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استاندار کرمان:
اراده ای برای 
به صفر رساندن 
بی سوادی در استان 
کرمان وجود ندارد

2

دکتر پور ابراهیمی : 

دولت ما بیشترین 
دارایی را دارد
 و کمترین

نرخ بازده  2

سالروز حماسه 9 دیماه ، 
روز بصیرت و میثاق امت با وایت، گرامی باد

 مقام معظم رهبری    
مردم عزیز ما در روز نهم دی، 
آنچنان عظمتی از خود نشان 

دادند که دنیا را خیره کرد 
3

هفتواد کرمان گزارش می دهد ؛

با گرانی بنزین
استقبال از ناوگان شهری 

بیشتر شده است اّما امکانات 
حمل و نقل عمومی تبعیض آمیز است

4

اختاس از کیسه خالی مدیر مسئول

 ریزش خانواده - بخش ششم

خواب و تعبیر

3

3

 رییس سازمان مدیریت و 
برنامه ریزی استان کرمان:

۳۷۵۰ نفر 
در رودبار جنوب 

بیکار هستند

مدیرکل ثبت احوال استان کرمان:

۵ درصد کرمانی ها
 باای ۶۵ سال سن دارند

4 *عاقه کرمانی ها به نام »فاطمه«

آگهي تمدید مهلت تحویل پاکات مناقصه عمومي شماره 98/50/ع
پیـرو درج آگهـي مناقصـه شـرکت معدنـي و صنعتـي گل گهر )سـهامي عـام( با 
موضوع »طراحـي، خرید، نصب و راه اندازي دو دسـتگاه ترانسـفورماتور، تابلوهاي 
مربوطـه و سـایر متعلقـات جهـت پسـت هـاي1۳ و1۷ کارخانـه تغلیظ« و انتشـار 
  WWW.GEG.IR اسـناد مناقصـه از طریق وب سـایت این شـرکت بـه نشـاني
در بخـش مشـتریان و تأمین کننـدگان )مناقصـه  ها( بـه آگاهي مي رسـاند، مهلت 
تحویـل پـاکات مناقصـه از روز شـنبه مـورخ 98/1۰/14 بـه روز چهارشـنبه مورخ 

گردید.  موکـول   98/1۰/2۵
متقاضیـان مي توانند طبق دسـتورالعمل اعام شـده در اسـناد مناقصه نسـبت به 

ارسـال پاکات پیشـنهادي خود اقدام نمایند.

 مدیریت قراردادها و معامات 
شرکت معدني و صنعتي گل گهر   

حضور شرکت 
توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان 

22در جشنواره هفته پژوهش

مراسم پرفیض

هر جمعه 6:30 صبح حسینیه ثارا...

هیات رزمندگان اسام  استان کرمان

دعای ندبه

در کشور ما عشایر مایه عزت و افتخارند .  
مقام معظم رهبری مد ظله عالی

ستاد بزرگداشت یادواره شهدای عشایراستان کرمان، کمیته فرهنگی و هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسامی  استان کرمان       3 بهمن ماه جیرفت

در نیمه نخست سال انجام شد؛
صدور بیش از ۴ هزار

حکم مستمری 
تامین اجتماعی

4 در استان کرمان

3

مشارکت شرکت معدنی و صنعتی گل گهر در 
دومین جشنواره و نمایشگاه ملی فواد ایران

2
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غامحسین رضایی - نقاش

                                                                     بصیرت و وایت
بهر امنیت کشور )سر( و )جان( باید داد                                     با )بصیرت( شود انسان به حقیقت ارشاد

همره فتنه نباید شد و بلکه باید                                                 با )وایت( جلوی فتنه و آشوب ایستاد
)معرفت( ُدّر گرانی ز بصیرت زاید                                             با )دیانت( بشود راه )سعادت( آباد

خواب و غفلت سبب سلطه ی شیطان گردد                               کشور از )ملت بیدار( بماند آزاد

آب نعمت است ، داشتن ثروت است، 
صرفه جویی در آن فرصت است.

روابط عمومی شرکت آب و فاضاب روستایی استان کرمان

غامحسین رضایی - نقاش

                                       نهضت سواد آموزی
فرمان خمینی رحمت ا... علیه                     بر نهضت دانش و سواد آموزی

اینکه دل و چشم همگان باز شود               کز علم ببیند آدمی بهروزی
****                                                  

بر غیرت و همت و جهاد علمی                  نهضت همه را به سوی دانش طلبید
خود را چو نمود باور )ایران کهن(            )نو( شد به سماوات و ثریا برسید

فرمانده سپاه ثارا... استان کرمان:
اروپایی ها، 

عین آمریکایی ها هستند
 

ــای  ــت: توطئه ه ــان گف ــتان کرم ــارا... اس ــپاه ث ــده س فرمان
دشــمن را دســت کــم نبایــد گرفــت. دشــمن، دشــمن اســت. 
ــه  ــر ب ــا و ... کم ــت ها، دگراندیش ه ــا، صهیونیس آمریکایی ه
ــر از  ــه کمت ــته اند و ب ــامی بس ــوری اس ــام جمه ــودی نظ ناب

ــع نیســتند.  آن هــم قان
ماننــد  و  هســتند  آمریکایی هــا  عیــن  هــم  اروپایی هــا 
آمریکایی هــا قابــل اعتمــاد نیســتند. آنهــا در اهــداف و 

هســتند.  هماهنــگ  یکدیگــر  بــا  اســتراتژیکی ها 
بــا  روشــنگری  نشســت  در  ابوحمــزه  غامعلــی  ســردار 
ــا  ــان ب ــهر کرم ــیجیان ادارات ش ــان و بس ــران، فرمانده مدی
محوریــت یــوم ا... ۹ دی مظهــر، بصیــرت، وایتمــداری و 
عبــور از فتنه هــا گفــت: ۹ دی روز بصیــرت و ایســتادگی 
ــود.  ــاب ب ــی از انق ــع حساس ــامی در مقط ــران اس ــت ای ام
ــال  ــرای ۵ دی س ــا ب ــر اندیش ه ــن و دیگ ــن، منافقی معاندی
ــر ضــد نظــام  ــا مــردم را ب ــد ت ۸۸ برنامــه ریــزی کــرده بودن
بــه صحنــه بیاورنــد کــه مــردم مــا بــا یــک نــه بــزرگ نقشــه 

ــد. ــرآب کردن ــش ب ــا را نق آنه
ــه فرمایشــات مقــام معظــم رهبــری تصریــح  ــا اشــاره ب وی ب
ــی،  ــه مبان ــد ب ــعارها بای ــه ش ــن ب ــن پرداخت ــرد: در عی ک
مســایل  تحلیــل  در  زیــرا  بپردازیــم  اصــول  و  ریشــه ها 
ــا را  ــا شــعارها م ــم شــد. صرف ــر دچــار اعوجــاج نخواهی دیگ
ــه  ــد ب ــذا بای ــاند ل ــد رس ــتراتژیک ها نخواه ــداف و اس ــه اه ب

ــم. ــا بپردازی ــا و روبناه زیربناه
ــارا... اســتان کرمــان ۹ دی از مبنــا را جــدا  فرمانــده ســپاه ث
ندانســت و در ادامــه بــه ابعــاد ۹ دی پرداخــت و بیــان کــرد: 
ــل  ــال قب ــه ۳۰ س ــد ب ــاد ۹ دی بای ــه ابع ــتیابی ب ــرای دس ب
برگردیــم. در ۳۰ ســال قبــل آمریــکا بــا ترفندهــای سیاســی، 
فرهنگــی و ... وارد جماهیــر شــوروی شــد و ایــن اتحادیــه را 

بــه ۱۷ جمهــوری تبدیــل کــرد!
ــدازی نظــام را از اســتراتژی  ــوذ، اســتحاله و بران ــزه نف ابوحم
ــرد: در  ــار ک ــوان و اظه ــال ۸۸ عن ــا در س ــای آمریکایی ه ه
ــاهد  ــه ش ــوری ک ــد. به ط ــام ش ــوذ انج ــازندگی نف دوران س
حضــور طیــف گســترده ای از مدیــران بــرای ادامــه تحصیــل 
ــن بســتر را  ــا چــه کســانی ای ــم. ام در خــارج از کشــور بودی
ــراد در ارکان نظــام حضــور  ــن اف ــه ای ــد؟ چگون ــم کردن فراه
ــا آن  یافتنــد؟ بخــش اعظمــی از مشــکاتی کــه در کشــور ب
مواجــه هســتیم بــه ایــن دلیــل اســت کــه بــاور نداریــم کــه 
ــی در  ــا برخ ــتیم و مرتب ــود بایس ــای خ ــم روی پ ــی توانی م
داخــل کشــور کلیــد حــل مشــکات را در ارتبــاط بــا آمریــکا 
و اروپــا می داننــد و اصــرار دارنــد ایــن موضــوع را بــه جامعــه 

القــا کننــد.
ــان  ــت و بی ــی دانس ــه را الزام ــت فقی ــش وای وی واکاوی نق
کــرد: توطئه هــای دشــمن را دســت کــم نبایــد گرفــت. 
صهیونیســت ها،  آمریکایی هــا،  اســت.  دشــمن  دشــمن، 
نظــام جمهــوری  نابــودی  بــه  ... کمــر  و  دگراندیش هــا 
ــتند.  ــع نیس ــم قان ــر از آن ه ــه کمت ــته اند و ب ــامی بس اس
ماننــد  و  هســتند  آمریکایی هــا  عیــن  هــم  اروپایی هــا 
آمریکایی هــا قابــل اعتمــاد نیســتند. آنهــا در اهــداف و 

اســتراتژیکی ها بــا یکدیگــر هماهنــگ هســتند.
ــا و  ــرد: اروپ ــه ک ــان اضاف ــتان کرم ــارا... اس ــپاه ث ــده س فرمان
ــارد دار  ــزار میلی ــک ه ــدود ی ــر ح ــا یکدیگ ــا ب آمریکایی ه
ــکا را رهــا  ــی ها،آمری ــد و هرگــز اروپای گــردش ســرمایه دارن
نمی کننــد و بــه ســمت ایــران بچرخنــد. لــذا بایــد دشــمن را 

ــه صــورت ریشــه ای شــناخت. ب

کرمــان اســتاندار کرمــان بــا اشــاره بــه عملــی نشــدن 
صورتجلســه قبلــی شــورای آمــوزش و پــرورش بیــان 
ــوادی  ــاندن بیس ــر رس ــه صف ــرای ب ــرد: اراده ای ب ک
وجــود نــدارد و توجهــی بــه تصیماتــی کــه در جلســات 

قبــل گرفتــه شــد، نشــده اســت. 
شــورای  جلســه  در  فدایــی  محمدجــواد  دکتــر 
ــه  ــه اینک ــاره ب ــا اش ــان ب ــتان کرم ــوادآموزی اس س
ــد برخــی کارهــا نشــان مــی دهــد کــه  متاســفانه رون
ــوادان  ــایی بیس ــرد: شناس ــار ک ــتیم، اظه ــدی نیس ج
 در روســتا چقــدر کار دارد کــه بودجــه و هزینــه 

می خواهد؟
ــم  ــام بدهی ــم انج ــی خواهی ــر کاری م ــزود: ه وی اف
فــوری مــی گوینــد پــول و ایــن یعنــی اصــل موضــوع 
اهمیتــی نــدارد و اینگونــه کار بــه جایــی نمــی رســد.

فدایــی بــا اشــاره بــه عملــی نشــدن صورتجلســه قبلــی 
ــر رســاندن  ــه صف ــرای ب ــرد: اراده ای ب ــان ک شــورا بی
بیســوادی وجــود نــدارد و توجهــی بــه تصیماتــی کــه 

در جلســات قبــل گرفتــه شــد، نشــده اســت.
اســتاندار کرمــان بــا بیــان اینکــه اراده ای وجــود 
 نــدارد و فرمانــداران و دهیــاران ایــن مســئله را جــدی 
نــدارد  روحیــه مشــارکت وجــود  و  انــد  نگرفتــه 
ــار  ــد آم ــی توان ــی م ــه تنهای ــار ب ــه دهی ــی ک در حال
بیســوادان را بدهــد افــزود: وقتــی در جلســات تصمیــم 
ــد از  ــا بع ــد ام ــی کنن ــد م ــه تایی ــم، هم ــی گیری م

گذشــت چهــار مــاه عملــی نمــی شــود و مشــکل ایــن 
ــم. ــی گیری ــدی نم ــه کار را ج ــت ک اس

معــاون  ایــن جلســه »محمــود ضیاءالدینــی«  در 
ســوادآموزی اداره کل آمــوزش و پــرورش اســتان 
ــده  ــرر ش ــاری مق ــال ج ــرد: در س ــار ک ــان اظه کرم
ــر  ــی ۹۸۲۱ نف ــواد ایران ــوادآموزی س ــود در دوره س ب
را آمــوزش بدهیــم کــه تاکنــون ۲۵۴۴ نفــر را تحــت 

ــم. ــرار داده ای ــش ق پوش
ــذب  ــایی و ج ــی را شناس ــکل اصل ــی مش ضیاءالدین
ــهمیه  ــر س ــزود: ۳۷۰۰ نف ــرد اف ــام ک ــوادان اع بیس

ــه  ــوده ک ــتان ب ــاع خارجــی در اس ــواد اتب ــوزش س آم
ــم. ــرده ای ــذب ک ــر را ج ۱۹۲۰ نف

ــی اداره کل  ــوزش ابتدای ــاون آم ــاء« مع ــاس ضی »عب
آمــوزش و پــرورش اســتان کرمــان نیــز در ایــن جلســه 
گفــت: نــرخ خالــص پایــه اول و ورود بــه دبســتان در 
ــه از  ــن زمین ــه در ای ــت ک ــد اس ــتان ۹۷.۵۱ درص اس

ــر هســتیم. میانگیــن کشــور باات
ــل  ــه دلی ــز ب ــده نی ــی مان ــد باق ــزود: دو درص وی اف
ــتی  ــتثنایی و بدسرپرس ــرت، اس ــر، مهاج ــرگ و می م

ــد. ــی مانن ــا م ــل ج ــه از تحصی ــت ک اس

استاندار کرمان:
اراده ای برای به صفر رســاندن بی سوادی در استان کرمان وجود ندارد

راور در مجلــس  و  نماینــده مــردم کرمــان 
ــرکت  ــش از 400 ش ــت: بی ــامی گف ــورای اس ش
ــان ده  ــا زی ــد انه ــه 60 درص ــم ک ــی داری دولت

ــتند. هس
ــی  ــر ارتباطــات مردم ــط عمومــی دفت ــزارش رواب ــه گ ب
نماینــده مــردم کرمــان و راور در مجلــس شــورای 
اســامی، دکتــر محمدرضــا پورابراهیمــی درجلســه 
شــورای هماهنگــی تامیــن اجتماعــی کرمــان بــه 
وضعیــت بودجــه ۹۹ پرداخــت و گفــت: امســال وضعیت 
بودجــه متفــاوت از قبــل اســت و بعضــا نقطــه عطفــی 

ــت.  ــد اس ــای جدی ــری ه ــم گی ــرای تصمی ب
وی بــا بیــان اینکــه حــدود ۴۵۰ هــزار میلیــارد تومــان 
بودجــه عمومــی بــرای اداره کشــور نیــاز اســت، گفــت: 
در کشــور یکســری شــرکت هــا و بانــک هــای دولتــی و 
موسســات وابســته بــه دولــت داریــم کــه بودجــه آنهــا 
ــرفصل  ــا س ــود و ب ــی ش ــی آورده نم ــه عموم در بودج

جداگانــه ای تحــت عنــوان بودجــه شــرکت هــا و 
ــه دولــت مــی آیــد کــه بودجــه آن  بانکهــای وابســته ب

ــی کشــور اســت. ــر بودجــه عموم ســه براب
وی بــه گــزارش ایحــه بودجــه ۹۹ شــرکت هــا و 
ــش از  ــت: بی ــت و گف ــاره داش ــی اش ــای دولت بانک ه
ــد  ــش از 6۰ درص ــه بی ــم ک ــی داری ــرکت دولت ۴۰۰ ش
 آنهــا زیــان ده هســتند در حالــی کــه اگــر ایــن 
ــه  ــه آن در بودج ــد، نتیج ــوب کار کنن ــا خ ــرکت ه ش
ــردم  ــده م ــی شــود. نماین ــی کشــور مشــخص م عموم
ــح  ــامی تصری ــورای اس ــس ش ــان و راور در مجل کرم
کــرد: امســال مــا ورود بــه داان بــزرگ تاریکــی تحــت 
ــات  ــی و موسس ــای دولت ــرکت ه ــا و ش ــوان بانکه عن
ــغ بودجــه آن ســه  ــه مبل ــم ک ــت داری ــه دول وابســته ب
برابــر بودجــه عمومــی کشــور اســت کــه 6۰ درصــد انهــا 
ــان ده هســتند. وی گفــت: ســاماندهی ایــن مســئله  زی
بــر اقتصــاد کشــور بســیار تاثیرگــذار خواهد بــود، اصاح 

ســاختار بودجــه بایــد انجــام گیــرد، دولــت ســال قبــل 
فرصــت چهــار ماهــه خواســت تــا ایــن کار را انجــام دهد 

امــا هنــوز ایــن کار انجــام نشــده اســت. 
دکتــر پورابراهیمــی عنــوان کــرد: ســرفصل هــای دولــت 
ــات  ــی از خدم ــای ناش ــامل درامده ــع، ش ــرای مناب ب
دولــت و مالیاتــی، منابــع ناشــی از انتشــار اوراق بهــادار 
و نفــت اســت کــه بودجــه امســال دولــت نفــت را کــم 
کــرده و مابقــی را در ســرفصل خدمــات دیــده اســت.وی 
ابــراز کــرد: بــراورد ایــن اســت کــه ســال ۹۹ میانگیــن 
ــته  ــه داش ــری بودج ــان کس ــارد توم ــزار میلی ۱۲۰ ه
ــرد: از کل  ــان ک ــی خاطرنش ــر پورابراهیم ــیم. دکت باش
ــدات  ــد تعه ــا ۸۵ درص ــت ۸۰ ت ــی دول ــه عموم بودج
ــی  ــدات عمران ــقف تعه ــی س ــزام آور و مابق ــاری و ال ج

ــا برعکــس اســت.  ــن ترکیــب در دنی اســت کــه ای
بودجــه  ســاختار  اصــاح  بــرای  کــرد:  بیــان  وی 
ــن  ــا ای ــنهاد م ــم، پیش ــت دادی ــه دول ــنهاداتی را ب پیش

بــود کــه اول جلــوی فرارهــای مالیاتــی را بگیــرد، ســهم 
مالیــات در تولیــد ناخالــص داخلــی در دنیــا ۲۰ درصــد 
اســت مــا در برنامــه ششــم ایــن مســئله را ۱۰ درصــد 
ــا انجــام مــی شــود. ــا اان 6 درصــد تقریب ــم، ام گرفتی

تــا  بیــن 6۰  اظهــار داشــت:  پورابراهیمــی  دکتــر 
ــه  ــم ک ــی داری ــرار مالیات ــان ف ــارد توم ــزار میلی  ۸۰ ه
روش هــای مختلفــی بــرای وصــل آن وجــود دارد، کافــی 
اســت دولــت اعــام کنــد ســالی ۲۰ درصــد از ایــن فــرار 
مالیاتــی جلوگیــری مــی کنــد و مــی تــوان بــه راحتــی 
ــان کســری بودجــه را از  ــارد توم ــزار میلی ســالی ۲۰ ه

فــرار مالیاتــی جبــران کــرد.
ــان  ــارد توم ــزار میلی ــته ۱۲ ه ــال گذش ــت: س وی گف
ــک  ــون ی ــا کن ــه ت ــد ک ــول ش ــرادی وص ــات از اف مالی
ــا  ــه میلیارده ــی ک ــد در حال ــداده بودن ــات ن ــال مالی ری

ــت. ــرده اس ــی ک ــادی م ــان کار اقتص توم
نماینــده مــردم کرمــان و راور در مجلــس شــورای 

ــرم  ــای ن ــامانه ه ــا س ــون ب ــرد: اکن ــان ک ــامی بی اس
افــزای و ســخت افــزاری و اطاعــات و فضــای مجــازی 
بــا هــم مرتبــط هســتند، شــفافیت بزرگــی را مــی تــوان 
ــد  ــی جدی ــای مالیات ــه ه ــزود: پای ــرد.  وی اف ــاد ک ایج
ــر  ــات ب ــا، مالی ــر ثروتمنده ــد ب ــع کنی ــم وض را گفتی
ــن  ــه بزرگتری ــد ک ــوع درآم ــر مجم ــات ب ــدی، مالی عای
ظرفیــت مالیاتــی اســت. دکتــر پورابراهیمــی ابــراز 
داشــت: اقتصــاد کنونــی مــا فاصلــه میــان غنــی و فقیــر 
را بیشــتر کــرده اســت، ســامانه مالیاتــی مــی توانــد ایــن 
مســئله را بــه تعــادل برســاند، ۲۰ هــزار میلیــارد تومــان 
مــی شــود از پایــه هــای جدیــد مالیاتــی را در ســال اول 

ــش داد. ــه را پوش ــری بودج ــت و کس داش

دکتر پور ابراهیمی : 
دولت ما بیشترین دارایی را دارد و کمترین نرخ بازده 

آغاز عملیات کاشت
 گل های فصلی در منطقه چهار

ــان از  ــار کرم ــه چه ــهردار منطق ش
ــای  ــت گل ه ــات کاش ــاز عملی آغ
فصلــی در ســطح ایــن منطقــه 

خبــر داد.
ــه  ــاره ب ــا اش ــی ب ــدس مومن مهن
ــکاری  ــا هم ــدام ب ــن اق ــه ای اینک
ــای  ــر و فض ــیما، منظ ــازمان س س
ــان  ــهرداری کرم ــهری ش ــبز ش س
ــا  ــت: ت ــت، گف ــام اس ــال انج در ح

ــم،  ــارراه قائ ــاد، چه ــرم آب ــدان بی ــت گل در می ــون کاش کن
چهــارراه شــعبانیه، میــدان خواجــوی کرمانــی و بوســتان پــدر 
ــز در  ــر نی کاشــته شــده اســت و کاشــت گل در مابقــی معاب

برنامــه کاری قــرار دارد.
ــم  ــر و چش ــازی منظ ــا س ــور زیب ــه منظ ــه داد: ب  وی ادام
انــداز شــهری و طــراوت بخشــیدن بــه فضــای شــهر در فصــل 
ــه  ــن منطق ــطح ای ــی در س ــای فصل ــت گل ه زمستان،کاش
ــن  ــدف از ای ــی ه ــت. مومن ــه اس ــرار گرفت ــتور کار ق در دس
اقدامــات را ایجــاد روحیــه نشــاط و شــادابی در شــهروندان و 

ــای ســبز شــهری دانســت. توســعه فضاه

دستگاه بازی رنجر در شهربازی کرمان فعال می شود
 هیجانی دیگر در شهربازی 

کرمان
شــهربازی  مجموعــه  مدیــر 
شــدن  فعــال  از  کرمــان، 
دســتگاه بــازی پرهیجــان رنجــر 
در شــهربازی کرمــان خبــر داد.

ــه  ــاره ب ــا اش ــی ب ــن ملک محس
اینکــه بــه زودی دســتگاه بــازی 
ــهربازی  ــاب بزرگســاان در ش ت
کرمــان نصــب می شــود، افــزود: 

ــدود  ــزو مع ــه ج ــی ک ــر هیجان ــتگاه رنج ــرآن دس ــاوه ب ع
ــت، در  ــور اس ــطح کش ــی در س ــازی هیجان ــتگاه های ب دس
ــت و  ــتاندارد اس ــای اس ــذ مجوزه ــدازی و اخ ــه راه ان مرحل

ــید. ــد رس ــرداری خواه ــره ب ــه به ــال ب ــوروز امس ن
وی ادامــه داد: در حــال حاضــر ۴۲ وســیله بــازی در مجموعــه 
شــهربازی کرمــان وجــود دارد کــه بــا دو دســتگاه یــاد شــده 

ایــن تعــداد ، بــه ۴۴ دســتگاه افزایــش خواهــد یافــت.
ــم  ــا بتوانی ــن اســت ت ــر ای ــان ب ــه تاش م ــت: هم ملکــی گف
بــا توجــه بــه نیــاز و خواســته ســنین مختلــف مــردم، 
ــی  ــاد و مفرح ــای ش ــرگرمی و فض ــازی و س ــتگاه های ب دس

ــم. ــاد کنی ــان ایج ــهربازی کرم در ش
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بــه گــزارش روابــط عمومی شــرکت توزیــع نیروی 
ــی  ــد کریم ــان، احم ــتان کرم ــوب اس ــرق جن ب
ــک  ــن تبری ــات، ضم ــر تحقیق ــر دفت ــار مدی افش
بــه مناســبت فــرا رســیدن هفتــه پژوهــش، بیــان 
کــرد: بــه مناســبت هفتــه پژوهــش ایــن شــرکت 
در جشــنواره هفتــه پژوهــش کــه توســط وزارت 
ــران  ــهر ته ــرو ش ــگاه نی ــل پژوهش ــرو در مح نی

برگــزار شــد، شــرکت نمــود.
وی افــزود: شــرکت توزیــع نیــروی بــرق جنــوب 
کرمــان در ایــن نمایشــگاه بــه ارائــه دســتاوردها 
و توانمنــدی هــای دفتــر تحقیقــات و همچنیــن 
نتایــج  و  مصــرف  مدیریــت  دفتــر  اقدامــات 
ــا  ــه ب ــت ک ــوزي پرداخ ــش آم ــتارت آپ دان اس
ــد کننــدگان رو  ــي از ســمت بازدی اســتقبال خوب

ــد. ــه رو ش ب
مدیــر دفتــر تحقیقــات بــا اعــام اینکــه در ســال 
ــه پژوهــش و  ۹۸ اقدامــات ارزنــده ای در زمین
تحقیقــات انجــام شــده، تصریــح کــرد: در ۹ مــاه 
ســال جــاری، دفتــر تحقیقــات اقــدام بــه انعقــاد 

ــتان  ــاوری اس ــم و فن ــارک عل ــا پ ــه ب ــم نام تفاه
کرمــان در راســتای بــه کارگیــري پتانســیل 
بومــي منطقــه و توانمنــدي شــرکت هــاي دانــش 
ــوده  ــرق نم ــت ب ــاي صنع ــع نیازه ــان در رف بنی
ــددي  ــات متع ــتا جلس ــن راس ــت و در همی اس
ــوده  ــزار نم ــان برگ ــش بنی ــاي دان ــا شــرکت ه ب

ــاد  ــا انعق ــرکت ب ــزود: ش ــه اف ــت.وی در ادام اس
تفاهــم نامــه قــرارداد مــادر بــا دو دانشــگاه 
ــی،  ــی صنعت ــات تکمیل ــر و تحصی ــهید باهن ش
جهــت حمایــت از پــروژه هــای دانشــجویی، 
گام موثــری در ارتبــاط بیــن صنعــت و دانشــگاه 

ــت. ــته اس برداش

ــر  ــال حاض ــرد: در ح ــد ک ــار تاکی ــی افش کریم
ــدام دارد و  ــت اق ــروژه در دس ــر ۱۲ پ ــن دفت ای
ــاری  ــال ج ــز در س ــروژه نی ــت پ ــن هش همچنی

ــت. ــه اس ــه یافت خاتم
شــایان ذکــر اســت غرفــه شــرکت توزیــع نیــروی 
بــرق جنــوب اســتان کرمــان مــورد توجــه دکتــر 
ــرار گرفــت و همچنیــن  ــر نیــرو ق اردکانیــان وزی
ــزرگ و  ــران ب ــه ای ته ــرق منطق ــل ب ــر عام مدی
ســایر مدیــران عامــل شــرکت هــاي توزیع کشــور 
ــوب  ــرق جن ــروي ب ــع نی ــرکت توزی ــه ش از غرف
ــا  ــک ب ــد و از نزدی ــد نمودن ــان بازدی اســتان کرم
دســتاوردهاي ایــن شــرکت آشــنا شــدند.گفتنی 
اســت کــه در غرفــه هفتــه پژوهــش، طــرح هــای 
ــط  ــوزی توس ــش آم ــتارتاپ دان ــب در اس منتخ
خودمبتکــران طــرح ارائــه شــد کــه عناویــن ایــن 
طــرح هــا شــامل کاور طبیعــی و انعطــاف پذیــر از 
بــرگ درخــت نخــل، کاشــی پشــم خرمــا ) عایــق 
حرارتــی( و صــوت از ســیس درخــت خرمــا، 

شــارژر هوشــمند مــي باشــند.

حضور شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان در جشنواره هفته پژوهش

مدیرکل امورمالیاتی اسـتان کرمـان گفت : از 
عملکرد سـال 1398 بـه بعـد، در صورتی که 
مودیـان اظهارنامـه مالیاتی خـود را با رعایت 
قوانیـن و مقـررات تنظیم و در مهلـت قانونی 

ارائـه کننـد و در صـورت انطبـاق اطاعـات 
اظهارنامـه با پایـگاه اطاعاتی سـازمان امور 
مالیاتـی، اظهارنامـه بـدون رسـیدگی مـورد 

پذیـرش قرار مـی گیرد.
بـه گـزارش روابـط عمومـی اداره کل امورمالیاتـی 
اسـتان کرمـان، محمـد سـلمانی با تاکید بـر اجرای 
مسـتقیم  هـای  مالیـات  قانـون   ۹۷ مـاده  مفـاد 
اصاحیـه ۹۷/۴/۳۱، مبنـای رسـیدگی و تشـخیص 
اشـخاص  بـرای   ۱۳۹۸ سـال  عملکـرد  مالیـات 
عنـوان  مالیاتـی  اظهارنامـه  را  و حقوقـی  حقیقـی 
کـرد و گفـت: در صورتـی کـه اشـخاص حقیقـی و 
حقوقـی کـه مکلـف بـه تسـلیم اظهارنامـه مالیاتی 
می باشـند، اظهارنامـه مالیاتـی خـود را بـا رعایـت 
قانـون و مقـررات مربوطـه تنظیـم کننـد، سـازمان 
امـور مالیاتـی کشـور اظهارنامـه هـای مالیاتـی آنها 
را بـدون حسابرسـی مـورد پذیـرش قـرار خواهدداد 
و صرفـا بـر مبنای شـاخص هـا و معیارهای ریسـک 

درصـدی از آنهـا را رسـیدگی مـی کنـد.
وی تاکیدکـرد: تنهـا درصـدی از اظهارنامـه مالیاتی 
تسـلیمی بـا بانک هـای اطاعـات مالیاتی سـازمان 
امـور مالیاتـی مطابقـت داده مـی شـود و همچنیـن 
بـر مبنای شـاخص و معیارها ریسـک مـورد ارزیابی 

قـرار مـی گیرد.
مدیـرکل امورمالیاتـی اسـتان کرمـان تصریـح کرد: 
درصورتـی کـه اشـخاص یاد شـده در مهلـت قانونی 
مالیاتـی  اظهارنامـه  ارائـه  از  مقـررات  مطابـق  و 
خـودداری کننـد، ایـن سـازمان نسـبت بـه تهیـه 
و  فعالیـت  میـزان  براسـاس  بـرآوردی  اظهارنامـه 

اطاعـات بـه دسـت آمـده اقـدام مـی نمایـد.
تـا  خواسـت  مالیاتـی  مودیـان  از  ادامـه  در  وی 
اظهارنامـه مالیاتـی خـود برای عملکرد سـال ۱۳۹۸ 
را براسـاس رویکـرد جدیـد و مبتنـی بـر واقعیـت 
هـای مترتـب بر فعالیـت اقتصادی خـود و با رعایت 
مقـررات قانونـی تنظیـم نماینـد کـه ایـن موضـوع 

مسـتلزم تهیـه اظهارنامـه هـای مالیاتـی مبتنـی بر 
اسـناد و مـدارک مثبتـه مـی باشـد.

سـلمانی بـا بیـان اینکـه اجـرای دقیـق مـاده ۹۷ 
افزایـش  موجـب  مسـتقیم  هـای  مالیـات  قانـون 
مالیاتـی و همچنیـن کاهـش  کیفیـت حسابرسـی 
فراینـد زمـان قطعیـت مالیاتـی مـی شـود، گفـت: 
بـر  مبتنـی  مالیاتـی  حسابرسـی  بـرای  انتخـاب 
ارزیابـی ریسـک مالیاتـی مودیـان موجـب بهبـود و 
ارتقـا تمکیـن مالیاتـی بـه عنـوان شـاخص کارایـی 

نظـام مالیاتـی مـی شـود.
مدیـرکل امورمالیاتـی اسـتان کرمـان در پایـان از 
دسـتگاه هـای نظارتـی خواسـت در ایـن امـر مهـم 
بـه ویـژه در سـال هـای اولیـه اجـرای قانـون، امـور 
مالیاتـی را همراهـی نمایند.گفتنـی اسـت، مودیـان 
محتـرم مـی توانند برای کسـب اطاعات بیشـتر به 
سـامانه اطـاع رسـانی سـازمان امور مالیاتی کشـور 
بـه آدرس www.intamedia.ir مراجعـه نمایند.

مدیرکل امورمالیاتی استان کرمان خبرداد:

نحوه تنظیم و شرایط پذیرش اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 98

رییــس ســازمان مدیریــت و برنامه ریــزی اســتان 
ــر در  ــزار و ۷۵۰ نف ــودن ۳ ه ــکار ب ــان از بی کرم
ــار  ــر داد و اظه ــی خب ــار جنوب ــتان رودب شهرس
ــی شــده،  ــش بین ــای پی ــه ه ــق برنام ــرد: طب ک
ــزار و ۹۳  ــک ه ــه ی ــم ک ــد بودی ــال متعه امس
ــه  ــم ک ــاد کنی ــتان ایج ــن شهرس ــغل در ای ش
تاکنــون حــدود ۷۵۰ مــورد ایــن تعهــد محقــق 

شــده اســت. 
ــی  ــه فرمانده ــر رودری« در جلس ــر »جعف دکت
ــع  ــتان کرمان)رف ــی اس ــاد مقاومت ــتاد اقتص س
موانــع تولیــد( بــا محوریــت رســیدگی بــه 
ــوب  ــار جن ــتان رودب ــادی شهرس ــایل اقتص مس
ــا حضــور اســتاندار کرمــان  بخــش جازموریــان ب
گفــت: بیشــترین ســهم اقتصــاد شهرســتان 
ــه بخــش کشــاورزی و  ــار جنــوب متعلــق ب رودب
حــدود ۷ درصــد دیگــر ایــن شهرســتان مربــوط 
ــز  ــد نی ــدن و ۸ درص ــت و مع ــش صنع ــه بخ ب

ــت. ــوده اس ــات ب ــش خدم ــوط بخ مرب

توســط  بــزرگ  پــروژه  ســه  داد:  ادامــه  وی 
ــرمایه گذاری  ــا س ــه ب ــن منطق ــرای ای ــتان ب اس
ــن  ــه ای ــب شــده ک ــان تصوی ــارد توم ۴6.۵ میلی
ــم  ــر را فراه ــتغال ۱۴6 نف ــه اش ــا زمین پروژه ه
ــط  ــز توس ــروژه نی ــه ۱۳ پ ــن آنک ــد ضم می کن
خــود شهرســتان بــا ظرفیــت اشــتغال زایی ۱۲۰ 
ــارد  ــرمایه گذاری ۹.۵ میلی ــم س ــا حج ــر و ب نف

ــت. ــده اس ــنهاد ش ــان پیش توم
رییــس ســازمان مدیریــت و برنامه ریــزی اســتان 
ــر  ــای در نظ ــه کل پروژه ه ــاره ب ــا اش ــان ب کرم
گرفتــه شــده بــرای ایــن شهرســتان بــا ظرفیــت 
ــن  ــه تبیی ــر، ب ــرای ۵۴۳ نف ــتغال ب ــاد  اش ایج
ــن  ــان در ای ــتان کرم ــعه ای اس ــای توس برنامه ه
شهرســتان پرداخــت و عنــوان کــرد: بــا توجــه به 
ــرای ایــن شهرســتان،  برنامــه هــای توســعه ای ب
ــزار  ــرمایه گذاری ۳ ه ــا س ــران ب ــروژه پیش ۸ پ
و ۲۷۰ میلیــارد تومــان بــرای ایــن منطقــه 
از اســتان کرمــان در ســتادفرماندهی اقتصــاد 

ــف شــده اســت. ــان تعری ــی اســتان کرم مقاومت
عمــده  کــه  مطلــب  ایــن  بیــان  بــا  رودری 
بــه  بــه شــهرها،  مهاجرات هــای روســتاییان 
واســطه نیازمنــدی بــه شــغل اتفــاق افتــاده 
اســت، از مطالعــات روســتایی بــرای توســعه 
ــان  ــه می ــخن ب ــوب س ــار جن ــتان رودب شهرس
ــه منظــور تکمیــل محــور  آورد و اظهــار کــرد: ب
»زهکلــوت - ایرانشــهر« ۲۰ میلیــارد تومــان 
ــون  ــه تاکن ــود ک ــده ب ــی ش ــش بین ــار پی اعتب
۱۰ میلیــارد تومــان ایــن اعتبــار تخصیــص داده 
ــرای  ــز ب ــژه ای نی ــار وی شــده ضمــن آنکــه اعتب
ــه  ــن منطق ــم در ای ــاه ابراهی ــاده چ ــل ج تکمی
مشــخص شــده و احــداث آن در دســتور کار 

ــت. ــه اس ــرار گرفت ق
ــتان  ــام شهرس ــه تم ــای نیم ــروژه ه ــه پ وی ب
روبــار جنــوب نیــز اشــاره و اظهــار کــرد: تکمیــل 
پروژه هــای نیمــه تمــام ورزشــی ایــن شهرســتان 
در دســتور کار اســتانی قــرار گرفتــه و بــرای 

تکمیــل ایــن پــروژه هــا بــه حــدود ۹۰ میلیــارد 
تومــان اعتبــار نیــاز اســت.

رییــس ســازمان مدیریــت و برنامه ریــزی اســتان 
ــر در  ــزار و ۷۵۰ نف ــودن ۳ ه ــکار ب ــان از بی کرم
ــار  ــر داد و اظه ــی خب ــار جنوب ــتان رودب شهرس
ــده،  ــی ش ــش بین ــای پی ــه ه ــق برنام ــرد: طب ک
ــزار و ۹۳  ــک ه ــه ی ــم ک ــد بودی ــال متعه امس
ــه  ــم ک ــاد کنی ــتان ایج ــن شهرس ــغل در ای ش
تاکنــون حــدود ۷۵۰ مــورد ایــن تعهــد محقــق 

شــده اســت.

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان:

۳۷۵۰ نفر در رودبار جنوب بیکار هستند

کشف بیش از 20 تن
 انواع موادمخدر در عملیات های 

قرارگاه عملیاتی ابوذر 
قــرارگاه  سرپرســت 
اســتان  ابــوذر  عملیاتــی 
گفــت: بــا تــاش ماًمــوران 
و یــگان هــای زیرمجموعــه 
قــرارگاه عملیاتــی ابــوذر 
امســال  ماهــه   ۹ طــی 
انــواع  از ۲۰ تــن  بیــش 
مــواد مخــدر کشــف شــده 

اســت. 
عبدالعلــی  ســرهنگ 

ــوران  ــبانه روزي مأم ــاي ش ــاش ه ــا ت ــت: ب ــش گف روانبخ
یــگان هــای تــکاوری  ایــن قــرارگاه در مبــارزه بــا  قاچاقچیان 
مــواد مخــدر  و کنتــرل  مســیر تــردد قاچاقچیــان در ســال 
ــواع  ــفیات ان ــته، کش ــال گذش ــابه س ــدت مش ــه م ــاری ب ج

ــت. ــته اس ــش  داش ــد افزای ــدر ۱۴۸ درص ــواد مخ م
در ســال  گرفتــه  انجــام  هــای  تــاش  بــا  افــزود:  وي 
ــرم  ــو و۴۳۰گ ــاک، ۴6کیل ــو تری ــن و۷۸۰کیل ــاری ۱6ت ج
 ۸6۵ و  هروئین،۲تــن  و۵۴۰گــرم  مرفین،۲۵۱کیلــو 
کیلوحشــیش،۱۲۵کیلو و۱۸۵گــرم شیشــه و در مجمــوع 
ــواع موادمخــدر کشــف و در ایــن راســتا  بیــش از ۲۰ تــن ان
۱6۹ نفــر قاچاقچــی و 6 نفــر اشرارمســلح دســتگیر شــده اند. 
ســرهنگ روانبخــش همچنیــن بــا اشــاره بــه هاکــت ۴ نفــر 
از اشــرار، مبــارزه بــا مــواد مخــدر را یکــی از مأموریــت هــای 
اصلــی قــرارگاه  ابــوذر دانســت و ادامــه داد: اعتیــاد موجــب 
بــروز بســیاری از معضــات اجتماعــی بــوده و مبــارزه بــا ایــن 

ــی اســت. ــزم همگان ــد ع ــم نیازمن ــر مه ام
وی بــا تاکیــد بــر عــزم راســخ نیــروی انتظامــی در برخــورد 
بــا قاچاقیــان موادمخدر،تصریــح کــرد: مبــارزه بــا موادمخــدر 
یــک موضــوع اجتماعــی اســت وآحــاد جامعــه بایــد درایــن 
ــق  ــدی محق ــوب و مفی ــج مطل ــا نتای ــد ت ــتا گام بردارن راس
ــل و  ــي از تعام ــن قدردان ــش ضم ــرهنگ روانبخ ــود. س ش
ــتمر و  ــراي مس ــس در اج ــا پلی ــردم ب ــوب م ــکاري خ هم
ــز   ــرم خی ــوده و ج ــاط آل ــازي نق ــاي پاکس ــرح ه ــم ط منظ
و  مشــاهده  صــورت  در  خواســت  شــهروندان  عمــوم  از 
برخــورد بــا هرگونــه بــي نظمــي و اخــال در نظــم عمومــي 
ــان  ــن زم ــا در کمتری ــد ت ــق تلفــن ۱۱۰ اطــاع دهن از طری
ــان  ــه شناســایي جــرم ودســتگیري مجرم  ممکــن نســبت ب

اقدام شود.

مشارکت شرکت معدنی و صنعتی 
گل گهر در دومین جشنواره 
و نمایشگاه ملی فواد ایران

ــن  ــه فواد،»دومی ــر جامع ــی نظی ــتقبال ب ــال اس ــه دنب ب
ــگاه  ــنواره و نمایش جش
ایــران«  فــواد  ملــی 
از ۲۳ تــا ۲6 دی مــاه 
ــرج  ــاری در ب ــال ج س
ــزار  ــران برگ ــاد ته می

ــود. ــی ش م
ــنواره و  ــن جش ــر در ای ــی گل گه ــی و صنعت ــرکت معدن ش
نمایشــگاه کــه از آن بــه عنــوان بزرگتریــن گردهمایــی 
تولیدکننــدگان، تامیــن کننــدگان، بازرگانــان و متخصصــان 
زنجیــره آهــن و فــواد ایــران نــام بــرده می شــود مشــارکت 
ــارات  ــتاوردها و افتخ ــن دس ــت و آخری ــد داش ــی خواه فعال

ــد گذاشــت. ــش خواه ــه نمای ــواد ب خــود را در حــوزه ف
ایــن جشــنواره و نمایشــگاه بــا رویکــرد بومــی ســازی، 
توســعه تکنولــوژی و افزایــش تــوان تأمیــن پایــدار بــه 
ــه  ــران ب ــواد ای ــی ف ــزه مل ــدای جای ــی و اه ــراه معرف هم
ــاد  ــرج می ــاه در محــل ب ــی ۲6 دی م ــدگان از ۲۳ ال برگزی

می شــود. برگــزار 
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این شماره از هفتواد تقدیم می شود به 
سردار شهید »عبدالمهدی مغفوری«

* نکات تربیتی 

ــون  ــدا بهش ــه خ ــی ک ــوری هنگام ــدی مغف ــهید عبدالمه ش
ــهدا  ــزار ش ــه گل ــوزاد را ب ــتان، ن ــان بیمارس ــه داد؛ از هم بچ
 بــرد، ســاعتی در آنجــا ایســتاد، فاتحــه خوندودوبــاره برگشــت. 

می گفت: روح این طفل باید با شهدا آشنا بشه.
نشر بمناسبت سالگرد شهادتشان، 

بیاد همه ی شهدای عملیات کربای ۴
اللهم ارزقناشهادت

یادی از یک شهید

خواب و تعبیر
دیشب از )ویژه خوری( خواب عجیبی دیدم      

در کویر بودم و از )خار( )گابی( چیدم
غرب از آنسوی آب پل زده بود سوی ما    

  )سیب( می ریخت چو باران سر اردوی ما
خارجی پشت در خانه خریدار نفت        

دست ما بود چو چتری سر بازار نفت
نفت می رفت و، می آمد سوی ما پول آن     

 پاک و شفاف قرارداد بود و مسئول آن!
خواب دیدم که من از )قله ی برج میاد(     

 می زدم داد کنون )کوله بر( از پا افتاد
)کوله بر( را تو )مریوان( چو ز )تهران( دیدم   

   )قدرت عینک دودی( را از آن فهمیدم
خواب دیدم همه در پیش )سران( یکسانند     

 )امرا( مردم خود را )اخوان( می دانند
همه را شیفته ی خدمت به وطن می دیدم     

 این را از )کثرت ماتم زدگان( فهمیدم
خواب دیدم که )صف گاز( تو سیستان ُگم شد     

 که عدالت به تساوی نََفس مردم شد
وندران خواب خوشم )تشنه ی قدرت( ُگم بود    

  حاصل صندوق رأی خادم این مردم بود
خواب دیدم که در )اهواز( فضا آرام است     

 فاضابش به ته چاه، نه پشت بام است
دیدم )اینترنت( ما ملی و ایمن گردید       

 باعث امنیت ملت و میهن گردید
همه راضی ز گران کردن بنزین بودند     

 شاد از قیمت و کیفیت ماشین بودند
هاتفی گفت )پراید( پنجاه و پنج میلیون است    

  قیمت واقعی اش قیمت یک )فرغون( است
نرخها کهنه نماند و مترقی شده اند      

  بال پرواز در آورده و برقی شده اند
خوابم از )بوق پراید( از سر طاسم بپرید    

  خواب من گرچه دراز بود به سامان نرسید
اندران خواب بدیدم که ترقی کردیم    

    لطف ملت را با قیمتها تافی کردیم
ضد ملت ز چه همواره ریاکاری هست؟     

 ملتی که عمًا پای فداکاری هست
بارها واشده )اقفال( ز کلید ملت     

   ز )سیاست زده( خیری که ندید، جز ذلت
ولی ملت به )خداوند( توکل دارد     

   به همین قبله امید و، ز همین گل دارد
باید از خلق فقط رو به خداوند آورد       

 ضد هر دشمن و )آفند(، )پدافند( آورد
دارم امید به )آرای درست فردا(       

 )حل مشکل( بشود کار نخست فردا
خواب آشفته ی )نقاش( چه دارد تعبیر؟     

 مملکت را بکند )مجلس فردا( تعمیر
)یوسف)ع( غایب زهرا( همه جا با ما هست  

    کاهنان و علم فتنه گرا ن را بشکست
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اختاس از کیسه خالی 
مدیر مسئول

بر علیه دروغ قیام خواهیم کرد          
در کاس راستی ثبت نام خواهیم کرد

بهر بد نام کردن دروغ و ریا                      
  سیاست روسیاه خواهیم کرد

تورم اِشغال کرده خانه ما                           
    ارزانی را شعار خواهیم کرد

قدرت تورم بیش از من و تو                   
       انصاف را تکرار خواهیم کرد

قبرگر این زمان شود ارزان                    
   با تابوت پایه رکاب خواهیم کرد

کاه گل پشت بام خانه خراب                    
      بام را ایزوگام خواهیم کرد

سخن راست بی اثر شده است              
   فکر کشک برای نهار خواهیم کرد

تخم مرغ این زمان گران گشته    
  خروس به تخم گذاری ناچار خواهیم کرد

جوان شده دوباره می روم سرکار          
   و بازنشستگی را انکار خواهیم کرد

زلف رنگ می شوم دوباره جوان       
    بهر دامادی حمزه قیام خواهیم کرد

پیرزال پولداری گر شود پیدا                
   بهر عقدش ثبت نام خواهم کرد

صندوق بازنشستگان گر خالی بود      
    از خورشید طلب وام خواهیم کرد

گر خورشید نداد وام به من      
از کیسه خالی سردبیر اختاس خواهیم کرد

کشک در کرمان گران شده است        
کشک رامک در تغار خواهیم کرد

پول چاپ روزنامه مانده یکسال 
  از کیسه خالی مدیر مسئول اختاس خواهیم کرد

» حمزه فریفته «

カもヮ執枢唱 桧済処

                                                                    زینب کبری
زینِب)س( زهرای مطهر متولد گردید                                     در فصاحت بشر آیینه ای از حیدر دید

متولد شده )پیغمبر صبر زیبا(                                             صبر اینگونه صبوری به جهان کمتر دید

دختر شیر خدا زاده ی زهرا)س( آمد                                     آنکه دارد دلی چون وسعت دریا آمد
بانویی ذوب شده در راه وایت زینب)س(                           بر پرستار خط از زینب)س( کبری آمد

                                                            روز )پرستار(

عافیت مدیون احسان پرستاران است                                    زان دعای همه بر جان پرستاران است
دکتر و دارو به این )پروانه(ها محتاجند                               خدمت پروانه ها درمان بیماران است

با خداوند ُبَود اجر تاش اینها                                               بارالها نشود لنگ معاش اینها
کاشته ی دکتر از اینها به ثمر بنشیند                                  کاش چون لقمه ی دکتر شود آش اینها
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ــاز و  ــه س ــردم حماس ــورایی م ــاه و حضــور عاش ــم دی م ــه نه حماس
ــه  ــاه 1388 نقط ــی 9 دی م ــامی در راهپیمای ــران اس ــدار ای وایتم
عطفــی در تاریــخ انقــاب و بــرگ زریّــن دیگــری در افتخــارات مــرد 
ــّزت،  ــاد ع ــه 9 دی نم ــد . حماس ــی آی ــاب م ــه حس ــی ب و زن ایران
اســتقال و بصیــرت مردمــی اســت کــه تــا پــای جــان بــرای حفــظ 
ــا صــدای رســا  ــد و ب اصــول اســام و آرمان هــای انقــاب ایســتاده ان
ــتد در  ــا بایس ــن آنه ــر دی ــمن در براب ــر دش ــه اگ ــد ک ــام کردن اع
برابرتمــام دنیــای آنهــا خواهنــد ایســتاد. روز نهــم دی مــاه در تاریــخ 
ــوم ا... و  ــه ی ــل ب ــرت« تبدی ــوان روز »بصی ــا عن ــامی ب ــاب اس انق
ــت همیشــه در  ــدگار و تاریخــی مل ــن روز مان ــد. در ای ــدگار گردی مان
صحنــه ایــران اســامی، حماســه ای دیگــر آفریــد و دشــمنان خــدا و 
دینــش را مأیــوس و ناامیــد ســاخت و قلــب امــام زمــان )عــج( و نائــب 
ــه( را  ــر حقــش حضــرت آیــت ا... العظمــی خامنــه ای)دامــت برکات ب

شــاد ســاخت.
روز نهــم دی، روزی اســت کــه مــردم ایــران نشــان دادنــد دشــمنان 
ــب  ــز فری ــند و هرگ ــی شناس ــی م ــه خوب ــود را ب ــاب خ ــود و انق خ
حیلــه هــا و نیرنــگ هــای آنــان را نمــی خورنــد. روز نهــم دی روزی 
ــا بصیرتنــد و در میــان  ــد کــه ب ــران نشــان دادن اســت کــه مــردم ای
گــرد و غبــاری کــه فتنــه گــران بــه پــا کــرده انــد هرگــز، نــه راه را 
گــم مــی کننــد و نــه دســت از راهبــر واقعــی کــه همانــا وایــت فقیــه 
اســت، بــر مــی دارنــد و در نهایــت روز نهــم دی روزی اســت کــه مردم 
ــه حضــرت ــن جمل ــه ای ــد ک ــران نشــان دادن ــی ای  مســلمان و انقاب

ــه  ــا ب ــد: »پشــتیبان وایــت فقیــه باشــید ت  امــام )ره( را کــه فرمودن
مملکــت تــان آســیب نرســد« بــه خوبــی در عمــل بــه آن معتقــد و 
ــاه یــک هــزار و ســی صــد و هشــتاد و  پایبنــد هســتند. نهــم دی م

ــود. ــوغ فکــری و شــخصیتی نظــام اســامی ب هشــت، جشــن بل
9 دی، عــرق شــرم امــت را در طــول تاریــخ بــه خاطــر بــی بصیرتــی 

در ماجــرای ســقیفه پــاک کــرد.
ــر  ــام داد و ب ــدودی التی ــا ح ــت را ت ــی حکمی ــه بین 9 دی، درد کوت

ــد. ــی ش آن مرهم
9 دی، ســوزش خیانــت جمــل و نهــروان را کمــی خنــک کــرد و از 

تکــرار غربــت 25 ســاله جلوگیــری کــرد.
9 دی، ایــران، بــدون خواســت ســفیر حســین، بیعــت مجــدد کــرد و 

بــر ســر بیعتــش مانــد.
ــا  ــک ی ــاد لبی ــی فری ــد ول ــد نش ــر بلن ــن ناص ــل م ــدای ه 9 دی، ن

ــید. ــه رس ــوش هم ــه گ ــمان ب ــا آس حســین ت
ــی درخــت انقــاب در آن ســرمای  ــود ول ــه دی زمســتان ب 9 دی، ن

ــود. زمســتان گل داده ب
ــه هــای کاخ ســفید در مــکان و کاخ  ــی پای ــود ول ــران ب 9 دی، در ای

ســبز معاویــه در زمــان را لرزانــد.
9 دی، قیــام مختــار نبــود، ولــی اگــر مختــار هــم زنــده بــود در مقابل 

آن کرنــش مــی کرد.
9 دی، مانور اعام آمادگی یاران آخر الزمان مهدی )عج( بود.
9 دی، شروع حرکت و یک فرهنگ بود یعنی »عزت خواهی«

  

بــود. َشــهر  الــِف  ِمــن  خیــٌر  ولــی  بــود  روز  یــک  دی،   9
9 دی، مبّیــن کوثــر و ابتــر بــود کــه گفتنــد خامنــه ای کوثــر اســت، 

دشــمن او ابتــر اســت.
9 دی، عاشورا بود و ایران کربا.

9 دی، ثمــره ی خــون شــهید آیــت هــا، مطهــری هــا، بهشــتی هــا، 
باکــری هــا، همــت هــا و ... بــود.

9 دی، تاریخ نبود، بلکه خود تاریخ ساز بود.
9 دی، روز بخشــش فریــب خــوردگان و روز غضــب بــر فتنــه گــران 

توســط امــت بــود.
ــد  ــن باش ــّی در بی ــازی نیســت همیشــه ول ــه نی 9 دی، آموخــت ک

ــد. ــّی در دل باش ــی اســت ول ــه کاف بلک
9 دی، نور بصیرت الهی بود در دلهای امت.

سالروز حماسه 9 دیماه ، روز بصیرت و میثاق امت با وایت، گرامی باد
 مقام معظم رهبری    

مردم عزیز ما در روز نهم دی، آنچنان عظمتی از خود نشان دادند که دنیا را خیره کرد 

 آگهی تمدید ممنوعیت توسعه بهره برداری از منابع زیر زمینی 
محدود مطالعاتی منوجان واقع در استان کرمان 

پیــرو آگهــی ممنوعیــت شــماره 93/36701/700 مــورخ 93/8/27 براســاس نتایــج مطالعــات و بررســی هــای عمــل آمــده ، افــت ســطح آب زیرزمینــی و کســری حجــم مخــزن در محــدوده مطالعاتــی منوجــان همچنــان 
ادامــه دارد. بنابرایــن بــه منظــور جلوگیــری از افزایــش افــت ســطح آب زیرزمینــی در محــدوده یــاد شــده، بــه موجــب مــاده ۴ قانــون توزیــع عادانــه آب، ممنوعیــت حفــر چــاه عمیــق، نیمــه عمیــق و احــداث قنــات و 
یــا هرگونــه افزایــش بهــره بــرداری از منابــع آب ) بــه اســتثنای مــوارد منــدرج در آییــن نامــه اجرایــی قانــون الحــاق یــک مــاده بــه قانــون وصــول برخــی از درآمدهــای دولــت و مصــرف آن در مــوارد معیــن و مــاده 57 
قانــون تنظیــم بخشــی از مقــررات مالــی دولــت مصــوب ســال 8۴ و در حــد ســقف تخصیــص آب ابــاغ شــده ( در محــدوده مطالعاتــی مذکــور طبــق نقشــه هــای موجــود در دفتــر حفاظــت و بهــره بــرداری منابــع آب 
زیــر زمینــی شــرکت مــادر تخصصــی مدیریــت منابــع آب ایــران شــرکت آب منطقــه ای کرمــان از تاریــخ اتمــام آگهــی فــوق )6/20 /1398( بــه مــدت 5 ســال دیگــر تــا تاریــخ 1۴03/6/20  بــا حــدود اربعــه بــه شــرح 

زیــر تمدیــد مــی گــردد . 
شــمال: از نقطــه ارتفاعــی 1۴81 در امتــداد مــرز محــدوده مطالعاتــی بــه کــوه گاتوهــت و در ادامــه بــه محــل تاقــی مــرز محــدوده هــای مطالعاتــی رودبــار جیرفــت ، قلعــه گنــج و منوجــان ســپس بــه محــل تاقــی مــرز 

محــدوده هــای مطالعاتــی رودبــار جیرفــت ، ده کهــان و منوجــان نقطــه ارتفاعــی 1288 ) محــل تاقــی مــرز محــدوده هــای ده کهــان  ، نــودژ و منوجــان  ( در ادامــه بــه نقطــه ارتفاعــی 1108و از آنجــا تــا کــوه شــبکوه.
غــرب:  از خــط الــراس کــوه شــبکوه در امتــداد مــرز محــدوده  مطالعاتــی بــه محــل تاقــی محــدوده هــای  مطالعاتــی نــودژ ، رودان  و منوجــان ســپس بــه نقــاط ارتفاعــی 855 و1138 و در ادامــه مــرز مذکــور بــه خــط 

الــراس کــوه آب دمیــل و از آنجــا تــا نقطــه ارتفاعــی 1085 کــوه زنــدان . 
جنــوب : از نقطــه ارتفاعــی 1085 کــوه زنــدان در امتــداد مــرز محــدوده مطالعاتــی بــه نقطــه ارتفاعــی 2068 کــوه کاردو ســپس بــه نقــاط ارتفاعــی  2005و2125 و از آنجــا بــه کــوه هــای بنــد زرد، گشــمیران و دورکان 

و در ادامــه مــرز مذکــور تــا نقطــه ارتفاعــی 965
شرق: از نقطه ارتفاعی965  به نقطه ارتفاعی 983 کوه تیوپائیزه و در ادامه در امتداد مرز محدوده مطالعاتی به نقطه ارتفاعی 1361 و ار آنجا تا نقطه ارتفاعی  1۴81.

شرکت آب منطقه ای استان کرمان
وزارت نیرو

اداره کل ثبت اسناد و اماک 
استان کرمان

 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 
کرمان )710966(

ــروغ  ــن ف ــی زری ــی و غیردولت ــاری غیرانتفاع ــر تج ــه غی ــیس موسس تاس
ــی  ــه مل ــه شناس ــت 2153 ب ــماره ثب ــه ش ــخ 1398/09/21 ب ــا درتاری بوتی
ــه  ــه خاص ــده ک ــل گردی ــل دفاترتکمی ــا ذی ــت و امض 1۴00883۴670 ثب
ــه  ــوع : ب ــردد. موض ــی میگ ــوم آگه ــاع عم ــت اط ــر جه ــرح زی ــه ش آن ب
ــز  ــدارس و مراک ــیس و اداره م ــون تاس ــج قان ــاده پن ــه م ــد س ــتناد بن اس
آموزشــی و پرورشــی غیردولتــی مصــوب 95/9/1۴ مجلــس محتــرم شــورای 
اســامی و تصویــب چهــل و هفتمیــن جلســه شــورای نظــارت اســتان مــورخ 
ــا و  ــع تنگناه ــه تامیــن و رف ــن موسســه باهــدف کمــک ب 1390/12/27 ای

کمبــود فضاهــای آموزشــی، گســترش فعالیتهــای آموزشــی و پرورشــی دانش 
آمــوزان کشــور و بمنظــور بهــره گیــری از امکانــات بالقــوه مــردم از طریــق 
جلــب مشــارکتهای مردمــی و بــا رعایــت آییــن نامــه هــای اجرایــی قوانیــن 
مربوطــه و ضوابــط و دســتورالعمل هــای مصــوب وزارت آمــوزش و پــرورش و 
مصوبــات شــورای عالــی آمــوزش و پــرورش تشــکیل شــده و اهــم فعالیتهــای 
ــاب  ــک ب ــدازی و اداره ی ی ــیس و راه ان ــود: تاس ــد ب ــر خواه ــرار زی آن بق
ــان خارجــی منضــم بــه شــماره مجــوز 3800/55018/1033  آموزشــگاه زب
ــان )  ــتان کرم ــرورش اس ــوزش وپ ــخ مجــوز 1396/11/01 اداره کل آم تاری
ــت  ــه فعالی ــه اخــذ و صــدور پروان ــه منزل ــور ب ــت مذک ــت موضــوع فعالی ثب
نمــی باشــد( مــدت : از تاریــخ ثبــت بــه مــدت نامحــدود مرکــز اصلــی : 
اســتان کرمــان، شهرســتان کرمــان، بخــش مرکــزی، شــهر کرمــان، محلــه 
بلــوار جمهــوری اســامی، کوچــه مجتمــع ســعید، کوچــه آیــت ا... صدوقــی 

ــه همکــف کدپســتی 7618833۴9۴  ــاک 0، طبق 32، پ
ــامی  ــد. اس ــی باش ــال م ــی: 1,000,000 ری ــخصیت حقوق ــرمایه ش س

ــی  ــه شــماره مل ــه قاســمی ب ــم راضی ــزان ســهم الشــرکه شــرکا : خان و می
305128۴۴16 دارنــده 600,000 ریــال ســهم الشــرکه خانــم زینــب 
ــال ســهم  ــده 200,000 ری ــی 3051372269 دارن ــه شــماره مل قاســمی ب
ــده  ــی 30521۴0876 دارن ــه شــماره مل ــه قاســمی ب ــم فاطم الشــرکه خان
ــه  ــم راضی ــران : خان ــن مدی ــرکه اولی ــهم الش ــال س 200,000 ری
ــه  ــل و ب ــمت مدیرعام ــه س ــی 305128۴۴16 و ب ــماره مل ــه ش ــمی ب قاس
ســمت رئیــس هیئــت مدیــره بــه مــدت نامحــدود خانــم زینــب قاســمی بــه 
شــماره ملــی 3051372269 و بــه ســمت نایــب رئیــس هیئــت مدیــره بــه 
مــدت نامحــدود دارنــدگان حــق امضــا : کلیــه اوراق و اســناد بهــادار و تعهــد 
ــامی و  ــود اس ــا عق ــروات، قرارداده ــفته، ب ــک، س ــل چ ــه از قبی آور موسس
همچنیــن کلیــه نامــه هــای عــادی و اداری بــا امضــاء مدیرعامــل همــراه بــا 
مهــر موسســه معتبــر مــی باشــد. اختیــارات مدیــر عامــل : طبــق اساســنامه 
ــا و  ــت شــرکت ه ــان اداره ثب ــتان کرم ــاک اس ــناد و ام ــت اس اداره کل ثب

ــان )710966( ــاری کرم ــات غیرتج موسس

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

کرمان )707312(
آگهــی تغییــرات موسســه بــه فکــران فاخــر عطــارد موسســه غیــر تجــاری بــه 
شــماره ثبــت 1930 و شناســه ملــی 1۴007752910 بــه اســتناد صورتجلســه 
ــوی  ــاس صف ــای عب ــورخ 1398/05/06 آق ــاده م ــوق الع ــی ف ــع عموم مجم

گردینــی بــه شــماره ملــی 309066632۴ دارنــده مبلــغ 750,000 ریال ســهم 
ــورخ 98/۴/3 تنظیمــی  ــه شــماره 16030 م ــح ب الشــرکه بموجــب ســند صل
دفترخانــه اســناد رســمی 139 کرمــان مبلــغ 30,000 ریــال از ســهم الشــرکه 
ــی  ــماره مل ــه ش ــادی ب ــت آب ــی دول ــن خان ــه حس ــم وجیه ــه خان ــود را ب خ
309011۴501 و 30,000 ریــال بــه آقــای علیرضــا فــرح بخــش بــه شــماره 
ــه 690,000  ــل نمــود و ســهم الشــرکه خــود را ب ــی 2980993761 منتق مل
ریــال کاهــش داد . اســامی شــرکاء پــس از انتقــال صــورت گرفتــه بشــرح ذیــل 

مــی باشــد: آقــای عبــاس صفــوی گردینــی دارنــده مبلــغ 690,000 ریال ســهم 
الشــرکه خانــم ســمیه منصــوری بیدخوانــی دارنــده مبلــغ 100,000ریال ســهم 
الشــرکه خانــم فاطمــه عــرب نژاددارنــده مبلــغ 150,000 ریــال ســهم الشــرکه 
آقــای علیرضــا فــرح بخــش دارنــده مبلــغ 30,000 ریــال ســهم الشــرکه خانــم 
ــهم  ــال س ــغ 30,000 ری ــده مبل ــادی دارن ــت آب ــی دول ــن خان ــه حس وجیه
الشــرکه اداره کل ثبــت اســناد و امــاک اســتان کرمــان اداره ثبــت شــرکت هــا 

و موسســات غیرتجــاری کرمــان )707312(

شرکت مخابرات استان کرمان
جلسه مشترک مدیرکل

کمیته امداد امام خمینی )ره(
و مدیرمخابرات منطقه کرمان

بــه گــزارش اداره روابــط  عمومــی مخابــرات منطقــه کرمان جلســه 
مشــترکی بیــن مخابــرات منطقــه کرمــان و اداره کل کمیتــه امداد 
امــام خمینــی )ره ( بــا حضــور مهنــدس حســینی مدیــر مخابــرات 
ــام  ــداد ام ــه ام ــر کل کمیت ــی مدی ــر صادق ــان، دکت ــه کرم منطق
خمینــی )ره(، مدیــران وروســای کمیتــه امــداد وجمعــی از 
مدیــران ســتادی وروســای ادارات مخابــرات شهرســتانها و روســای 
ــورت  ــه ص ــتانها ب ــی )ره( در شهرس ــام خمین ــداد ام ــه ام کمیت
ویدئوکنفرانســی در ســالن کنفرانــس مرکــز ســید الشــهداء برگــزار 
شــد.گفتنی اســت در ایــن جلســه مدیــر کل کمیتــه امــداد امــام 
خمینــی پیرامــون طرحهــای خــود در ایــن اداره کل پرداختنــد و 
مهنــدس حســینی در خصــوص هــر نــوع همــکاری بــا ایــن اداره 
کل بیــان کــرد: کارکنــان مخابــرات منطقــه کرمــان در کل اســتان 
بــا تمــام تــوان در راســتای اهــداف ایــن نهــاد گام بــر مــی دارنــد . 

تــا بتواننــد راه را بــرای رفــع مشــکات همــوار نماینــد.

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

)707313(
ــت  ــماره ثب ــه ش ــاری ب ــر تج ــه غی ــارد موسس ــر عط ــران فاخ ــه فک ــه ب ــرات موسس ــی تغیی آگه
 1930 و شناســه ملــی 1۴007752910 بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی عــادی بطــور 
ــدت  ــرای م ــل ب ــرار ذی ــه ق ــره ب ــت مدی ــاء هیئ ــف- اعض ــورخ 1398/05/06 ال ــاده م ــوق الع ف
نامحــدود انتخــاب گردیدنــد: خانــم ســیمه منصــوری بیدخوانــی بــه شــماره ملــی 3080105151 
ــاک  ــت اســناد و ام ــی 2980993761 اداره کل ثب ــه شــماره مل ــرح بخــش ب ــای علیرضــا ف آق

ــان )707313( ــا و موسســات غیرتجــاری کرم ــت شــرکت ه ــان اداره ثب اســتان کرم

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

)707314(
ــت  ــماره ثب ــه ش ــاری ب ــر تج ــه غی ــارد موسس ــر عط ــران فاخ ــه فک ــه ب ــرات موسس ــی تغیی آگه
1930 و شناســه ملــی 1۴007752910 بــه اســتناد صورتجلســه هیئــت مدیــره مــورخ 
1398/05/06 الف-تعییــن ســمت مدیــران: خانــم ســیمه منصــوری بیدخوانــی بــه شــماره ملــی 
3080105151بــه ســمت رئیــس هیئــت مدیــره و مدیــر عامــل آقــای علیرضــا فــرح بخــش بــه 
شــماره ملــی 2980993761بــه ســمت نائــب هیئــت مدیــره ب-کلیــه اســناد و مــدارک و اوراق 
ــر عامــل و نایــب رئیــس هیــات  ــا امضــاء مشــترک مدی بهــاء دار و ســایر اوراق عــادی و اداری ب
مدیــره همــراه بــا مهــر شــرکت معتبــر مــی باشــد. اداره کل ثبــت اســناد و امــاک اســتان کرمــان 

ــان )70731۴( ــا و موسســات غیرتجــاری کرم ــت شــرکت ه اداره ثب

ــم محمــودزاده رئیــس  ــر ابراهی ــان دکت ــد آقای بازدی
مســلح،  نیروهــای  اجتماعــی  تامیــن  ســازمان 
ــادی  ــاون اقتص ــی مع ــنگ جنگ ــر هوش ــر امی دکت
ســازمان تامیــن اجتماعــی نیروهــای مســلح، دکتــر 
ــرکت  ــای ش ــرکت ه ــور ش ــاون ام ــر مع ــر افس  امی
ســرمایه گــذاری غدیــر، دکتــر ســید مرتضــی 
ــره هلدینــگ صنایــع  مرتضایــی رئیــس هیئــت مدی
و معــادن غدیــر، فــرداد دلیــری معــاون برنامــه ریزی 
ــی  ــدی غام ــر، مه ــذاری غدی ــرمایه گ ــرکت س ش
اسدا...فرشــاد  مهنــدس  ســاتا،  ریاســت  مشــاور 
مدیرعامــل شــرکت فــواد غدیــر ایرانیــان و مهنــدس 
علیرضــا زاهدیــان مدیرعامــل شــرکت فــواد غدیــر 

ــن. ــدن گهرزمی ــپچینگ و مع ــز از دیس ــی ری ن
ــر  ــی مدی ــر پوریان ــی اکب ــای عل ــد، آق ــن بازدی در ای
ــی  ــعید صادق ــر س ــن، دکت ــرکت گهرزمی ــل ش عام
عضــو هیئــت مدیــره گهرزمیــن و معاونیــن و مدیران 
ایــن شــرکت، بازدیــد کننــدگان را همراهــی کردنــد.

بازدید از دیسپچینگ و معدن گهر زمین

حکایت »قصاص روزگار«
ــرای آن  ــر ســر فقیــر صالحــی زد، در آن روز ب ــده مــردم آزاری، ســنگی ب فرمان
ــزد  ــی آن ســنگ را ن ــود، ول ــام نب ــوان و فرصــت قصــاص و انتق ــح، ت ــر صال فقی

خــود نگهداشــت.
ــده  ــه آن فرمان ــاه نســبت ب ــه ش ــن ک ــا ای ــرا گذشــت ت ــن ماج ــا از ای ــال ه س
ــه  ــح از حادث ــر صال ــد. فقی ــاه افکندن ــتور داد وی را در چ ــد و دس ــی ش عصبان
اطــاع یافــت و بــاای همــان چــاه آمــد و همــان ســنگ را بــر ســر آن فرمانــده 

ــر مــن زدی؟ ــن ســنگ را ب ــو کیســتی؟ چــرا ای ــده: ت ــت. فرمان کوف
ــح: مــن فــان کــس هســتم کــه در فــان تاریــخ، همیــن ســنگ را  فقیــر صال
بــر ســرم زدی. فرمانــده: تــو درایــن مــدت طوانــی کجــا بــودی؟ چــرا نــزد مــن 
نیامــدی؟ فقیــر صالــح: »از جاهــت اندیشــه همــی کــردم، اکنــون کــه در چاهــت 
دیــدم، فرصــت غنیمــت دانســتم« »یعنــی از مقــام و منصــب تــو بیمنــاک بــودم، 
اکنــون کــه تــو را در چــاه دیــدم، از فرصــت اســتفاده کــرده و قصــاص نمــودم .

تهیه و تنظیم : محمود جعفری از کوهبنان

ریزش خانواده -
 بخش ششم

ــی  ــکا زندگ ــه در آمری ــی ک ــد از مردمان ــاد درص ــون هفت ــم اکن  ه
ــدوی عســل را  ــر کن ــای کارگ ــان زنبوره ــی هم ــد ویژگ ــی کنن م
ــردن شــکم  ــیر ک ــرای س ــان ب ــن بخــش از مردم ــرا ای ــد . زی دارن
ــد از  ــار و ناگزیزن ــاره ناچ ــک اِج ــک اتاق ــدن در ی ــود و خوابی خ
ــان  ــن هم ــد و کار .  و ای ــا نزدیکــی شــب کار کنن ــاب ت ــغ آفت تی

ــد . ــی باش ــل م ــدوی عس ــر کن ــای کارگ ــت زنبوره سرنوش
همــگان آگاه انــد کــه اشــراف حاکــم بــر آمریــکا تنهــا ده درصــد 
از مردمــان آن ســرزمین هســتند و اینــان کــه بیشترشــان از 
ــود درصــد  ــی باشــند ن ــوادگان گوســاله طاپرســتان ســامری م ن
ــا،  ــه ه ــه کارخان ــد و هم ــکا را در دســت دارن ــای آمری ســرمایه ه
ــر،  ــورهای دیگ ــا کش ــی ب ــا، بازرگان ــادی، بانکه ــای اقتص ــگاه ه بن
ــی  ــی و دریای ــی و هوائ ــای زیرزمین ــزرگ، راهه ــگاههای ب  فروش

 و  دیگــر ســود آورهــای کان از آن ایــن ده درصــد مردمــان 
می باشد .

ــاله  ــوادگان گوس ــان از ن ــه  بیشترش ــرمایه داران ک ــن کان س ای
ســامری پرســتان انــد، بــه اقتصــاد آمریــکا بســند نکــرده و 
ــام  ــه ن ــه سرتاســر جهــان ریشــه دوانیــده و ب همچــون ســرطان ب
ــه هــای  ــه پیشــرفت و همــکاری و مــردم دوســتی و بهان کمــک ب
دیگــر بــر معــدن هــای نفــت و گاز و اورانیــوم و طــا و دیگــر هــای 
آن کشــورها پنجــه افکنــده و همچــون زالــو داشــته هــای آنــان را 
مــی مکــد . کــه یکــی از نمونــه هــای روشــن و آشــکار آن شــرکت 
نفــت آرامکــو در عربســتان مــی باشــد کــه روزانــه دوازده میلیــون 
از آن معــدن هــا برداشــت مــی شــود . کــه اگــر درســت بنگریــم 
بیــش از نــود درصــد ســود آن بــه آمریــکا مــی رســد . زیــرا چنــد 
ــرارداد  ــک ق ــا ی ــکا ب ــه آمری ــم ک ــنیدیم و خواندی ــش ش ــال پی س
ــتان  ــه عربس ــی ب ــاحهای جنگ ــارد دار س ــاه میلی ــد و پنج یکص
ــک کشــور  ــه ی ــان شــگفت زده شــدند ک ــه جهانی ــه !! هم فروخت
کوچــک کــه بــا اســرائیل کــه دشــمن مســلمانان اســت، برخــورد و 
ســتیزه جوئــی نــدارد، چــه نیــازی بــه ایــن انــدازه ســاح جنگــی 

دارد ؟
ــای  ــه ه ــه بهان ــه عربســتان ب ــنیدند ک ــی ش ــرا هنگام و پاســخ آن
هیــچ و پــوچ بــه خواســته آمریــکا بــه کشــور مســلمان یمــن لشــکر 
کشــید و ســوزانیدن و پــاره پــاره کــردن کــودکان و زنــان و پیــران 
و بیمــاران آن ســرزمین را بــه بمــب هــا و موشــک هــای خریــداری 

شــده از آمریــکا آغازیــد .
ــد  ــاد درص ــرا هفت ــه چ ــد ک ــی آی ــش م ــش پی ــن پرس ــون ای اکن
ــای  ــزی ه ــم زده خونری ــکای لیبرالیس ــت آمری ــان فرودس مردم
فرمانروایــان دژخیــم و دژخــوی خــود را در هشــتاد ســال گذشــته 
ــت  ــد گف ــخ بای ــه در پاس ــد ؟ ک ــی کنن ــرزنش نم ــش و س نکوه
ــواده را در  ــزی خان ــه ری ــا برنام ــدی ب ــراف ده درص ــت اش حکوم
ایــن بخــش هفتــاد درصــدی دچــار ریزیــش و فروپاشــی ســاخته 
و اینــان را کافــه و ســردرگم و َمســخ نمــوده و تــوان اندیشــیدن 
ــرگرم کار  ــرده وار س ــا ب ــه ی ــه ای ک ــه گون ــه ب ــان گرفت را از آن
ــکل و فحشــا و زشــتی هــای دیگــر  ــه اعتیــاد و ال ــا ب هســتند و ی

ــد . ــوش دارن دل خ
نویسنده : کیخسرو شهریاری



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
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جمعیـت  گفـت:  کرمـان  اسـتان  احـوال  ثبـت  مدیـرکل 
کهنسـال اسـتان کرمـان )باای ۶۵ سـال( در حـال حاضر 

بیـش از پنـج درصـد و نـرخ کشـور ۶ درصـد اسـت.
»محمـد قاسـمی« در نشسـت خبـری بـا اشـاره بـه اینکه 
سـوم دی مـاه صد و یکمیـن سـالروز بنیانگذاری سـازمان 
ثبـت احـوال اسـت، اظهـار کـرد: سـازمان ثبت احـوال در 
۱۰۱ سـال قبـل بـا صـدور اولین سـند هویتـی کار خود را 
آغـاز کـرده و ثبـت احـوال در اسـتان کرمـان ۲۷ شـهریور 

۱۳۰۶ آغـاز بـه کار کرد.
وی افـزود: در حـال حاضـر تا پایان آذرماه امسـال جمعیت 
اسـتان کرمـان ۳ میلیـون و ۲۸۰ هـزار و ۶۳۴ نفر بوده که 
۵۱ درصـد معـادل یـک میلیـون و ۶۶۱ هـزار و ۷۲۸ نفـر 
مـرد و ۴۹ درصـد معـادل یک میلیـون و ۵۹۱ هزار و ۶۱۴ 

نفر زن هسـتند.

کرمان، رتبه نهم کشور از حیث جمعیت
قاسـمی تصریـح کـرد: از حیـث جمعیتـی اسـتان کرمـان 
رتبـه نهم کشـور را دارد که بیشـترین جمعیت اسـتان نیز 
در شهرسـتان هـای کرمان، سـیرجان، رفسـنجان، جیرفت 
اینکـه کمتریـن  بـه  اشـاره  بـا  دارنـد. وی  بـم حضـور  و 
جمعیـت در شهرسـتان هـای کوهبنـان، فاریاب، رابـر، انار 
و ارزوئیـه حضـور دارنـد، بیان کـرد: در ۹ ماهه امسـال ۳۷ 
هـزار و ۵۹۳ واقعـه وادت در اسـتان کرمـان ثبـت شـده 
کـه ۱۲ درصـد نسـبت به مدت مشـابه سـال قبـل کاهش 

است. داشـته 
مدیـرکل ثبـت احـوال اسـتان کرمـان گفـت: در ۹ ماهـه 
سـال جـاری همچنیـن ۱۰ هـزار و ۳۰۱ واقعـه فـوت ثبت 
شـده کـه ۹ درصـد افزایـش نسـبت به مدت مشـابه سـال 

قبـل را نشـان مـی دهد.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه نرخ رشـد جمعیـت اسـتان کرمان 
۱.۳ درصد و کشـور ۱.۲ اسـت، افزود: بیشـترین نرخ رشـد 

جمعیـت در شهرسـتان هـای رودبـار جنـوب، قلعـه گنج، 
کهنـوج، عنبرآبـاد و نرماشـیر بـوده و کمتریـن نـرخ رشـد 
جمعیـت مربـوط بـه بردسـیر، کوهبنـان، بافـت، رابـر و بم 

اسـت. بوده 
قاسـمی اظهـار کـرد: جمعیـت کهنسـال اسـتان کرمـان 
)بـاای ۶۵ سـال( در حـال حاضـر بیـش از پنـج درصـد و 

نـرخ کشـور ۶ درصـد اسـت.
سن امید به زندگی در کرمان ۷۰ سال

برای آقایان و ۷۳ سال برای خانم ها
وی بـا اشـاره به اینکه سـن امیـد به زندگـی در کرمان ۷۰ 
سـال بـرای آقایـان و ۷۳ سـال بـرای خانم ها اسـت، بیان 
کـرد: ۲۷ درصـد جمعیـت اسـتان کرمـان در سـنین صفر 
تـا ۴ سـال هسـتند و جمعیـت فعـال)۱۴ تا ۶۰ سـال( ۶۷ 
اسـت کـه تاکیـد ما بـر جمعیت فعال اسـت تا امور کشـور 

را پیـش ببرند.
مدیـرکل ثبـت احـوال اسـتان کرمـان گفت: دایـل اصلی 
فـوت کرمانـی هـا در ۹ ماهـه امسـال بیمـاری هـای قلبی 
عروقـی، بیمـاری هـای دسـتگاه تنفسـی، 
حـوادث غیرعمدی، سـرطان هـا و تومورها 
و رتبـه آخـر بیمـاری های عفونـی و انگلی 

اسـت. بوده 
وی افـزود: کرمـان هفتمیـن اسـتان جوان 
و  سیسـتان  هـای  اسـتان  از  بعـد  کشـور 
بلوچسـتان، هرمـزگان، بوشـهر، کهگیلویـه 

و بویراحمـد، قـم و گلسـتان اسـت.
»امیرعلی« 

نام محبوب کرمانی ها در سال ۹۸
از سـخنانش  دیگـری  بخـش  در  قاسـمی 
جـاری  سـال  ماهـه   ۹ در  کـرد:  اظهـار 
بـرای  کرمـان  اسـتان  در  نـام  بیشـترین 
پسـران »امیرعلـی« انتخاب شـده و بعد از 
آن علـی، امیرحسـین، ابوالفضل و حسـین 

بـرای  و  دارد  را  فراوانـی  بیشـترین 
دختـران نـام »فاطمه« رتبه نخسـت را 
دارد و بعـد از آن حلمـاء زهـرا، فاطمـه 
زهـرا و رقیـه بیشـترین انتخـاب بـوده 

. ست ا
وی با اشـاره بـه اینکه از ابتـدای تاریخ 
ثبـت احـوال نـام فاطمـه رتبـه اول را 
داشـته  کرمـان  اسـتان  و  کشـور  در 
اسـت، گفـت: از مـردم مـی خواهیـم 
اصالـت ایرانی اسـامی را در نامگذاری 
فرزندانشـان حفـظ کننـد. نبایـد ایـن 
فرهنـگ بـه سـمت نـام هـای غربـی 

برود.
۱۰ درصد کرمانی ها

کارت ملی هوشمند 
نگرفته اند

مدیـرکل ثبـت احـوال اسـتان کرمـان 
ملـی  هوشـمند  کارت  صـدور  دربـاره 
اظهـار کـرد: از دو میلیـون و ۳۲۷ هزار 

و ۵۴۸ نفـر واجـد شـرایط دریافت کارت هوشـمند ملی در 
اسـتان کرمـان ۹۰ درصـد دریافت کـرده انـد و ۱۰ درصد 
باقـی مانـده اند ایـن  در حالی کـه کارت ملی زیرسـاختی 
اسـت کـه بـرای سـایر دسـتگاه هـا بـه منظـور خدمـت 

رسـانی بـه مـردم فراهـم مـی کنیم.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه شناسـنامه در ۱۵ سـالگی بایـد 
عکـس دار و در ۳۰ سـالگی مجـددا بـا عکـس روز، بـه روز 
شـود، افـزود: تاکنـون ۵۰ درصـد شناسـنامه های اسـتان 
مکانیـزه شـده و بـرای برون سـپاری خدمـات کار را به ۹۰ 

دفتـر پیشـخوان واگـذار کـرده ایم.
قاسـمی بیـان کرد: شناسـنامه هـای جدید ضریـب امنیت 
اسـناد  کنیـم  مـی  درخواسـت  مـردم  از  و  دارد  بااتـری 
هویتـی خـود را امانـت و ضمانـت نـزد هیـچ دسـتگاه و 

بخـش خصوصـی نگذارنـد و در نگهـداری اسـناد هویتـی 
دقـت داشـته باشـند.

مدیـرکل ثبـت احـوال اسـتان کرمـان بیـان کـرد: مهلـت 
ثبـت وادت ۱۵ روز بعـد از واقعـه و ثبـت وفـات ۱۰ روز 
بعـد اسـت و شـماره تلفـن ۱۵۱۰ ثبـت احـوال در زمینـه 
مشـاوره دریافـت نظـارت و سـامانه پیامکـی ۱۰۰۰۱۵۱۰ 
در  مـردم  انتقـادات  و  پیشـنهاد  نظـرات،  دریافـت  بـرای 

اختیـار آنهاسـت.
وی در پایـان افـزود: دیـدار با امام جمعه و اسـتاندار، دیدار 
بـا خانـواده شـهداء، برپایی میـز خدمت در محـل برگزاری 
نمـاز جمعـه)۶ دی مـاه(، برپایـی نمایشـگاه دسـتاوردهای 
خانـواده ثبـت احـوال و ... از جملـه برنامه هـای هفته ثبت 

احوال اسـت.
خبرنگار : پهلوانی نژاد

مدیرکل ثبت احوال استان کرمان:

۵ درصد کرمانی ها باای ۶۵ سال سن دارند
 *عاقه کرمانی ها به نام »فاطمه«

هفتواد کرمان گزارش می دهد ؛

با گرانی بنزین استقبال از ناوگان شهری بیشتر شده است 
اّما امکانات حمل و نقل عمومی تبعیض آمیز است

فرسـودگی نـاوگان حمـل و نقـل عمومـی شـهر کرمـان  سالهاسـت که گریبـان گیر 
خیابـان هـای ایـن شـهر بوده اسـت کـه خـروج از ایـن وضعیت هر بـار بـه بهانه ای 
بـه تعویـق افتـاده اسـت . حمـل و نقـل عمومـی سـالم و باکیفیـت یکـی از حقـوق 
شـهروندان و نشـان دهنـده پیشـرفت هـر شـهر می باشـد و مـی توان گفـت در این 
مبحـث مسـئولین مـا ضعیـف عمـل کردنـد کـه نتیجـه آن را کامـا محسـوس می 

تـوان در بعضـی از مناطـق سـطح شـهر دید  .    
در ایـن زمـان کـه همراه شـده اسـت  بـا افزایش قیمـت بنزیـن و تورم و فشـارهای 
اقتصادی بیشـتر، شـهروندان اسـتقبال بیشـتری از ناوگان های حمل و نقل عمومی 
 شـهر کـرده انـد و متاسـفانه مـا همچنـان شـاهد فرسـودگی و بـی کیفیتـی اکثـر 
اتوبـوس هـای شـرکت واحـد شـهرداری کرمـان هسـتیم و این مشـکل زمانـی خود 
را بیشـتر نشـان میدهـد کـه در همیـن امکانـات کـم شـرکت اتوبـوس رانـی کرمان 
تبعیـض بیـن اتوبـوس هـای مسـیرهای  مختلـف مشـاهده مـی شـود . بـه عنـوان 
 مثال اتوبوسـی که در خیایان شـهید بهشـتی یا سـرویس دانشـگاه های شـهر تردد 
مـی کنـد بـا اتوبوسـی که در دیگـر محله های شـهر کرمـان )مانند شـهرک صنعتی 
- تـوکل آبـاد - شـرف آبـاد - سلسـیبل و ...( تـردد مـی کنـد قابل قیاس نیسـت . 
اینکـه اکثـر ادارات و مراکـز مهم در این قسـمت هـا وجود دارند جای تردید نیسـت 
و ایـن مسـئله کـه بـرای کاهـش حجـم ترافیکـی در ایـن نقـاط شـهر  باید نـاوگان 
حمل و نقل بیشـتر داشـته باشـیم  باز هم تردید نیسـت و جای تشـکر از مسـئولین 
و دسـت انـدرکاران ایـن امـر دارد امـا اینکه بـا همه شـهروندان یک برخورد یکسـان 

ندارنـد ) بـه اصطـاح  بـه یک چشـم نگاه نمـی کنند ( جای بسـی تآسـف دارد . 
     اصطاح پایین شهر و بااشهر 

را مسئوان ما بوجود آوردند
و گویـا آن شـده اسـت کـه افـرادی کـه در این مناطـق )باا شـهر ( زندگی یـا تردد 
دارنـد شـآن و منزلـت بااتری نسـبت به افـرادی کـه در مناطق پایین شـهر زندگی 
مـی کننـد دارنـد  حتـی  ایـن تبعیض در بسـیاری از مـوارد اعم از آسـفالت کوچه و 
خیابـان هـا ، روشـنایی خیابـان هـا ، فضاهـای سـبز ، مکان هـای تفریحـی  ، مراکز 
درمانـی و....  دیـده مـی شـود در ایـن برهـه زمانـی کـه فشـار اقتصـادی تـا بـه این 
حـد بـه خانوارها و شـهروندان فشـار آورده اسـت متاسـفانه مـا هر روز شـاهد تفاوت 

فاحـش تـری در توزیـع امکانـات رفاهـی در مناطـق )پاییـن شـهر (  هسـتیم . اگـر 
مسـئولین مـا مـی گوینـد بودجـه هـا محـدود اسـت پـس چـرا بـرای یـک قسـمت 
 شـهر  بودجـه وجـود دارد برای پایین شـهر بودجـه کم اسـت ؟  در کل این اصطاح 
پاییـن شـهر و بااشـهر را مسـئوان مـا بوجـود آوردنـد زمانـی کـه توزیـع امکانـات 

مختلـف و نقطـه توجـه هـا ناعادانه شـد.
اینکـه همه این شـهروندان سـاکن کرمان  هسـتند مالیات و عوارض مـی پردازند در 
بسـیار از مراسـمات مذهبـی، دینی، سیاسـی ) نماز جمعـه، راهپیمایی هـا، انتخابات 

و... ( چـه بسـا حضـور فعال تری هم دارند بر کسـی پوشـیده نیسـت  
اما تا به کی مسئولین ما بین شهروندان به اصطاح ) پایین شهر و باا شهر (  تبعیض 
 قائل می شوند ؟! و چشم روی بسیاری از معضات اجتماعی که هر روز بیشتر می شوند 
بسـته انـد .  نشـریه هفتـواد بـر اسـاس رسـالت اطـاع رسـانی و روشـن گـری خود 
بارهـا گـزارش هـا و مسـتندات متعـددی از ایـن قبیـل معضـات اسـتان را خدمـت 
مسـئولین مربوطـه عنـوان داشـته  و بـه عنـوان پـل ارتباطـی حـرف مـردم را بـه 

مسـئولین رسـانده اسـت .  
و ایـن بـار هـم سـراغ ایسـتگاه های شـرکت حمـل مسـافر و بـار شـهرداری کرمان 
رفتـه اسـت کـه مرکـز مهـم ایـن ایسـتگاهها عمدتـاً در میـدان مشـتاقیه )شـهداء( 

قـرار دارد .  
 ایستگاه اتوبوس جلوی بازار شهرداری 
میدان مشتاقیه نیاز به ساماندهی دارد

شـهرداری  بـازار  جلـوی  در  شـهر  اتوبوسـرانی  هـای  ایسـتگاه  ایـن  از   یکـی 
)بـازار میـوه و تربـار( در میـدان مشـتاقیه قـرار دارد . ایسـتگاهی کـه در نـگاه اول 
بـدون خـط کشـی بـدون نظـم و قانـون دیـده مـی شـود در ایـن ایسـتگاه اتوبـوس 
هـای متعـددی )تـوکل آباد - سرآسـیاب - شـهرک صنعتی - مدیریت - رسـالت - 
سلسـبیل - دانشـگاه شـهید باهنر - سـرباز و محات دیگر (  برای تردد شـهروندان 
قـرار داده شـده اسـت غافـل از توجـه بـه ایـن نکته کـه وجود ایـن همـه اتوبوس به 
خصـوص در پیـک حمـل و نقل مسـافران چـه ترافیک ، بـی نظمی و تردد مشـکلی 
بـرای شـهروندان بخصـوص خودروهـای شـخصی ایجاد کرده اسـت کـه مجبورند از 
ابـه ای اتوبـوس هـا عبور کننـد و طبیعتا از حـوادث رانندگی هم در امان نیسـتند 

و همچنیـن مشـکاتی کـه برای کاسـبکاران ایـن نقطه از 
شـهر ایجـاد کرده کـه جـای دارد مسـئولین مربوطه خود 
از نزدیـک ایـن مشـکات را نظاره کنند و هرچـه زودتر به 
در صـدد رفع این مشـکل و سـاماندهی این نقطه از شـهر 
برآینـد . وجـود ایـن مشـکات در ایـن نقطه از شـهر ما را 

بـرآن داشـت تـا بـا چند تـن از مسـافرینی کـه در ایـن ایسـتگاهها منتظـر اتوبوس 
مـورد نظـر خـود بـود صحبتـی داشـته باشـیم و تـا زبـان آنهـا مشـکات را بیشـتر 
بدانیـم . در ابتـدا بـه سـمت خانـم مسـنی کـه خـود را از شـهرواندان قدیمی شـهر 
کرمـان معرفـی کـرد که سـالیان اسـت در ایـن شـهر زندگی مـی کنند رفتیـم تا با 
ایشـان صحبتـی داشـته باشـیم خانـم زرگر گفـت: در قدیم کـه این همه شـلوغی و 
گرانـی و بدبختـی نبـود زندگـی هـا چقـدر راحـت بود، مـن اکثـر مواقع بـا اتوبوس 
هـای شـهری تـردد می کنـم از میدان مشـتاق به سـمت میدان سرآسـیاب می روم 
اگـر بخواهـم از مشـکات ایـن خـط )مسـیر ( برایتان بگویـم که خیلی هسـتند ولی 
یـک مـورد کـه خیلـی آزار دهنـده هسـت این اسـت کـه اتوبـوس ها طبق سـاعتی 
کـه اعـام شـده حرکـت نمـی کنند یـا زودتر یـا دیرتـر حرکت مـی کنند و کسـی 
هـم نیسـت کـه تذکـری بدهـد اعتـراض ماهم کار بـه جایی نمـی برد و بـرای ما که 

تـوان پرداخـت کرایـه تاکسـی مداوم نداریم سـخت اسـت .
در اتوبوس های فرسوده پایین شهر 

باید از سرما بلرزیم
خانـم احمـدی کـه مسـافر ایسـتگاه شـهرک صنعتـی کرمـان بـود نیـز برایمـان از 
مشـکات اتوبوس های این مسـیر گفت ، وی عنوان داشـت : شـاغل هسـتند و این 
مسـیر رفـت و آمـد را هـر روز طـی می کننـد در این فصل سـرد یا فرقـی نمی کند 
در فصـل گـرم تابسـتان اتوبوس های مسـیر خیابان شـریعتی یا جاهای باای شـهر 
امکانـات سرمایشـی و گرمایشـی مناسـبی دارنـد آنوقت ما حـدود ۲۰ تـا ۲۵ دقیقه 
در اتوبوسـی بایـد بشـینیم تـا به مقصد برسـیم و اتوبوس های مسـیرهای دیگر کولر  
، بخـاری ، بـدون سـر و صـدا هسـتند آنوقـت اتوبـوس مـا در این سـرمای زمسـتان 
در ورودی آن درسـت بسـته نمـی شـود و در معـرض بـاد سـرد بایـد بلریزیـم و در 
تابسـتان هـم بایـد گرمای سـخت کرمـان را تحمل کنیم انـگار که ما اصا شـهروند 

ایـن شـهر نیسـتیم و اینکـه همین اتوبوس فرسـوده را به مسـیر ما اختصـاص دادند 
بایـد خیلـی هـم ممنون باشـیم و حق اعتـراض هـم نداریم .

بـا یکـی از دانـش آمـوزان که در ایسـتگاه ایسـتاده بود هم صحبتی داشـتیم ایشـان 
بـه خبرنـگار هفتـواد گفـت : مـن اان نزدیـک ۱۵ دقیقه اینجـا ایسـتاده ام اتوبوس 
مسـیرهم آمـده امـا در اتوبـوس را باز نمـی کنند تا ما برویم بشـینیم بایـد بیرون در 
ایـن هـوا منتظر باشـیم تـا راننـده بیایید وی گفـت : بعضـی از راننده هـای اتوبوس 
خیلـی بـد اخـاق هسـتند مـا هر زمانـی که شـیفت ایـن راننده  باشـد بایـد بیرون 
منظـر بمانیـم تـا دربـاز کننـد و همـان موقع حرکـت کنند مگـر چه می شـود مثل 
همـه مسـافران دیگـر در اتوبـوس بشـینیم . اینقـدر راننـده بداخـاق هسـت حتـی 

کسـی جـرات نمـی کند بـه وی اعتـراض کند.
 آیـا همـه ایسـتگاه هـا همیـن خبـر اسـت ؟ چـرا کسـی نظارت نمـی کنـد من که 
مسـافر هـر روز هسـتم همیشـه هم مشـکات زیـادی می بینـم اما انگار شـهروندان 

مـا توسـری خـور شـدند و مسـئولین مـا هم بـی توجه !
ایـن مـوارد و بسـیار از مـوارد دیگـر چـه در بحث حمـل و نقل و مسـائل دیگـر نیاز 
بـه توجـه مسـئولین دارد . ایـن مشـکلی نیسـتند کـه یکباره بـه وجود آمده باشـند 
قاعدتـاً از دیـر زمـان بـوده و مشـکات زیادی بـرای  شـهروندان مناطق پایین شـهر 
بـه همـراه داشـتند . آیا وقت آن نرسـیده تا تلنگری باشـد برای مسـئولین تا بیشـتر 
از اینکـه وعـده بدهنـد در عمـل ثابت کننـد که به همـه مناطق توجه دارنـد و برای 
عمـران و آبادانـی کرمـان عزیـز تـاش مـی کنند . درسـت اسـت که این فشـارهای 
اقتصـادی افـراد ضعیـف را بیشـتر تحـت تاثیر قـرار داده و روز به روز تنگ دسـت تر 
مـی شـوند امـا نباید بین شـهروندان  مناطق مختلـف تفاوت بگذاریـم و بلعکس باید 
توجـه بیشـتری بـه آنها شـود و دسـت آنهـا را بگیریم تا این شـهروندان هـم بتوانند 

زندگی بهتری داشـته باشـند .  
 گزارش از :  کمالی فرد

مدیــر کل تامیــن اجتماعــی کرمــان گفــت: ۴۳۹۰ حکــم 
ــدگان(  ــی و بازمان ــتگی، ازکارافتادگ ــتمری )بازنشس مس
۹۸ توســط شــعب تامیــن  در شــش مــاه اول ســال 

ــت. ــده اس ــادر ش ــان ص ــتان کرم ــی اس اجتماع
علــی حســینی افــزود: ۵/ ۴۶ درصــد از جمعیــت اســتان 
کرمــان از خدمــات ســازمان تامیــن اجتماعــی بهره منــد 

ــتمری  ــه مس ــان ب ــارد توم ــه ۲۰۰ میلی ــتند. ماهیان هس
ــاده و  ــته، ازکارافت ــم از بازنشس ــتان اع ــن اس ــران ای بگی

ــود. ــت می ش ــدگان پرداخ بازمان
ــن  ــازمان تامی ــی س ــط عموم ــزارش اداره کل رواب ــه گ ب
اجتماعــی، وی گفــت: اداره کل تامیــن اجتماعــی اســتان 
ــبت  ــود را نس ــدات خ ــا تعه ــد ت ــاش می کن ــان ت کرم

بیمــه شــدگان و مســتمری  بــه 
بگبــران بــه موقــع پرداخــت کنــد.

مهمتریــن  از  افــزود:  حســینی 
ــگ  ــترش فرهن ــی گس ــن اجتماع ــازمان تامی ــداف س اه
ــه  ــن هم ــی در بی ــت اجتماع ــاه وعدال ــاد رف ــه و ایج بیم

ــت. ــه اس ــراد جامع اف

در نیمه نخست سال انجام شد؛
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