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️تصمیم دکتر پورابراهیمی 
برای مجلس یازدهم 

چه خواهد بود

رحلت جانسوز نبی تسلیت

حکایت پندآموز »استادان عارف«

3

3

در خواست مردم انقابی کرمان از مسووان 
استان و دفتر رهبر معظم انقاب  :

حجت ااسام ربانی زاده: 
انتظار کرمانی ها 

دیدار با رهبری است

2

آدرس سایت هفتواد
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ガ醇砿ょ章 ク砿Ｚ 迭 カ樗も ｆカもケぶ 弁
る巡もカ ガ少もヮ碕象 カヮ主ロ ゲ秒父 ｆも ラガ食ケクも ジ裳砿ろ昌

آقای استاندار
عقب ماندگی کرمان 

چگونه جبران می شود 

4

دادستان کل کشور : 

پنج 
قاضی فاسد 

اخراج شدند 
2

رحلت پیامبر اکرم )ص( ، شهادت امام حسن مجتبی )ع( و شهادت امام رضا )ع( تسلیت

ساعت 6:30 صبح جمعه در حسینیه ثارا... 

هیات رزمندگان اسام  استان کرمان

انتصـاب جنابعالـی را تبریـک و تهنیت عـرض نموده، عـزت و توفیق روز افزون شـما در 
جهـت خدمت بـه مردم شـریف اسـتان  کرمـان را  از درگاه خداوند متعال خواسـتاریم .
نشریه هفتواد کرمان

سرپرست اداره کل ثبت احوال استان کرمان
جناب آقای محمد قاسمی 

بـا کمـال تاسـف و تالم درگذشـت پدر خانـم گرامیتان را به شـما و سـرکار خانم انجم شـعاع 
تسـلیت عـرض نمـوده، بـرای آن مرحوم طلـب آمرزش الهـی و بـرای بازمانـدگان صبر جمیل 

از خداونـد منان مسـئلت داریم.

  نشریه هفتواد کرمان

جناب آقای سید ابراهیم یزدی نژاد 
پیشکسوت رسانه ای و فرهنگی استان کرمان

مدیرکل بنیاد مسکن استان کرمان:

۶۰ درصد 
واحدهای مسکونی 
روستایی کرمان 
مقاوم هستند 4

شرکت سیمان ممتازان کرمان 
به عنوان تنها واحد نمونه استاندارد

استان کرمان در سال 1398 معرفی شد

4

استاندار کرمان :
همایش علمی 
ترویج فرهنگ 
ایثار و شهادت 

در کرمان 
برگزار می شود 

شهردار کرمان :
کاهش آایندگی ها 

و هزینه های  پروژه های عمرانی
 در گرو 

توسعه ی حمل و نقل عمومی 

3

2

2
 در نشست عمومی شورای شهر کرمان مطرح شد 
مؤیدی: وضعیت 

پرداختی مردم در 
زمین های کمتر از 
500 متر مربع را 

مشخص کنید
3

ضایعـه درگذشـت پـدر جانبـاز و ایثارگرتان که پـس از سـالها تحمل رنج و سـختی بـه دیار 
حـق شـتافتند را تسـلیت عـرض می کنیـم، خداونـد متعـال روح پاکـش را با موایـش علی )ع( 

محشـور نمایـد و به شـما و سـایر بازمانـدگان صبـر جزیل عنایـت فرماید.

  نشریه هفتواد کرمان

همکار گرامی سرکار خانم پهلوانی نژاد 
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                                                                     شکار شغال
آفرین بر )سپاه پاسداران(                                                     چون عقابی بر آسمان وطن

تیزبین است و تیزچنگال است                                              دارد اشراف بر )شغال و زاغ و زغن(
)زم( شغالی ست ویژه و مشهور                                           که به تور سپاهیان افتاد

افتخار می کند وطن به سپاه                                                که سپاه اقتدار به ایران داد
غامحسین رضایی - نقاش

                                                    چشم عقاب
بر گوش معاندان این کشور و دین                     سیلی ز )سپاه ویژه( دیدن دارد

بر دفع جوندگان امنیت ما                                  غرش ز عقابها شنیدن دارد
بر پنجه ی این عقابهای تیزبین                          با بوسه تشکر آفریدن دارد

از )زم( که علیه ما فضولی می کرد                    رندانه جواب پس کشیدن دارد

غامحسین رضایی - نقاش

دکتــر پورابراهیمــی پیشــنهاد تشــکیل ســندیکای بانــوان کارآفریــن 
ــوزه و  ــن ح ــا ای ــط ب ــائل مرتب ــری مس ــت پیگی ــان را جه ــتان کرم اس

داد. را  آنهــا  فعالیت هــای  توســعه 
کارآفریــن  بانــوان  همایــش  در  پورابراهیمــی  محمدرضــا  دکتــر 
اســتان کرمــان  بــه نقــش بانــوان در جامعــه و مســائل اقتصــادی 
و کارآفرینــی عنــوان کــرد: 40 درصــد شــرکت هــای فعــال مــا در 
ــوان هســتند  ــاوری، بان ــم و فن ــای عل ــارک ه ــاوری و پ ــم و فن عرصــه عل
 و ایــن جــای خوشــحالی دارد و نویدبخــش حرکــت هــای جدیــدی

 اســت. وی بیــان کــرد: نیروهــای جــوان مــا بــا یــک فضــای نــه چنــدان 
ــد  ــده و فراین ــل ش ــی متص ــای ارتباط ــبکه ه ــه ش ــد ب ــی توانن ــزرگ م ب
ــاع  ــا ارزشــمند اســت و انتف ــرای م ــه ب ــد ک کســب و کاری را ایجــاد کنن

ــد.  ــه همــراه دارن ــرای جامعــه را هــم ب ب
دکتــر پورابراهیمــی افــزود: اقتصــاد دیجیتــال ادبیــات جدیــدی در حــوزه 

ــای جــوان و خــاق و  ــا حضــور نیروه ــه ب ــرده اســت ک ــاز ک اقتصــادی ب
ــه  ــوند ب ــوزه وارد ش ــن ح ــرده از ای ــم ک ــه را فراه ــرده زمین ــل ک تحصی
ــا  ــرای آنه ــه و ... ب ــخت کارخان ــرایط س ــور در ش ــه حض ــوان ک ــژه بان وی

دشــوارتر اســت.
ــت: از  ــامی گف ــورای اس ــس ش ــان و راور در مجل ــردم کرم ــده م نماین
مباحــث مــا در حــوزه کارآفرینــی ایــن اســت کــه بخشــی از خدمــات بــه 

ــم. ــه کنی ــی عرض ــورت الکترونیک ص
ــان  ــی کارآفرین ــکل اساس ــه مش ــات را س ــه و مالی ــی، بیم ــن مال وی تامی
ــی،  و فعــاان اقتصــادی عنــوان کــرد و گفــت: صــدور مجــوز، تامیــن مال
 بیمــه تامیــن اجتماعــی، مالیــات از دغدغــه هــای حــوزه کســب و کارهــا و 

کارآفرینی ها است. 
دکتــر پورابراهیمــی پیشــنهاد تشــکیل ســندیکای بانــوان کارآفریــن 
ســندیکای  ایــن  طریــق  از  داشــت:  ابــراز  و  داد  را  کرمــان  اســتان 

تحصصــی مــی تــوان مطالبــات 
بــه  را  کارآفریــن  بانــوان 
دنبــال  منســجم تری  شــکل 
بــا  را  هــا  نشســت  و  کــرد 
تخصصــی  هــای  دســتگاه 
مشــکات  رفــع  جهــت 
ــه  ــن اینک ــم، ضم ــزار کنی  برگ
ــا را  ــت ه ــد توســعه فعالی فراین

مــی تــوان در ایــن ســندیکا دیــد. 
وی افــزود: اعتقــاد مــن بــر ایــن اســت کــه ایجــاد اشــــتغال بــرای جوانان 
از ســاخت مســجد ثــواب بیشــتری دارد، چــون جوانــی کــه بیــکار باشــد 
ــکاری از  ــی بی ــه کن ــراه دارد، ریش ــه هم ــرای او ب ــیب را ب ــزاران اس ه

بســیاری آســیب هــا جلوگیــری مــی کنــد.

دکتر پورابراهیمی:

سندیکای بانوان کارآفرین استان کرمان تشکیل شود 

دادستان کل کشور : 
پنج قاضی فاسد اخراج شدند 

دادسـتان کل کشـور  گفت: برای از بین  بردن جرم 
بایـد دسـتگاه قضایی از آلودگی مبرا باشـد و هیچ 
تعارفـی هـم با هیچ کس در هیچ سـمتی  نیسـت 
به طـور مثـال روز گذشـته پنـج قاضی فاسـد را از 

دسـتگاه قضا جـدا کردیم. 
بـه گـزارش خبرگزاری تسـنیم از مشـهد مقدس، 
جعفـر  محمـد  والمسـلمین  حجت ااسـام 
منتظـری در مراسـم معارفـه دادسـتان عمومی و 
انقاب مشـهد اظهار داشـت: امـروز در جبهه های 
مختلـف اقتصـادی، فرهنگی و نفـوذ در حال نبرد 
و جنـگ بـا دشـمن هسـتیم و دشـمن به دلیـل 

خـوردن ضربـه کاری از نظـام جمهـوری اسـامی ایران با تمـام توان بـه میدان آمده  امـا ما باید 
در ایـن جنـگ نیـز ماننـد دفـاع مقـدس پیـروز میدان باشـیم.

وی بـا اشـاره بـه اینکـه دادسـتان ها و مسـئوان قضایـی بایـد مشـکات واحدهـای تولیـدی را 
برطـرف کننـد، گفـت: در زمـان جنـگ تحمیلـی در تحریـم کامـل بودیـم و حتی سـیم خاردار 
نیـز نداشـتیم امـا امروز به واسـطه وجـود رهبری فرزانـه و حضور جوانـان پرتـوان در صحنه های 
مختلـف، دنیـا را بـه تحیـر واداشـته ایم. دادسـتان کل کشـور اضافـه کرد: دسـتگاه قضـا از زمان 
تشـکیل شـورای عالی اقتصاد توسـط مقام معظم رهبری در حوزه اقتصاد نیز ورود کرده اسـت و 
مسـئوان دسـتگاههای اجرایـی هم باید در این عرصـه جهادگونه ورود کنند و هیـچ بهانه ای در 
حوزه اقتصاد کشـور وجود ندارد.منتظری ادامه داد: دسـتگاههای اجرایی باید مشـکات اجرایی 
را حل وفصـل کننـد و رفـع موانـع از جملـه بوروکراسـی اداری و قوانیـن و مقررات دسـت وپا گیر 
به عهـده دسـتگاه های اجرایی اسـت اما در این حوزه کنـدی کار وجود دارد. منتظـری در ارتباط 
بـا وظایـف دادسـتانی مرکـز اسـتان ها تصریـح کـرد: دادسـتان به عنـوان مدعی العمـوم وظایـف 
بسـیاری دارد کـه مردمـداری و تکریـم اربـاب رجـوع، نظـارت مسـتمر و مدیریت شـده بـر همه 
دادسـتان های اسـتان، نظـارت بـر ضابطـان قضائـی و اهتمـام ازم بـرای صیانت از حقـوق عامه 
و حضـور در صحنه هـا از آن جملـه اسـت.وی بـا تأکیـد بـر تـاش دادسـتان ها برای رفـع موانع 
تولیـد ابـراز کـرد: نظـارت بر زنـدان و زندانیـان، جلوگیـری از بازداشـت های غیرضـرور مدیریت 
صحیـح در صـدور قرارهـا، تـاش بـرای حل وفصل دعـاوی، برخـورد کافی با سـرقت و سـارقان 
کـه امنیـت را از جامعـه گرفته انـد و بازاجتماعـی کـردن زندانیان از دیگـر وظایف دادستان هاسـت.

دادسـتان کل کشـور همچنیـن بـر تزکیه دسـتگاه قضـا تأکید کـرد و گفت: بـرای از بیـن بردن 
جـرم بایـد دسـتگاه قضایـی از آلودگـی مبـرا باشـد و هیـچ تعارفـی هـم بـا هیچ کـس در هیـچ 
سـمتی نیسـت به طـور مثـال روز گذشـته پنـج قاضـی فاسـد را از دسـتگاه قضـا جـدا کردیـم. 
منتظـری افـزود: بیـش از 11 هزار قاضی در دسـتگاه قضـا فعالیت می کنند و بایـد اجازه جوان 
از تعـداد اندکـی کـه باعث بدنامی می شـوند گرفته شـود و دسـتگاه قضایی، وکا و کارشناسـان 
از وجـود افـراد ناپـاک، پاکسـازی شـوند. وی با اشـاره بـه انتصاب دادسـتان جدید مشـهد اضافه 
کـرد: بایـد با  ادامه تاش های دادسـتان سـابق شـاهد دسـتاوردهای جدید و ابتـکارات جدیدتر 

بـا همـکاری همـه دسـت اندرکاران حـوزه قضا در اسـتان خراسـان رضوی باشـیم.

 تصمیم دکتر پورابراهیمی برای مجلس 
یازدهم چه خواهد بود

هفتـواد : انتخابات مجلس شـورای اسـامی دوره یازدهم نزدیک اسـت و تحـرکات گروههای 
سیاسـی هـم کـم کم جدی تر میشـود و از ماهها پیش مشـغول رایزنی و رصد فضای سیاسـی 
کشـور هسـتند و بیشـتر بـه دنبـال چهره هـای مقبـول مردمـی و رای آور می گردنـد، در این 
زمینـه در اسـتان کرمـان نیـز فعالیتهایـی در حـال انجـام اسـت کـه البتـه امیـد داریـم هـر 
فعالیتـی کـه گروههـای سیاسـی و جریانهای سیاسـی انجام میدهند با روشـن گـری و تبیین 

مواضـع داوطلبـان بـه نفع مردم باشـد.
 نکتـه ای کـه حائـز اهمیـت اسـت این اسـت کـه فعالین سیاسـی اسـتان های دیگر عـاوه بر 
افـراد توانمند اسـتان خودشـان نیـم نگاهی بـه نمایندگان فعلـی مجلس و عملکـرد آنها دارند 
تـا بـر اسـاس ارزیابـی هـای مـد نظر خـود ایـن نماینـدگان را ترغیـب نماینـد تا از حـوزه مد 
نظـر آنهـا بـا توجه بـه توانمنـدی و موفقیتهای شـخص مـورد نظـر، داوطلب مجلـس از حوزه 
انتخابیـه آنهـا  شـود ، از جملـه ایـن افراد کـه در کانون توجهات سـایر اسـتانها و پایتخت قرار 
دارد پدیـده انتخاباتـی مـردم کرمـان و راور آقـای )دکتر محمد رضـا  پورابراهیمی (می باشـد 
کـه در دوره گذشـته از اسـتان خراسـان رضـوی و تهـران پیشـنهاداتی داشـتند و حتـی برای 
وزارت اقتصـاد و دارایـی دولـت دوازدهـم نیز مد نظر بودند که ایشـان تمامی این پیشـنهادات 

را رد کردنـد و پـای تعهـد خـود به مـردم کرمـان و راور و اعتماد مـردم  ماندند.  
حـال بایـد دیـد گروه های سیاسـی و فعالیـن انتخاباتی مجلـس از طیف های گوناگون کشـور 
ایـن نماینـده مسـتقل را  دوبـاره مدنظرقـرار میدهند یا دکتـر پورابراهیمی همچنـان مانند دو 
دوره گذشـته خـود را در معـرض رای مـردم کرمـان و راور قرار میدهد . نماینـده ای که پدیده 

و فرصتـی بـرای کرمـان اسـت چرا که تک سـتاره ای سـت از عـده ی کم 
نماینـدگان مطالبـه گـر و شـجاع کـه بـرای منافـع مـردم حـوزه انتخابیه 
خطـر پذیـری هـای زیادی داشـته و بعیـد اسـت در ادوار نزدیـک اینگونه 
نماینـده مطالبـه گـری در اسـتان کرمـان پیدا شـود کمـا اینکه سـالهای 

 محمد حسنی سعدیسـال در ادوار گذشـته نداشتیم.

فدائــی  محمدجــواد 
و  توســعه  شــورای  در 
ترویــج فرهنــگ ایثــار و 
شــهادت اســتان کرمــان 
ــر  ــالن پیامب ــه در س ک
ــتانداری  ــم)ص( اس اعظ
شــد  برگــزار  کرمــان 
اظهــار داشــت: همایــش 
ــج فرهنــگ  علمــی تروی

ایثــار و شــهادت در اســتان کرمــان برگــزار می شــود.
وی از برگــزاری ایــن همایــش در اوایــل آبانمــاه ســال آینــده خبــر داد و 
گفــت: همایــش علمــی ترویــج فرهنــگ ایثــار و شــهادت بــا محوریــت یکــی از 

برگــزار می شــود. دانشــگاه های کرمــان 
اســتاندار کرمــان بــا اشــاره بــه اهــداف برگــزاری ایــن همایــش بیــان کــرد: در 
ایــن همایــش بایــد بــه ارائــه برنامه هــای کاربــردی بــرای توســعه فرهنــگ ایثــار 

و شــهادت برســیم.
ــران  ــور ایثارگ ــهید و ام ــاد ش ــرکل بنی ــی مدی ــد گروه ــه احم ــن جلس در ای
ــی  ــی اباغ ــت های کل ــتای سیاس ــت: در راس ــار داش ــز اظه ــان نی ــتان کرم اس

مقــام معظــم رهبــری در ســال گذشــته جلســه ترویــج فرهنــگ ایثــار و شــهادت 
ــا بیــان اینکــه یکــی از رســالت های بنیــاد شــهید  برگــزار می شــود. وی ب
توســعه و ترویــج فرهنــگ ایثــار و شــهادت اســت گفــت: ایثــار اجتماعــی مــورد 
توجــه اســت و بایــد در جامعــه مــورد توجــه قــرار گیــرد امــا بــه نظــر می آیــد 

ــن مــورد کار شــده اســت. کمتــر در ای
ــا اشــاره بــه اینکــه  مدیــرکل بنیــاد شــهید و امــور ایثارگــران اســتان کرمــان ب
ــوده افــزود:  ــه دســت آوردیــم همــان ایثــار اجتماعــی ب آنچــه کــه در جنــگ ب

پژوهــش مــورد تاکیــد رهبــر معظــم انقــاب و مــورد نیــاز جامعــه اســت.
ــی در  ــه کتاب های ــان اینک ــا بی وی ب
راســتای فرهنــگ ایثــار و شــهادت از 
ــه  ــده و ب ــف ش ــهدا تالی ــرات ش خاط
ــاب  ــت: کت ــت گف ــیده اس ــاپ رس چ
روی  زنگی آبــادی  یونــس  حــاج 

ــت. ــده اس ــته ش ــایت گذاش س
ــاب  ــزاری مســابقه کت ــی از برگ گروه
زندگینامــه حــاج یونــس زنگی آبــادی 
ــاب  ــد کت ــزود: 20 جل ــر داد و اف خب
ــده  ــع آوری ش ــهدا جم ــای ش از وصای

ــاپ  ــه چ ــون ب ــد آن تاکن ــه دو جل ک
رســیده اســت.

ــم  ــاخت فیل ــه س ــان اینک ــا بی وی ب
52 شــهید اســتان کرمــان در دســتور 
کار قــرار گرفتــه کــه فیلمنامــه دو 
شــهید نیــز آمــاده شــده اســت گفــت: 
ــی  ــاج عل ــهید ح ــی ش ــتند زندگ مس
ــود. ــد می ش ــز تولی ــدی زاده نی محم

ــدا و  ــرکل ص ــی مدی ــد علیرمضان احم
ــن  ــز در ای ــان نی ــز کرم ــیمای مرک س

جلســه بــا اشــاره بــه اینکــه هــر هفتــه برنامه هایــی در راســتای ترویــج فرهنــگ 
ــود  ــش می ش ــه و پخ ــان تهی ــز کرم ــیمای مرک ــدا و س ــهادت در ص ــار و ش ایث
گفــت: مســتندهای متعــددی از زندگینامــه شــهدا در صــدا و ســیمای کرمــان 
ــهید  ــتند ش ــته 40 مس ــال گذش ــه س ــان اینک ــا بی ــت. وی ب ــده اس ــه ش تهی
رادیویــی، 15 مســتند شــهید تلویزیونــی و هفــت مســتند ویــژه شــهدای مدافــع 
ــزود: ســاخت  ــه و پخــش شــده اســت اف ــان تهی حــرم از صــدا و ســیمای کرم
ــه  ــر در مرحل ــال حاض ــت و در ح ــتور کار اس ــر در دس ــهید باهن ــریال ش س

ــود. ــاخته می ش ــمت س ــه در 26 قس ــت ک ــی اس فیلمنامه نویس

استاندار کرمان :

همایش علمی ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در کرمان برگزار می شود 

اگــر  گفــت:  کرمــان  شــهردار   
ــی و  ــد آایندگ ــهری فاق ــم ش بخواهی
ــای  ــیم و هزینه ه ــته باش ــی داش آلودگ
و  شــهر  بــه  عمرانــی  پروژه هــای 
بایــد  نشــود،  تحمیــل  شــهرداری 
سیســتم حمــل و نقــل شــهری خــوب 
ــیم . ــته باش ــه ای داش ــعه یافت و توس

ــی  ــن رونمای ــم زاده در آیی ــران عال ســید مه
از هشــت اتوبــوس بازســازی شــده شــهرداری 

کــه بــا حضــور رییــس و اعضــای شــورای
شــهر و جمعــی از مدیــران شــهرداری برگــزار 
شــد، ادامــه داد: بــر همیــن اســاس یکــی از 
اولویت هــای کاری مــن در دوره ی جدیــد 

رونــق و توســعه حمــل و نقــل عمومــی 
ــوس  ــد اتوب ــوان خری ــر ت شــهری اســت و اگ
ــدارد،  ــود ن ــی وج ــن دوره زمان ــد در ای جدی
بایــد در راســتای ارتقــای اتوبــوس هــای 

ــود. ــدام ش ــود اق موج
 وی بــا بیــان اینکــه مــدت زیــادی تعــدادی 
اتوبــوس پیشــرو دیــزل در توقفــگاه ایــن 
ــه  ــفانه ب ــه متاس ــت ک ــود داش ــازمان وج س
ــزود:  ــد، اف ــال بودن ــکاتی، غیرفع ــل مش دلی
بــا تــاش و همــت مدیریــت ســازمان حمــل 
اتوبوس هــا  ایــن  مســافر،  و  بــار  نقــل  و 
ــل و  ــتم حم ــز و وارد سیس ــازی، تجهی بهس

ــدند. ــل ش نق

ــازی  ــه بهس ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــم زاده ب  عال
ــوآوری و خاقیــت  ایــن اتوبوس هــا، نشــان ن
مدیریــت ایــن ســازمان بــه همــراه تیــم 
ــزوده  ــا اف ــرد: ب ــح ک ــت، تصری کاری وی اس
ــتم  ــه سیس ــوس ب ــداد اتوب ــن تع ــدن ای ش
ــوس  ــاوگان اتوب ــی از ن ــل، بخش ــل و نق حم

ــت . ــده اس ــازی ش ــی نوس ران
 وی در بخــش دیگــری از صحبــت هــای 
خــود بــا بیــان اینکــه بــرای اجــرای دو 
پــروژه بــزرگ تقاطــع غیرهمســطح ولیعصــر 
ــا،  ــک آن محدوده ه ــه تمل ــا هزین و آزادی ب
ــده  ــه ش ــان هزین ــارد توم ــدود 260 میلی ح
اســت، افــزود: اگــر ایــن مبلــغ بــرای توســعه 

سیســتم حمــل و نقــل شــهری اســتفاده 
 520 حــدود  توانســتیم  مــی  می شــد، 
دســتگاه اتوبــوس خریــداری و وارد چرخــه ی 

ــم. ــل کنی ــل و نق حم
ــه توســعه ی  ــن ب ــرد: نپرداخت ــح ک وی تصری
و  شــهر  بــرای  عمومــی،  نقــل  و  حمــل 
ــران  ــه جب ــان دارد ک ــرر و زی ــهرداری ض ش
بــا  امیدواریــم  بنابرایــن  اســت.  ناپذیــر 
ظرفیــت جدیــد کــه دولــت محتــرم در 
ــوزه  ــم از ح ــد بتوانی ــاد کرده ان ــه ایج بودج
ارتقــای نظــام  حمــل و نقــل عمومــی بــرای 
ــال  ــوس در س ــی ب ــا مین ــوس ی ــد اتوب خری

جــاری اســتفاده کنیــم.

شهردار کرمان :

کاهش آایندگی ها و هزینه های  پروژه های عمرانی در گرو توسعه ی حمل و نقل عمومی 

در اجـرای  مـواد مذکـور بدیـن وسـیله  اماکـی  کـه برابـر آراء هیأت هـای  حـل 
اختـاف  موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتی اراضـی و سـاختمان های فاقد 
سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتـی  ناحیه یک  کرمـان  تقاضای ثبـت آن ها پذیرفته 
و ادامـه عملیـات ثبتـی آن هـا مطابـق قانـون مذکـور تجویز گردیده اسـت، بـه ترتیب 
شـماره پـاک فرعـی از اصلـی  و بخـش محـل  وقـوع  ملـک و مشـخصات مالـک یـا 
مالکیـن ) متقاضیـان ثبـت ( واقـع در بخش هـای  )1-4-8(  ثبتـی شهرسـتان کرمان  
بـه شـرح ذیـل آگهـی  می شـود تـا  در صورتـی کـه  شـخص  یا اشـخاصی  نسـبت به 
صـدور سـند مالکیـت متقاضیان اعتراضی داشـته باشـند بتوانند از تاریخ انتشـار اولین 
آگهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخذ رسـید، 
ظـرف مـدت یک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض، دادخواسـت خـود را بـه مراجع قضایی 
تقدیـم نماینـد. بدیهـی اسـت در صورت انقضـای مدت مذکـور و عدم وصـول اعتراض 
طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهـد شـد. شـایان ذکـر اسـت صدور و تسـلیم 
سـند مالکیـت بـر اسـاس قانون مذکـور مانـع مراجعه متضـرر بـه دادگاه نخواهـد بود.

اماک تقاضای ثبت شده واقع در بخش 1 کرمان
بـه شناسـنامه  قنبـر  فرزنـد  آقـای جـواد خدائـی   - از 4253 اصلـی  40 فرعـی 
بـه  کارگاه  یکبـاب  ششـدانگ  در  کرمـان  از  صـادره   2980421642 شـماره 
بیـن  خانـوک  شـهدای  بلـوار  کرمـان  آدرس  بـه  مربـع  متـر   1068/78 مسـاحت 
- کیانیـان  سـهراب  همایـون  مالکیـت  محـل  از  خریـداری   27 و   25  کوچـه 

ردیف 0264
41 فرعـی از 4253 اصلـی - آقای محمـد خدائی فرزند قنبر به شناسـنامه شـماره 
11022 صـادره از کرمـان در ششـدانگ یکبـاب کارگاه به مسـاحت 900 متـر مربع به 
آدرس کرمـان بلـوار شـهدای خانـوک بین کوچـه 25 و 27 خریـداری از محل مالکیت 

همایون سـهراب کیانیـان - ردیف 0262
بـه  حسـین  فرزنـد  شـیرازپور  سـمینا  خانـم  اصلـی -  از 4776  فرعـی   2862
شناسـنامه شـماره 2025 صـادره از کرمـان در ششـدانگ یکبـاب خانـه مشـتمل بـر 
طبقـه فوقانـی بـه مسـاحت 295/55 متـر مربـع بـه آدرس کرمـان خیابـان کار بلـوار 
سـیدی سـمت راسـت روبـروی آژانـس گلسـتان خریـداری از محـل مالکیـت جلیـل 

رشـید فرخـی - ردیـف   2619
16485 فرعـی از 4776 اصلـی - خانـم مریـم ابراهیـم آبـادی تکابـی فرزنـد علی 
بـه شناسـنامه شـماره 1473 صـادره از کرمـان در ششـدانگ یکباب خانه به مسـاحت 
236/5 متـر مربـع بـه آدرس کرمـان بلـوار باسـتانی پاریـزی کوچـه 38 خریـداری از 

محـل مالکیـت محمـد رشـید فرخی - ردیـف   0981
16504 فرعـی از 4776 اصلـی مجـزی شـده از 24 فرعـی از 4776 اصلی - 
آقـای سـید مصطفـی حسـینی صفـت فرزنـد سـید احمد بـه شناسـنامه شـماره 875 
صـادره از کرمـان در ششـدانگ یکبـاب خانه به مسـاحت 219/55 متـر مربع به آدرس 
کرمـان بزرگـراه آیـت الـه خامنـه ای کوچـه 21 چهـار کوچه سـوم خریـداری از محل 

مالکیـت شـاهپور کیانیـان و محمد رشـید فرخـی - ردیف   1429
 4776 از  فرعـی   118 از  شـده  مجـزی  اصلـی   4776 از  فرعـی   16542 
اصلـی - خانـم نیره احمـدی هینمایی فرزنـد درویش به شناسـنامه شـماره 6 صادره 

از کرمـان در ششـدانگ یکبـاب خانـه بـه مسـاحت 171 متـر مربـع بـه آدرس کرمان 
جـاده کوهپایـه کوچـه گاوداری فرعی 4 منزل هفتم سـمت راسـت خریـداری از محل 

مالکیـت سـید جـال و بی بـی سـلطنت عمرانی - ردیـف   1346
4776 از  فرعـی   2182 از  شـده  مجـزی  اصلـی   4776 از  فرعـی   16543 

اصلـی - خانـم طیبه غفـاری هـروزی فرزند محمـد به شناسـنامه شـماره 10 صادره 
از کرمـان در ششـدانگ یکبـاب خانه مشـتمل بـر طبقـه فوقانی به مسـاحت 192/22 
متـر مربـع به آدرس کرمـان خیابان فیروزآباد بلوار باسـتانی پاریزی کوچه 21 شـمالی 

1 خریـداری از محـل مالکیـت نیره علیرضایـی - ردیف   0059
 4776 از  فرعـی   11 از  شـده  مجـزی  اصلـی   4776 از  فرعـی   16559 
اصلـی - آقـای سـید مجتبـی علی نقـی زاده فرزند سـید احمد به شناسـنامه شـماره 
480 صـادره از کرمـان در ششـدانگ یکبـاب خانـه مشـتمل بـر طبقـه فوقانـی بـه 
مسـاحت 199 متـر مربـع بـه آدرس کرمـان بلـوار آیـت الـه خامنـه ای خیابـان امـام 
سـجاد کوچـه جنـب فرهنگسـرای بنی هاشـم خریـداری از محـل مالکیت کیخسـرو و 

فریـدون کیانیـان - ردیـف   0245
 4776 از  فرعـی   227 از  شـده  مجـزی  اصلـی   4776 از  فرعـی   16561 
اصلـی - خانـم نرگـس شـاه حسـینی دوغنـان فرزند علـی به شناسـنامه شـماره 78 
صـادره از کرمـان در ششـدانگ یکبـاب خانـه بـه مسـاحت 171/35 متـر مربـع بـه 
آدرس کرمـان بزرگـراه امـام رضا - کوچه امام حسـین 9 سـمت راسـت انتهـای کوچه 
خریـداری از محـل مالکیـت سـید محمـد عمرانـی فرزند سـید جال - ردیـف   0323

16564 فرعـی از 4776 اصلـی - آقـای حسـین کارگر سـیمکی فرزنـد محمدعلی 
بـه شناسـنامه شـماره 2980448516 صادره از کرمان در ششـدانگ یکبـاب مغازه به 
مسـاحت 80/1 متـر مربـع بـه آدرس کرمـان بلوار سـیدی خیابان شـهید نجیـب زاده 
نبـش کوچه شـرقی 5 خریـداری از محل مالکیت سـید جال عمرانـی - ردیف   0489
16568 فرعـی از 4776 اصلی مجزی شـده از 227 فرعـی از 4776 اصلی - 
آقـای حمیـد پورابولی شـرف آبـادی فرزند ماشـاا...  به شناسـنامه شـماره 977 صادره 
از کرمـان در ششـدانگ یکبـاب خانه به مسـاحت 160/43 متر مربع بـه آدرس کرمان 
بزرگـراه امـام رضـا خیابـان آسـمان کوچـه 9 خریـداری از محـل مالکیت سـید جال 

عمرانـی - ردیف   1512
 4776 از  فرعـی   134 از  شـده  مجـزی  اصلـی   4776 از  فرعـی   16569 
اصلـی - آقـای عبدالرحمـن برهانـی فرزنـد گل محمـد بـه شناسـنامه شـماره 835 
صـادره از ایرانشـهر در ششـدانگ یکباب خانه به مسـاحت 210/5 متـر مربع به آدرس 
کرمـان بلـوار آیـت الـه خامنـه ای کوچـه 37 سـمت راسـت درب چهارم خریـداری از 

محـل مالکیـت بی بـی نیـره بهـرام پـور فرزند غامحسـین - ردیـف   1108
16570 فرعـی از 4776 اصلـی - آقـای علـی رضـا افتخـاری فرزنـد محمـد بـه 
شناسـنامه شـماره 493 صـادره از کرمـان در ششـدانگ یکبـاب خانـه بـه مسـاحت 
121/4 متـر مربـع بـه آدرس کرمـان بلوار سـیدی کوچه 14 فرعی اول سـمت راسـت 

خریـداری از محـل مالکیـت جلیـل رشـید فرخـی - ردیـف   0262
4419 فرعـی از 4809 اصلـی - خانـم صدیقه طالبی زاده سـردری فرزند حسـن به 
شناسـنامه شـماره 502 صـادره از کرمـان در ششـدانگ یکباب خانه مشـتمل بر طبقه 

فوقانـی بـه مسـاحت 199/45 متـر مربع بـه آدرس کرمان بلوار شـهدای خانوک کوچه 
46 خریـداری از محل مالکیت کیخسـرو کیانیـان - ردیف 0851

1861 فرعـی از 4811 اصلـی - خانـم زهـرا رحمانیـان فرزنـد علـی بـه شناسـنامه 
شـماره 1105 صـادره از کرمـان در ششـدانگ یکباب خانـه به مسـاحت 331/84 متر 
مربـع بـه آدرس کرمـان خیابـان مهدیه کوچه 20 غربـی 3 خریـداری از محل مالکیت 

محمـد عبدالرحمانـی - ردیف 0325
اماک تقاضای ثبت شده واقع در بخش 4 کرمان

383 فرعـی از 1 اصلـی - آقـای رضا رجبـی فرزند اکبر به شناسـنامه شـماره 511 
صـادره از کرمـان در ششـدانگ یکبـاب خانـه بـه مسـاحت 234 متـر مربع کـه موازی 
101/64 متـر مربـع از ششـدانگ عرصه مـورد تقاضا متعلـق بوقف و در اجـاره نامبرده 
قـرار دارد بـه آدرس کرمـان شـرف آبـاد خیابـان مطهـری کوچـه امام حسـن شـمالی 

2 روبـروی فرعـی 10 خریـداری از محـل مالکیـت سـهراب بختیـاری - ردیف 0966
7210 فرعـی از 4 اصلـی - خانـم ژیـا مـددی ماهانـی فرزنـد محمد به شناسـنامه 
شـماره 147 صـادره از ماهـان در ششـدانگ یکبـاب خانـه مشـتمل بـر طبقـه فوقانی 
بـه مسـاحت 259/20 متـر مربـع کـه مـوازی 43/71 متـر مربـع از ششـدانگ عرصـه 
مـورد تقاضـا متعلـق بوقـف و در اجـاره نامبرده قـرار دارد بـه آدرس کرمـان طاهر آباد 
بلـوار امـام حسـن )ع( کوچـه 4 خریـداری از محـل مالکیـت حسـین ادریسـی فرزنـد 

علـی - ردیـف  1197
10310 فرعـی از 6 اصلـی - آقـای سـعید ایـران منـش فرزنـد احمـد به شناسـنامه 
شـماره 704 صادره از کرمان نسـبت به 78 سـهم و 72 صدم سـهم مشـاع از 96 سهم 
و آقـای محمـد پوررنجبـر فرزنـد ماشـاءاله بـه شناسـنامه شـماره 186 صـادره از زرند 
نسـبت بـه 17 سـهم و 28 صدم سـهم مشـاع از 96 سـهم از ششـدانگ یکبـاب مغازه 
بـه مسـاحت 255/3 متـر مربع بـه آدرس کرمـان بلوار جمهـوری قبل از چهـارراه امام 
جمعـه سـمت چـپ خریـداری از محل مالکیـت طاهره دانشـمند - ردیف هـای 1124 

و 1189
10314 فرعـی از 6 اصلـی - خانـم الهـام محمودموائـی کرمانـی فرزنـد نجـف بـه 
شناسـنامه شـماره 7250 صـادره از کرمـان در ششـدانگ یکبـاب خانـه بـه مسـاحت 
544/25 متـر مربـع بـه آدرس کرمـان خیابان اسـتقال کوچـه 11 )تبریزچی( جنوبی 
1 شـرقی 3 پـاک 10 خریـداری از محل مالکیت علی محمـود موایی - ردیف 0096

4049 فرعـی از 8 اصلـی - آقـای علـی لشـکری فرزند احمد به شناسـنامه شـماره 
224 صـادره از کرمـان در ششـدانگ یکبـاب خانـه مشـتمل بـر طبقـه فوقانـی بـه 
مسـاحت 137/2 متـر مربـع بـه آدرس کرمـان خیابـان کمیـل کوچـه 5 خریـداری از 

محـل مالکیـت اسـداله محمـدی - ردیـف  0885
بـه  برواتـی فرزنـد داود  آقـای حمیدرضـا جعفـری  4958 فرعـی از 9 اصلـی - 
شناسـنامه شـماره 757 صادره از کرمان در ششـدانگ یکباب سـاختمان به مسـاحت 
374/95 متـر مربـع بـه آدرس کرمـان بلـوار صدوقـی کوچـه 40 خریـداری از محـل 

مالکیـت محمدحسـین زنـد - ردیـف  0666
5054 فرعـی از 9 اصلـی - خانـم نجمـه غزنـوی مقـدم فرزنـد علـی اکبـر بـه 
شناسـنامه شـماره 3039 صـادره از کرمـان و آقـای علـی فروغـی فـر فرزنـد عبـاس 

بـه شناسـنامه شـماره 1183 صـادره از کرمـان بالمناصفـه در ششـدانگ یکبـاب خانه 
مشـتمل بـر طبقـات فوقانـی به مسـاحت 198/58 متـر مربع بـه آدرس کرمـان  بلوار 
جمهـوری خیابـان کمیـل کوچـه 18 خریـداری از محـل مالکیـت محمدرضـا احمدی 

و 0918 ردیف هـای  0917   -
5689 فرعـی از 10 اصلـی - آقـای محمـد خوش اقبـال فرزند مهدی به شناسـنامه 
شـماره 4856 صـادره از بندرانزلـی در ششـدانگ یکبـاب خانـه بـه مسـاحت 276/87 
متـر مربـع کـه مـوازی 47/80 متر مربع از ششـدانگ عرصـه مورد تقاضـا متعلق بوقف 
و در اجـاره نامبـرده قـرار دارد بـه آدرس کرمـان خیابان کمیل کوچـه 30 خریداری از 

محـل مالکیت برفعلـی ایرانمنـش - ردیف 0459
1427 فرعـی از 12 اصلـی مجـزی شـده از 20 فرعـی از 12 اصلـی - آقـای 
داریـوش ژائیـن تن فرزند منصور به شناسـنامه شـماره 7781 صـادره از کرمان و خانم 
فرنـوش محتشـم ماهانـی فرزنـد محمد به شناسـنامه شـماره 8028 صـادره از کرمان 
بالمناصفـه در ششـدانگ یکبـاب خانـه بـه مسـاحت 200/16 متـر مربـع کـه مـوازی 
119/75 متـر مربـع از ششـدانگ عرصه مـورد تقاضا متعلـق بوقف و در اجـاره نامبرده 
قـرار دارد بـه آدرس کرمـان  بلـوار جمهوری خیابـان خوارزمی کوچـه 12 خریداری از 

محـل مالکیـت محمدحسـین ایاقـی - ردیف هـای  0712 و 0713
3684 فرعـی از 13 اصلـی - خانم یلدا سـلجوقی فرزند اکبر به شناسـنامه شـماره 
3403 صـادره از بندرعبـاس در ششـدانگ یکبـاب خانـه به مسـاحت 168/6 متر مربع 
کـه مـوازی 42/15 متـر مربـع از ششـدانگ عرصـه مـورد تقاضـا متعلـق بوقـف و در 
اجـاره نامبـرده قـرار دارد بـه آدرس کرمـان بلـوار جمهـوری خیابان شـهید شـیروانی 
کوچـه 26 درب دوم سـمت راسـت خریـداری از محـل مالکیـت فاطمـه آیـت ا... ی 

موسـوی - ردیـف 0146
اماک تقاضای ثبت شده واقع در بخش 8 کرمان

414 فرعـی از 23 اصلـی مجـزی شـده از 12 فرعی از 23 اصلـی - خانم بتول 
طالبـی زاده سـردری فرزنـد حسـن بـه شناسـنامه شـماره 533 صـادره از کرمـان در 
ششـدانگ یکبـاب خانـه بـه مسـاحت 831/20 متـر مربـع بـه آدرس کرمـان چتـرود 
روسـتای معزآبـاد خریـداری از محـل مالکیـت علـی اکبـر مهرابـی معزآبـادی - ردیف 

0677
63 فرعـی از 165 اصلی - آقای سـید جواد فاطمی فرزند سـیداحمد به شناسـنامه 
شـماره 43 صـادره از رابـر در ششـدانگ یکباب خانـه و باغ به مسـاحت 2357/10 متر 
مربـع کـه مـوازی 270/08 متـر مربـع از ششـدانگ عرصـه مـورد تقاضا متعلـق بوقف 
و در اجـاره نامبـرده قـرار دارد بـه آدرس کرمـان کوهپایـه درختنـگان روسـتای دانگ 
و نیـم خریـداری از محـل مالکیـت عبـاس صالحی و علی نجارزاده و حسـن خراسـانی 

زاده - ردیـف 0246    - م الـف : 1027 
تاریخ انتشار نوبت اول : شنبه 1398/07/20
تاریخ انتشار نوبت دوم : شنبه 1398/08/04

رییس اداره ثبت اسناد واماک  ناحیه یک شهرستان کرمان
عیسی حافظی فر

آگهی مرحله دوازدهم سال 1398) منطقه یک کرمان ( -نوبت دوم
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان کرمان     

اداره ثبت اسناد و اماک  ناحیه یک شهرستان کرمان
هیأت موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

)آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی( 

ــا اشــاره  رئیــس ســازمان مدیریــت و برنامه ریــزی اســتان کرمــان ب
ــت:  ــان گف ــتان کرم ــذاری در اس ــل واگ ــروژه قاب ــه وجــود 110 پ ب
ــان بهمــن  ــا پای ــل واگــذاری اســتان کرمــان ت تمــام پروژه هــای قاب

ــوند.  ــذار می ش ــاه واگ م
واگــذاری  قابــل  پروژه هــای  بــه  اشــاره  بــا  رودری  جعفــر 
ــروژه  ــون 110 پ ــار داشــت: تاکن ــی اســتان اظه دســتگاه های اجرای

قابــل واگــذاری بــه تصویــب ســتاد اقتصــاد مقاومتــی اســتان رســیده 
ــت. ــده اس ــاغ ش ــی اب ــتگاه های اجرای ــه دس و ب

وی بــا اشــاره بــه فرآینــد واگــذاری ایــن پروژه هــا گفــت: در مرحلــه 
اول گــزارش واگــذاری از ســوی دســتگاه ها مربوطــه تنظیــم و پــس 

از آن فراخوان هــای ازم صــادر شــده اســت.
ــزود:  ــان اف ــتان کرم ــزی اس ــت و برنامه ری ــازمان مدیری ــس س رئی

پــس از مراجعــه و تعییــن ســرمایه گذار مناســب بــرای ایــن 
ــود. ــد می ش ــا منعق ــذاری پروژه ه ــرای واگ ــا ب ــا قرارداده پروژه ه

ــتان  ــذاری در اس ــل واگ ــا قاب ــتر پروژه ه ــه بیش ــان اینک ــا بی وی ب
ــد انجــام  ــت: فرآین ــان اســت گف ــه حــوزه ورزش و جوان ــوط ب مرب
کار در اســتان بــه گونــه ای اســت کــه تــا پایــان بهمــن مــاه تمامــی 
پروژه هــای قابــل واگــذاری اســتان کرمــان، واگــذار و نهایــی شــود.

فرآیند واگذاری تمامی پروژه های قابل واگذاری کرمان تا بهمن نهایی می شود 
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️خاطرات 
کار️ زمــان️ امــام️ بــرای️ ️مــن️

! ! ! میکنــم
یادمــه️یــه️بــار️بــه️حــاج️مهــدی️
گفتــم:️وقتــی️شــهدا️را️بــرای️
بعض️یهــا️ م️یآوردنــد️ تشــییع️
جبهــه️ تــوی️ تــو️ م️یگوینــد:️

نم️یکنــی!!!️ کاری️
جلــو️ م️یفرســتی️ را️ ودیگــران️
تــا️خــودت️کشــته️نشــوی️گفــت:️

ــم. ــی️کن ــان️کار️م ــام️زم ــم️ام ــرای️ارباب ــن️ب م
اگــر️اربــاب️مــن️را️قبــول️کنــد️کــه️شــهید️م️یشــوم️و️اگــر️

قبــول️نکنــد️کــه...️
️بگویند. بگــذار️مردم️هرچی️م️یخواهند

یادی از یک شهید

رحلت جانسوز نبی تسلیت
خون️دل️از️فاق️قلم️شد️روان️️️️️️️️️️

ز️رحلت️خاتم️پیغمبران
ز️رحلت️ماه️جهانتاب️دین️️️️️️️️️️

روشن️از️این️ماه،️سما️و️زمین
جهل️چو️شد️چیره️بر️افکار️خلق️️️️️️️️️️

بت️به️سر️خانه️و️بازار️خلق
حکم️نبوت️به️محمد)ص(️رسید️️️️️️️️

️️)ماِه️فروزان(️به️سر️)شب(️دمید
بار️امانت️چو️گرفت️از️خدا️️️️️️️️

️️همای️رحمت️شده️بر️بنده️ها
محمد)ص(️است️و️رحمُت️العالمین️️️️️

️️️کز️دو️لبش️روان️شد️احکام️دین
)امین️خالق(️پسر️)آمنه(️️️️️️️️️️️

️رسول️اکرم️پدر️فاطمه)س(
)حبیب️حق(️آمد️و️منبر️نشست️️️️️️️️️

️بر️بت️پرستی️زد️و️بت️را️شکست
نام️بت️افتاد،️ز️نام️خدا️️️️️️️️️️️

️جامعه️نوشد️ز️کام️خدا
نور️کامش️چو️به️دلها️رسید️️️️️️️️

️️بردگی️برد️و️بندگی️آفرید
که️زد️به️)درد️روح(️مردم️دوا️️️️️️️️

️️قبله️شد️از️بتکده️سوی️خدا
عوض️شد️آن️شیوه️و️راه️بشر️️️️️️️

️️️زندگی️در️راه️خدا️معتبر
محمد)ص(️آورده️خط️مستقیم️️️️️️️

️️️بیهوده️رفتن️عبث️است️و️عقیم
تاریخ️شد️عوض️ز️آیین️نو️️️️️️️️

️️راه️مشخص️شد️از️این️دین️نو
کمال️ادیان️همه️با️محمد)ص(️️️️️

️️️️️در️همه️جا️بعد️از️خدا️محمد)ص(
محمد)ص(️است️محبوب️پروردگار️️️️

️️️️)لیل(️شد️از️کام️ایشان️)نهار(
می️رسد️از️عرش️ندایی️رسا️️️️️️️️

️️برکت️دنیا️ز️دم️انبیا
تا️ملک️الموت️رسید️به️حضور️️️️️️️️

️گفت️محمد)ص(️شده️وقت️عبور
دین️زتو️تکمیل️و،️تمام️است️کار️️️️

️️️️عرش️به️دیدار️تو️در️انتظار
با️ملک️الموت️هماواز️شد️️️️️️

️️️️دعوت️حق️بود️و️سفر️ساز️شد
پر️زد️از️این️عالم️خاکی️نبی️️️️️️️️

️️داده️رسالت️را️به️دست️علی)ع(
روح️بلندش️همه️جا️منجلی️ست️️️️️️️️️

️آینه️ی️خدا️که️مردنی️نیست
اذان️و️گلدسته️ز️نامش️بلند️️️️️️️

️️️نماز️با️ذکر️نبی️ارجمند
)چشم️بصیرت(️به️تماشا️بیا️️️️️️

️️️️زنده️ترین️بعد️از️خدا️مصطفی
ز️)چشم️سر(️رفت️و️جهان️در️عزا️️️️️️️

️خون️دل️آمد️ز️قلم️بر️عزا
خامه️ی️)نقاش(️دو️خط️گر️نوشت

قطره️ای️از️بحر️پیمبر️نوشت
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امام هشتم
عرض️سام️ای️پسر️فاطمه)س(️️️️️️️️

عنایتت️شامل️حال️همه
بر️همگان️می️طلبی️سعادت️️️️️️

️️سعادت️آید️ز️پی️هدایت
تو️وارث️محمد)ص(️امینی️️️️️️

️️امام️راه️و️مقتدای️دینی
دین️ز️شما️مشعل️مردم️شده️️️️️️

️️در️عمل️و️در️دل️مردم️شده
آل️محمدید)ص(️و،️حق️با️شما️️️️️

️️️تفسیر️قرآن️و️کام️خدا
قبله️ی️حاجات️و️امین️مردم️️️️

️️️️هستی️امام️هشتمین️مردم
سفینه️ی️نجات️امت️تویی️️️️️️

️️دریای️مواج️نجابت️تویی
بارگه️تو️کعبه️ی️عارفان️️️️️️️

️زیارت️تو️حج️بینوایان
تو️قبله️ی️ِمهر️و،️امام️رضایی️️️️️️️

️آینه️ی️خدا،️تو️حق️نمایی
دنیا️چو️کوزه️بود️و️بی️ظرفیت️️️️️️

️️نداشته️درک️و️فهم️و️قابلیت
توطئه️ی️حذف️شما️ورق️خورد️️️️️

️️️دشمن️از️این️توطئه️سودی️نبرد
شهادت️از️شما️شده️مفتخر️️️️️️️

️پرده️ای️از️ابر️به️روی️قمر
پیکر️از️این️خانه️اگر️شد️نهان️️️️️️️

️روح️شما️ُمشِرف️بر️بندگان
از️)همه️جا️رانده(️بخواند️تو️را️️️️️️️

️طبیب️درِد️)مانده(️داند️تو️را
اگر️نبود️سلسله️ی️امامت️️️️️️

️️چنبره️می️زد️همه️جا️ضالت
امامت️آمد️زندگی️جان️گرفت️️️️️

️️️روشنی️از️پرتو️قرآن️گرفت
دست️تو️)نقاش(️بدامن️گل️️️️️️

️️گر️برسد،️تو️دیده️ای️تکامل
کمال️دین️و️زندگی️با️امام

جز️در️این️خانه️مرو،️والسام
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カもヮ執枢唱 桧済処
️تنهــا️اعــام️ایــن️جملــه️کــه️جبــران️عقــب️ماندگــی️هــای️
ــتاندار️ ــرف️اس ــت️از️ط ــف️اس ــد️کار️مضاع ــان️نیازمن ــتان️کرم اس
ــی️ ــب️ماندگ ــه️عق ــه️ب ــن️جمل ــاد️ای ــت.️در️نه ــی️نیس ــرم️کاف محت
ــاً️ ــارج️و️صراحت ــت️خ ــن️حال ــتی️از️ای ــده️،️بایس ــاره️ش ــتان️اش اس
ــور️ ــای️کش ــتان️ه ــه️اس ــان️از️هم ــتان️کرم ــه️اس ــود️ک ــراف️ش ️اعت
عقــب️افتــاده️تــر️اســت️.️و️در️تحلیــل️جامــع️و️کارشناســی️
️عوامــل️و️دایــل️عقــب️ماندگــی️معیــن️و️بــدون️تعــارف️مشــخص️

شوند.️
ــی️ ــب️ماندگ ــل️عق ــناخت️از️عوام ــردن️ش ــدا️ک ــم️پی ــا️عل ــا️ب تنه
ــن️از️ ــک️گرفت ــا️کم ــوان️ب ــه️میت ــت️ک ــده️اس ــب️نگهدارن ــا️عق و️ی
اندیشــمندان،️مبتکــران،️متخصصــان️و️صاحــب️نظــران️بــرای️
جبــران️و️یــا️عبــور️از️عقــب️ماندگــی️برنامــه️ریــزی️و️اقــدام️نمــود.️
از️نظــر️اینجانــب️یکــی️از️عوامــل️و️پارامترهائــی️کــه️ســبب️عقــب️

ــت.️ ــوده️اس ــرو️ب ــده️وزارت️نی ــتان️ش ــی️اس افتادگ
برنامــه️ریــزی️غلــط️و️نفــوذ️فســاد️در️تمامــی️عرصــه️هــای️مرتبــط️
️نمــوده،️ ️فراهــم ️ای️خــاص ️ثــروت️عــده ️بــرای️رشــد ️آب️شــرایط️را بــا
️اکثریــت️جامعــه️شــهری️و️روســتائی️در️بحــران️کمبــود️ و️در️عــوض

️انــد.️ حتــی️آب️شــرب️قــرار️گرفتــه
قطعــاً️تــا️زمانیکــه️انحــراف️آب️ســد️هلیــل️بجــای️تامیــن️آب️حــق️
آبــه️بــران️جیرفتــی️بــه️شــرکت️احیــاء️اراضــی️واگــذار️گــردد,️آزاد️
ــا️ســد️هــای️خاکــی️ گذاشــتن️اجــرای️هــر️طــرح️️آبخیــز️داری️وی
در️حــوزه️آبریــز️ســد️هلیــل️،️مطــرح️نمــودن️طــرح️ســد️صفــارود️
بــدون️تطبیــق️بــا️مطالعــات️جامــع️پــروژه️ســد️هلیــل،️چــاه️هــای️
ــس️ ــت️ذوب️م ــتن️دس ــاز️گذاش ــوره،️ب ــای️ک ــاز،️چاهه ــر️مج غی
ــرداری️ ــره️ب ــاز️و️به ــر️مج ــاز️و️غی ــه️مج ــی️روی ــای️ب ــرای️حفاریه ️ب
غیــر️اســتاندار️از️آبــه️ســفره️هــای️زیرزمینــی️و️ذخیــره️نمــودن️اب️

️ارتفــاع️هفتــاد️متــر،️ ️بــه ســفره️هــای️زیــر️زمینــی️در️مخــزن️ســدی
عــدم️توجــه️بــه️مطالعــه️حــوزه️هــای️آبریــز️اســتان️و️مهــار️آبهــای️
ــتان️ ــروزه️اس ــده️ام ــاد️ش ــکات️ایج ــه️مش ــه️و️هم ــطحی️,️هم س

کرمــان️در️ارتبــاط️بــا️آب️هســتند.️
️تــا️زمانیکــه️ایــن️مشــکات️ایجــاد️شــده️بررســی،️ارزیابــی️و️
ــنهاداتی️در️ ــده️پیش ــرای️آین ــوان️️ب ــی️ت ــوند،️نم ــدی️نش ــع️بن جم

ــران️آب️ ــار️بح ــن️آب️و️مه ــوص️تامی خص
طراحــی️و️ارائــه️نمــود.️بدیهــی️اســت️کــه️
ــه️ای️ ــن️پروس ــودن️چنی ــی️نم ــس️از️ط پ

ــود. ــز️نم ــف️را️تجوی ــوان️کار️مضاع میت

 مهندس حسن اشرف گنجوئی 
 کارشناس رسمی و محقق تامین آب

آقای استاندار عقب ماندگی کرمان چگونه جبران می شود 
نوش داروی اسام

همـه️جاندارانـی️را️کـه️خداونـد️آفریـده️و️در️روی️زمین️جای️
داده️اسـت️،️یـک️ویژگـی️هماننـد️دارنـد️و️آن️هـم️بّچـه️دار️
️پروریـدن️و️جانشـین️خویش️سـاختن️ ️بـه️جـان️و️دل شـدن️و
اسـت.️انجـام️ایـن️کار️را️در️همـه️جانـداران️از️حشـرات️تـا️
پرنـدگان️،️خزنـدگان️،️جانـوران️،️گیـاه️خـوار️،️گوشـتخواران️
️.️و️غریزه️جنسـی️که️کنشـگر️ ️بخوبـی️دید ️تـوان ️آبزیـان️مـی و
️به️سـامان️می️ ️️در️همه️جانداران ️باشـد ️بّچـه️مـی ️آوردن پدیـد
️نشـده️ ️از️جانوران️دیده ️ای باشـد️و️هرگـز️در️میـان️هیچ️گونـه

️.️ ️ببرند ️بـکار ️آوردن ️بّچـه ️بجـز ️بـه️راه️دیگـری ️آنـرا کـه
عنـف️ بـه️ تجـاوز️ ندارنـد،️ گرایـی️ همجنـس️ ️جانـوران️
️خودشان️ ️گونه ️از ️گروهی ️با ️کنند، ️نمی ️آزاری ️کودک ️نمایند، نمی
️نباشـد️نمـی️آمیزنـد،️هرگـز️بـه️جفت️یا️همسـر️خـود️خیانت️
نمـی️کننـد،️خـود️ارضایـی️ندارنـد️و️در️ایـن️غریـزه️کارشـان️
درسـت️و️بسـامان️سـامان️اسـت️و️کـردار️و️رفتـار️انسـان️هـا️
️پیدایـش️در️روی️زمیـن️ ️نخسـتین️آفرینـش️و در️هـزاره️هـای
️نیـز️زندگـی️و️ ️امـروزه ️اسـت️و ️بـوده ️بـه️سـامان همیـن️گونـه
رفتـار️و️کـردار️کسـانی️کـه️خداشـناس️و️دینـدار️و️مسـلمان️
️باشـد️ ️آایش️می ️بـی ️پـاک️و ️نیـز ️باورمنـد️هسـتند راسـتین️و
️و️از️زشـتی️هـا️و️پلیـدی️هـا️یـاد️شـده️در️کارشـان️دیـده️

نمی️شود.
️اندیشـه️ ️:️مکتب️های️زائیده ️باید️گفـت ️افسـوس ️بـا️دریغ️و اّمـا
️باشـد️ ️لیبرالیسـم️می ️آنها ️ترین ️بدتریـن️و️زشـتکار بشـری️کـه
️به️ ️بدنام️کـرده️و ️نامیـده️شـده ️اشـرف️مخلوفـات انسـان️را️کـه
️بـرده️و️وا️داشـته️تـا️کارهـا️و️رفتارهایی️را️ زیـر️خـط️جانـوری

️.️ ️آنها️روی️مـی️گردانند ️از انجـام️دهنـد️کـه️جانـوران
️لیبرالـی️کشـور️داری️مـی️شـود️سـه️ ️بـه️روش در️آمریـکا️کـه
و️ نشسـت️ پـِس️ اش️ گنگـره️ و️ سـنا️ و️ نماینـدگان️ مجلـس️
️این️کار️ ️اند️کـه ️قانونی️کرده برخاسـت️هـا️همجنـس️گرایـی️را
️نمی️ ️️خوکان️و️خـران️هم️دیده ️ترین️جانـوران ️پسـت در️میـان
️فمنیسـم️چهار️و️ ️اش ️توله ️لیبرالیسـم️و ️بنـام ️آمریـکا ️.️در شـود
نیـم️میلیون️زن️سـیه️روز️را️پروانه️کار️پوشـک️جنسـی️مردان️
️از️آنهـا️مالیات️هم️ هـرزه️و️دژخـوی️و️دژخیـم️شـدن️را️داده️و
️از️جانـوران️ ️ایـن️کار️زشـت️را️هیـچ️گروهـی ️،️کـه مـی️گیرنـد
انجـام️نمـی️دهنـد️.️در️آمریـکا️زنـان️هنـر️پیشـه️و️بازیگـران️
سـینمایی️اش️بـا️سـگ️و️اسـب️آمیزش️مـی️کننـد️و️عکس️و️
️به️سراسـر️جهان️ ️ارضایی️آنـان️را ️اسـب ️ارضایـی️و فیلـم️سـگ
می️فروشـند️و️می️کوشـند️این️کار️زشـت️سـگ️ارضایی️را️به️
️بازیگران️ ️پیشـه️و ️بـه️زنان️هنر ️فیلم️ها کمـک️همیـن️عکـس️و
سـینمایی️دیگر️کشـورها️آمـوزش️دهند.️که️بایـد️گفت️چنین️
زشـتکاری️در️میـان️جانـوران️دیده️نمـی️شـود.️همچنین️باید️
️به️عنـف،️خیانت️ گفـت️کـه️در️آمریـکا️کـودک️آزاری️،️تجـاوز
️اینهـا️همه️را️ ️اسـت️که ️فـراوان ️ندارند بـه️همسـر️کـه️جانـوران
️اندیشـه️ ️نوشـت.️و️همین ️لیبرال️آنجـا ️بـه️پـای️حکومـت بایـد
️اسـتوار️خانـواده️را️در️جهان️ ️اسـت️که️پایگاه ️لیبرالیسـم ناپاک
ُسسـت️و️دچـار️فروپاشـی️سـاخته️و️طاقهـای️نـاروا،️جنـگ️
و️سـتیز️هـای️زنـان️و️شـوهران️و️میـان️پـدران️و️مـادران️و️
️اعتیادها،️خودکشـی️هـا️و️هزاران️ فرزنـدان،️آوارگـی️دختـران،

️.️ ️آورده ️پدیـده ️بـی️درمـان️را ️آسـیب درد️و
نویسنده : کیخسرو شهریاری

**************************

حکایت پندآموز 
»استادان عارف«

یکـی️از️مریـدان️عـارف️بزرگـی،️در️بسـتر️مـرگ️اسـتاد️از️او️
پرسـید:️موای️من️اسـتاد️شـما️کـه️بود؟عـارف:️صدها️اسـتاد️

داشـته️ام.
️اسـت؟️ ️بـر️شـما️گذاشـته ️بیشـتری ️تأثیـر ️اسـتاد مریـد:️کـدام
عـارف️اندیشـید️و️گفـت:️در️واقـع️مهمتریـن️امـور️را️سـه️نفر️

بـه️مـن️آموختند.
اولین️استادم️یک️دزد️بود.

و️ نداشـتم️ کلیـد️ و️ رسـیدم️ خانـه️ بـه️ هنـگام️ دیـر️ ️شـبی️
️او️ ️از ️برخـوردم، ️به️مـردی ️بیـدار️کنم. نمـی️خواسـتم️کسـی️را
️او️در️چشـم️بـر️هـم️زدنـی️در️خانـه️را️بـاز️ کمـک️خواسـتم️و
️بیاموزد.️ ️به️مـن ️ایـن️کار️را ️ازاو️خواسـتم کـرد.️حیـرت️کردم️و
گفـت️کارش️دزدی️اسـت.️دعـوت️کـردم️شـب️در️خانـه️مـن️
بمانـد.️او️یـک️مـاه️نـزد️مـن️مانـد.️هـر️شـب️از️خانـه️بیـرون️
️نیامد.️ ️برمـی️گشـت️مـی️گفت️چیـزی️گیـرم میرفـت️و️وقتـی
️او️را️ فـردا️دوبـاره️سـعی️می️کنـم.️مـردی️راضی️بـود️و️هرگـز

افسـرده️و️نـاکام️ندیدم.
دوم️سگی️بود.

سـگ️هـرروز️بـرای️رفع️تشـنگی️کنـار️رودخانـه️می️آمـد،️اما️
بـه️محض️رسـیدن️کنـار️رودخانه️سـگ️دیگـری️را️در️آب️می️
️بـه️خاطـر️ دیـد️و️مـی️ترسـید️و️عقـب️مـی️کشـید.️سـرانجام

از️ بیش️ تشـنگی️
️به️ ️این️مشـکل️روبه️رو️شـود️و️خـود️را ️با ️تصمیـم️گرفـت حـد،

آب️انداخـت️و️در️همیـن️لحظه️تصویر️سـگ️نیز️محو️شـد.
استاد️سوم️من️دختر️بچه️ای️بود.

دختـر️بچـه️بـا️شـمع️روشـنی️بـه️طـرف️مسـجد️مـی️رفـت.️
بلـه. ای؟گفـت️: کـرد️ه روشـ️ن ر️ا شـم️ع ایـ️ن ️️خـود️ت پرسـیدم:

️اینکه️ ️از ️بیامـوزم️گفتم:️دخترم️قبـل ️او️درسـی ️به ️اینکـه بـرای
روشـنش️کنـی️خامـوش️بـود،️میدانـی️شـعله️از️کجـا️آمـد؟️

️پرسـید: ️از️مـن دختـرک️خندیـد،️شـمع️را️خامـوش️کـرد️و
️بـود️کجـا️ ️اینجـا ️اان ️ای️کـه ️بگوییـد️شـعله ️توانیـد شـما️مـی
️لحظـات️ ️آن️شـمع،️در ️انسـان️هـم️ماننـد ️فهمیـدم️کـه رفـت؟
️نمیداند️ ️امـا️هرگز خاصـی️آن️شـعله️مقـدس️را️در️قلبش️دارد،

...️ ️از️کجـا️مـی️آید چگونـه️روشـن️میشـود️و

تهیه و تنظیم : محمود جعفری از کوهبنان

سخن زمان
خرد️خوار️است️و️ثروت️هست️مقبول️️

️بدنیا️حق️را️می️زند️پول
خریداری️ندارد️حرف️نادار️️

️قبول️است️هر️چه️فرمود️مرد️پولدار
نداری️این️زمان️هست️پردد️تحمل️کن️سهم️تو️مرد️

تحمل️کن️جهالت️همره️زور️بکن️باور️که️آرامش️فقط️گور
برای️خرج️مردن️کن️پس️انداز️️

️بساز️گوری️که️بنمایی️ت️تو️پرواز
پس️از️مرن️بکن️پرواز️از️گور️️️
که️اندر️زندگی️دیدی️شما️زور

کشید️رنج️اندر️زندگانی️پس️از️مردن️شوی️تو️جاودانی️️
بکش️رمز️زمانه️حمزه️امروز️️

️تحمل️سهم️تو️تا️روز️نوروز
حمزه فریفته 

www.teetr.ir

میدونى محبوبترین نشریه کرمانى کدومه؟!
www.teetr.ir

میدونى محبوبترین نشریه کرمانى کدومه؟!

 در نشست عمومی شورای شهر کرمان مطرح شد 
مؤیدی : وضعیت پرداختی مردم در زمین های کمتر از 500 متر مربع را مشخص کنید

ــهر️ ــورای️ش ــس️ش ــاد️رئی ــد️فرش محم
ــه️ ــلیت️ب ــرض️تس ــن️ع ــان️ضم کرم
️اقدامــات️ ️از ️اربعیــن️حســینی مناســبت
شــهرداری️و️اعــزام️نیــرو️و️برپایــی️
موکــب️بــرای️خدمــت️رســانی️بــه️

ــرد️. ــگزاری️ک ــا️سپاس ــن️کرب زائری
ســید️مهــران️عالــم️زاده️شــهرداری️
ــه️ ــهرداری️ب ــی️ش ــای️خدمات ــر️از️نیروه ــزام80️️نف ــان️از️اع کرم
کربــا️بــرای️اولیــن️بــار️خبــرداد️همچنیــن️اعــزام️ماشــین️️آات️
و️راه️انــدازی️موکــب️بــا️تمــام️امکانــات️را️از️دیگــر️خدمــات️
ــمرد️.️ ــر️ش ــن️ب ــاده️روی️اربعی ــن️پی ــه️زائری ــان️ب ــهرداری️کرم ش
ــرکت️ ــرای️ش ــوس️ب ــتگاه️اتوب ــاص30️️دس ــن️از️اختص وی️همچنی
️اربعیــن️و️شــرکت️کننــدگان️در️ کننــدگان️در️همایــش️جامانــدگان
️تمهیــدات️ازم️ :️ ️افــزود ️تــا️جوپــار️خبــر️داد️و ️از️کرمــان پیــاده️روی

.️ ️اســت ️نظــر️گرفتــه️شــده ️ایــن️مراســم️در ️بــا️شــکوه ️برپایــی بــرای
مهنــدس️خــدادادی️عضــو️دیگــر️شــورای️شــهر️از️پیگیــری️بــرای️
ــاماندهی️ ــان️س ــزود️:️متکدی ــرداد️و️اف ــان️خب ــاماندهی️متکدی س
ــد️ ــف️رون ــای️مختل ــاز️در️اردوگاهه ــاس️نی ــد️و️براس ــد️ش خواهن
بهبــودی️را️طــی️خواهنــد️کــرد،️همچنیــن️وی️از️وضعیــت️
کــودکان️کار️خبــر️داد️و️گفــت️:️از️بیــن️کــودکان️کار️جمــع️آوری️
شــده️فقــط2️️نفــر️ایرانــی️بودنــد️و️بقیــه️اتبــاع️بیگانــه️هســتند️.

مهنــدس️میرحســینی️)️عضــو️شــورای️شــهر(️هــم️در️ایــن️جلســه️
ــه️ ــود️را️ب ــه️محم ــازار️قلع ــمالی️ب ــه️ش ــاء️بدن ــت️و️احی ــژده️مرم م
ــی️ ــراث️فرهنگ ــارت️می ــا️نظ ــم️ب ــن️مه ــه️ای ــان️داد️ک ــردم️کرم م

ــد️. ــد️ش ــام️خواه انج
ــودک️ ــرای️ک ــت:️فرهنگس ــهر(️گف ــورای️ش ــری️)عضوش ــم️ل خان
ــد️ ــاد️خواه ــان️ایج ــودکان️و️نوجوان ــرورش️ک ــون️پ ــک️کان ــا️کم ب
ــان️ ــوان️میزب ــه️عن ــیرجان️ب ــهر️س ــه️داد:️ش ــان️ادام ــد،️ایش ️ش

ــه️ ــان️در️زمین ــای️جه ــهرداری️ه ش
ــراز️ ــت️وی️اب ــده️اس ــاب️ش ــر️انتخ هن
امیــدواری️کــرد️کــه️مســئوان️از️این️
فرصــت️بــرای️افزایــش️گردشــگری️و️
افزایــش️پتانســیل️کرمــان️و️همچنین️
خواهــر️خواندگــی️کرمــان️بــا️یکــی️از️

ــد.️ ــتفاده️کنن ــا️اس ــهرهای️دنی ش
آقــای️مؤیــدی️عضــو️شــورا️هــم️ضمــن️قرائــت️مصاحبــه️اعضــای️

شــورای️شــهر️بــا️خبرگــزاری️ایســنا️در️
تاریــخ98/6/9️️خواســتار️رســیدگی️هــر️
ــت️ ــت️پرداخ ــه️وضعی ــریعتر️ب ــه️س چ
ــر️از️ ــای️کمت ــکان️زمینه ــهم️مال قدرالس

ــد️. ــع️ش 500️مترمرب
خبرنگار : مقیمی نژاد

اداره کل ثبت اسناد و اماک استان کرمان
   مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بم )637271(
ــم️ ــوان️ب ــی️ش ــی️وپروتئین ــای️لبن ــرکت️فراورده ــرات️ش ــی️تغیی آگه
ــی️ ــه️مل ــت687️️و️شناس ــماره️ثب ــه️ش ــدود️ب ــئولیت️مح ــا️مس ــرکت️ب ش
10630061619️بــه️اســتناد️صورتجلســه️مجمــع️عمومــی️عــادی️
بطــور️فــوق️العــاده️مــورخ1397/09/17️️تصمیمــات️ذیــل️اتخــاذ️شــد️:️
1-آقــای️عبــاس️پورحاتمــی️بــه️شــماره️ملــی3110194961️–آقــای️محمــد️پورحاتمــی️

ــاب️ ــال️انتخ ــدت️دوس ــرای️م ــره️ب ــت️مدی ــاء️هیئ ــمت️اعض ــه️س ــی3111047164️️ب ــماره️مل ــه️ش ب
ــازرس️اصلــی️ ــه️ســمت️ب ــه️شــماره️ملــی3111353370️ب ــم️پــری️صیــادی️زاده️ب ــد.2️-خان گردیدن
️بــرای️مــدت️ ️البــدل ️بــازرس️علــی ️بــه️شــماره️ملــی3110207877️بــه️ســمت ️پورحاتمــی وآقــای️علــی
ــاک️اســتان️کرمــان️مرجــع️ثبــت️ ــد.️اداره️کل️ثبــت️اســناد️و️ام ــی️انتخــاب️گردیدن ــال️مال ــک️س ی

ــم️)637271( ــاری️ب ــات️غیرتج ــا️و️موسس ــرکت️ه ش

****************************

اداره کل ثبت اسناد و اماک استان کرمان 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )640177(

ــتان️️️ ــس️اس ــع️م ــان️صنای ــی️کارکن ــرکت️کارآفرین ــرات️ش ــی️تغیی آگه
کرمــان️شــرکت️تعاونــی️بــه️شــماره️ثبــت9257️️و️شناســه️ملــی️
10630150020️بــه️اســتناد️صورتجلســه️مجمــع️عمومــی️عــادی️بطــور️
ــماره98/3584️️ ــه️ش ــه️نام ــم️ب ــورخ1398/06/21️️منض ــاده️م ــوق️الع ف
ــان️ ــتان️کرم ــی️شهرس ــاه️اجتماع ــاون️کار️و️رف ــورخ98/7/10️️اداره️تع م

گردیدنــد:️ انتخــاب️ ســال️ ️3 مــدت️ بــرای️ ذیــل️ قــرار️ بــه️ مدیــره️ هیئــت️ اعضــاء️ الــف-️
خانــم️فاطمــه️خیراندیــش️زرنــدی️بشــماره️ملــی3051118559️️-️ســیداحمد️مجــدزاده️کوهبنانــی️
️اصلی️و️رســتم️ ️اعضــاء ️بعنــوان ️بشــماره2992375667️ بشــماره2991990031️️-حســین️میراحمــدی
ــی2994105365️️ ــماره️مل ــدان️بش ــرین️خاک ــی3031807261️️ونس ــماره️مل ــر️بش ــی️جهانگی نخع

بعنــوان️اعضــاء️علــی️البــدل
ب-الیــاس️طاهــری️بشــماره️ملــی1817947771️بعنــوان️بــازرس️اصلــی️و️محمدمجیبیــان️بشــماره️
ــدند.️ ــاب️ش ــی️انتخ ــال️مال ــدت️یکس ــرای️م ــدل️ب ــی️الب ــازرس️عل ــوان️ب ــی3051035361️️بعن مل
ج-تعــداد️اعضــا️از9️️بــه8️️نفــر️و️ســرمایه️شــرکت️از18000000️ریــال️بــه16000000️ریــال️کاهــش️
️اداره️ثبــت️شــرکت️هــا️و️موسســات️غیرتجــاری️ ️اســتان️کرمــان ️امــاک ️اســناد️و ️اداره️کل️ثبــت یافــت.

ــان️)640177( کرم

  اداره کل ثبت اسناد و اماک استان کرمان
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )637273(

ــی️ ــرکت️تعاون ــان️ش ــاورزی️گاوداران️کرم ــرکت️کش ــرات️ش ــی️تغیی آگه
ــتناد️ ــه️اس ــی10630080883️️ب ــه️مل ــت1122️️و️شناس ــماره️ثب ــه️ش ب
صورتجلســه️مجمــع️عمومــی️عــادی️ســالیانه️مــورخ1397/12/09️️
منضــم️بــه️نامــه️شــماره205/20/342/192441️️مــورخ97/12/22️️
ــل️ ــرار️ذی ــه️ق ــره️ب ــت️مدی ــاء️هیئ ــان️الف-اعض ــتان️کرم ــتائی️شهرس ــاون️روس اداره️تع

بــرای️مــدت3️️ســال️انتخــاب️گردیدنــد:️آقــای️رضــا️ایرانمنــش️باکــد️ملــی2993518062️️و️آقــای️
ــا️ ــادی️ب ــرف️آب ــتمی️ش ــن️رس ــای️حس ــی2992959359️️و️آق ــی️باکدمل ــجاعی️باغین ــدی️پورش مه
ــی️ ــا️کدمل ــی️ب ــدی️هینمائ ــد️احم ــای️محم ــی️و️آق ــای️اصل ــمت️اعض ــه️س ــی2993055615️️ب کدمل
2993289209️و️آقــای️محمدرضــا️میرزائــی️پارســا️بــا️کدملــی2993613480️️بــه️ســمت️اعضــای️
علــی️البــدل️ب-️آقــای️محمــد️زنگــی️آبــادی️باکدملــی2993590022️️بــه️ســمت️بــازرس️اصلــی️و️
آقــای️محمــد️حقیقــی️نــژاد️باکدملــی2990737758️️بــه️ســمت️بــازرس️علــی️البــدل️بــرای️مــدت️
ــرار️ ــب️ق ــورد️تصوی ــال96️️م ــی️س ــای️مال ــه️و️صورته ــد.️ج-ترازنام ــاب️گردیدن ــی️انتخ ــال️مال یکس
️ثبــت️شــرکت️هــا️و️موسســات️غیرتجــاری️ ️اداره ️اســتان️کرمــان ️امــاک ️اســناد️و ️ثبــت ️اداره️کل گرفــت.

ــان️)637273( کرم
****************************

  اداره کل ثبت اسناد و اماک استان کرمان 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )637272(
ــی️ ــرکت️تعاون ــان️ش ــاورزی️گاوداران️کرم ــرکت️کش ــرات️ش ــی️تغیی آگه
ــتناد️ ــه️اس ــی10630080883️️ب ــه️مل ــت1122️️و️شناس ــماره️ثب ــه️ش ب
️نامــه️شــماره️ ️بــه صورتجلســه️هیئــت️مدیــره️مــورخ1397/12/09️️منضــم
ــان️ ــتان️کرم ــتائی️شهرس ــاون️روس ــورخ97/12/22️️اداره️تع 205/20/342/192441️م

ــه️ســمت️رئیــس️ ــران:️آقــای️رضــا️ایرانمنــش️باکــد️ملــی2993518062️️ب الف-تعییــن️ســمت️مدی
هیئــت️مدیــره️آقــای️مهــدی️پورشــجاعی️باغینــی️باکدملــی2992959359️️بــه️ســمت️نائــب️رئیــس️
هیئــت️مدیــره️آقــای️حســن️رســتمی️شــرف️آبــادی️بــا️کدملــی2993055615️️بــه️ســمت️منشــی️
ــه️ ــی6079696134️️ب ــماره️مل ــه️ش ــی️ب ــجاعی️باغین ــعود️پورش ــای️مس ــاب️آق ــره️انتخ ــت️مدی هیئ
ســمت️مدیرعامــل️ب-️کلیــه️اســناد️و️اوراق️تعهــدآور️بــه️اســتثنای️مواردیکــه️هیئــت️مدیــره️بمنظــور️
اداره️امــور️جــاری️شــرکت️ترتیبــی️خــاص️داده️باشــد️بــا️امضــاء️مدیرعامــل️و️رئیــس️هیئــت️مدیــره️
معتبــر️خواهــد️بــود.️اوراق️عــادی️شــرکت️بــا️امضــاء️مدیرعامــل️اســت️مگــر️مراســات️هیئــت️مدیــره️
کــه️بــه️امضــاء️رئیــس️هیئــت️مدیــره️صــورت️خواهــد️گرفــت.️اداره️کل️ثبــت️اســناد️و️امــاک️اســتان️

کرمــان️اداره️ثبــت️شــرکت️هــا️و️موسســات️غیرتجــاری️کرمــان️)637272(

مصاحبــه️رادیویــی️مدیــر️عامــل️بــرق️
ــوص️ ــان️در️خص ــتان️کرم ــوب️اس جن
راه️انــدازی️ســامانه️هــای️خورشــیدی️

تحــت️حــوزه️عملیاتــی️شــرکت
بــه️گــزارش️روابــط️عمومــی️شــرکت️
ــتان️ ــوب️اس ــرق️جن ــروی️ب ــع️نی توزی
کرمــان،️عبدالوحیــد️مهــدوی️نیــا️
ــن️ ــو️روش ــا️رادی ــه️ای️ب ــی️مصاحب ط
ــامانه️ ــوص️س ــان️در️خص ــتان️کرم اس
ــده️ ــدازی️ش ــیدی️راه️ان ــای️خورش ه
حــوزه️ تحــت️ شهرســتان️ ️16 در️
نمــود:️ بیــان️ شــرکت️ عملیاتــی️
روی️ بــر️ مــا️ کشــور️ خوشــبختانه️
ــرار️دارد️ کمربنــد️خورشــیدی️دنیــا️ق
و️اســتان️کرمــان️نیــز️در️ذوذنقــه️
ــور️ ــیدی️کش ــرژی️خورش ــی️ان طای
اســت️بــه️طــوری️کــه️میانگیــن️

ســطح️ روی️ در️ دریافتــی️ انــرژی️
ــر️ ــو️وات️ب ــج️کیل ــش️از️پن ــن️بی زمی

ــد. ــی️باش ــع️م ــر️مرب مت
اســتان️ اینکــه️ بیــان️ بــا️ وی️
بهتریــن️ از️ یکــی️ کرمــان️
خصــوص️ در️ هــا️ ️جایــگاه️
ســرمایه️گــذاری️در️خصــوص️انــرژی️
خورشــیدی️را️دارا️مــی️باشــد️گفــت:️
تعــدادی️از️ســامانه️هــای️خورشــیدی️
بــه️شــبکه️ ️نصــب️شــده️متصــل️
نمــی️باشــند️کــه️ایــن️مــوارد️بیشــتر️
فاصلــه️ کــه️ روســتاهایی️ بــرای️
دارنــد️ بــرق️ شــبکه️ از️ طوانــی️
اســتفاده️مــی️شــود️و️ایــن️شــرکت️تا️
کنــون️حــدود33️️روســتا️را️بــا️نصــب️
461️ســامانه،️تامیــن️بــرق️کــرده️
ــوص️ ــن️خص ــه️در️ای ــتبه️طوریک اس
ــای️ ــرکت️ه ــن️ش ــام️اول️را️در️بی مق
توزیــع️بــرق️کشــور️دارا️مــی️باشــیم.️
مهــدوی️نیــا️در️ادامــه️ســخنان️خــود️
خاطرنشــان️کــرد:️نــوع️دیگــری️از️
ســامانه️هــای️خورشــیدی️وجــود️
ــرق️ ــبکه️ب ــه️ش ــل️ب ــه️متص دارد️ک
مــی️باشــند️و️شــرکت️بــا️مشــترکین️
ــاله ــی20️️س ــد️تضمین ــرارداد️خری ️ق

️می️بندد..
شــد:️ آور️ یــاد️ مســئول️ مقــام️ آن️
از️ نیــروگاه️ چهــار️ کنــون️ تــا️

دارای️ شــده️ ذکــر️ نیــروگاه️ ️653
مــگاوات️ یــک️ از️ بیــش️ ️قــدرت️
نیــروگاه️ یــک️ باشــند؛️ مــی️
10مگاواتــی️در️شهرســتان️بافــت،️دو️
نیــروگاه3/5️️مگاواتــی️در️شهرســتان️
یــک️ نیــروگاه️ یــک️ و️ بردســیر️
ــج️ ــه️گن ــتان️قلع ــی️در️شهرس مگاوات

در️حــال️کار️مــی️باشــند.
ــتان️ ــوب️اس ــرق️جن ــل️ب ــر️عام مدی
کرمــان️از️احــداث️نیــروگاه️هــای️
خورشــیدی،️توســط️کمیتــه️امــداد️و️
ــن️ ــان️ای ــدد️جوی ــه️م ــک️ب ــرای️کم ب
ــون️ ــا️کن ــت:️ت ــر️داد️و️گف ارگان️خب
649️نیــروگاه️زیــر️یــک️مــگاوات️
ــده️ ــب️ش ــداد️نص ــه️ام ــط️کمیت توس
ــروگاه️ ــه️نی ــده️ک ــرر️ش ــت️و️مق اس
هــای️مذکــور️️بــا️هــدف️کار️آفرینــی️
مــدد️جویــان️بــه2175️️نیــروگاه️

ــد. برس
ســخنان️ پایــان️ در️ نیــا️ مهــدوی️
ــدای️ ــرد:️از️ابت ــان️ک ــود️خاطرنش خ
ــای️ ــروگاه️ه ــط️نی ــاری️توس ــال️ج س
ــدود️ ــه️ح ــم️ک ــن️کردی ــور️تامی مذک
ســاعت️ وات️ پنــج️میلیــون️کیلــو️
رقــم️ ایــن️ بابــت️ و️ باشــد️ مــی️
ــه️ ــارد️و️ســیصد️تومــان️ب چهــار️میلی
ــروگاه️ ــن️نی ــن️ای ــترکین️و️مالکی مش
هــا️تــا️کنــون️پرداخــت️شــده️اســت.

مصاحبه رادیویی مدیر عامل برق جنوب استان کرمان 
در خصوص راه اندازی سامانه های خورشیدی 

تحت حوزه عملیاتی شرکت

عمومــی️ روابــط️ گــزارش️ بــه️
کرمــان️ اســتان️ گاز️ شــرکت️
مدیرعامــل️شــرکت️گاز️اســتان️
کرمــان️از️مصــرف3️️میلیــارد️و️
گاز️ مکعــب️ متــر️ 935میلیــون️
نخســت️ ماهــه️ ️6 در️ طبیعــی️
ــر️ ــتان️خب ــطح️اس ــال️در️س امس

داد.
ــن️ ــام️ای ــا️اع ــاح️ب ــدس️ف مهن
️بــه️مــدت️ ️نســبت ️اظهــار️داشــت️میــزان️مصــرف️گاز️طبیعــی خبــر،

️بــه️میــزان96️میلیــون️متــر️مکعــب️و️معــادل️ مشــابه️ســال️گذشــته
3درصــد️افزایــش️داشــته️اســت️و️همچنیــن️بخــش️نیروگاهــی️در️
ــا️ ــا️مصــرف️بیــش️از2️میلیــارد️مترمکعــب️گاز️طبیعــی️ب اســتان️ب
51️️درصــد،️بیشــترین️میــزان️مصــرف️را️بــه️خــود️اختصــاص️داده️
ــرف️ ــا️مص ــل️ب ــل️و️نق ــی️و️حم ــای️صنعت ــش️ه ــس️از️آن️بخ و️پ
1میلیــارد️و629️️️میلیــون️متــر️مکعــب،41️️درصــد️میــزان️
مصــرف️گاز️طبیعــی️را️در6️️ماهــه️نخســت️ســال️جــاری️بــه️خــود️

ــد. ــاص️داده️ان اختص
کــرد:️ تصریــح️ کرمــان️ اســتان️ گاز️ شــرکت️ ️مدیرعامــل️
بخــش️هــای️خانگــی،️تجــاری️و️عمومــی️نیــز️بــا️مصــرف️

304میلیــون️مترمکعــب،️)8️درصــد(️میــزان️مصــرف️گاز️طبیعــی️را️
ــت.️ ــاص️داده️اس ــود️اختص ــه️خ ب

ــه️اینکــه️هــم️اکنــون53️شــهر️و1180️روســتا️ ــا️اشــاره️ب فــاح️️ب
️برخــوردار️هســتند،️ ️نعمــت️گاز️طبیعــی ️از ️اســتان️کرمــان در️ســطح
بیــان️کــرد:️در️حــال️حاضــر93️درصــد️خانــوار️شــهری️و44️️
️درصــد️خانــوار️روســتایی️اســتان️تحــت️پوشــش️گاز️طبیعــی️قــرار️
ــبکه️ ــی️ش ــعه️کم ــار️توس ــرد:️درکن ــان️ک ــه️بی ــد.️وی️در️خاتم دارن
و️ رســانی️ خدمــت️ کیفیــت️ افزایــش️ اســتان،️ در️ گازرســانی️
ــن️ ــتور️کار️ای ــتمر️در️دس ــور️مس ــز️بط ــترکین️نی ــدی️مش رضایتمن

ــرار️دارد️. ــرکت️️ق ش

مدیرعامل شرکت گاز استان کرمان :
مصرف بالغ بر 3میلیارد و 935 میلیون  مترمکعب گاز طبیعی در 6ماهه اول سال 98

نظافت و تنظیف محور  گردشگری 
هفت باغ علوی ماهان کرمان



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 نیروهای بومی 

در شرکت 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 تکنولوژی های جدید 
باعث مصرف کم انرژی در شرکت 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.

شرکت بابک مس ایرانیان 
چهارمین تولید کننده 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.
کارخانجات شرکت بابک مس ایرانیان 

برای طبیعتی 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 
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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 پیشرفت 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، رضایت مندی و افزایش کیفیت 
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 281 ـ شنبه 4 آبان 1398   ـ 27 صفر 1441 ـ  26 اکتبر 2019 ـ 4 صفحه ـ 1000 تومان
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قطرات آب در طبیعت مانند قطرات خون در رگ هاست.
 روابط عمومی شرکت آب و فاضاب روستایی استان کرمان 

ســال ها  ســعودی  دســتگاه های 
ابراهیمــی  حــج  تاشــند  در 
کــه در رتبــه نخســت تجمــع 
مذهبــی دنیــا قــرار داشــت را 
ــی و  ــج خنث ــک ح ــه ی ــل ب تبدی
ــه  ــی از وجه ــه و خال عافیت طلبان
ــر  ــز فک ــا هرگ ــد، ام سیاســی کنن
ــوش  ــخ گ ــت بی ــد درس نمی کردن
ــی  ــراق تجمع ــور ع ــان، در کش آن
بزرگتــر، سیاســی و عامــل وحــدت 
ــرد.  ــکل بگی ــنی ش ــیعه و س ش

بزرگتریــن  اســت  چندســالی 
ــس  ــا از جن ــانی دنی ــاع انس اجتم
ــا رویکــردی  ــی و ب ــات مذهب تعلق
محوریــت  بــا  و  ظلم ســتیزانه 
عشــق و ارادت بــه امــام حســین)ع( رونــق گرفتــه و هــر ســال بــر خیــل مشــتاقان 
ــر می شــود. ــا افزون ت ــاط دنی ــم از گوشــه گوشــه نق ــره عظی ــن کنگ حضــور در ای

ــم و ســتم حاکــم جــور  ــخ علیــه ظل نهضــت حســینی سیاســی ترین حرکــت تاری

ــه محــور  ــم و لبیــک ب ــا ظال ــارزه ب ــوی از مب ــان اســت و در خــود رگه هــای ق زم
مقاومــت دارد و دســتگاه های ســعودی ســال ها در تاشــند حــج ابراهیمــی کــه در 
رتبــه نخســت تجمــع مذهبــی دنیــا قــرار داشــت را تبدیــل بــه یــک حــج خنثــی 
ــد  ــر نمی کردن ــز فک ــا هرگ ــد، ام ــی کنن ــه سیاس ــی از وجه ــه و خال و عافیت طلبان
ــر، سیاســی و عامــل  ــراق تجمعــی بزرگت ــان، در کشــور ع درســت بیــخ گــوش آن
ــی- ــوم عبری-عرب ــث ش ــن رو مثل ــرد، از ای ــکل بگی ــنی ش ــیعه و س ــدت ش وح

آمریکایــی دســت بــه کار شــد کــه ایــن کنگــره عظیــم را کــم رنــگ کنــد.
ــد،  ــار ســفر می بنن ــران ب ــوی از داخــل ای ــن ســفر معن ــت مشــتاق ای چــون اکثری
ســعی کردنــد بــا شــایعه پراکنی هــای ســخیف از پیشــروی ایــن حرکــت جلوگیــری 
و آن را تخطئــه کننــد امــا طــی ســال های اخیــر، ایــن قیــام مردمــی خودجــوش 
ــر  ــال ب ــر س ــه ه ــتاد، بلک ــت نایس ــا از حرک ــن نه تنه ــی اربعی ــب راهپیمای در قال
تعــداد زائــران اربعیــن و ســیل مشــتاقان عــرض ارادت بــه آســتان مقــدس حضــرت 

ــود. ــز می ش ــزوده نی اف
ایــن مثلــث شــوم ناامیــد از تخطئــه کنگــره عظیــم اربعیــن در بیــن مــردم ایــران، 
ــا سوءاســتفاده از زخم هایــی کــه از ســال ها جنــگ در  ــد و ب ــه عــراق آوردن روی ب
ایــن کشــور بــر تــن مــردم و اقتصــاد ایــن کشــور مانــده بــود، درســت در آســتانه 
ــد و در خودجــوش  ــزی کردن اربعیــن حرکــت هماهنگــی در ایجــاد آشــوب، پی ری
ــه شــهر دیگــری  ــه تنهــا از یــک شــهر ب نبــودن آن همیــن بــس کــه آشــوب ها ن

ــا هــم در شــهرهایی  تســری پیــدا نکــرد، بلکــه در حرکتــی هماهنــگ همزمــان ب
ــن زده شــد. ــر اعتراضــات دام خــاص و شیعه نشــین ب

ــه  ــی حمل ــای دولت ــی و نهاده ــای امنیت ــه نیروه ــه ای ب ــدون بهان ــان ب معترض
کردنــد و ســعی در کشــاندن اعتراضــات بــه مرحلــه خشــونت و تحریــک نیروهــای 
امنیتــی بــرای تیرانــدازی کردنــد، هــر چنــد ممکــن اســت عــده ای مــردم نــاآگاه 
نیــز در بیــن معترضــان وجــود داشــت کــه مطالبــات بــه حقــی داشــتند امــا ایــن 
ــروز خشــم و  ــه ب ــه مرحل ــرای کشــاندن آشــوب ها ب ــن ب ــه پیشــروی معترضی گون

ــت. ــب داش ــای تعج ــازی ج ُکشته س
ــی  ــگ در برخ ــا هماهن ــن حرکت ه ــرا ای ــت، چ ــرح اس ــا مط ــؤال اینج ــد س چن
شــهرها انجــام  شــد و آن هــم در آســتانه برگــزاری اربعیــن، آیــا بــرای ایــن نیســت 
کــه بــا نــا امــن نشــان دادن کشــور عــراق، از حضــور مــردم ایــران و دیگــر مــردم 
ــعارهای  ــوب ها ش ــن آش ــرا در ای ــود، چ ــری ش ــن جلوگی ــش اربعی ــا در همای دنی
تحریک آمیــز و ضدایرانــی داده شــد، چــرا بــه قــول اســتاندار نجــف معترضیــن بــه 
آیــت ا... سیســتانی، مرجــع تقلیــد نیــت ســوء قصــد داشــتند، چــرا ایــن آشــوب ها 
بیشــتر در شــهرهای شیعه نشــین عــراق شــعله ور شــد و چــرا رســانه های 
ســعودی-آمریکایی ایــن آشــوب ها را بزرگ نمایــی کردنــد، این هــا ســؤال های 

ــت. ــراق اس ــر ع ــوب های اخی ــواب آش بی ج
اگــر همــه ایــن مــوارد را کنــار هــم بچینیــم بــه یــک نتیجــه می رســیم، دســت های 
ــره  ــان از کنگ ــل شــدن آن ــه، غاف ــه فتن ــرده؛ مشــغول شــدن شــیعیان ب پشــت پ
ــن  ــه وحــدت ای ــا اهــل ســنت و خدشــه ب ــان ب عظیــم اربعیــن، درگیــر شــدن آن
ــا  ــد و ب ــه بودن ــراق را نشــانه گرفت ــی کشــور ع ــت عموم ــن امنی ــن رفت دو و از بی
هــدف گرفتــن مراجــع تقلیــد شــیعه آتــش تفرقــه بیــن شــیعیان و اهــل ســنت را 
شــعله ور کننــد و ایــن مثلــث شــوم در ایــن بیــن میــوه خــود را کــه همــان تخطئــه 
کنگــره عظیــم اربعیــن، ایجــاد تفرقــه بیــن شــیعه و اهــل ســنت و انتقــام از محــور 

مقاومــت داخــل ایــن کشــور و حامــی ایــران را بگیرنــد.
ــر روی طــرح آشــوب کار  ــد ب ــث شــوم طــی مدت هــای مدی ــن مثل ــاق فکــر ای ات
ــا  ــد ت ــد زدن ــن آشــوب ها را کلی ــن ای ــل از اربعی ــه قب ــد هفت ــد، درســت چن کردن
ــان آشــوب همــه  ــا اربعیــن حســینی جری ــه مــرور زمــان و درســت در تاقــی ب ب
گیــر و ایجــاد فتنــه سراســری شــود و شــعله های خشــم در روزهــای منتهــی بــه 
اربعیــن شــعله ور شــود و بــا مشــغول کــردن عــراق در فتنــه داخلــی، کنگــره عظیــم 
اربعیــن را کــه هــر ســال بــر جمعیــت راهپیمایانــی کــه بــه ســیل خروشــان زائــران 
ــد،  ــاد می ده ــه ب ــان را ب ــان آن ــد، بیشــتر می شــود و دارد دودم ــن می پیوندن اربعی

متوقــف کننــد.
ــژه  ــه وی ــراق ب ــیعه ع ــد ش ــت تقلی ــگ مرجعی ــش پررن ــد از نق ــن نبای ــن بی در ای
اثرگــذاری آیــت ا... سیســتانی غافــل شــد کــه بــا صــدور بیانیــه  ضمــن تنویــر افــکار 
ــات  ــن اعتراض ــدن ای ــی ش ــا و از بحران ــرده را افش ــت پ ــت های پش ــی دس عموم
جلوگیــری کــرد و ایــن جــا اســت کــه تفــاوت وجــود رهبــری و مرجعیــت شــیعه 
ــوان درک کــرد،  ــی می ت ــع غرب ــران مســتکبر جوام ــا رهب ــع اســامی ب را در جوام
ــر  ــری و ترســیم راه امــت را ب ــع مرجعیــت ســوای از حکومــت، نقــش رهب در واق

ــده دارد. عه
هشــتگ هایی کــه در جریــان اعتراضــات داغ  شــد یــا رباط هــای ســعودی بودنــد و 
یــا از مقــر ســازمان منافقین)لیبرتــی( ارســال می شــدند و اینکــه مثلــث شــوم در 
پــی مطامــع خــود اســت و دلــش بــرای آزادی، امنیــت و رفــاه مــردم ایــن کشــور 
ــی در  ــال های آت ــوادث در س ــن ح ــاز ای ــر ب ــود اگ ــن وج ــا ای ــت، ب ــوخته اس نس
آســتانه اربعیــن شــکل دیگــری تکــرار شــود، آنــان بــا هوشــیاری، بصیــرت و درک 
توطئــه ایــن مثلــث شــوم، بداننــد سرمنشــأء از کجــا آب می خــورد و چشــم فتنــه 
ــی  ــاع میلیون ــد اجتم ــه نتوان ــث شــومی ک ــر مثل ــور شــود ه ــا ک ــد ت ــور کنن را ک

عاشــقان امــام حســین)ع( را در روز اربعیــن ببینــد.

دبیر حزب مؤتلفه اسامی استان کرمان: 

مرجعیت شیعه عراق عمود ستون برپایی اربعین 

ــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت ســیمان ممتــازان کرمــان،  ب
در همایــش تجلیــل از برترین هــای اســتاندارد اســتان در محــل 
اتــاق بازرگانــی کرمــان کــه بــا حضــور معــاون ارزیابــی کیفیــت 
ــان و  ــردم کرم ــده م ــتاندار، نماین ــتاندارد، اس ــی اس ــازمان مل س
ــران  ــر از مدی ــی دیگ ــامی و جمع ــورای اس ــس ش راور در مجل
ــه  ــوح و تندیــس واحــد نمون ــود، ل و فعــاان اقتصــادی همــراه ب
ــازان اهــدا  ــه نماینــده شــرکت ســیمان ممت اســتاندارد اســتان ب
شــد.در ایــن مراســم همچنیــن از مدیــر کنتــرل کیفیــت ســیمان 

ــه عمــل آمــد.  ــازان نیــز تجلیــل ب ممت
معــاون ارزیابــی کیفیــت ســازمان ملــی اســتاندارد در ایــن آئیــن 
ــی از  ــا ناش ــه م ــروز جامع ــای ام ــیاری از گرفتاری ه ــت: بس گف
اســتانداردی  هیــچ  و  استانداردهاســت  کارگیــری  بــه  عــدم 
ــتاندارد  ــش و اس ــات، دان ــلم بی ــت. مس ــاق  نیس ــر از اخ مهمت
ــد  ــه تولی ــت در عرص ــاء کیفی ــرای ارتق ــدنی ب ــن جدانش را 2 رک
ــزود: بعلــت تشــدید تحریم هــا برخــی از ســودجوها  دانســت و اف
ــت  ــای بی کیفی ــد کااه ــه تولی ــدام ب ــازار اق ــاز ب ــطه نی به واس
می کننــد لــذا بایــد بــا افزایــش نظــارت اجــازه ورود کاای 

بی کیفیــت و بی هویــت در بازارهــا  گرفتــه شــود. 
ــی  ــازمان مل ــط س ــی توس ــته حمایت ــدارک بس ــه و ت وی از ارائ
اســتاندارد خبــر داد و افــزود: ایــران در تدویــن اســتانداردها در 

ــرار دارد . ــان ق ــه 21 جه رتب
بایــد  گفــت:  هــم  کرمــان  اســتاندار  فدایــی  محمدجــواد 
ــتانداردهای  ــا اس ــتان ب ــی اس ــای صادرات ــتانداردهای کااه اس
ــه ســادگی بازارهــای خارجــی  ــد ب ــد و نبای ــی مطابقــت کن جهان

را از دســت بدهیــم.
اســماعیل عاقلــی مدیــر کل اســتاندارد اســتان کرمــان نیــز 
ــری  ــم رهب ــام معظ ــه مق ــه اینک ــاره ب ــا اش ــش ب ــن همای در ای
ارتقــای  را  گزینــه  بهتریــن  واردات  از  جلوگیــری   بــرای 
انتخــاب  افــزود:  می داننــد  داخلــی  تولیــدات   کیفیــت 
شــعارهای اقتصــادی در چنــد ســال اخیــر از ســوی مقــام 
ــئله  ــن مس ــه ای ــه ب ــتاندارد و توج ــت اس ــری اهمی ــم رهب معظ

می کنــد. بیشــتر  را 

شرکت سیمان ممتازان کرمان به عنوان تنها واحد نمونه 
استاندارد استان کرمان در سال 1398 معرفی شد

مدیرکل بنیاد مسکن استان کرمان:

60 درصد واحدهای مسکونی روستایی کرمان 
مقاوم هستند

انقــاب  مســکن  بنیــاد  مدیــرکل 
ــش  ــت: بی ــان گف اســامی اســتان کرم
مســکونی  واحدهــای  درصــد   ۶۰ از 
مقــاوم  کرمــان  اســتان  روســتایی 
هســتند؛ البتــه بخــش قابــل توجهــی از 
کار باقــی مانــده اســت کــه انجــام مــی 

ــود. ش
علــی اکبــر ســلطانی نــژاد در خصــوص 
ــه زده  ــق زلزل ــت مناط ــن وضعی آخری
اســتان کرمــان اظهــار کــرد: تمــام 
واحدهایــی کــه در زلزلــه ســال ۹۶ 
ــدی  ــیب ج ــار آس ــان دچ ــتان کرم اس
شــده بودنــد در بــازه زمانــی شــش 
ماهــه احــداث و تکمیــل شــد و اکنــون 

ــت. ــردم اس ــرویس م در س
وی ادامــه داد: بــرای مصوبــه زلزلــه 
توانســتیم توســعه ای نــگاه کنیــم و عدد 
 و ارقــام بیشــتری بــه لحاظ تســهیات و 
ــارات از  ــوض و اعتب ــای باع ــک ه کم

ــم.  ــت بگیری دول
خوشــبختانه آن بخــش هــم کــه در 

ــه  ــوده ب ــز ب ــه خی ــاط حادث ــایر نق س
ــت. ــیده اس ــی رس ــیار خوب ــج بس نتای

ــا  ــه اینکــه ب ــا اشــاره ب ــژاد ب ســلطانی ن
اقدامــات انجــام شــده هیــچ دغدغــه ای 
ــان  ــتان کرم ــه زده اس ــق زلزل در مناط
ــات ازم در  ــزود: اقدام ــدارد، اف ــود ن وج
شــهر و روســتاهای کوهبنــان و هجــدک 
ــام  ــود انج ــی ب ــه اصل ــون زلزل ــه کان ک

شــده اســت.
مدیــرکل بنیــاد مســکن انقاب اســامی 
اســتان کرمــان گفــت: بنیــاد بــه عنــوان 
دســتگاه حاکمیتــی در بخــش روســتایی 
ــای  ــازی واحده ــاوم س ــه مق ــف ب مکل
ــی  ــف یک ــن تکلی ــت و ای ــکونی اس مس
از فعالیــت هــای پیــش ران ماســت. 
خوشــبختانه در ســال هــا اخیــر در ایــن 
خصــوص بــه حــوزه شــهرهای زیــر 2۵ 

هــزار نفــر هــم ورود کــرده ایــم.
وی بــا اشــاره بــه ایــن کــه اســتان 
ــزار و ۸۰۰ نقطــه  ــج ه ــان داری پن کرم
ــر  ــزار نف ــر 2۵ ه ــتا و ۶۰ شــهر زی روس
ــه  ــات گفت ــی خدم ــزود: تمام ــت، اف اس
شــده در اســتان در دســترس مــردم 
اســت بــه گونــه ای کــه در رمشــک کــه 
ــان  ــتان کرم ــاده اس ــق دور افت از مناط
بــوده همیــن ضریــب نفــوذ مقــاوم 

ــت. ــده اس ــام ش ــازی انج س
ســلطانی نــژاد بــا اشــاره بــه طــرح ویــژه 
ــه  ــی ک ــرح های ــتایی و ط ــکن روس مس
در حــوادث اجــرا مــی شــود عنــوان 
کــرد: انعقــاد تفاهــم نامــه هــا، مطالبــه 
البتــه  و  اســتان  در  مــردم  جــدی 
تجربــه تلــخ در زمینــه زمیــن لــرزه 

ــاله  ــه مس ــی دارد ک ــن م ــر ای ــا را ب م
ــدی  ــیار ج ــورت بس ــه ص ــکن را ب  مس

پی گیری کنیم.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه زنجیــره تولیــد 
ــورت  ــه ص ــازی ب ــاوم س ــکن و مق مس
ــکن  ــاد مس ــتور کار بنی ــدی در دس ج
ــرد:  ــوان ک ــت، عن ــان اس ــتان کرم اس
ــودن اســتان  ــز ب ــه خی ــل حادث ــه دلی ب
ــتری  ــتاب بیش ــا ش ــد کار ب ــان بای کرم

ــود. ــام ش انج
از ۶۰  بیــش  نــژاد گفــت:  ســلطانی 
ــای مســکونی روســتایی  درصــد واحده
ــه  ــاوم هســتند؛ البت ــان مق اســتان کرم
بخــش قابــل توجهــی از کار باقــی مانده 

ــی شــود. ــه انجــام م اســت ک
انقــاب  مســکن  بنیــاد  مدیــرکل 
ــژه  ــگاه وی ــان از ن اســامی اســتان کرم
بــه بحــث احــداث واحدهــای مســکونی 
جوانــان خبــر داد و بیــان کــرد: کرمــان 
بیشــترین ســهمیه جــذب و صــرف ایــن 

ــز را دارد. ــارات از مرک اعتب

بــه گــزارش  هفتــواد  بــه مناســبت ســالروز آتــش زدن مســجد جامــع 
کرمــان در  24 مهرمــاه ســال ۵7  بــر آن شــدیم تــا بــا یکــی از فعالیــن 
انقابــی  آن زمــان گفتگویــی داشــته باشــیم تــا  تجدیــد میثاقــی شــود  
بــا شــهدای گرانقــدر انقــاب و مــرور ی بــر خاطــرات آن دوران و یــادآور 
ــه انقــاب. حجــت ااســام  جانفشــانی مــردم شــریف کرمــان در صحن
ــای  ــون داره ــن و تریب ــاب اســامی یکــی از فعالی ــان انق ــی در زم ربان
آن زمــان بودنــد کــه البتــه تــاش هــای ایشــان هــم در دوران انقــاب 
و هــم در زمــان حاضــر بــر کســی پوشــیده نیســت و بــه ایــن بهانــه بــه 

گفتگویــی صمیمــی بــا ایشــان نشســتیم.
هفتــواد ـ جنــاب حجــت ااســام ربانــی در ایامــی قــرار 
ــش  ــه آت ــا فاجع ــت ب ــده اس ــادف ش ــه مص ــم ک داری
ــی  ــردم ب ــدادی از م ــهادت تع ــع و ش ــجد جام زدن مس
گنــاه لطفــا در مــورد ایــن واقعــه برایمــان بفرمائیــد ؟

ــه  ــاه  ک ــر م ــان در 24 مه ــردم کرم ــن م ــام خونی ــالروز قی ــام س در ای
ــال  ــط ُعم ــان توس ــع کرم ــجد جام ــیدن مس ــش کش ــا آت ــادف ب مص
ــاه  ــی گن ــردم ب ــدادی از  م ــدن تع ــهید ش ــروح و ش ــاه و مج ــم ش رژی

ــه مقدســات دینــی  در مســجد جامــع کرمــان و توهیــن ب
ــادم  ــاً ی ــتیم. دقیق ــران هس ــت ای ــردم و مل ــی  م و مذهب
ــهداء(  ــدان ش ــه )می ــدان ژال ــهدای می ــم  ش ــت چهل هس
ــهید  ــالگرد ش ــن س ــبت اولی ــه مناس ــن ب ــود و همچنی ب
ــد امــام خمینــی )ره(  کــه مــردم  مصطفــی خمینــی فرزن
ــان  ــع کرم ــت در مســجد جام ــه روحانی ــوت جامع ــه دع ب
ــجد  ــر در مس ــزار نف ــن ه ــد چندی ــرده بودن ــاع ک اجتم
جامــع در آن زمــان حضــور داشــتند خیابــان هــای 
ــتاقیه و  ــدان  مش ــا می ــع مخصوص ــجد جام ــراف مس اط
 خیابــان ناصریــه در آن روز شــرایط عــادی نداشــت یعنــی 
ــت از آن  ــه حکای ــت ک ــی گرف ــورت م ــای ص ــت ه حرک
ــد  ــر آورده بودن ــت خب ــش اس ــی در پی ــه اتفاق ــت ک داش
ــا  ــی ب ــه جمع ــان ناصری ــتاق و خیاب ــدان مش ــه در می ک
ــا  ــم در آنج ــن رژی ــد و ماموری ــده بودن ــع ش ــاق جم چم
حضــور گســترده ای داشــتند،  مراســم در حــدود ســاعت  
ــت قــرآن شــروع شــد در آن  ــا قرائ ۹ و نیــم صبــح در مســجد جامــع ب
 زمــان در مراســم هــا )نوحــه هــای آن زمــان، شــعار هــای راهپیمایــی، 
پیــام هــای امــام )ره( و... ( را  مــن مــی خوانــدم در آن روز نیــز تریبــون 
دســت مــن بــود و در حــال اجــرای مراســم بودیــم بــا  ســخنران مرحــوم 
ــدود 3۰۰، 4۰۰  ــان ح ــخنرانی ایش ــط س ــه اواس ــی ک ــاج آقاصمدان ح
ــا تحریــک ماموریــن رژیــم شــاه  ــی هــا ب ــا کول نفــر زاغــه نشــین هــا ی
ــد  ــه کردن ــع حمل ــجد جام ــرقی مس ــمت در ش ــا از س ــت آن ه و حمای
کــه در ابتــدا دوچرخــه هــا و موتــور هــای مــردم را بــه آتــش کشــیدن 
ــتاده  ــع ایس ــجد جام ــط مس ــه در وس ــاب ک ــای انق ــی از نیروه جمع
بودنــد و در حــال همفکــری و مشــورت بودنــد زمانــی کــه دیــدن کولــی 
هــا بــه ســمت مســجد مــی آینــد بــرای اینکــه آنهــا وارد مســجد نشــوند 
ابتــدای امــر درهــای مســجد را بســتند تــا از ورود آنــان ممانعــت کننــد. 
ــع  ــای در مســجد جام ــاب ه ــا( ق ــی ه ــا کول ــا ی ــه نشــین ه ــا )زاغ آنه
ــه  ــدن و ب ــجد ش ــتند و وارد مس ــت را شکس ــهود اس ــم مش ــه اان ه ک
ــن موجــب شــدند  ــاب ســنگ و آجــر و آه ــا پرت ــن و ب ــام رفت پشــت ب

مــردم بــه داخــل شبســتان هــا پنــاه ببرنــد. زمانــی کــه مــردم داخــل 
شبســتان هــا شــدند اقــدام بــه پرتــاب گاز اشــک آور نمودنــد و 
ــت  ــود  و در نهای ــردم ایجــاد شــده ب ــرای م ــب و وحشــت ب  فضــای رع
دســت انــدرکاران برنامــه بــرای نجــات مــردم تصمیــم گرفتنــد 
درهــای مســجد را بــاز کننــد و مــردم خــارج شــوند. مــردم در 
ــن  ــدید ای ــتم ش ــرب و ش ــورد ض ــجد م ــای مس ــروج از دره ــگام خ  هن
کولــی هــا و مامــوران رژیــم قــرار گرفتنــد. کــه در ایــن صحنــه دو نفــر 
از دوســتان عزیزمــان بــه فیــض شــهادت رســیدن کــه »محمــد باقــدرت 
چوپــاری« در همــان صحنــه درگیــری مســجد جامــع  بــه فیض شــهادت 
رســیدند و »شــهید یــزدان شــناس«  نیــز در صحنــه درگیــری مجــروح 
و بعــداً بــه درجــه شــهادت نائــل شــدند.  و همچنیــن  تعــداد زیــادی از 

مــردم در ایــن صحنــه درگیــری مجــروح و زخمــی شــدند.
هفتــواد ـ از اقدامــات دیگــر کولــی هــا )زاغــه نشــینهای 

اجیــر شــده رژیــم پهلــوی ( برایمــان بگوییــد؟
 از اقدامــات دیگــر کولــی هــا در ایــن روز میتــوان اهانــت بــه مقدســات 
ــی و  ــای مذهب ــاب ه ــا و کت ــرآن ه ــش زدن ق ــه آت ــه ب ــردم از جمل م
ســوزاندن قالــی هــای مســجد و...، حرکــت در مســیر خیابــان هــای شــهر 
و آتــش زدن مغــازه هــا و دســت بــه تــاراج و غــارت امــوال مــردم زدنــد. 

و فضــای آکنــده از رعــب و وحشــت ایجــاد کردنــد.
برایمــان  ربانــی  اســام  حجــت  جنــاب  ـ   هفتــواد 

خاطره ای  از آن زمان هم بگویید؟
از آن روز تعریــف کنــم. یــادم هســت  اگــر بخواهــم خاطــره ای 
یکــی از مغــازه هــای کــه در آن روز آتــش زدنــد مغــازه آقــای 
ــه  ــد( ک ــور میفروختن ــه و موت ــود )دوچرخ ــان ب ــی عقابی ــد عل محم
ایشــان یکــی از متدیــن و معتمدیــن آن زمــان بودنــد کــه مــا  از 
ــی از ــم یک ــر ه ــال حاض ــم )و در ح ــی گرفتی ــی م ــک مال ــان کم  ایش

چهره های مذهبی و متدین شهر کرمان هم هستند(. 
ایشــان روز بعــد از آتــش زدن در مغــازه را بــاز کردنــد در جلــوی مغــازه 
ســوخته خــود  یــک میــز بــزرگ گذاشــتن و روی آن عکــس امــام )ره( را 
قــرار دادنــد و هرکــس کــه رد میشــد ایشــان مــی گفــت هرچــه کــه دارم 

فــدای امــام )ره( و انقــاب و اینگونــه مــردم شــریف کشــورمان عشــق و 
ارادت خــود را بــه امــام )ره( نشــان مــی دادنــد. 

ــرت  ــاب حض ــر انق ــر کبی ــل رهب ــس العم ــواد ـ عک هفت
ــود؟ ــه ب ــه چ ــن واقع ــس از ای ــی )ره( پ ــام خمین ام

ــه  ــورد  ک ــم خ ــوار رق ــیار ناگ ــات بس ــال ۵7  اتفاق ــاه س در 24 مهرم
ــم شــاه بدهنــد   ــه رژی ــام )ره( پیامــی بســیار تنــدی علی منجــر شــد ام
ــد  ــی گذران ــون خــود را م ــم شــاه دوران جن ــه رژی ــد ک و تشــریح کردن
 ایشــان فرمودنــد کــه  مــن احســاس خطــر بــرای مــردم کشــور 
مــی کنــم. چــرا کــه کاری کــه در مســجد جامــع کرمــان صــورت گرفــت 
در کشــور بــی نظیــر بــود در آن هــم حرمــت شــکنی بــود هــم قداســت 
ــا  ــرآن را !! ب ــت ق شــکنی!! هــم حرمــت مســجد شکســتند !! هــم حرم
ــی احترامــی  آتــش زدن مســجد جامــع  نامــوس مــردم را هــم مــورد ب
ــل  ــای عوام ــه ج ــات ناب ــن اقدام ــه ای ــد. ک ــرار دادن ــتم ق ــرب و ش و ض
ــران در  ــت ای ــل مل ــس العم ــد عک ــث ش ــا باع ــی ه ــاه  و کول ــم ش رژی
ســطح کشــور گســترده شــود. مــی توانــد در یــک کام گفــت : حادثــه 
مســجد جامــع کرمــان تبدیــل شــد بــه شــعار انقــاب کشــور کــه مــردم 
ــران را مســجد  ــه ته ــادان را ژال ــد  » رکــس آب ــی دادن کشــور  شــعار م
کرمــان را شــاه بــه آتــش کشــید مــرگ بــر شــاه مــرگ بــر شــاه« حادثــه 
مســجد جامــع کرمــان بــه لحــاظ آن حرمــت شــکنی و قداســت شــکنی 
موجــب ســرعت بخشــیدن بــه رونــد پیــروزی انقــاب شــد باعــث حضــور 
پررنگتــر مــردم در صحنــه هــای انقــاب شــده و در نهایــت باعــث پیــروز 
انقــاب اســامی در بهمــن همــان ســال یعنــی 22 بهمــن ۵7 گردیــد.

ــن  ــت در ای ــوده اس ــن ب ــر ای ــرار ب ــا ق ــواد ـ گوی هفت
ســالروز مهــم مــردم کرمــان دیــداری بــا رهبــر معظــم 
ــه  انقــاب داشــته باشــند، پیگیــری مســووان اســتان ب

ــت؟ ــیده اس ــا رس کج
 بحــث دیــدار بــا رهبــری کــه چندین ســال اســت توســط دوســتان دنبال 
مــی شــود، متاســفانه نمیدانــم چــرا مــردم کرمــان ایــن توفیــق 
اســتفاده  فرصــت  ایــن  از  اینجــا  در  نداشــتند.  حــال  بــه  تــا   را 
مــی کنــم از طریــق ایــن نشــریه و ســایر رســانه هــا تقاضــا و 

درخواســت عاجرانــه از مقــام معظــم رهبــری داشــته باشــم اگــر 
ــن  ــبت 2۹ بهم ــه مناس ــز ب ــردم تبری ــه م ــه ب ــور ک ــکان دارد همانط ام
ــت  ــبت 1۹ دی ۵7 فرص ــه مناس ــم ب ــردم ق ــه م ــه ب ــه ک ــان گون و هم
دیــدار داده انــد و  مــردم ایــن دو شــهر از حضــور رهبــر معظــم 
ــد  ــر مــردم کرمــان نیــز منــت بگذارن انقــاب بهــره منــد مــی شــوند ب
 و اجــازه بدهنــد بــه مناســبت ســالروز 24 مهرمــاه  )مقــارن بــا 
آتــش زدن مســجد جامــع( مــردم کرمــان هــم توفیــق دیــدار ایشــان را 
داشــته باشــند.طبق فرمایشــات خــود آقــا ایشــان کرمــان را وطــن دوم 
ــد کرمــان شــهر شــهیدان انقــاب  ــد  البتــه ناگفتــه نمان خــود مــی دان
ــرادی  ــد اف ــان مه ــد، کرم ــی باش ــر م ــهید باهن ــون ش ــهیدانی همچ ش
همچــون ســردار ســلیمانی اســت و رهبــر معظــم انقــاب  ارادت خاصــی 
ــن  ــه ای ــم  ب ــا داری ــم تقاض ــری معظ ــد  از رهب ــان دارن ــردم کرم ــه م ب

ــد. ــان پاســخ دهن خواســته مــردم کرم
 مــا امیــدوارم از طریــق ایــن نشــریه و ســایر رســانه هــا ایــن خواســته بــه 
گــوش دفتــر معظــم رهبــری برســد و پذیرفتــه شــود و ماهــم بتوانیــم بــه 
خواســته و آرزوی خــود برســیم. و ایــن افتخــاری بــس واا بــرای اســتان 

ــد بود. ــان خواه کرم
هفتــواد : در پایــان اگــر پیامــی یا ســخنی داشــته باشــید 

ــتیم؟ ــما هس در خدمت ش
از مســئولین کرمانــی از جملــه نماینــدگان محتــرم کرمــان در مجلــس 
ــت ا...  ــون آی ــی همچ ــاخص کرمان ــای ش ــره ه ــامی،  چه ــورای اس ش
موحــدی کرمانــی و آیــت ا... خاتمــی، از ســردارمان حاج قاســم ســلیمانی 
، اســتاندار محتــرم و امــام جمعــه محتــرم کرمــان تقاضــا دارم ایــن در 
خواســت را پیگیــری کننــد تــا مــردم کرمــان بــه خواســته بــه حــق خــود 

کــه همــان دیــدار بــا حضــرت آقــا هســت نائــل گردنــد.
 هفتــه نامــه هفتــواد نیــز کمــال تشــکر  و قدر دانــی خــود را از 
ــن  ــه ای ــت ک ــدوار اس ــته و امی ــی داش ــام ربان ــت ااس حج
خواســته هــر چــه ســریعتر محقــق شــود و مــا شــاهد دیــدار 

ــیم. ــاب باش ــم انق ــر معظ ــا رهب ــان ب ــتان کرم ــردم اس م
گفتگو : از فروغ کمالی فرد

در خواست مردم انقابی کرمان از مسووان استان و دفتر رهبر معظم انقاب  :

حجت ااسام ربانی زاده: انتظار کرمانی ها دیدار با رهبری است


