تاثیرگـذار  بسـیار 
اداری  بورکوراسـی  گفـت:  سـعیدی 
یافتـه  کاهـش  بسـیار  زمینـه  ایـن  در 
جهـاد  بـه  مراجعـه  بـا  کشـاورزان  و 
کشـاورزی منطقـه خـود مـی تواننـد به 
راحتـی بـرای ایـن مسـاله اقـدام کننـد.

کودکان کار 
کـودکان کار بـه کـودکان کارگـری گفتـه می شـود که 
بـه صـورت مـداوم و پایـدار به خدمـت گرفته می شـوند 
کـه ایـن امـر آنها را در بیشـتر اوقـات از رفتن به مدرسـه 
و تجربـه دوران کودکـی بی بهـره می سـازد و سـامت 
روحـی و جسـمی آنهـا را تهدیـد می کند. ایـن کودکان 
چـاره ای ندارنـد جـز آن کـه خـرج اعتیـاد پـدر عصبانی 
خـود را بدهنـد و زندگـی مـادر مریـض و معتـاد خود را 
تأمیـن کننـد، مـادری کـه معلـوم نیسـت آن هـا را بـه دنیا 

آورده یـا بـه قیمتـی ناچیـز خریده اسـت.
کـودکان کار در شـرایط بسـیار نامطلـوب از نظـر تغذیـه، 
سـر  بـه  حـاد  و  خطرنـاک  کارهـای  انجـام  و   بهداشـت 
مـی برنـد. این کـودکان می تواننـد به راحتی بازیچه دسـت 
بزهـکاران حرفـه ای اعم از سـارقین یا باندهـای توزیع مواد 

مخـدر، عوامـل ایجاد خانه های فسـادو... قـرار گیرند
همچنیـن عـدم بهـره گیـری از آمـوزش و تحصیـل علـم و 
مهـارت، قـدرت رقابـت بـا سـایر کـودکان در ایجـاد یـک 
ایـن کـودکان سـلب  از  بیشـتر  را هـر چـه   زندگـی سـالم 

می کند
بـه هـر دلیـل از جملـه وضعیـت اجتماعـی خانـواده، اعتیاد، 
از هـم گسـیختگی خانـواده و هـر موضوع دیگـری موجب 
می شـود بچـه در خیابـان حضـور داشـته باشـد، بایـد گفـت 
کـه خریـدن یـا نخریـدن از ایـن بچه هـا کمکـی اصولـی به 
حـل معضـل آسـیب هـای مربـوط بـه کـودکان نمـی کنـد. 
بلکـه فقـط مـی توانیـم از مـردم انتظـار داشـته باشـیم کـه 

حداقـل صدمـه بیشـتری بـه ایـن وضعیـت نزنند.
فراوانـی  مشـکات  دچـار  بزرگسـالی  در  کار   کـودکان 
مـی شـوند، کودکـی نکـرده انـد، یـا بهتـر اسـت بگوییـم 
کودکـی خـود را بـا رنـج و درد بـه خاطـر دارنـد. بـه دلیـل 
نبـود سرپرسـت او در خیابان امنیت هـم ندارد. مورد تحقیر، 
توهیـن، تعـرض و ..... قـرار مـی گیـرد و کـودک آ زاری 
جسـمی، جنسـی، عاطفـی و روانـی همـه را تجربـه می کند.

برای این کودکان چه کاری می توانیم انجام دهیم؟
پیشـگیری بهتر از درمان اسـت. بنابراین، قبل از آن که برای 
کـودکان خیابانـی کاری انجـام دهیـم، بایـد از ایــن معضل 
اجتماعـی پیشـگیری کنیم؛یعنـی خانواده هـای بی بضاعـت 
و کـم درآمـد را کـه زیـر خـط فقـر و در وضعیتـی بسـیار 
سـخت در چنـگال فقـر گرفتـار هسـتند، شناسـایی کنیـم و 
آنهـا را بـرای دریافـت کمک مالی به نهادها و سـازمان های 
مربـوط معرفـی نماییـم  وسـپس از تعـداد ایـن کـودکان و 

وضعیـت اقتصـادی خانواده هـای آنـان آمـار دقیقـی را بـه 
دسـت آوریـم تـا بتوانیـم برنامه ریـزی کارشناسـانه ای انجام 

هیم د
  در گام بعـد، بایـد بـه طـور مسـتمر امـور حمایتـی را ادامـه 
دهیـم و ضربتـی عمـل نکنیم؛ یـعـنــی ایـن گـونــه نـبــاشد 
کـه یک سـال تصمیـم به جمـع آوری ایـن کودکان داشـته 
باشـیم و آنهـا را سـامان دهی کنیـم و در سـال های بعد ادامه 
ندهیـم. والــدین کـود کان بی بضاعت را بایـد حمایت مالی 
کنیـم تـا کـودکان خـود را تحـت آمـوزش قـرار دهنـد و 
آینـده ای روشـن بـرای آنهـا رقـم بزننـد. مراکـزی را بـرای 
نگهـداری آن گـروه از کـود کان خیابانـی کـه خانـواده ای  

ندارنـد، تأسـیس کنیم. 
حمایـت  خانـواده  یـک  از  مشـاور  یـا  مـددکار   وقتـی 
مـی کنـد، عـزت نفـس خانـواده حفـظ مـی شـود و بخـش 

ترحـم از ایـن نـوع حمایـت حـذف مـی شـود
 همچنیـن ضروری اسـت بـرای خانواده هایـی که معضات 
اجتماعـی از جملـه اعتیـاد و طـاق باعث جدایـی کودکان 
انجـام  اساسـی  اقدامـات  می شـود،  آنهـا  گـرم  آغـوش  از 
دهیـم. بـه ایـن منظـور، ابتـدا ایـن خانواده هـا بایـد تحـت 
آمـوزش قـرار گرفتـه و سـپس بـرای والدیـن معتـاد زمینـه 
تـرک اعتیـاد فراهـم گردد و برای اشـتغال آنهـا نیز چاره ای 
نیـز  کـودکان  ایـن  کار  بـرای  همچنیـن  شـود.  اندیشـیده 
می تـوان نسـبت بـه حرفه آمـوزی و اشـتغال، سـوادآموزی 
و ارائـه آموزش هـای بهداشـتی و تربیتـی بـه ایـن کـودکان 
اقـدام کـرد تـا بـه عنـوان یـک شـهروند فعـال و مفیـد در 

خدمـت جامعـه باشـند.
   سـرانجام ایـن کـه آمـوزش کـودکان در مناطـق محـروم 

گرفتـه  وجـدی  یابـد  گسـترش 
شـود و سیاسـت های مناسـبی برای 
امـکان ادامـه تحصیـل آنهـا فراهم 

. د شو
گزارش از : ساره نخعی فر

سال ششم ـ شماره 201 ـ شنبه  11  آذر  1396  ـ 13 ربیع ااول 1439 ـ  2 دسامبر 2017  ـ 4  صفحه ـ 500 تومان

نویسنده: صدیقه انجم شعاع

سال هفتم ـ شماره 258 ـ شنبه 31  فروردین 1398   ـ 14 شعبان 1440 ـ  20آوریل 2019 ـ 4 صفحه ـ 500 تومان

هفته نامه هفتواد : صاحب امتیاز و مدیر 
مسئول

هفته نامه هفتواد
صاحب امتیاز و مدیر مسئول: 
محمد حسنی سعدی 
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 مدیـر عامل شـرکت معدنـی و صنعتی
گل گهـر از اختصاص مبالغی از سـوی 
هـای  شـرکت  و  گهـر  گل  شـرکت 
بـه  کمـک  جهـت  آن  مجموعـه   زیـر 

سیل زدگان کشور خبر داد.
امـور  و  عمومـی  روابـط  گـزارش   بـه 
گهـر،  گل  شـرکت  الملـل  بیـن 
مهنـدس تقـی زاده مدیـر عامـل گل 
گهـر بـا تاکیـد بـر مسـاعدت و کمک 
همـه جانبـه گل گهـر بـه هموطنـان 
آسـیب دیـده در حادثـه سـیل اخیـر 

گفـت: پیرو جلسـات تشـکیل شـده در اسـتانداری کرمان 
جهـت  تومـان  میلیـارد   24 مبلـغ  ایمیـدرو   سـازمان  و 
کمـک هـای همـه جانبـه به آسـیب دیـدگان سـیل اخیر 
در کشـور اختصـاص داده مـی شـود کـه از ایـن مبلغ 14 
میلیـارد تومان آن توسـط سـازمان ایمیـدرو و 10 میلیارد 
تومـان آن نیـز بـه اسـتانداری کرمـان بـه عنـوان معیـن 

اسـتان خوزسـتان تخصیـص داده مـی شـود.
 12 مبلـغ  ایـن خصـوص گفـت:  در  زاده  تقـی  مهنـدس 
میلیارد تومان توسـط شـرکت معدنی و صنعتی گل گهر،۶ 
میلیـارد تومـان توسـط شـرکت سـنگ آهـن گهـر زمین، 
3 میلیـارد تومـان توسـط شـرکت توسـعه آهـن و فـواد 

میلیـارد   2 گهـر،  گل 
تومـان توسـط شـرکت 
جهـان فواد سـیرجان 
تومـان  میلیـارد   1 و 
نیـز از طریـق شـرکت 
گل  گـذاری  سـرمایه 
گهـر پرداخـت خواهـد 

شد. وی افزود:عاوه بر کمک های نقدی تعداد 14 دستگاه 
 ماشـین آات سـنگین نیز از طرف شـرکت اطلـس عمران 
گل گهـر بـرای کمـک بـه سـیل زگان ارسـال و در منطقه 

حمیدیـه خوزسـتان مسـتقر گردیده اسـت.

کمک 24 میلیارد تومانی منطقه گل گهر سیرجان به سیل زدگان کشور 

توسط شركت توزيع برق شمال استان كرمان صورت گرفت: 

ترميم شبكه توزيع برق روستاي جهر 
در بخش شهداد پس از خسارت سيل 

ــمال  ــرق ش ــروي ب ــع نی ــرکت توزی ــي ش ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
اســتان کرمــان بــه نقــل از ســید محمــد جــواد جهــادي، مدیــر توزیــع 
بــرق کرمــان از ســاعت هاي اولیــه بــا اطــاع از وقــوع ســیل در مناطق 
ــاي  ــه گروه ه ــرق، بافاصل ــب شــبکه هاي ب ــاف و شــهداد و تخری گلب
کاري ایــن شــرکت بــا تجهیــزات کامــل بــه مناطــق ســیلزده، اعــزام و 

اقدامــات ازم جهــت رفــع خاموشــیها صــورت گرفــت . 
ســید محمــد جهــادي در بازدیــد میدانــي فرمانــدار کرمان از روســتاي 

ســیل زده جهــر گفــت: پــس از آغــاز بارندگــي در منطقه شــهداد و تشــکیل ســتاد بحــران در 
ایــن زمینــه مشــخص شــد کــه بــه علــت آبگرفتگــي روســتاي پشــوئیه، علــي آبــاد و جهــر 
و جــاري شــدن ســیاب بــه ســمت شــهداد،  شــبکه هاي بــرق تعــدادي از روســتاهاي ایــن 

منطقــه تخریــب و ســاکنان منطقــه از بــرق محــروم شــدند.

ــه  ــه منطق ــیاب ب ــوع س ــس از وق ــه پ ــاي کاري بافاصل ــرد: گروه ه ــح ک ــادي   تصری جه
اعــزام و عملیــات بازســازي شــبکه هاي بــرق آغــاز شــد و نخســتین تخریــب شــبکه در 35 
کیلومتــري بخــش شــهداد در روســتاي جهــر مشــاهده شــد کــه بــه علــت تخریــب جــاده  

امــکان عبــور و مــرور بــه منطقــه میســر نبــود. 
وي گفــت: پــس از برقــراري مجــدد ارتبــاط جــاده اي، گروه هــاي کاري بــه دو گــروه اصلــي 
ــرد و  ــدا ک ــه پی ــده ادام ــب ش ــرق تخری ــبکه هاي ب ــاح ش ــازي و اص ــیم و کار بازس تقس
ــر  ــه دلیــل حجــم و شــدت ســیاب پنــج کیلومت ــز ب ــرق نی ــب شــبکه هاي ب وســعت تخری
ــا وجــود نامطلــوب بــودن منطقــه و بُعــد مســافت  ــرآورد شــد. جهــادي  اظهــار داشــت: ب ب
ــا همــکاري و تــاش گــروه هــاي  کاري از شــهر کرمــان و بخش هــاي گلبــاف، شــهداد و  ب
ماهــان  بــه همــراه ســه دســتگاه جرثقیــل، همــکاري پیمانــکاران و اهالــي، روســتا مجــدداً 
برقــدار و تمــام اکیپ هــاي اعزامــي در حــال فعالیــت و رفــع نواقــص خطــوط فشــار ضعیــف 

در منطقــه هســتند. 
وي گفــت: در بازدیــد میدانــي مدیــر توزیــع بــرق کرمــان و همــکاران معاونــت بهــره بــرداري 
ــرق  ــزات و تاسیســات ب ــع و تجهی ــه شــبکه توزی ــزان خســارت وارده ب ــه می از محــل حادث
ــر بخــش  ــرآورد شــده اســت. وي یادآورشــد: در ســیل اخی ــان ب ــارد توم ــک میلی ــب ی قری
ــه  ــه ســیماني ب ــه پای ــداد 20اصل ــک دســتگاه پســت تراســفورماتور 25 کاوا و تع شــهداد ی
ــه خطــوط و  ــه طورکامــل تخریــب شــده و خدمــات جــدي ب ــه هــا ب دلیــل شکســتگي پای

تاسیســات موجــود وارد شــده  اســت . 
راســتاي  در  کرمــان  اســتان  بــرق شــمال  نیــروي  توزیــع  اســت شــرکت   گفتنــي 
کمــک رســاني بــه مناطــق ســل زده جنــوب کشــور  و ترمیــم شــبکه بــرق رســاني نســبت 

بــه ارســال تجهیــزات فنــي بــه ایــن مناطــق اقــدام کــرد.  
ــتان  ــه در اس ــتان حمیدی ــن شهرس ــوان معی ــه عن ــان ب ــتان کرم ــه اس ــه اینک ــه ب ــا توج ب
ــراغ اك پشــتي  ــتگاه چ ــامل 500دس ــه ش ــک محمول ــده اســت، ی ــتان انتخــاب ش خوزس
ــق  ــه مناط ــه  ب ــتان حمیدی ــر شهرس ــنایي معاب ــبکه روش ــم ش ــور ترمی ــه منظ 400وات، ب

ــال شــده اســت. ارس

در ایــن روزهــای ابتــدای ســال نارضایتــی  و گایــه 
ــاع  ــد  و اوض ــوان خری ــش ت ــردم از کاه ــدی م من
نابــه ســامان اقتصــاد خانوارهــا بیــش از پیــش 
ــی کــه  ــن برهــه ی زمان ــان شــده اســت  در ای نمای
ــی از  ــر بعض ــه تعبی ــا ب ــادی ی ــود اقتص ــاهد رک ش
ــس  ــتیم  پ ــادی« هس ــکته اقتص ــان »س اقتصاددان
ــر قیمــت  ــک ســال اخی ــش قیمــت ارز در ی از افزای
ــش  ــا آن افزای ــب ب ــور متناس ــا در کش ــه کاا ه هم
ــش  ــدت کاه ــه ش ــردم ب ــد م ــدرت خری ــت و ق یاف
یافتــه اســت و بحــران ارزی همــه ایه هــای زندگــی 
ــات  ــه ثب ــرار داد . در نتیج ــر ق ــت تاثی ــردم را تح  م
قیمــت هــا در بــازار دیــده نمــی شــود ایــن مشــکات 
بیشــتر از همــه دامــن گیــر مــردم بــه ویــژه دهکهای 
پاییــن شــده اســت هــر روز شــاهد افزایــش قیمــت 
محصــوات در ســطح کشــور هســتیم یــک روز 
قیمــت گوشــت بــاا مــی رود یــک روز شــاهد انفجــار 
قیمــت خودروهــای داخلــی هســتیم یــک روز شــکر 
و روز دیگــر محصــوات دیگــر و مــا شــاهد کاهــش 
ــتیم و ــا هس ــت خانواره ــبد معیش ــر س ــم گی  چش

ســفره هــای خانوارهــا نســبت بــه گذشــته کوچــک 
و کوچکتــر شــده اســت. در ایــن بیــن تخلــف بعضــی 
از فروشــندگان و عرضــه کننــدگان محصــوات ارائــه 
ــاا، متفــاوت و  ــا قیمــت هــای ب کااهــای اساســی ب
غیرمنطقــی بــه خریــدار توســط فروشــندها موجــب 
ســردرگمی و نارضایتــی مصــرف کننــده هــا از 

دســتگاه هــای نظارتــی شــده اســت.
بــه عنــوان مثــال اگــر بــه بــازار اصلــی شــهر 
ــت  ــی راح ــد خیل ــگاه( بروی ــمت قدم ــان )قس کرم
ــت  ــر کیفی ــه از نظ ــوات ک ــت محص ــاوت قیم تف
ــد  ــرار دارن ــف ق ــک ردی ــاً در ی ــت عموم و مرغوبی
مــی بینیــد کــه اگــر علــت را از فروشــندگان جویــا 
ــی  ــول م ــت محص ــاوت مرغوبی ــوید آن را در تف ش
ــاا  ــا افزایــش مرغوبیــت قیمــت نیــز ب ــد کــه ب  دادن
ــر  ــی ب ــه نظارت ــا مســئولی نیســت ک ــی رود . گوی م
ــئوان  ــت مس ــان از دس ــد و عن ــته باش ــازار داش ب
خــارج شــده و هــر روز بیشــتر از روز قبــل بــه مــردم 

فشــار  مــی آییــد .
هر شهروند يک بازرس 

در ایــن خصــوص بــا مشــاور رئیــس و مســئول 
روابــط عمومــی ســازمان صنعــت و معــدن و تجــارت 
اســتان نیــز گفتگویــی داشــتیم آقــای علیرضــا 

ــده  ــفانه ع ــت: متاس ــنی گف ابوالحس
افــراد  و  اقتصــادی  اخالگــر  ای 
دنبــال  همــواره  طلــب  فرصــت 
ــش  ــا افزای ــه ب ــتند ک ــی هس فرصت
کاذب قیمــت کاا و خدمــات بــه 
ســودجویی بپردازنــد و امکانــات مــا 
ــدود  ــان ح ــتان کرم ــدود در اس مح
70 هــزار واحــد صنفــی داریــم کــه 
در راســتای نظــارت و بازرســی  و 
انســجام  بیشــتر بــه فرآینــد تنظیــم 
بــر  گســترده تر  نظــارت  و  بــازار 
مراکــز خریــد اکیــپ هــا و گشــتهای 

ــوم  ــگاه عل ــرات، دانش ــا اداره کل تعزی ــترکی ب مش
پزشــکی، اســتاندارد، اتحادیــه هــای صنفــی، اماکــن، 
اتــاق اصنــاف و ... داریــم  امــا متأســفانه امکانــات مــا 
از نظــر نیــروی انســانی و وســایل نقلیــه محــدود مــی 
ــازرس درســطح اســتان  باشــد مــا حــدود ۶0 نفــر ب
داریــم  کــه جوابگــو نیســت در همیــن جــا از تمامــی 
شــهروندان محتــرم درخواســت دارم کــه در صــورت 
ــه تخلــف اعــم از گرانفروشــی، کــم  مشــاهده هرگون
ــور، عــدم درج  ــکار، عــدم صــدور فاکت فروشــی، احت
.... مراتــب  قیمــت، تقلــب، عــدم عرضــه کاا و 
را ســریعاً بــا شــماره تلفــن 124 ســتاد خبــری 
ســازمان صنعــت، معــدن و تجــارت اســتان کرمــان 

ــد .  ــاع دهن اط
ضمنــاً مــا اعتقــاد داریــم کــه هــر شــهروند میتوانــد 
ــازرس باشــد  یــک ب
و در موقــع خریــد 
مایحتــاج خــودش 
تخلفــی  چنانچــه 
کــرد  مشــاهده  را 
 . نمایــد  اعــام  
مــردم بایــد مطالبــه 
گــر باشــند هــر جــا 
ــازار و در  درســطح ب
واحدهــای صنفــی 
تولیــدی، توزیعــی 
ــف   ــی تخل  و خدمات

ــگ  ــروزه درجن ــا ام ــد م ــزارش دهن ــد گ ــی بینن م
اقتصــادی هســتیم و بایــد در ســنگر  اقتصــادی 
بــه عنــوان بســیجیان اقتصــادی خدمــت کنیــم، مــا 
طــرح ناظریــن افتخــاری را داریــم بســیجیان عزیــز، 
ــا  ــد ب ــی توانن ــگاران و..... م ــدان ادارات، خبرن کارمن
ــورد نظــر  ــدارك  م ــه م ــه ســازمان و ارائ ــه ب مراجع
ــن  ــی متخلفی ــاری درمعرف ــر افتخ ــوان ناظ ــه عن ب
اقتصــادی بــا ایــن ســازمان همــکاری داشــته باشــند

جلوگيری از تخلفات با
 همكاری شهروندان و بازرسان 

ــن  ــای محس ــاب آق ــا جن ــی ب ــاس تلفن ــی تم و ط
میرزایــی معــاون بازرســی و نظــارت ســازمان صنعــت 
ــتند  ــان داش ــان بی ــتان  ایش ــارت اس ــدن و تج و مع
:  کــه بازرســی هــا از واحــد هــای صنفــی اســتان و 
شهرســتان هــا انجــام شــده اســت کــه ســعی و تاش 
ــی اســت  ــن چنین ــات ای ــردن تخلف ــن ب ــا در از بی م
ایشــان بــه عملکــرد ســازمان در طــرح نوروزی اشــاره 
داشــتند کــه تعــداد 21137 واحــد صنفی در اســتان 
ــا  ــه ب ــده ک ــخص ش ــات مش ــده و تخلف ــی ش  بازرس

آن ها برخورد نیز صورت گرفته است. 
ایشــان نیــز از شــهروندان خواســتند هنــگام مشــاهده 
تخلــف بــا تلفــن 124 تمــاس حاصــل فرماینــد تــا بــا 
همــکاری شــهروندان و نظــارت و بازرســی مشــکات 

ایــن زمینــه از بیــن بــرود .

گزارش از : فروغ کمالی فرد

قابل توجه استاندار کرمان
هفتواد گزارش می دهد ؛

تداوم افزایش قیمت ها همراه با تخلفات در کرمان

تــاش  ســال  ســی  از  بصیــری  دکتــر  نشســت  ایــن  در 
ــی   ــدر دان ــی ق ــان شناس ــز کرم ــری مرک ــه، هن فرهنگی،خردمندان
نمــود و گفــت:  انجــام دادن کار 
ــه  فرهنگــی کار ســختی اســت ب
ویــژه وقتــی بــا کمبــود امکانــات 
و اعتبــارات همــراه باشــد. کار 
کــردن در اســتان کرمــان بــه 
علــت وســعت، تنــوع ویژگیهــای 
خــاص فرهنگــی آســان نیســت، 
شناســی  کرمــان  حــوزه  در 
بــد  و  نشناســی  کرمــان  بــا 
ــه  ــم ک ــان شناســی مواجهی کرم
ــه کســانی  ــان ب ــاندن کرم شناس
کــه آن را نمیشناســند آســانتراز از شناســاندن آن بــه کســانی اســت 
کــه ذهــن آنهــا متوجــه مــواردی اســت کــه وجــود نــدارد و شــناخت 

ــد.  ــان ندارن ــتی از کرم درس
ــو   ــا الگ ــی ب ــران شناس ــاد ای ــم بنی ــی کنی ــار م ــزود :  افتخ وی اف
گرفتــن از مرکــز کرمــان شناســی کار خــود را آغــاز کــرد ، امیدواریــم 
ــه  ــان ب ــی کرم ــه خوب ــه ب ــیم ک ــی برس ــه جای ــان ب ــی کرم در معرف

ــی شــود. ــان معرف ــران و جه ای
در ادامــه آقــای گاب زاده )رییــس مرکــز کرمــان شناســی( ضمــن 

ــری  ــر بصی ــای دکت ــکر از آق تش
کــه یــار همــراه کرمــان شناســی 
ــکیل  ــای تش ــتین روزه از نخس
ــار  ــا افتخ ــت: م ــت گف ــوده اس ب
ــول  ــه در ط ــتیم ک ــن را داش ای
ســی ســال بــا حداقــل امکانــات 
زیــادی  فرهنگــی  کارهــای 
ــه: انتشــار  ــم از جمل انجــام دادی
30 جلــد کتــاب در تاریــخ و 

فرهنــگ اســت مــا بزرگانــی چــون ابوحامــد افضــل کرمانــی را داریــم 
کــه در میــان چکاچــک شمشــیر بدخواهــان ســتیزه جــو بــا دانــش،  
ــا را  ــخ غزه ــلجوقیان و تاری ــخ روزگاران س ــی و تاری ــخ عقدالعل تاری

ــت .  نوش
وی افــزود: مرکــز کرمــان شناســی بــه همــت هنرمنــدان و بازاریــان 
کتــاب گنــج ســی ســاله را رونمایــی خواهــد کــرد ، امیــد اســت کــه 
بعــد از مــا جوانــان بــا خــرد و فرزانــه ای بــار مــا را بــه دوش بکشــند 
و ســی ســال دیگــر در مراســم ۶0 ســالگی مرکــز از مــا هــم یــادی 

کننــد. 
شــایان ذکــر اســت جشــنواره گنــج ســی ســاله از تاریــخ 2  الــی 14 
ــران و  ــون در ته ــی گوناگ ــای فرهنگ ــه ه ــا برنام ــاه ب ــت م اردیبهش

کرمــان برگــزار مــی شــود .

 خبرنگار هفتواد : مقیمی زاده 

نشست خبری جشنواره »گنج سی ساله« با حضور دکتر بصیری معاون سیاسی استانداری کرمان  و آقای گاب زاده برگزار شد

 با پدیده ی کرمان نشناسی و بد کرمان شناسی مواجه هستیم 

مدیــرکل کمیتــه امــداد اســتان کرمــان گفــت: در 
شــرایط اقتصــادی کنونــی، بضاعــت کمیتــه امــداد 
محــدود اســت و مراکــز نیکــوکاری بــا ظرفیت هــای 
ــری  ــای مؤث ــد قدم ه ــد می توانن ــه دارن ــی ک خوب
در جهــت حــل مشــکات محرومــان بردارنــد.

ــیزدهمین  ــاح س ــداد در افتت ــه ام ــرکل کمیت مدی
ــوکاری  ــز نیک ــوان مرک ــا عن ــوکاری ب ــز نیک مرک
برکــت مســجد الهــادی )علیــه الســام( واگــذاری 
بخشــی از امــور نیازمنــدان و رســیدگی بــه ایشــان 
توســط مــردم و خیریــن، اســتفاده از ظرفیــت 
ــان را از  ــازی محروم ــرای توانمندس ــردم ب ــود م خ
ــه اهــداف ایــن مراکــز عنــوان کــرد و افــزود:  جمل

ــی،  ــات آموزش ــی؛ خدم ــات حمایت ــار خدم در کن
ــه مــی شــود.یحیی  مشــاوره ای، فرهنگــی هــم ارائ
صادقــی گفــت: بخــش اعظمــی از هزینه هــای 
ــز  ــی نی ــی و بخش ــای دولت ــاد از بودجه ه ــن نه ای
از محــل کمک هــای مردمــی تأمیــن می شــود 
ــا راه انــدازی  و بــه همیــن منظــور کمیتــه امــداد ب
مراکــز نیکــوکاری بــه دنبــال ایــن اســت مشــکات 
قشــر محــروم و نیازمنــد را کاهــش دهــد و تاکنــون 
۹4 مرکــز نیکــوکاری در اســتان کرمــان راه انــدازی 
ــز  ــز 13 مرک ــداد مرک ــن تع ــه از ای شــده اســت ک

ــان اســت. ــه شــهر کرم ــوط ب مرب
ــی،  ــادی کنون ــرایط اقتص ــت: در ش ــان داش وی بی

ــز  ــت و مراک ــدود اس ــداد مح ــه ام ــت کمیت بضاع
ــد  ــه دارن ــی ک ــای خوب ــا ظرفیت ه ــوکاری ب نیک
حــل  جهــت  در  مؤثــری  قدم هــای  می تواننــد 
مشــکات محرومــان بردارنــد بــه ویــژه اگــر 
ــا  ــن خانواده ه ــدان ای ــد و فرزن ــای نیازمن خانواده ه
را تحــت پوشــش فکــری قــرار دهند.صادقــی 
بیــان داشــت: خیلــی از فرزنــدان مددجویــان 
ــاد  ــن نه ــرای ای ــداد ب ــه ام ــت کمیت ــت حمای تح
افتخارآفریــن شــده اند و در همیــن راســتا همایــش 
ــل  ــور تجلی ــه زودی و به منظ ــا« ب ــش اراده ه »روی
از نخبــگان تحــت حمایــت ایــن نهــاد برگــزار 

می شــود.

مدیرکل کمیته امداد استان کرمان :

افتتاح مرکز نیکوکاری برکت
مسجدی ها به توانمندسازی نیازمندان کمک می کنند

برگزاری جلسه کمیته سامت روان 
و شورای مبارزه با مواد مخدر در فرمانداری کوهبنان


