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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

نماینده مردم کرمان و راور در 
مجلس شورای اسامی : 

مسئوان استان
  به این حادثه 
بی تفاوت نباشند

پیام تسلیت مدیرعامل 
شرکت معدنی 
و صنعتی گل گهر

در پی به شهادت رسیدن  
سردار حاج قاسم سلیمانی
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مطالبه گری درخصوص جانباختگان 
مراسم تشییع پیکر سردار سلیمانی

چه کسی باید پاسخگو باشد؟!!!

ضرورت محاکمه و پاسخگویی عوامل 
جان باختن مردم در مراسم تشییع 

سپهبد شهید سلیمانی در کرمان

کوچه های بی تدبیری کرمان 
نفس تشییع کنندگان را گرفت

دکتر علی مطهری:
کارگروهی برای تحقیق درمورد علل 

حادثه کرمان تشکیل شود
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درراستاي پویش هرهفته الف - ب ایران وبا حضور مدیرعامل 
شرکت توانیر درکرمان آغازشد

طرح کودکان حافظ انرژي با محوریت 
مدیریت مصرف در شمال استان کرمان

پیام خانواده داغدار کرمانی
 از سانحه هوایی بویینگ اوکراین
2

2
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êÄìÌ ê¦yë¯́x y¦ éx ãÕ·̂Ù Ëë êÙáÚµ ãºÈyÞÙ Ûxá„x̂Ã
 ã¦ œá¦̂Ù éyä ~ìÔy¹Ã »́x» ̂±Ý ́» ÛyÙ̂Ì Ûy¢̋x ÒyÚÆ Å̂¦ éà̂ìÝ ³ë¯á¡ ~Ì̂Æ̂ìÝ ÒyÉ¢Ýx|yN̨ì̋y¡ à ãÍ}NÆ êÝy̋̂È̂¦ à à

 x́ »á„…ëyÚÝ ́x¿Ðxà ~ì·ôŒ …«xà ́yÍÝyÚì\ ã¦ ̂ë¯ †̂Æ ã¦ êÄìÌ ê¦yë¯́x y¦ éx ãÕ·̂Ù Ëë êÙáÚµ ãºÈyÞÙ Çë̂- ¯x.
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198-132
 Å̂¦ éà̂ìÝ ³ë¯á¡ |y̨ì̋y¡ à ãÍ}Æ êÝy̋̂È̂¦ à à̂ìÝ ÒyÉ¢Ýx

éyäy¢̋à́ Å̂¦ éà̂ìÝ ³ë¯á¡ ~Ì̂Æ ê¡yìÕÚµ â¯á· Å̂¦ …ÈyÃ
ÛyÙ̂Ì Ûy¢̋x ÒyÚÆ)é»̆Ú¢̋» |́áŒ ã¦(

277,719,000
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نوبت اول

 گسترده ترین تجمع مردم  کرمان در مراسم تشییع پیکر مطهر سردار سلیمانی

سردار دلها به خانه خوش آمدی
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شهادت امیر کبیر
کشتند امیری که کبیر بود و وطن دوست                            نامش که بمانده ز کارنامه ی نیکوست

بر ضد فساد و ز وابستگی بیزار                                         در )دولت قاجار( )ابرمرد( فقط اوست
****

ثبت است به تاریخ نگاه و خدماتش                                    فانی که نگردد )شهید( و برکاتش
جان داده برایمان کزان مانده به دلها                                   برچیده و گم شد )قاجار( و بساطش

غامحسین رضایی - نقاش

پیام تسلیت مدیرعامل 
شرکت معدنی و صنعتی گل گهر

 در پی به شهادت رسیدن 
سردار حاج قاسم سلیمانی

»بهشت؛ پاداش معامله با خداست«

 »إَِن ا... اْشـَتَری ِمـَن الُْمْؤِمِنیـَن أَنُفَسـُهْم َو أَْمَوالَُهـم بِـَأَن لَُهـُم 
الَْجَنـَة یَُقاتُِلـوَن فِـی َسـِبیِل ا... َفَیْقُتُلـوَن َو یُْقَتُلـوَن «

در برابـر مجاهـدت در راه 
خـدا و از خـود گذشـتگی 
مومنیـن  سـعادت  بـرای 
آنچه وجـود دارد و خداوند 
متعـال نیـز بـه آن وعـده 
داده اسـت، همانـا رضـای 
او، بهشـت و پیروزی است.

 آنچـه که سـردار سـرافراز 
سـلیمانی  قاسـم  حـاج 
و  می اندیشـیدند  آن  بـه 
می نمودنـد،  مجاهـدت 

عزیزمـان  کشـور  سـرافرازی  پـروردگار،  رضـای  جـز  چیـزی 
و مجاهـدت در راه خـدا نبـوده اسـت و اینـک بـه آن وعـده 
الهی که بهشـت و رسـتگاری اسـت دسـت یافته و سـرافرازتر از 
همیشـه در نـزد خـدا، هم رزمـان، هم وطنـان و همـه جهانیانی 

اسـت کـه بـرای آزادگـی و بـر علیـه ظلـم ایسـتاده انـد.
اینجانـب بـه نمایندگـی از خانـواده بـزرگ گل گهـر بـا کمـال 
تاثـر و تالـم شـهادت بـزرگ مـرد میدان هـای حق علیـه  باطل 
سـردار بـزرگ انقـاب سـردار سـپهبد حاج قاسـم سـلیمانی را 
محضـر رهبر معظـم انقاب، همه مسـلمین جهـان، هم وطنان، 
شـهروندان سـیرجانی و خانواده گرانقدر ایشـان خصوصا اخوی 
گرامـی  ایشـان تبریـک و تسـلیت عـرض میکنـم. بـدون شـک 
شـهادت ایـن سـرباز مطیـع وایـت و فرمانـده فداکار شـجاع و 
بی نظیـر نیروی قدس سـپاه پاسـداران انقاب اسـامی  آغازگر 
آفرینی هـای  نقـش  و  فـداکاری  مجاهـدت،  راه  در  نـو  راهـی 
مانـدگار و پرافتخـار و اعتـای اسـام و دفـاع از حریـم قرآن و 

اهل بیـت عصمـت و طهـارت خواهـد بود.
                       

           جمشید مارحمان

مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی گل گهر

پیام تسلیت مشاور فرماندهی 
ناجا به مناسبت شهادت 

سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی 
سـردار رضـا بنی اسـدی فـر مشـاور فرمانـده نیـروی انتظامی 
ایـران  اسـامی  جمهـوری 
سـردار  شـهادت  پیامـی  در 
سـپهبد حاج قاسـم سلیمانی 

را تسـلیت گفـت.
در این پیام آمده است: 

بسم رب الشهداء و الصدیقین
مـردان  هنـر  شـهادت 
خداسـت و شـهید عالی مقام 
سـردار  سـپهبد حـاج قاسـم 
مـرد  راسـتی  بـه  سـلیمانی 
خـدا بـود. 4 دهـه مجاهـدت مردانه شـهید سـلیمانی از جنگ 
تحمیلـی تا نبـرد با ظلمت طلبـان و متجـاوزان حریم ملکوتی 
ائمـه اطهـار، کارنامـه درخشـانی بـرای ایـن داورمـرد عرصـه 

جهـاد و مقاومـت بـر جـای گذاشـت.
ایشـان کـه بـه تعبیـر رهبـر فرزانـه انقاب شـهید زنـده لقب 
گرفتنـد در راه پاسـداری از خـاک ایـران و سـرافرازی اسـام، 
سـال ها آروزی شـهادت در راه خـدا را در دعاهـای شـبانه و 
نجـوای غریبانـه خـود با همرزمان شـهیدش در سـر داشـت و 

سـرانجام در کنـار دیگـر برادران شـهیدش آسـمانی شـد.
 شـهید سـردار سـپهبد سـلیمانی مرد میـدان جهـاد و مبارزه 
و مجاهـد خسـتگی ناپذیـر جبهه هـای جنـگ بود که فـارغ از 
همـه ابعـاد وجـودش در همـه قلـوب جـای گرفـت و امـروز با 
شـهادت ایـن مـرد خـدا، خـون مـردم ایـران بـرای مقابلـه بـا 
تروریسـت دولتـی آمریـکا و هـم پیمانانـش بیش از هـر زمان 
بـه جـوش آمده اسـت. اینجانب ضمـن محکوم کـردن جنایت 
فرامـوش نشـدنی آمریـکای جنایتکار در به شـهادت رسـاندن 
ایـن مـرد بـزرگ، این واقعه را بـه مقام معظم رهبـری )مدظله 
العالـی(، خانـواده محترم شـهید سـلیمانی و ملت بـزرگ ایران 

می گویم. تسـلیت 

دکتر علی مطهری:

کارگروهی برای تحقیق 
درمورد علل حادثه کرمان 

تشکیل شود
* قاصران مؤاخذه شوند

ــران  ــردم ته ــده م نماین
در مجلــس بــا اشــاره بــه 
ــدادی  ــدن تع ــته ش کش
مراســم  در  مــردم  از 
تشــییع پیکــر ســردار 
کرمــان  در  ســلیمانی 
بــر ضــرورت تشــکیل 
بــرای  کارگروهــی 
ــل  ــورد عل ــق در م تحقی

ایــن حادثــه و مؤاخــذه قاصــران تاکیــد کــرد.
ــت  ــتند جمعی ــی دانس ــه م ــم ک ــن مراس ــدگان ای برگزارکنن
ــز  ــه خی ــاط حادث ــرای نق ــد ب ــد، بای ــد آم ــتثنایی خواه اس
تدبیــر مــی کردنــد چنــان که یــک خبرنــگار در صبــح آن روز 
ــی  ــدادی کشــته م ــن نقطــه تع ــه در ای ــود ک هشــدار داده ب
شــوند و حاضــر نشــده بــود در آنجــا مســتقر شــود. اینجانــب 
بعــد از مراســم تهــران کــه در آن عــده زیــادی از جملــه خــود 
ــه ای هشــدار دادم  ــرز خفگــی رســیدند در مقال ــه م ــده ب بن

ــه تکــرار نشــود. / ایســنا کــه ایــن حادث

مصرف آب را از کودکی به فرزندان خود آموزش دهیم  .

روابط عمومی شرکت آب و فاضاب روستایی استان کرمان

 گسترده ترین تجمع مردم  کرمان در مراسم تشییع پیکر مطهر سردار سلیمانی
سردار دلها به خانه خوش آمدی

حضــور میلیونــی مــردم و یــه ویــژه جوانــان انقابــی در مراســم تشــییع پیکــر شــهید قاســم ســلیمانی 
بــار دیگــر چهــره پلیــد اســتکبار را بــه رخ جهانیــان کشــید. 

عشــق ســردار دل هــا نــدای خونخواهــی و پایســتگی را در قلــوب جوانــان ایــران اســامی جــاری کــرده 
اســت. جوانانــی کیلومترهــا را بــا عشــق و بــدون ســختی و رنــج طــی کرده انــد تــا بــه جهانیــان بگوینــد 
ــر دهــان  ــا حضورشــان مشــت خــرد کننــده ای ب ــی کــه ب ــران قاســم ســلیمانی اســت. جوانان یــک ای
اســتکبار زدنــد و بــاور دارنــد تــا زمانــی کــه خــون ســردار شــهید قاســم ســلیمانی در رگ هــای تــک 

تــک ایرانیــان جاریســت، دشــمنان ایــن مــرز و بــوم هیــچ غلطــی نمی تواننــد بکننــد.

پیام خانواده داغدار کرمانی
 از سانحه هوایی بویینگ اوکراین

پیــام خانــم موایــی مــادر خانــم زهــرا  حســنی ســعدی و همســر زنــده یــاد حجــت ااســام حســنی 
ســعدی کــه فرزنــد و دامادشــان را در ســانحه هوایــی  بویینــگ اوکرایــن  از دســت دادنــد:

»  سام علیکم
بــا توجــه بــه صــدور بیانیــه نیروهــای مســلح در مــورد ســقوط هواپیمــای اکرایــن , بنــده خــودم یکــی 
از داغــداران ومصیبــت دیــدگان ایــن حادثــه بــودم  ولــی بــه همــه عزیــزان توصیــه میکنــم کــه مبــادا 
ــور  ــود کش ــه ای وارد ش ــت خدش ــام وای ــپاه  ومق ــلح و س ــای مس ــه نیروه ــم ذره ای ب ــی بگوئی حرف
درشــرایط حســاس جنگــی وموشــکی وتهدیــدات زیــاد میباشــد دوســتان ســعی کنیــم آب بــه اســیاب 

دشــمن نریزیــم. «

ماقات عمومی 
مدیر کل بهزیستی کرمان
با 13نفر از مددجویان 

عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 
بهزیسـتی اسـتان کرمان مدیرکل 
بهزیسـتی  تخصصـی  معاونیـن  و 
در  حضـور  بـا  کرمـان  اسـتان 
مرکز جامع توانبخشـی بهزیسـتی 
اسـتان با مددجویـان و متقاضیان 
ماقـات حضـوری دیـدار کردنـد. 
درخواسـت   13نفـر از متقاضیان 
درایـن  را  خـود  درخواسـتهای 
دیـدار طـرح و مدیرکل بهزیسـتی 

اسـتان هریـک از ماقـات شـوندگان را بـه بخشـهای مربوطـه بـرای رسـیدگی ارجـاع داد.

گهرزمین،  بیشترین رشد عملکرد 
HSE نسبت به سال قبل

 HSE بـه گـزارش روابـط عمومـی گهرزمیـن براسـاس عملکـرد ممیـزی 
سـال 97 شـرکت هـای تابعـه ایمیـدرو، 26 بخـش و 240 مولفـه در ایـن 

حوزه بررسـی شـد.
واحدهـای دارای »سـطح عملکـرد خـوب« شـامل مجتمـع فـواد سـپید 

HSE دشـت، مجتمـع فـواد میانـه و مجتمع طـای موتـه و واحدهای دارای »بیشـترین رشـد عملکرد
نسـبت به سـال قبل« مشـتمل بر شـرکت سـنگ آهـن گهر زمیـن و مجتمع سـرب و روی انگـوران بود. 
در ایـن ممیـزی، شـاخص هایـی نظیـر زیرسـاخت هـای HSE، کنتـرل ایمنـی عملیـات، کمیتـه های 
HSE، مدیریـت سـبز، پسـماند، آب و فاضـاب، فضـای سـبز، پیمانـکاران، ریسـک، آموزش، مشـارکت 
کارکنـان، معاینـات طـب کار، پایـش آاینـده هـای محیـط، کار و محیـط زیسـت، سیسـتم واکنـش در 

شـرایط اضطـراری و غیـره ارزیابی شـد.
ممیـزی HSE براسـاس عملکـرد امتیـازی بوده کـه 500 امتیاز در نظر گرفته شـده اسـت. از این تعداد 
امتیـاز، 450 امتیـاز بـرای چـک لیسـت و 50 امتیاز تشـویقی بود و سـطح امتیـاز واحدهـا در ممیزی به 

5 گـروه شـامل خیلـی ضعیـف، ضعیف، متوسـط، خوب و عالـی طبقه بندی شـده بود.

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

کرمان )727910(

آگهـی تغییـرات شـرکت ایرانیـان غذا آزما شـرکت تعاونی به شـماره ثبـت 7899 و 
شناسـه ملـی 10630138466 بـه اسـتناد صورتجلسـه مجمع عمومی عـادی بطور 
فـوق العـاده مـورخ 1397/04/28 منضم به نامه شـماره 98/2094 مـورخ 98/4/23 
اداره تعـاون کار و رفـاه اجتماعـی شهرسـتان کرمـان الف-خانـم حکیمـه بهرامی به 
کـد ملـی 2992043052 به سـمت عضو اصلی هیئـت مدیره برای مـدت باقیمانده 
تصـدی انتخـاب گردیـد. ب- آقـای مقـداد تکلوزاده بـه کد ملـی 2991747341 به 
عنـوان بـازرس اصلـی آقـای جاویـد امینـی به کـد ملـی 3131039345 بـه عنوان 
بـازرس علـی البـدل بـرای یـک سـال مالـی انتخـاب گردیدنـد. ج-صورتهـای مالی 
سـال 96 مـورد تصویـب قـرار گرفـت. اداره کل ثبـت اسـناد و اماک اسـتان کرمان 

اداره ثبـت شـرکت هـا و موسسـات غیرتجاری کرمـان )727910(

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

)722950(
آگهی تغییرات شـرکت صنایع دسـتی دایره هنرمندان پارسـی شـرکت تعاونی به شماره ثبت 
12005 و شناسـه ملی 10630180214 به اسـتناد صورتجلسـه مجمـع عمومی عادی بطور 
فـوق العـاده مـورخ 1393/06/30 و منضم بـه نامه شـماره 93/19/11493مـورخ93/07/05 
اداره کل تعـاون کار ورفـاه اجتماعـی اسـتان کرمـان 1-آقـای رضـا عـرب پور به شـماره ملی 
2992585653 بـه عنـوان بـازرس اصلـی و خانـم رزمنـده نشـاط مبینـی بـه شـماره ملـی 
6079663971 بـه عنـوان بـازرس علـی البـدل بـرای یـک سـال مالـی انتخـاب گردیـد.2-

تعـداد کل سـهام از 7 سـهم بـه ارزش هـر سـهم 500000 ریـال بـه 40 سـهم بـه ارزش 
سـهام 500000 ریـال افزایـش یافـت. سـرمایه شـرکت از 3500000 ریال بـه 20000000 
ریـال افزایـش یافـت. اداره کل ثبـت اسـناد و امـاک اسـتان کرمـان اداره ثبت شـرکت ها و 

موسسـات غیرتجاری کرمـان )722950(

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

کرمان )729359(
آگهـی تغییـرات شـرکت راه آینـده 
بـه  خـاص  سـهامی  شـرکت  پیـام 
شناسـه  و   4950 ثبـت  شـماره 
اسـتناد  بـه  ملـی 10630121771 

صورتجلسـه مجمـع عمومـی عـادی بطـور فـوق 
 : شـد  اتخـاذ  ذیـل  تصمیمـات   1398/09/18 مـورخ   العـاده 
شـماره  بـه  زاده  بیـگ  محمدعلـی  آقـای   -1
ملی2993066803بعنـوان مدیـر تصفیه بمدت دوسـال انتخاب 
گردیـد. اداره کل ثبت اسـناد و اماک اسـتان کرمـان اداره ثبت 
)729359( کرمـان  غیرتجـاری  موسسـات  و  هـا  شـرکت 

نماینــده مــردم کرمــان و راور در مجلــس شــورای 
ــس موضــوع  ــه در مجل ــن هفت ــا ای ــت: م اســامی گف
امــکان قــرار گرفتــن جان باختــگان حادثــه کرمــان در 
زمــره شــهدا را از طریــق نامــه ای بــه رهبــری پیگیــری 

می کنیــم. 
خانواده هــای  بــا  پورابراهیمــی  محمدرضــا  دکتــر 
سادات حســینی و رشــیدی از جان باختــگان حادثــه 
ــان  ــهر کرم ــاه ش ــنبه 17 دی م ــه ش ــاک روز س غمن
در حاشــیه تشــییع پیکــر مطهــر ســردار شــهید قاســم 
ســلیمانی و حســین پورجعفــری دیــدار و از آنهــا 

ــرد. ــی ک دلجوی
نماینــده مــردم کرمــان و راور در مجلــس شــورای 
ــل  ــلیت و تجلی ــن تس ــدار ضم ــن دی ــامی در ای اس
ــرد:  ــان ک ــواده بی ــی خان ــوی و مذهب ــگاه معن از جای
ــس  ــتور کار مجل ــخ در دس ــه تل ــن  حادث ــوع ای موض

ــود. ــد ب خواه
ــه پــدر  ــاا و عزتمندان ــر از ایــن روحیــه ب ــا تقدی وی ب
ــه  ــاا وظیف ــه ب ــن روحی ــرد: ای ــان ک ــزان بی ــن عزی ای
ــد و  ــنگین تر می کن ــوع س ــری موض ــرای پیگی ــا را ب م

بایــد در چنــد محــور پیگیــر ایــن حادثــه تلــخ باشــیم.
ــه  ــل حادث ــل و عوام ــزود: عل ــی اف ــر پورابراهیم دکت
ــاه در مراســم تشــییع  ــخ روز ســه شــنبه 17 دی م تل
ســپهبد شــهید قاســم ســلیمانی و ســردار شــهید 
حســین پورجعفــری در کرمــان بایــد شناســایی و 
ــر قصــوری وجــود داشــته  ــل بررســی شــود و اگ دای
ــه  ــورد مواجه ــررات م ــط و مق ــاس ضواب ــد براس باش

ــرد. ــرار گی ق
وی ابــراز کــرد: انتظــار از شــخص اســتاندار و مســئوان 
اجرایــی اســت کــه بــه ایــن موضــوع بی تفــاوت 
ــورت  ــز ص ــیب دیده ها نی ــه آس ــی ب ــند و سرکش نباش

ــرد. گی
ایــن  مــا  کــرد:  پورابراهیمــی خاطرنشــان  دکتــر 
هفتــه در مجلــس موضــوع امــکان قــرار گرفتــن ایــن 
ــه ای  ــق نام ــهدا را از طری ــره ش ــگان در زم جان باخت
بــه رهبــری پیگیــری می کنیــم و بــا توجــه بــه 
ویژگی هــای ایــن حادثــه و شــرایط خاصــی کــه 
در مراســم معنــوی رخ داده، در صــورت صاحدیــد 
رهبــری بــه عنــوان شــهدا محســوب شــوند تــا التیامــی 

بــر خانــواده جان بحتــگان باشــد.
وی گفــت: نشســت مشــترک بــا حضــور وزیــر کشــور 
ــی کشــور در  ــت داخل ــی حــوزه امنی ــوان متول ــه عن ب
مجلــس برگــزار شــود بــا حضــور در کمیســیون امنیــت 
ملــی بررســی ابعــاد مختلــف حادثــه صــورت گیــرد و 
ــود  ــه ش ــد ارائ ــل بای ــع و کام ــزارش به صــورت جام گ
و اعــزام تیــم تخصصــی از وزارت کشــور را در دســتور 

ــم. ــرار می دهی کار ق
ســادات حســینی پــدر دو نفــر از جان باختــگان ایــن 
ــازان  ــه و فاطمــه «، کــه خــود از جانب ــه »مهدی حادث
هشــت ســال دفــاع مقــدس و بــرادر شــهید اســت، در 
ایــن دیــدار بیــان کــرد: فرزنــدان مــن جــزء متدیــن 
ــد و امــروز هــم ایــن  تریــن و باتقواتریــن افــراد بودن
ــوی  ــار م ــلیمانی و ت ــردار س ــدای س ــدم ف دو فرزن
ــه نظــام و انقــاب  رهبــری شــدند و مــا همچنــان ب

ــم. ــای آن می مانی ــه پ ــم و همیش ــار می کنی افتخ

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسامی : 

مسئوان استان
 به این حادثه بی تفاوت نباشند

انتخاب برترین 
کارمندان

شرکت توزیع نیروی برق 
جنوب استان کرمان 

بـه گـزارش روابـط عمومی شـرکت توزیع نیروی بـرق جنوب 
اسـتان کرمان، عطـاری معاون 
منابـع انسـانی ایـن شـرکت از 
انتخاب کارمنـد نمونه خبر داد 
و گفـت: برنامـه انتخاب کارمند 
نمونـه از سـال 94 آغاز شـده و 
پـس از آن هـر سـاله کارمندان 
نمونـه و سـاعی توسـط کمیته 
انتخـاب و معرفی مـي گردند.

وی همچنین خاطرنشـان کرد: 
معیـار انتخـاب کارمنـدان نمونـه شـامل مسـئولیت پذیـری، 
انضبـاط اداری، اقدامـات برجسـته، فعالیـت های پژوهشـی و 
ورزشـي، برنامـه ریـزي، هدایـت، رهبـري و ... مـي باشـد که 
توسـط کمیتـه مـد نظـر قـرار گرفتـه اسـت. عطـاری تصریح 
کـرد: داوطلبیـن پـس از کسـب حـد نصـاب امتیـاز، توسـط 
کمیتـه مـورد ارزیابـی و در نهایت چهار نفر بـه عنوان کارمند 
نمونـه و چهـار نفـر بـه عنـوان کارمند  سـاعی برگزیده شـدند.

وی خاطـر نشـان کـرد: ایـن اقـدام بـا هـدف ایجـاد انگیزش 
در بیـن همـکاران جهـت تاش بیشـتر در راسـتای پیشـبرد 

اهـداف سـازمان انجام شـده اسـت.
بـه  صدیقـی  حمـزه  مدیـران  گـروه  از  اسـت  ذکـر  شـایان 
از  و  سـاعی  مدیـر  رسـتمی  مجیـد  نمونـه،  مدیـر  عنـوان 
گـروه کارشناسـان مریـم فروغـي و مهـدي محمـود پـور بـه 
عنـوان کارشناسـان نمونـه و هـادي امیري دومـاري و مهدي 
حدادپـور کارشناسـان سـاعي معرفـي گشـتند و همچنین از 
گـروه کارمنـدان و کارگـران احمـد دریـس یـاري بـه عنـوان 
کارمنـد نمونـه و محمـد فتحي زاده نیز کارگر سـاعي انتخاب 

. ند شد

ــتان  ــر در دبس ــرکت توانی ــل ش ــور مدیرعام ــا حض ب
پســرانه شــهید ابوطالبــي رفســنجان طــرح کــودکان 
ــد. ــي99-98 آغازش ــال تحصیل ــرژي در س ــظ ان حاف

بــه گــزارش روابــط عمومــي شــرکت توزیــع نیــروي 
بــرق شــمال اســتان کرمــان، روز دوشــنبه 9دي مــاه 
ــدس  ــا حضــور مهن ــرو و ب ــا ســفروزیر نی ــان ب همزم
ــر در دبســتان  ــل شــرکت توانی ــي زاده مدیرعام متول
پســرانه شــهید ابوطالبــي روســتاي عبــدا... آبــاد 
رفســنجان طــرح کــودکان حافــظ انــرژي بــا محوریت 
آمــوزش و فرهنــگ ســازي مدیریــت مصــرف در 

ــد.  ــان آغازش ــتان کرم ــمال اس ش
در ایــن مراســم محمدحســن متولــي زاده؛ مدیرعامــل 
شــرکت توانیــر بــا تقدیــراز عملکــرد دفتــر مدیریــت 
مصــرف شــرکت توزیــع نیــروي بــرق شــمال اســتان 
کرمــان بــر نهادینــه کــردن و فرهنــگ ســازي الگــوي 
صحیــح مصــرف انــرژي بــرق درمــدارس تاکیــد 
ــه  ــو وخاقان کــرد و گفــت: از طــرح هــاي ابداعــي ن
دانــش آمــوزي انــرژي پویــان در ســطح جامعــه 
ــزاده  ــد علی ــه حمی ــود.  درادام ــرداري ش ــد الگوب بای
مدیردفتــر مدیریــت مصــرف ایــن شــرکت بــا اشــاره 
بــه برگــزاري موفــق طــرح انــرژي پویــان در 3 ســال 

متوالــي و اســتقبال دانــش 
متوســطه  دوره  آمــوزان 
شــمال اســتان از ایــن طــرح 
گفــت: بــا عنایــت بــه اینکــه 
طــرح انــرژي پویــان مربــوط 
بــه رده ســني نوجوانــان و 
مقطــع تحصیلــي دوره اول 
امســال   ، بــوده  متوســطه 
ابتــکاري  طــرح  یــک  در 
ــودکان  ــوان ک ــا عن ــر ب دیگ
ــرژي در رده ســني  ــظ ان حاف
ــتان  ــتاني و دبس ــش دبس پی
تئاتــر،  عکــس،  قالــب  در 
نقاشــي، داســتان کوتــاه نیــز 

ــه  ــرق را ادام ــرف ب ــت مص ــازي مدیری ــگ س فرهن
خواهیــم داد. وي افــزود: شــرکت در ایــن طــرح 
ــراد  ــوده واف ــر 13 ســال  آزاد ب ــوم افرادزی ــراي عم ب
 بایــد آثــار خــود را بــا محوریــت: انــرژي الکتریکــي و 
صرفــه جویــي، مدیریــت مصرف انــرژي وانــرژي هاي 
تجدیدپذیــر و پــاک بــه دبیرخانــه ارســال تــا پــس از 
ارزیابــي  ماهانــه نفــرات برتــر معرفــي خواهنــد شــد. 

ــدس  ــن مراســم مهن ــه ای ــه درادام ــي اســت ک  گفتن
متولــي زاده ضمــن بازدیــداز نمایشــگاه دســتاوردهاي 
ــات  ــالن اجتماع ــه درس ــان 3 ک ــرژي پوی ــرح ان ط
ــش  ــود، بی ــده ب ــي برگزارش ــهید ابوطالب ــه ش مدرس
از 150 بســته نوشــت افــزار از محــل صرفــه جویــي 
حــذف قبــوض کاغــذي بــرق بــه دانــش آمــوزان ایــن 

مدرســه اهــداء کــرد.

درراستاي پويش هرهفته الف - ب ايران وبا حضور مديرعامل شركت توانير دركرمان آغازشد

طرح كودكان حافظ انرژي با محوريت 
مديريت مصرف در شمال استان كرمان

کارخانـه ذوب مجتمـع مس سرچشـمه طی آذرماه امسـال، 
بـا ثبت رشـد 15درصدی نسـبت بـه برنامه، موفق بـه تولید 

22هـزار و 5 تـن آند مس شـد. 
بـه گـزارش روابـط عمومـی سـازمان توسـعه و نوسـازی معـادن و 
صنایـع معدنـی ایران)ایمیـدرو(، ایـن میـزان تولیـد آنـد در تاریـخ 
در  آنـد  تولیـد  قبلـی  اسـت.رکورد  بـوده  بی سـابقه  مـس  شـرکت 
شـرکت مـس مربـوط بـه فروردین مـاه امسـال بـا 21هـزار تـن بـود. 
بـا ایـن میـزان تولیـد، مجموع آنـد تولیدی شـرکت مـس در 9  ماهه 
نخسـت امسـال بـه 225هـزار و 807 تـن رسـید. ایـن میـزان تولید 

 نسـبت بـه برنامه، رشـد 7درصدی داشـته اسـت. معـدن مـس سرچشـمه در 50 کیلومتری 
    جنوب رفسنجان استان کرمان قرار گرفته  است.

مس سرچشمه، رکورد تولید آند را شکست 
تولید بیش از 22 هزار تن آند در آذرماه

بـه گزارش روابـط عمومی فرمانـداری : نامگـذاری وافتتاح 
بلـوار ورودی شـهر کوهبنـان بـه نـام سـردار سـپهبد حاج 
قاسـم سـلیمانی بـا حضـور مهنـدس سـااری انجـام شـد. 
بـا مصوبـه شـورای شـهر کوهبنـان و تدبیـر امـام جمعـه 
فرمانـده  جمعـه،  امـام  فرمانـدار،  حضـور  بـا   و  محتـرم 
سـپاه و جمعـی دیگـر از مسـئولین شهرسـتان کوهبنـان 
ورودی  بلـوار  وشـورای  شـهر،  تامیـن  اعضـاء شـورای  و 
قاسـم  حـاج  سـپهبد  سـردار  نـام  بـه  کوهبنـان  شـهر 
کوهبنـان  شـهردار  شـد.  افتتـاح  و  نامگـذاری  سـلیمانی 
در حاشـیه ایـن مراسـم گفـت:  تـرور سـردار سـلیمانی 
و  بـود  ای  ناجوانمردانـه  ضربـه  عزیـزش  همراهـان  و 

مشـخص بـود امریـکا یهـای  جنایتـکار جـرات روبـرو شـدن بـا این سـردار شـجاع را نداشـتند 
ایـن  تسـلیت  ضمـن  محسـنی  یاسـر  کـرد  شـهید  را  عزیـز  ایـن  ناجوانمردانـه  رو  ایـن  از  و 
 عـروج ملکوتـی بـه رهبـر معظـم انقـاب ،خانـواده معظـم ایشـان و همـه مـردم ایـران گفـت: 
کرمانـی هـا، داغـدار ایـن اتفـاق بـزرگ هسـتند وفـردا بـا میزبانـی از همسـنگران، همرزمـان و 
میهمانـان حـاج قاسـم، یکبـار دیگـر بـه جهـان ثابـت خواهنـد کرد کـه کرمـان سـلیمانی های 

زیـادی دارد، و آمـاده انتقـام خـون سـردار سـلیمانی بـه فرمـان رهبـر انقـاب خواهنـد ماند.

نامگذاری وافتتاح بلوار ورودی شهر 
کوهبنان به نام سردار سپهبد حاج قاسم
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سردار مقاومت
)حاج قاسم( ز جهان رفت و، رهش باقی ماند 

     باغبان رفته و )باغ( و )ثمر(ش باقی ماند
نتوان گفت که رفته ز میان مردم  

      معرفت را بدمیده به )روان( مردم
اشک )رهبر( به درآمد به عزای این مرد     

   جمعی از مردم ما شد به فدای این مرد
بنده ای که نفسش وقف خداوندش بود      

  مهربانی و صفا در پی لبخندش بود
مهر این )مرد خدا( را همه در دل داریم     

   )امنیت( را ز همین مرد به منزل داریم
روح این مرد چو )سیمرغ( و بلند پرواز بود    

  شیوه ی زندگی اش )ویژه( و )فرهنگ ساز( بود
روستازاده ای که شهره ی آفاق شده    

    شده )محبوب قلوب( و همه جا )طاق( شده
ساده پوش بود ولی ساده نمی اندیشید   

     کز همین )بینش تیز( توطئه ها برمی چید
ساده زیستی عما زینت این آدم بود     

   )دین( این مرد و )سیاست( همه جا با هم بود
چون عقابی همه جا زیر پر و بالش بود     

   بوده )رزمنده( و )عرفان( همه احوالش بود
)حاج قاسم( که در ابعاد زیادی سر بود      

  عما دشمن آمریکای مستکبر بود
)لشکر قاسمیون( از برکات این مرد      

  خدماتش به جهان )خمس و زکات( این مرد
بعد از این لشکری از قاسمیون می بینیم     

   لشکر منتقم از غرِب زبون می بینیم
گرگ گر رحم ببیند بشود وحشی تر    

    عقل گوید شکنید پا و از آن وحشی سر
بشنود آنکه زد آتش به سلیمانی ها     

   بنگرد تکثیر بسیار سلیمانی را
بعد از این روح سلیمانی و، در تعقیبت   

     که به هم ریزد از این پس )نفس( و )ترکیبت(
منتظر باش )صف منتقمان( در راهند     

   هدف حمله ی شان چیست؟ از آن آگاهند
ایق خون شهید )دولت شیطانی( نیست     

   مشکل این است که هموزن سلیمانی نیست
فعا از )سیلی( ما نوش کند آن )قاتل(     

   تا شناسنامه ی شیطان شود از بن باطل
شده )عین ااسد( )عین الجسد( و آغاز است    

  در دوزخ به روی دشمن ایران باز است
گر شکستند خسان )شیشه ی عطر( ما را    

    شد معطر همه عالم زگاب زهرا)س(
)حاج قاسم( به فدای شرف و ناموس شد      

  روح ایشان عما خالق اقیانوس شد
بر سر )دوش وطن( دست به دست می گردید    

  دست و پا داده و سر داده و )افسر( گردید
علم از دست نیفتاده علم تکثیر شد       

 راه )مالک( ز علی ترجمه و تفسیر شد
)مالک( اَر رفت به راهش صف )مختار( آمد   

   بهر خونخواهی مظلوم )علمدار( آمد
ز )ملل( لشکر خونخواه به میدان آید 

       تا بگیرد نفس از پیکر )شیطان( آید
دل )نقاش( به آینده بسی خوشبین است      

  قبله ی راه و نگاه همه فردا، دین است
غامحسین رضایی - نقاش  

اداره كل ثبت اسناد و اماك استان كرمان                  
اداره ثبت اسناد و اماك  ناحیه دو شهرستان كرمان

هیات موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتي اراضي و 
ساختمانهاي فاقد سند رسمي

)) آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتي 
و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي (( 

در اجــرای  مــواد مذکــور بدینوســیله  اماکــی  کــه برابــر اراء هیاتهــای  حــل اختــاف  موضــوع 
ــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــي اراضــي و ســاختمانهاي فاقــد ســند رســمي مســتقر در  قان
ــات  ــه عملی ــه و ادام ــا پذیرفت ــت انه ــان  تقاضــای ثب ــتان کرم ــه  دو شهرس ــي  ناحی ــد ثبت واح
ثبتــی انهــا مطابــق قانــون مذکــور تجویــز گردیــده اســت  بــه ترتیــب شــماره پــاک فرعــی از 
اصلــی  و بخــش محــل  وقــوع  ملــک و مشــخصات مالــک یــا مالکیــن ) متقاضیــان ثبــت ( واقــع                                                                                                                               
ــا  در  ــود ت ــی  میش ــل اگه ــرح ذی ــان  بش ــتان کرم ــی شهرس ــهای  ) 2-3-6-28(  ثبت در بخش
ــان اعتراضــي  ــه صــدور ســند مالکیــت متقاضی ــا اشــخاصی  نســبت ب ــي کــه  شــخص  ی صورت
ــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه  داشــته باشــند بتواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــي ب
ــراض،  ــخ تســلیم اعت ــاه از تاری ــک م ــدت ی ــید، ظــرف م ــس از اخــذ رس ــن اداره تســلیم و پ ای
دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــي تقدیــم نمایند.بدیهــي اســت در صــورت انقضــاي مــدت 
مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شد.شــایان ذکــر 
اســت صــدور و تســلیم ســند مالکیــت بــر اســاس قانــون مذکــور مانــع مراجــع متضــرر بــه دادگاه 

نخواهــد بــود .
اماک تقاضای ثبت شده واقع در بخش 2 کرمان

15019  فرعــی از  3968 اصلــی مجــزی شــده از  899  فرعــی از  3968  اصلــی–  خانــم کبــری 
ــدانگ   ــاف  در شش ــادره از  گلب ــماره 325  ص ــنامه ش ــه شناس ــاا...  ب ــد ماش ــاب  فرزن ــان ت جه
یکبــاب خانــه مشــتمل بــر طبقــه فوقانــی بــه  مســاحت 374/5 متــر مربــع  بــه آدرس کرمــان  
خیابــان شــهید  دســتغیب کوچــه27  خریــداری از محــل مالکیــت مهیــن دخــت سروشــیان - 

ردیــف 1196 
15627 فرعــی از  3968 اصلــی مجــزی شــده از  847  فرعــی از  3968  اصلــی  –  آقــای داوود 
محمدآبــادی  فرزنــد  یــدا...  بــه شناســنامه شــماره 154  صــادره از  فهــرج  در ششــدانگ  یکبــاب 
خانــه بــه  مســاحت 125/5 متــر مربــع  بــه آدرس کرمــان  سراســیاب فرســنگی کوچــه شــهید 

مغفــوری4 خریــداری از محــل مالکیــت محمــد هــروی - ردیــف  917
ــای  ــی  –  آق ــی از  3968  اصل ــده از  899  فرع ــزی ش ــی مج ــی از  3968 اصل 15927 فرع
ــان  در  ــادره از ماه ــماره 165  ص ــنامه ش ــه شناس ــد  ب ــد  محم ــور  فرزن ــم پ ــی کاظ مصطف
ــان   ــه آدرس کرم ــع  ب ــر مرب ــاحت 271/22 مت ــه  مس ــه ب ــاب خان ــمتی از  یکب ــدانگ قس شش
خیابــان دســتغیب کوچه1ســمت چــپ خریــداری از محــل مالکیــت درخشــنده اهورایــی - ردیــف  

1147
16069  فرعــی از  3968 اصلــی مجــزی شــده از  899  فرعــی از  3968  اصلــی  –  خانــم فاطمــه 
ــان در ششــدانگ   ــه شناســنامه شــماره 822  صــادره از  کرم ــی ب ــد  عل اشــرفی گجگیــن  فرزن
یکبــاب خانــه بــه  مســاحت 125 متــر مربــع  بــه آدرس کرمــان خیابــان اســدآبادی کوچــه15 

ســمت راســت درب پنجــم خریــداری از محــل مالکیــت  درخشــنده اهورایــی- ردیــف  1215
ــم  ــی  –  خان ــی از  3968  اصل ــده از  884  فرع ــزی ش ــی مج ــی از  3968 اصل 16095  فرع
ــت   در  ــه شناســنامه شــماره 76  صــادره از جیرف ــد  مهــدی ب ــی فرزن ــی خان ــده  گنجعل حمی
ششــدانگ  یکبــاب خانــه بــه  مســاحت 508/4 متــر مربــع  بــه آدرس کرمــان میــدان بیــرم ابــاد 
خیابــان ســربازکوچه70  خریــداری از محــل مالکیــت فاطمــه اشــرف گنجویــی  - ردیــف  510

16124  فرعــی از  3968 اصلــی مجــزی شــده از 841  فرعــی از  3968  اصلــی  –  خانــم کبــری 
بقــال زاده فرزنــد  ماشــاا... بــه شناســنامه شــماره 361  صــادره از کرمــان   در ششــدانگ  یکبــاب 
خانــه بــه  مســاحت 221/17 متــر مربــع  بــه آدرس کرمــان سراســیاب خیابــان شــهید مغفــوری 
ــی  ــاا... گنجعلیخان ــت ماش ــل مالکی ــداری از مح ــپ  خری ــمت چ ــه س ــای کوچ کوچه19انته

فرســنگی  - ردیــف  399
ــنامه  ــه شناس ــت ا... ب ــد نعم ــور فرزن ــی پ ــد رمضان ــای حمی ــی–  آق ــی از  4145 اصل 206 فرع
شــماره 386  صــادره از  کرمــان   در ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت 151/8 متــر مربــع  
بــه آدرس کرمــان خیابــان ســزبازکوچه35 غربــی 8 خریــداری از محــل مالکیــت خــود متقاضــی 

ــف  468 - ردی

ــای اســدا...  593  فرعــی از  4220 اصلــی مجــزی شــده از  20  فرعــی از  4220 اصلــی  –  آق
اشــرفی گجگینــی  فرزنــد  قاســم بــه شناســنامه شــماره 7382  صــادره از  کرمــان  در ششــدانگ  
یکبــاب خانــه مشــتمل بــر طبقــه فوقانــی بــه  مســاحت 97/05 متــر مربــع  بــه آدرس کرمــان 
ــف   ــور - ردی ــم پ ــداری از محــل مالکیــت کاظــم ابراهی ــان ســزبازکوچه43 شــرقی 9  خری خیاب

311
2  فرعــی از  4281 اصلــی–  آقــای حیــدر کاظمیــه  فرزنــد محمــد بــه شناســنامه شــماره 924  
صــادره از  کرمــان   در ششــدانگ  یکبــاب مغــازه بــه  مســاحت 37/42 متــر مربــع  بــه آدرس 
ــی -  ــت مســلم اشــور ماهان ــداری از محــل مالکی ــان ســربازبعد از کوچــه28  خری ــان خیاب کرم

ردیــف  174
اماک تقاضای ثبت شده واقع در بخش 3 کرمان

20690  فرعــی از  1783 اصلــی  –  آقــای محمــد علــی برهــان نــژاد زرنــدی فرزنــد  رضــا بــه 
شناســنامه شــماره  11  صــادره از زرنــد  در ششــدانگ  یکبــاب  خانــه  بــه مســاحت  368/5  متــر 
مربــع بــا قیــد بــه اینکــه مــوازی  133/18متــر مربــع از ششــدانگ  عرصــه مــورد تقاضــا متعلــق 
ــان یاســین  ــاد خیاب ــان جه ــان خیاب ــه آدرس کرم ــرار  دارد  ب ــاره  متقاضــی  ق ــف  و در اج بوق

کوچــه 10 خریــداری از محــل مالکیــت ســید کاظــم طباطبایــی– ردیــف1670
21327  فرعــی از  1783  اصلــی  – خانــم نجمــه ســلمانی فرزنــد علــی بــه شناســنامه شــماره  
3680  صــادره ازکرمــان  وآقــای ملــک منصــور خواجویــی نیــا فرزنــد کرامــت بــه شناســنامه366 
صــادره ازکرمــان در ششــدانگ  یکبــاب  خانــه  بــه المناصفــه بــه مســاحت  234/63  متــر مربــع 
کــه مــوازی 84/8مترمربــع از ششــدانگ عرصــه ملــک مــورد تقاضــا متعلــق بــه وقــف و در اجــاره 
مالــک متــن مــی باشــد  بــه آدرس کرمــان بلــوار شــیراز خیابــان بوســتان شــماره 15 جنوبــی 2 

خریــداری از محــل مالکیــت حســین رجبــی رحمــت اللهــی– ردیفهــای 98و99
21389  فرعــی از  1783  اصلــی – آقــای ســید ابراهیــم پاریــزی  فرزنــد احمــد بــه شناســنامه 
شــماره  448  صــادره ازکرمــان در ششــدانگ یکبــاب خانــه  بــه مســاحت  300/3  متــر مربــع 
ــه وقــف و در  ــق ب ــع از ششــدانگ عرصــه ملــک مــورد تقاضــا متعل کــه مــوازی 108/53مترمرب
اجــاره مالــک متــن مــی باشــد بــه آدرس کرمــان خیابــان شــهید رجایــی کوچــه 49 خریــداری 

از محــل مالکیــت حســین رجبــی رحمــت ابــادی– ردیــف292
162  فرعــی از  2779  اصلــی –  خانــم طاهــره ســعیدفرزند  قنبــر بــه شناســنامه شــماره  15  
صــادره ازبردســیر  وآقــای حمیــد گلســتانی  فرزنــد حســن بــه شناســنامه15 صــادره اززرنــد در 
ششــدانگ  یکبــاب  خانــه  مشــتمل بــر طبقــه فوقانــی بــه المناصفــه بــه مســاحت  399/35  متــر 
مربــع  بــه آدرس کرمــان خیابــان شــهید رجایــی کوچــه 9 خریــداری از محــل مالکیــت جهانگیــر 

زعیــم– ردیفهــای 263و215
ــه شناســنامه شــماره   ــد  نجــف ب ــای داود شــادروان  فرزن ــی –  آق ــی  از  2785  اصل 307 فرع
ــاورزی  ــی کش ــی وتکمیل ــع تبدیل ــاب  کارگاه صنای ــدانگ  یکب ــت در شش ــادره از باف 217  ص
ــماره  ــه ش ــات ب ــرم هی ــق صورتجلســه اعضــا محت ــه طب ــع   ک ــر مرب ــه مســاحت  1072  مت ب
ــورد  ــک  م ــع از ششــدانگ عرصــه مل ــوازی 89/33مترمرب 22772/1102/98مورخه98/09/10م
ــه  ــه21 کوچ ــم کوچ ــوار قائ ــاد بل ــرف اب ــان ش ــد   آدرس کرم ــف میباش ــه وق ــق ب ــا متعل تقاض

ــف1221 ــت حســن ایرانمنــش – ردی ــداری از محــل مالکی ــی18 خری امامعل
ــماره   ــنامه ش ــه شناس ــف ب ــد نج ــادروان فرزن ــای داود ش ــی –  آق ــی  از  2785  اصل 308 فرع
ــاورزی  ــی کش ــی وتکمیل ــع تبدیل ــاب  کارگاه صنای ــدانگ  یکب ــت   در شش ــادره از باف 217  ص
ــماره  ــه ش ــات ب ــرم هی ــا محت ــه اعض ــق صورتجلس ــه طب ــع   ک ــر مرب ــاحت  983  مت ــه مس ب
ــورد  ــک  م ــع از ششــدانگ عرصــه مل ــوازی 81/91مترمرب 22771/1102/98مورخه98/09/10م
ــه  ــه21 کوچ ــم کوچ ــوار قائ ــاد بل ــرف اب ــان ش ــد   آدرس کرم ــف میباش ــه وق ــق ب ــا متعل تقاض

ــف1220 ــش – ردی ــت حســن ایرانمن ــداری از محــل مالکی ــی18 خری امامعل
ــه شناســنامه شــماره   ــد  نجــف ب ــای داود شــادروان  فرزن ــی –  آق ــی  از  2785  اصل 309 فرع
ــاورزی  ــی کش ــی وتکمیل ــع تبدیل ــاب  کارگاه صنای ــدانگ  یکب ــت   در شش ــادره از باف 217  ص
بــه مســاحت  3877/95  متــر مربــع   کــه طبــق صورتجلســه اعضــا محتــرم هیــات بــه شــماره 
ــورد  ــک  م ــه مل ــدانگ عرص ــع از شش ــوازی 323/16مترمرب 22373/1102مورخه98/09/10م
ــه  ــه21 کوچ ــم کوچ ــوار قائ ــاد بل ــرف اب ــان ش ــد   آدرس کرم ــف میباش ــه وق ــق ب ــا متعل تقاض

ــداری از محــل مالکیــت اســدا... عاشــور زاده  - ردیــف1219 امامعلــی18 خری
23930 فرعــی از  2787  اصلــی  –  آقــای پیمــان خدایــاری فرزنــد حســن بــه شناســنامه شــماره 
ــادره از  ــنامه 258ص ــه شناس ــور ب ــد منص ــی فرزن ــره عارف ــم نی ــان و خان ــادره از کرم 1026 ص

کرمــان  در ششــدانگ  یکبــاب  خانــه مشــتمل بــر طبقــات فوقانــی  بــه 
المناصفــه بــه مســاحت 210  متــر مربــع  بــه آدرس کرمــان  خیابــان 
گلدشــت خیابــان گلبــرگ   خریــداری از محــل مالکیــت حســین بانــک 

توکلــی -  ردیفهــای88و89 
 24041  فرعــی از  2787  اصلــی–  خانــم مرضیــه نــاد علــی پــور فرزنــد  احمدبــه شناســنامه 
شــماره  2635  صــادره از بــم  در ششــدانگ  یکبــاب  خانــه  بــه مســاحت 150/5  متــر مربــع  بــه 

آدرس کرمــان  بلواررســالت کوچــه11 خریــداری از محــل مالکیــت  حســن ودیعتی-ردیــف674
2879فرعــی مجــزی از 2942  اصلــی–  آقــای ناصــر اکبــری بلــوچ فرزنــد  قاســم  بــه شناســنامه 
شــماره  115  صــادره از جیرفــت در ششــدانگ  یــک قطعــه زمیــن محصــور مشــتمل بــر اتــاق  
ــان شــیخ احمــد کافــی کوچــه21   ــه آدرس کرمــان   خیاب ــع  ب ــه مســاحت 107/25 متــر مرب ب

خریــداری از محــل مالکیــت درخشــنده هدایــت -  ردیــف  315
709 فرعــی مجــزی از 3063  اصلــی–  خانــم فاطمــه ایرانمنــش فرزنــد  مهرعلــی بــه شناســنامه 
ــه مســاحت 114/76 متــر  ــه ب ــاب خان شــماره  1023  صــادره از کرمــان در ششــدانگ  یــک ب
مربــع بــا قیــد بــه اینکــه مــوازی  21/12متــر مربــع از ششــدانگ عرصــه مــورد تقاضــا متعلــق 
بوقــف  و در اجــاره  متقاضــی  قــرار  دارد بــه آدرس کرمــان خیابــان شــهاب کوچه28جنوبــی2 

خریــداری از محــل مالکیــت میــرزا علــی محمــد هروی-ردیــف1344
اماک تقاضای ثبت شده واقع در بخش 6 کرمان

2337  فرعــی از  20  اصلــی  –  آقــای صــادق عبدلــی طغرالجــردی  فرزنــد  علــی  بــه شناســنامه 
شــماره  2993742876  صــادره از کرمــان  در ششــدانگ  یــک بــاب خانــه  بــه مســاحت 199/1  
متــر مربــع  بــه آدرس کرمــان  قائــم ابــاد خیابــان مولــوی کوچــه 15 منــزل اول ســمت راســت  

خریــداری از محــل مالکیــت محمــود ایاقــی حســینی-ردیف1200
اماک تقاضای ثبت شده واقع در بخش 28 کرمان

1 فرعــی از  1787  اصلــی  –  آقــای مرتضــی بنــی اســدی راد  فرزنــد  محمدرضــا بــه شناســنامه 
ــه مســاحت  ــاغ مشجرپســته  ب ــه ب ــک قطع ــان  در ششــدانگ  ی ــادره از کرم ــماره  407  ص ش
218820/3  متــر مربــع  بــه آدرس کرمــان رایــن  گــودال را یــن  خریــداری از محــل مالکیــت 

کاوه و ســهراب اگاه  و ســام ارجمنــد کرمانــی-  ردیــف  260
5 فرعــی از  1787  اصلــی  –  آقــای ســام ارجمنــد کرمانــی  فرزنــد  کریــم بــه شناســنامه شــماره  
ــاغ مشجرپســته  بــه مســاحت  2981258850  صــادره از کرمــان  در ششــدانگ  یــک قطعــه ب
159418/73  متــر مربــع  بــه آدرس کرمــان رایــن  گــودال را یــن  خریــداری از محــل مالکیــت 

کاوه و ســهراب اگاه و گل نــاز و فاطمــه عامــری  -  ردیــف  158
16 فرعــی از  1787  اصلــی  –  آقــای مرتضــی بنــی اســدی راد  فرزنــد  محمدرضــا بــه شناســنامه 
ــه مســاحت  ــاغ مشجرپســته  ب ــه ب ــک قطع ــان  در ششــدانگ  ی ــادره از کرم ــماره  407  ص ش
237610/67  متــر مربــع  بــه آدرس کرمــان رایــن  گــودال را یــن  خریــداری از محــل مالکیــت 

کاوه و ســهراب اگاه -  ردیــف  259
52 فرعــی مجــزی از23 فرعــی از  1787  اصلــی –  خانــم گل نــاز عامــری  فرزنــد  محمــد بــه 
شناســنامه شــماره  33365  صــادره از کرمــان  در ششــدانگ  یــک قطعــه بــاغ مشجرپســته  بــه 
مســاحت 44013/08  متــر مربــع  بــه آدرس کرمــان رایــن  گــودال را یــن  خریــداری از محــل 

مالکیــت کاوه و ســهراب اگاه  و ســام ارجمنــد کرمانــی-  ردیــف  257
53 فرعــی مجــزی از23 فرعــی از  1787  اصلــی  –  خانــم گل نــاز عامــری  فرزنــد  محمــد بــه 
شناســنامه شــماره  33365  صــادره از کرمــان  در ششــدانگ  یــک قطعــه بــاغ مشجرپســته بــه 
مســاحت 181265/29  متــر مربــع  بــه آدرس کرمــان رایــن  گــودال را یــن  خریــداری از محــل 

مالکیــت کاوه و ســهراب اگاه  و ســام ارجمنــد کرمانــی-  ردیــف  258
ــد   ــی اســدی راد فرزن ــای مرتضــی بن ــی  –  آق ــی  از  1787  اصل ــی مجــزی از23 فرع 54 فرع
ــاغ  ــه ب ــک قطع ــدانگ ی ــان  در شش ــادره از کرم ــماره  407  ص ــنامه ش ــه شناس ــا ب محمدرض
ــن   ــودال را ی ــن  گ ــان رای ــه آدرس کرم ــع  ب ــر مرب ــه مســاحت 149015/23مت مشجرپســته  ب

ــف  262.  ــهراب آگاه -  ردی ــت کاوه و س ــل مالکی ــداری از مح خری
م/الف  1451

 تاریخ انتشار نوبت اول  شنبه1398/10/21
 تاریخ انتشار نوبت دوم  شنبه1398/11/05

محمود مهدی زاده 
رییس اداره ثبت اسناد و اماک  ناحیه دو شهرستان کرمان

آگهی مرحله بیستم سال 1398) منطقه دو كرمان ( - نوبت اول

مطلبی از سردار سپهبد »قاسم سلیمانی «
*دو ابزاری که همیشه در کوله پشتی سردار سلیمانی بود

ــی  ــگان زره ــذار ی ــری، بنیانگ ــح ا... جعف ــردار فت س
ــدس در  ــاع مق ــه در دوران دف ــداران ک ــپاه پاس س
کنــار ســپهبد شــهید قاســم ســلیمانی بــوده و 
ــدگار را از ســال های حضــور در کنــار  خاطراتــی مان
شــهید بــه همــراه دارد، مــی گویــد: بــه یــاد دارم در 
ــه ای  ــه شــهید ســلیمانی، اولیــن جمل جلســه  معارف
ــگ  ــه وارد جن ــدا ک ــود: »از ابت ــن ب ــت، ای ــه گف ک

ــود: ــتی ام ب ــم درکوله پش ــزار مه ــدم دو اب ش
1. خلــوص، 2. تــوکل، همیشــه بــا ایــن دو، خــودم را 

آمــاده ی خدمت کــرده ام.«

 به کجا می روی
گاهــی کــه تنهــا مــی شــوی از خــودت ســئوال کــن کــه آخــر بــه کجــا مــی روی 
اگــر خــوب وبــا آرامــش بــودی متوجــه مــی شــوی کــه آخریــن ســفر همــه انســانها 
گــور اســت و اگــر بــه دقــت بنگــری دیگــر حــرص نمــی زنــی و حــق کســی را ضایــع 
نمــی کنــی و احتــرام همــه را حفــظ مــی کنــی و از همــه وســایلی کــه جمــع کــردی 
ــرد و تنهــا همــراه خــود از همــه داشــت هــای دنیــا فقــط  چیــز همــراه نخواهــی ب
ــا اینکــه مــرگ بســیاری از ثروتمنــدان را شــاهد  یــک کفــن همــراه خواهــی بُــرد ب
بــوده ای دیگــر حــرص وآز نــداری و آرامــش تنهــا در گــور همــراه تــو خواهــد بــود ، 

کاری کــن آرامــش در وقــت مــردن داشــته باشــی . 
» حمزه فریفته «

پسر بچه شرور 
ــرد.  ــي ک ــت م ــتش ناراح ــخنان زش ــا س ــود را ب ــان خ ــروري اطرافی ــه ش ــر بچ پس
ــا  ــار کــه کســي را ب ــه او داد و گفــت : هــر ب ــراز میــخ ب ــه اي پ ــدرش جعب  روزي پ

حرف هایت ناراحت کردي، یکي از این میخ هارا به دیوار انبار بکوب.
روز اول پســرک بیســت میــخ بــه دیــوار کوبیــد ، پــدر از او خواســت تــا ســعي کنــد 
 تعــداد دفعاتــي کــه دیگــران را مي آزارد ، کم کند . پســرکت تاشــش را کــرد و تعداد 

میخ هاي کوبیده شده به دیوار کمتر و کمتر شد.
ــت  ــه توانســت از کســي باب ــار ک ــر ب ــا ه ــرد ت ــه او پیشــنهاد ک ــدرش ب ــک روز پ  ی
حــرف هایــش معــذرت خواهــي کنــد، یکــي از میــخ هــا را از دیــوار بیــرون بیــاورد. 
روزهــا گذشــت تــا ایــن کــه یــک روز پســرک پیــش پــدرش آمــد و بــا شــادي گفــت: 

بــا، امــروز تمــام میــخ هــارا از دیــوار بیــرون آوردم!
ــه دیــوار  ــه انبــار رفتنــد، پــدر نگاهــي ب ــا هــم ب پــدر دســت پســرش را گرفــت و ب
انداخــت و گفــت آفریــن پســرم کار خوبــي انجــام دادي، امــا بــه ســوراخ هــاي دیــوار 
نــگاه کــن. دیــوار دیگــر مثــل گذشــته صــاف و تمیــز نیســت. وقتــي تــو عصبانــي 
ــب  ــر قل ــري ب ــن اث ــي ، چنی ــت دیگــران را مــي رنجان ــا حــرف های مــي شــوي و ب
ــي و آن را  ــرو کن ــاني ف ــي در دل انس ــي چاقوی ــي توان ــو م ــذاري، ت ــي گ ــان م ش
ــار عذرخواهــي هــم نمــي توانــد زخــم ایجــاد شــده  بیــرون بیــاوري، امــا هــزاران ب

را خــوب کــن
تهیه و تنظیم : مریم پارسا از کوهبنان

خبــری از شــهادت ســپهبد حــاج قاســم ســلیمانی طــرح و 
لحظــه بــه لحظــه گســترش و بــه وســعت جهــان هســتی 
بازتــاب داشت.درســت ســاعاتی بعــد رفتــار و گفتــار مــردم 

قابــل تعمــق و بــی نظیربــود.
بغــض گلویشــان,نحوه بیانشــان,اظهار نظــر کردنشــان 
انــگار کــه شــوکه شــده اند.پذیــرش اینکــه چنیــن 
ــاور  ســردارفداکاری را از دســت داده باشــند,غیرممکن و ب
ــر  ــود وضعیــت شــهر کرمــان ب ــود.روز جمعــه ب نکردنــی ب
خــاف هــر جمعــه دیگــر خیلــی متفــاوت و همــه وهمــه 
ــت و  ــهر بودند.صحب ــی ش ــه مصل ــرای ورود ب ــاش ب در ت
ــا  ــه تنه ــق ک ــی عمی ــای دردی و رنج ــردم گوی ــان م بی
ــی و  ــه مصل ــت. ورود ب ــه میاف ــروع و خاتم ــه ش ــا گری ب
شبســتانها دشــوار بود.خاصــه خطبــه هــای نمــاز جمعــه 
ــه  ــام جمع ــان ام ــهادت از زب ــر ش ــم خب ــم ک ــاز و ک آغ
محتــرم رســمیت و اعــام گردیــد. شــنیدن خبــر شــهادت 
ســرداری کــه بــا عملکــردش در روح و روان و قلــب آحــاد 

مــردم کرمــان جــا افتــاده بــود, بــه قســمی ســخت و غیــر 
ــی  ــه و زاری تمام ــیون, نال ــه, ش ــه گری ــود ک ــره ب منتظ
جمعیــت را بــه دنبــال داشت.ســیمائی در مصلــی و اطــراف 
ــا ســناریو  ــه بود,کــه هیــچ کارگــردان و ی آن شــکل گرفت
ــه ایجــاد  ــادر ب ــن وتکــرار ق ــار تمری ــا هــزاران ب نویســی ب
ــود  ــه ب ــکل گرفت ــد.صحنه ای ش ــت باش ــی توانس آن نم
ــرد  ــدگان آگاه از عملک ــاد شــرکت کنن ــی آح ــا کارگردان ب
ــر  ــرف ه ــوس و ش ــاع از نام ــه دین,دیانت,دف ــانی ک انس
ایرانــی را متناســب بــا بــاا رفتــن ســن و ســال از زمانــه و 

ــود.  ــده ب ــوزش دی ــر حــق خــود آم ــان ب مربی
او بــه مــا اموخــت کــه از جبهــه و جنــگ و ســایر 
ــیدن  ــرای رس ــاختن ب ــان س ــی نردب ــای اجتماع موقعیته
بــه ثروت,پســت,قدرتهای کاذب و پوشــالی دون شــان هــر 
انســان واقعــی اســت.برای دفــاع از خــاک وطــن نمیشــود 
بــه انتظــار ایــن و ان نشســت, مــی طلبــد کــه پیشــروئی 
شــجاع و جــان بــر کــف باشــی,اثبات نمــود کــه دشــمنان 

ایــران و ایرانــی قابــل مماشــات نیســتند و نمیتوان بــه آنها 
اعتمــاد و بــاب دوســتی ایجــاد نمود,انهــا تروریســم را تنهــا 
در قالــب شــعاری بــرای برنــده شــدن درتجــارت جهانــی 
مــی پســندند,یعنی درجائیکــه منافعشــان ایجــاب نمایــد, 
ــم  ــرای تحکی ــه ب ــتی ک ــارب تروریس ــن تج ــت تری از پس
اســتثمار آموختــه انــد اســتفاده واجرائــی مینمایند.بــه مــا 
آموخــت کــه اگــه بــه انــدازه در صــد بســیار جزئــی, پــس 
از اتمــام جنــگ در فکــر تامیــن آب,مقابلــه با ســیاب,رونق 
تولید,تشــویق تولیــدات داخلی,وســایر پارامترهــای تعییــن 
ــن آب  ــران تامی ــروزه بح ــد , ام ــورمان بودی ــده کش کنن
ــر  ــی را ب ــده زندگ ــدود کنن ــل مح ــورت عوام و.....و......بص

مــردم دشــوار نکــرده, و اثــر گــذاری 
تحریمهــا را تشــدید نمــی نمــود.

روح وذکرش ماندگار و 
جاودانه

حسن اشرف گنجوئی

  از شهیدمان بیاموزیم

غامحسین رضایی - نقاش

                                                    نفاق و عراق
ریختن خون شیعیان عراق  هدیه ی سال نو ز آمریکا   
آتش فتنه ها به جان عراق  ز سران نفاق افتاده    

بسته اند دست و هم دهان عراق  گرگها در لباس چوپانان   
مشت و تیپا زند جوان عراق عاقبت زیر شال آمریکا   

طا در ُمرداب
ــی  ــم ویژگ ــم ک ــد ک ــرداب بیندازن ــه در ُم ــزی را ک ــر چی ه
 خــود را از دســت مــی دهــد و خــرده خــرده از هــم

 مــی پاشــد و همــان لجــن هــای تــه مــرداب مــی شــود. اّمــا 
تنهــا فلــز طــا هســت کــه اگــر خشــتی از آن را در مردابــی 
بیفکننــد، دههــا هــزار ســال دیگــر کــه آینــدگان بیرونــش 
ــاک ، روشــن  ــوده ، هســت. پ ــد همــان طایــی کــه ب بیاورن

ــی کــم و کاســت .  ، درخشــان و ب
ــز و خــون آشــام ، کهــن  ــا امــروز دو اســتعمارگر خونری و اّم
ــاراج و  ــی ت ــه در پ ــه آزمندان ــکا ک ــن آمری ــس و نوی انگلی
ربــودن داشــته هــای کشــورهای دیگــر هســتند جهــان امروز 
را ُمــرداب ســاخته انــد و یــا بگفتــه ای آب را ِگل آلــوده کــرده 
ــد  ــینه چهارص ــا پیش ــتان ب ــد . انگلس ــی بگیرن ــا ماه ــد ت ان
ــک  ــکا کــه نزدی ســال اســتعمارگری دســت در دســت آمری
ــه، نهــاده و  ــه اســتعمارگری پرداخت ــه صــد ســال اســت ب ب
روز بــه روز ایــن ُمــرداب را گســترده تــر مــی ســازند.  ایــن 
ــوق بشــر،  ــده حق ــر نامهــای فریبن ــوی اســتعمارگر زی دو قل
حقــوق زن، حقــوق کــودک و دیگرهــا خواســته هــای پلیــد و 
پلشــت و ناپــاک خــود را پنهــان کــرده و روی بنــد دلســوزی 

بــه چهــره بســته و اخــاق و باورهــای پــاک دینی و انســانیت 
را آمــاج تیرهــای زهراگیــن خــود ســاخته انــد .

 ایــن دو اســتعمارگر دژخــوی و دژخیــم پیوســته کوشــیده و 
مــی کوشــند تــا مردمــان جهــان بویــژه جوانــان و نوجوانــان 
را از راه زندگــی سرشــتی خویــش بــدر بــرده و دور ســاخته 
ــط  ــر خ ــردن زی ــی ک ــتن و زندگ ــوی زیس ــه س ــان را ب و آن
جانــوری وادار ســازند و روزمرگــی را بجــای بهــروزی و 

ــان بباوراننــد . ــه آن روزبهــی ب
اســتعمارگر کهنــه کار انگلیــس و اســتعمارگر نویــن آمریــکا 
هــم اکنــون صدهــا رســانه رادیویــی ، ماهــواره ای ، رایانــه ای 
ــا هزینــه هــای بســیار  و نوشــتاری را در کشــورهای خــود ب
ــد و  ــه شــب و روز در کاران ــد ک ــته ان ــا داش ــاا برپ بســیار ب
برنامــه پخــش مــی کننــد . کــه بایــد پرســید ایــن کارشــان 

بــرای چیســت ؟! و چــرا ایــن هزینــه هــای بســیار ســنگین 
را مــی نماینــد ؟! آیــا از کــرده هــای گذشــته خــود و جنــگ 
ــای  ــتاره ه ــدازه س ــه ان ــام داده و ب ــه انج ــای ک ــی ه آفرین
ــد !؟  ــد پشــیمان شــده ان ــی گناهــان را گشــته ان آســمان ب
آیــا از قحطــی هــای ســاختگی کــه در گوشــه گوشــه جهــان 
پدیــد آورده و در گــذر گــذار آنهــا دههــا میلیــون کــودک و 
 پیــر و جــوان را از گرســنگی بــه خــاک کــرده انــد سرمشــار 
ــای  ــد آوردن جنگه ــن و پدی ــا از برانگیخت ــد؟!! آی ــته ان گش
ــروش  ــور و ف ــان دو کش ــی  و می ــه ای و داخل ــی، قبیل قوم
ــتن دادن  ــه کش ــگ و ب ــری جن ــوی درگی ــه دو س ــاح ب  س

بی گناهان شرمنده اند و می خواهند توبه کنند ؟!
کــه پاســخ همــه ایــن پرســش هــا اینســت : هرگــز ، هرگــز 

»توبــه گــرگ مــرگ اســت« زیــرا
 خوی بد بر طبیعتی که نشست    

نرود تا بروز مرگ از دست 
و اّمــا . خوشــبختانه جوانــان امــروز پیرامــون نــود درصــد بــا 
ــی  ــده و شــناخت خوب ســوادند و بیشترشــان را دانشــگاه دی
 از ایــن دو اســتعمارگر دارنــد و گــول و فریــب نیرنگهــا 
رســانه هــای رادیویــی ماهــواره ای و رایانــه ای آنــان را 

نخواهنــد خــورد .         
 نویسنده : کیخسرو شهریاری  

بــا توجــه بــه جــان باختــن جمعــی از هموطنــان در تشــییع 
ــه  ــخصیتی ک ــان ش ــلیمانی ، هم ــردار س ــر س ــر مطه پیک
ــود جــان خــود را فــدای  ــده بودنــش حاضــر ب در زمــان زن
همیــن مــردم  کنــد، ولــی خــون از بینــی یــک نفــر نیایــد، 

ــاد. ــن اتفــاق ناگــوار افت حــال  در تشــییع ایشــان ای
** چند سوال 

1-  آیا  جمعیت تهران بیشتر بود یا جمعیت کرمان؟
2-آیــا کرمــان مکانــی عریــض تــر از خیابــان شــهید 
ــوار  ــا) ع( بل ــام رض ــراه ام ــل بزرگ ــت؟ مث ــتی نداش بهش

بلــوار 22 بهمــن و...... جمهــوری اســامی- 
3- آیا  دریچه دوربین مهم تر بود یا جان آدم ها؟

4- آیــا ایــن فاجعــه اگــر در کشــور دیگــری حتــی 
ــاق  ــور اتف ــزرگ کش ــای ب ــتان ه ــا در اس ــلمان و ی غیرمس

ــت؟!!! ــی رف ــش م ــد پی ــن رون ــود ، همی ــاده ب افت
5- آیــا ظرفیــت مدیریــت اســتان کرمــان  بــرای برگــزاری 
چنیــن برنامــه بزرگــی همیــن بــوده؟ )مدیریــت اســتان در 

ســطح کشــور زیــر ســوال رفتــه (!!!
از مســائلی ماننــد سیســتم صــوت، پوشــش  اگــر   -6
تصویــری، مســائل بهداشــتی و نظافتــی و ... بتــوان گذشــت 
ــا  ــن م ــه از بی ــن فاجع ــه در ای ــی ک ــان عزیزان ــی از ج ول

ــت؟؟؟ ــوان گذش ــی ت ــز م ــد نی رفتن
حــال بعــد از ایــن اتفــاق کــه خیلــی خانــواده هــا داغــدار، 
ــس  ــچ ک ــد هی ــده ان ــم ش ــت و یتی ــی سرپرس ــزادار،  ب ع
ــاد  ــی ایج ــان عموم ــه در اذه ــی ک ــوال های ــخگوی س پاس
شــده، هســت؟ بــی تدبیــری مســئولین کــه برنامــه اصلــی 
را پیــش بینــی کــرده بودنــد، قلــب مــردم و رهبــر انقــاب 

را بــه درد آوردنــد و بــا سرنوشــت ایــن خانــواده هــا  بــازی 
شــد.

** در پایان 
1- از همــه مســئولینی کــه بایــد طــرح موضــوع و پیگیــری 
نماینــد ماننــد نماینــده هــای اســتان خصوصــا شــهر 
ــرم  ــگاران محت ــان  و خبرن ــهر کرم ــواری ش ــان،  ش کرم

ــم  ــدی داری ــری ج ــت پیگی درخواس
و  قضائیــه  قــوه  نظارتــی خصوصــا  از دســتگاههای   -2
ــا  ــوع را ب ــمندیم موض ــان خواهش ــرم کرم ــتان محت دادس
توجــه بــه حساســیتی کــه دارد، در اســرع وقــت تــا حصــول 
نتیجــه پیگیــری و اطــاع رســانی نماینــد، کــه شــاید 

ــد.  ــدار باش ــای داغ ــواده ه ــرای خان ــی ب ــم کوچک مرح
 نویسنده : عباس ارجمند کرمانی

چه کسی باید پاسخگو باشد؟!!!

カもヮ執枢唱 
桧済処



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
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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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کوچه های بی تدبیری کرمان 
نفس تشییع کنندگان را گرفت

* حادثــه تلــخ جــان باختــن بیــش از 60 هموطــن 
عزیزمــان در مراســم تشــییع ســردار قاســم ســلیمانی در 

ــدرد آورد. ــه را ب ــه دل هم ــود ک ــواری ب ــر ناگ ــان خب ــهر کرم ش
ــه صراحــت گفــت روز گذشــته آنطــور  ــد ب *️️در اینجــا ذکــر چنــد نکتــه ضــروری اســت؛ بای
ــا  ــود. ب ــده ب ــیده نش ــر ازم اندیش ــییع، تدابی ــم تش ــزاری مراس ــوص برگ ــد در خص ــه بای ک
ــم  ــهد در مراس ــم و مش ــران، ق ــواز، ته ــهرهای اه ــردم در ش ــترده م ــور گس ــه حض ــه ب توج
ــت  ــه جمعی ــت ک ــی گرف ــورت م ــی ص ــش بین ــن پی ــتی ای ــلیمانی بایس ــردار س ــییع س تش
 قابــل ماحظــه ای در شــهر کرمــان حضــور پیــدا خواهنــد کــرد، در ایــن مراســم  از 
ــی  ــزد و... و حت ــان، ی ــزگان، اصفه ــارس، هرم ــد: ف ــه مانن ــان ب ــوار کرم ــای همج ــتان ه اس
ــور  ــه ط ــدان آزادی ب ــییع در می ــم تش ــاز مراس ــز آغ ــا مرک ــد ام ــده بودن ــر آم ــهرهای دیگ ش

ــت.  ــته  اس ــت را نداش ــن جمعی ــم ای ــش حج ــه گنجای ــد ک ــی ده ــان م ــح نش واض
ــراف  ــای اط ــه ه ــدان آزادی و کوچ ــت در  می ــردگی جمعی ــاهد فش ــگار ش ــوان خبرن ــه عن ب
میــدان و خیابــان شــریعتی بــودم. بچــه هــا، کــودکان، جوانــان، پیرمردهــا و پیــرزن هــا، زنــان 
و مردانــی کــه بــه عشــق ســردار بــه خیابانهــا آمــده بودنــد کــه هرجــا مســیر تنگتــر مــی شــد 
مــردم بــر اثــر فشــار جمعیــت بــه زمیــن مــی خوردنــد و زیــر دســت و پــا لــه مــی شــدند کــه 
هــر آن امــکان وقــوع هــر اتفــاق ناگــواری مــی رفــت. حتــی مــن و همــکارم لحظــه ای در یکــی 

از کوچــه هــای منتهــی بــه میــدان آزادی در میــان جمعیــت گیــر افتادیــم. 
ــم از  ــن حج ــش ای ــه گنجای ــدان ک ــک می ــای کوچ ــدان آزادی و فض ــم از می ــروع مراس ش
ــد  ــی آمدن ــدان م ــه ســمت می ــت ب ــه جمعی ــت معکوســی ک ــت را نداشــت، و در حرک جمعی
کــه بعضــی از افــراد، مــردم را بــرای خــروج از ایــن فشــردگی بــه کوچــه هــای اطــراف هدایــت 
 مــی کردنــد کــه بــاز هــم بــا مســیری پــر از ازدحــام و مســدود برخــورد مــی کردنــد کــه نــه 
مــی توانســتند جلــو برونــد و نــه بــه عقــب بازگردنــد کــه بســتن مســیر بعضــی از کوچــه هــا 
عمــا راه خــروج و کاهــش تراکــم جمعیــت را بســته بــود. خیابــان شــریعتی بــه دلیــل عــرض 
کــم و نداشــتن راه خروجــی مناســب، جمعیــت را در اطــراف میــدان در منگنــه قــرار داده بــود 

کــه ســبب شــد در یکــی از همیــن کوچــه هــا ایــن حادثــه تلــخ رخ دهــد. 
+ آیــا کمیتــه برگــزاری مراســم و اســتانداری پیــش بینــی چنیــن جمعیتــی را نکــرده بــود؟ به 
نظــر مــی رســد اگــر درســت برنامــه ریــزی شــده بــود و از اســتانهای همجــوار کمــک خواســته 
بودنــد، اطــاع رســانی دقیــق صــورت گرفتــه بــود و مســیری غیــر از میــدان آزادی و خیابــان 

شــریعتی بــرای شــروع مراســم انتخــاب شــده بــود چنیــن حادثــه تلخــی رخ نمــی داد.  
 نکتــه دوم،  مقامــات مســئول در اســتان و مســئوان کمیتــه برگــزاری ایــن مراســم در ســکوتی 
عجیــب فــرو رفتــه انــد و نــه از چگونگــی و دائــل ایــن اتفــاق غــم انگیــز حــرف مــی زننــد و 
نــه اینکــه یــک جملــه پــوزش و عذرخواهــی از زبــان آنهــا شــنیده شــده اســت. ااقــل بــه خــود 
ــروز  ــه دی ــگان حادث ــدار جانباخت ــای داغ ــواده ه ــه از خان ــک جمل ــد و در ی ــی دادن زحمــت م
ــواده هــا تســکین پیــدا  ــج ایــن خان ــا کمــی از درد، آام و رن ــد ت معــذرت خواهــی مــی کردن

مــی کــرد. 
امــا️نکتــه️آخــر نماینــدگان اســتان بایــد در خصــوص ایــن اتفــاق از وزیــر کشــور بخواهنــد 
کــه بــه طــور ویــژه و فــوری موضــوع را بررســی کنــد و جزئیــات حادثــه و علــل وقــوع آن را 
ــی کــه در  ــا مســئوان و مدیران ــاره پاســخگو باشــد و ب ــن ب ــه اطــاع مــردم برســاند و در ای ب
اســتان ســهل انــگاری کــرده انــد، برخــورد جــدی صــورت گیــرد.️ بــه حتــم روح ســردار شــهید 
قاســم ســلیمانی از اتفــاق دیــروز آزرده خاطــر اســت، جــان مــردم بــرای ســردار دل هــا، مهــم 
ــش از جــان خــود  ــرای حفــظ جــان هموطنان ــود و هســت، ســردار ســلیمانی ب و ارزشــمند ب

گذشــت. 
هفته️نامه️شایورد️رفسنجان

هفته یازدهم پویش سراسری هرهفته- الف- ب- ایران )وزارت نیرو(
این بار قطار آبادانی در ایستگاه کرمان

»نهضت احداث نیروگاههای تجدیدپذیر در سراسر ایران«
دکتــر رضــا اردکانیــان در ســفر یــک روزه نهــم دیمــاه بــه اســتان کرمــان در هفتــه یازدهــم 
پویــش هرهفتــه- الــف- ب- ایــران، نیروگاههــای 58.2 مگاواتــی کهربــا و کیهــان رفســنجان 
و نیــروگاه خورشــیدی نــور 10 مگاواتــی ماهــان را افتتــاح کــرد. ازم بــه ذکــر اســت مهنــدس 
ــتان  ــرق اس ــت آب و ب ــی صنع ــی و هماهنگ ــجام بخش ــورای انس ــس ش ــیدی رئی ــی رش عل

کرمــان در معیــت مقــام عالــی وزارت نیــرو در ایــن مراســم حضــور داشــت.

️فاطمه️مایی به️قلم:

ضرورت محاکمه و پاسخگویی عوامل 
جان باختن مردم در مراسم تشییع 

سپهبد شهید سلیمانی در کرمان
 حـال کـه مراسـم تدفیـن پیکـر مطهر سـپهبد حاج قاسـم سـلیمانی به 

پایـان رسـید. جا دارد بـی برنامگی مفرط و آبروریزی مسـئوان برگزاری 
مراسـم تشـییع میلیونی سـردار جهان اسـام  را بررسـی کنیم و یک بار 
برای همیشـه این سـاختار فشـل و کهنه و بدون تنوع  را کنار بگذاریم. 
واقعـا زشـت اسـت کـه دیگر شـهرها، مراسـمی با چندیـن برابـر کرمان 
برگـزار کننـد و اتفاقـی نیفتـد امـا اینجا بیـش از 5۹ نفر کشـته و صدها 
نفـر زخمـی شـوند. به کدامیـن گناه و چـرا؟ به عنوان یـک کرمانی چند 

سـئوال  از برگـزار کنندگان مراسـم دارم که امید اسـت پاسـخ دهند. 
 1️- هـر کـدام از شـما در خصوص کشـته شـدن مـردم و برهـم خوردن 

مراسـم نقـش داشـته اید. پس اشـتباهات شـما ربطـی به نظام نـدارد و 
نبایـد بـا نفوذتـان قضیـه را حکومتی جلـوه دهید و از پاسـخگویی طفره 
رویـد. یـا بـه گـردن دیگـران بیندازید. شـما تصمیماتـی  بـدون تدبیر و 
بـدون واقعیـات میدانی گرفتـه اید. مشـخص نمایید تصمیـم گیرندگان 
چه کسـانی بوده اند و تقسـیم کار بین شـورای تامین  امنیت اسـتان و  

کمیتـه تشـییع چگونه بوده اسـت 
 2- آیـا افـراد متخصـص شـامل کارشناسـان : ترافیـک ، جامعه شـناس 

امـور فرهنگـی ، امنیـت عمومـی ،علـوم پزشـکی  و حـوادث  و مدیریت 
بحـران و برنامـه ریـز که نیـاز یک راهپیمایـی چند میلیونی هسـتند در 

سـاختار کمیته حضور داشـتند.
و اگر داشـتند در چه سـطحی بوده اند و آیا صورت جلسـه نهایی مسـیر 

تشـییع پیکر مطهر به امضا این شـورا رسـیده است ؟  
️اذهـان عمومـی سـووال دارند که اعضای کمیته تشـییع  بیشـتر به  -️3 

فکـر پرچـم و عکس و سـخنرانی و تبلیغـات و تصویر برداری بـوده اند تا 
اولویـت های پیشـگیرانه از حوادث یـک حرکت میلیونی.

 4️- بیشـتر میهمانـان و داغـداران سـایر اسـتانها کـه از  بهتریـن مـردم 

کشـور هسـتند  با نارضایتی کرمـان را ترک کردند. حتـی برخی همانند 
هـم اسـتانی هـای  خودمان از اینکه سـالم بـه خانه برمیگردند و کشـته 
نشـدند خوشـحال بودند. ضمن اینکه احترامشـان حفظ نشـد و امکانات 
در شـان آنهـا  برایشـان فراهـم  نگردیـد. آیـا  سـاختار اسـتقبال از ایـن 
عزیـزان  همـان سـاختار اسـتقبال از میهمانان نـوروزی زیر نظـر میراث 
فرهنگـی و شـهرداری بـوده کـه سـالها تجربه دارنـد. یا اینکـه همینطور 

بـی برنامه بوده اسـت 
 5️- موکبهـای کرمـان در اربعیـن جـزء بزرگتریـن  موکبهـای ایـران 

هسـتند بـا انبـوه امکانات پذیرایی. امـا اینجا فقط چـای میدادند و گاهی 
یـک جعبـه کیـک که از هجـوم مردم پاره میشـد و بر زمیـن می ریخت. 
ایـا امـکان پخـش آبرومنـد میـان وعـده و غـذای سـاده بیـن میهمانان 
وجـود نداشـت. اینکـه یـک دفعه پنجـاه تا کیـک یا پانصد ظـرف عدس 
پلـو بـه میان مـردم میآمـد و کفـاف دو میلیون نفـر را نمیداد، نشـان از 

بی برنامگـی دارد. 
️یکـی از مهمتریـن مشـکات مردم نبود سرویسـهای بهداشـتی بود.  -6 

بـه نظرتـان دو میلیون نفر انسـان که یک سـوم دارای سـنین بـاا بودند 
بـه چنـد سـرویس بهداشـتی  نیـاز دارنـد؟ مـردم از شـب قبـل در حال 
تردد بین مسـیر میدان شـهدا تا گلزار شـهدا بودند. در این مسـیر فقط 
سـرویس های  های سـازمان فضای سـبز  شـهرداری و مسـجد فروزی 
و  بوسـتان پـدر بـاز بودند بـا صف پانصد متـری ! چرا فکـر کردید مردم 

در مسـیرهای طوانـی نیاز به سـرویس  ندارند؟
 7️- هیـچ تدبیری برای گمشـدگان یا پیدا کردن  همراهان نیندیشـیده 

بودیـد. حتـی صدای مداحی و سـرودهای حماسـی در بیشـتر مسـیر به 
گـوش نمیخـورد. یعنی تهران و مشـهد را ندیدید. 

 8️-️میهمانـان مسـیرها را بلـد نبودند و جایی برای کمـک به آنها تحت 

عنـوان راهنمای مسـافر وجود نداشـت. بـرای همین گاهی با آدرسـهای 
غلط سـرگردان خیابانها میشدند. 

  9️- شـهر زیبـا نبـود و ارزان برنامـه ریـزی کردیـد. مرکـز مراسـم در 
میـدان آزادی هیـچ تنوعی نداشـت. بجـز ده تا پارچه قرمز بشـور بپوش 
کـه در وسـط آویـزان بودنـد. هیـچ جـا چیـز قابـل توجـه یـا بزرگی که 

توجـه مـردم و خبرنـگاران  را بـه خـود جلـب کنـد وجود نداشـت.   
 10- چرا مسـیر باریک 1۷ متری خیابان شـهید بهشـتی را برای حرکت 

بیـش از یـک میلیـون نفر انسـان در نظـر گرفتیـد. آن هـم مردمانی در 
همـه سـنین از زن و مـرد گرفته تـا کوچک و بزرگ.  تمامی مسـیرهایی 
کـه انتخـاب کـرده بودیـد جـزء کـم عـرض تریـن خیابانهـای کرمـان 
محسـوب میشـوند. در حالـی که مـردم از دو روز جلوتر گمـان میکردند 
مثـل خودشـان فکـر میکنیـد و فهمیـده ایـد بـرای ایـن جمعیـت مـی 
بایسـت  از بزرگـراه و میـدان پژوهـش از مقابـل دانشـگاه شـهید باهنـر 
یـا کنـار جنـگل قائـم عـج یـا بلـوار 22 بهمن کـه به گلـزار شـهداء هم 
نزدیـک تـر و از عـرض مناسـبی هـم برخـوردار  بودنـد حرکـت کنیـد. 
کاش کمـی بیـن مـردم حضـور داشـتید و میفهمیدید حرفهـای زیادی 
بـرای گفتـن دارند.اینکـه مثل صاحبان عـزا و بزرگان خانـدان جلوی در  
بیـت الزهـرا منزل سـپهبد شـهید  یا حسـینیه ثـارا... به عنـوان بزرگان 
کرمان ایسـتادید و دسـت دادید. یا در اتاقهای بسـته نشسـتید و تصمیم 

گرفتیـد چه سـودی داشـت .
 11️-️چـرا بـا عبـور دادن کامیـون بـدون پیکرهای مطهـر ! از میان مردم 

تـا گلزار شـهداء سـعی نمودید ایـن گمان را پیـش بیاورید
کـه پیکـر مطهـر حاجـی در کامیـون  قرار دارد و به سـوی گلزار شـهداء 
میـرود. ایـن کار فکر هر کسـی بوده بسـیار زشـت اسـت و با احساسـات 

و اعتقـادات مردم بازی شـد 
از همـه بدتـر اینکـه سـربازان در بـاای کامیـون لباسـها و پارچـه هـای 
نـذری مـردم کـه بـه قصد تبـرک به بـاای کامیـون پرتاب  مـی کردند  
را میگرفتنـد و بـه در و دیـوار کامیـون  یا باندهای صوتی مـی مالیدند و 
بـه نـزد صاحبش پـرت میکردند. این کار یعنی دسـت کـم گرفتن مردم 
و توهیـن بـه اعتقـادات عامـه مردمی کـه گمـان میکردند پیکـر  مطهر 

حاجـی در کامیون  قـرار دارد. 
 12- چـرا فقـط بـه اورژانس دل بسـتید و گروههای امدادگـر را در طول 

مسـیر مسـتقر نکردیـد. مگر چند خـودروی اورژانـس و نیـروی امدادگر 
در علـوم پزشـکی کرمـان وجـود دارد. شـما میبایسـت برای ایـن کار از 
توانایـی مـردم و انجمنهای مردم نهاد اسـتفاده کنید. کـه اصا نمیدانید 
چنیـن سـاختارهایی وجـود دارد.در پایان شـما مردود شـده ایـد. اکنون 
وظیفـه داریـد صادقانـه بـه مطالبـات و سـؤالهای  مـردم پاسـخ دهیـد. 
چـون شـصت نفـر آدم را بـه کشـتن داده و خانـواده هـای فراوانـی را 
داغـدار نمـوده و باعـث محروحیـت و صدمه دیـدن صدها انسـان مومن 
شـده اید که توان شـکایت از شـما را ندارند. از سـویی آبروی شـهر حاج 
قاسـم و مردمـان شـریف کرمـان را بـا کـم کاریتـان بردیـد و کرمـان را 

شـرمنده نمودید .
️نویسنده️(️ ️ایران️پور)️پژوهشگر️و  منصور

ــان از  ــتان کرم ــی اس ــن اجتماع ــرکل تامی مدی
ــی در 51  ــده اصل ــه ش ــزار بیم ــود ۳۴0 ه وج
ــزون  ــه اف ــت: ماهیان ــرداد و گف ــزار کارگاه خب ه
ــان و  ــوزه درم ــان در ح ــارد توم ــر ۳00 میلی ب
پرداخــت  کرمــان  اجتماعــی  تامیــن  بیمــه 

می شــود. 
نشســت  در  محمدآبــادی   حســینی  علــی 
آمــوزش نحــوه صــدور آرا هیــات های تشــخیص 
و  ســخت  هــای  کمیتــه  و  اختــاف   حــل 
آثــار آن در ســازمان  ادارات کار و  زیــان آور 
ــن  ــه تامی ــه اینک ــا اشــاره ب ــی ب ــن اجتماع تامی
بیمه گــذار  ســازمان  بزرگتریــن  اجتماعــی 
کشــور اســت افــزود: ایــن ســازمان بیمــه ای ۴۳ 
ــود دارد. ــش خ ــت را پوش ــر جمعی ــون نف میلی

ــا بیــان اینکــه ســازمان تامیــن اجتماعــی  وی ب
ماهیانــه ۹ هــزار میلیــارد تومــان در قبــال 
پرداخــت  مختلــف  حــوزه  در  بیمه شــدگان 
ــه  می کنــد ادامــه داد: در اســتان کرمــان ماهیان
ــان در حــوزه بیمــه  ــارد توم بیــش از ۳00 میلی
ــود  ــت می ش ــی پرداخ ــن اجتناع ــان تامی و درم
کــه ایــن امــر نقــش بی بدلیــل ســازمان تامیــن 

اجتماعــی را نشــان می دهــد.
ــا  ــان ب ــی اســتان کرم ــن اجتماع ــرکل تامی مدی
ــی  ــن اجتماع ــازمان تامی ــه س ــه اینک ــاره ب اش

تعهــدات وســیع و گســترده ای دارد بیان داشــت: 
اعضــای کمیتــه مشــاغل ســخت و زیــان آور 
می داننــد کــه ســاز و کار تامیــن اجتماعــی 
و  حرفــه ای  تخصصــی،  اصــول  بــر  مبتنــی 
کارشناســی اســت و بــه طــور قطــع تصمیماتــی 
ــر  ــود تاثی ــه می ش ــا گرفت ــن هیات ه ــه در ای ک
ــه  ــازمان دارد همانگون ــن س ــر ای ــتقیمی ب مس
کــه نقــش و تاثیــر تامیــن اجتماعــی در مســائل 

ــت. ــذار اس ــون تاثیرگ گوناگ
حســینی محمدآبــادی از وجــود 26 شــعبه 
شــعبه   1۳ و  اقمــاری  شــعبه   16 اصلــی، 
کارگــزاری تامیــن اجتماعــی در اســتان کرمــان 
خبــر داد و تصریــح کــرد: جامعــه بیمه شــدگان 
تامیــن اجتماعــی اســتان یــک میلیــون و ۴50 

ــت. ــر اس نف
وی بــا بیــان اینکــه 110 هــزار خانــوار و مســتمر 
بگیــر در ســطح اســتان کرمــان وجــود دارد 
گفــت: تعهــدات بلنــد مــدت تامیــن اجتماعــی 
اســتان کرمــان در حــوزه بازنشســتگی، فــوت و 
ــارد  ــش از 200 میلی ــه بی ــی ماهیان از کارافتادگ

تومــان اســت.
ــه  مدیــرکل تامیــن اجتماعــی اســتان کرمــان ب
وجــود 51 هــزار کارگاه و کارفرمــا در ســطح 
اســتان کرمــان اشــاره کــرد و افــزود: در ســطح 
اســتان کرمــان بالــغ بــر ۳۴0 هــزار نفــر بیمــه 
ــه طــور مســتقیم در  ــاری ب ــی و اجب شــده اصل
ــتند و از  ــه کار هس ــغول ب ــا مش ــن کارگاه ه ای
ــوند. ــد می ش ــازمان بهره من ــن س ــات ای خدم

وی بــا بیــان اینکــه 160 هــزار خانــوار بــه 
صــورت توافقــی نــزد ســازمان تامیــن اجتماعــی 
بیمــه هســتند تاکیــد کــرد : کســانی کــه 
اختــاف  حــل  و  تشــخیص  هیات هــای  در 
مرجــع  آور  زیــان  و  ســخت  کمیته هــای  و 
ــر  ــراری ه ــد برق ــتند و می دانن ــدور آرا هس ص
و  شــده  صــادر  آرا  براســاس  مســتمری بگیر 
همچنیــن احتســاب ســوابق ارفاقــی تاثیرگــذاری 
ــی دارد  ــن اجتماع ــع تامی ــر روی مناب ــادی ب زی

یــن  ا بر بنا
می طلبــد 
کار  حساســیت 
ــع  ــن مناب در ای

بــاا باشــد.
حســینی 

ی  د بــا آ محمد
بــا اشــاره بــه 
ــازمان  ــه س اینک

ــواره می کوشــد براســاس  ــی هم ــن اجتماع تامی
قوانیــن و مقــررات حــق خــودش را نســبت بــه 
ــان و جامعــه هــدف ادا  بیمه شــدگان و کارفرمای

کنــد.
ــا  ــان ب ــی اســتان کرم ــن اجتماع ــرکل تامی مدی
ــی و  ــای صنف ــاز و کار کارگاه ه ــه س ــان اینک بی
ــن  ــی تامی ــی کارگاه ــوزه بازرس ــک در ح کوچ
اجتماعــی اســت گفــت: امــروزه بیمه هــای 
ــک  ــوان ی ــه عن ــه ب ــی در جامع ــن اجتماع تامی

فرهنــگ تلقــی می شــود.
ــدگان  ــام بیمه ش ــه تم ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
در کارگاه هــای صنفــی بعــد از فــوت سرپرســت 
خانــواده بــه عنــوان بیمــه شــده هســتند افــزود: 
ــک  ــوان ی ــه عن ــی ب ــن اجتماع ــازمان تامی س
ســازمان عمومــی و غیردلتــی اســت و از بودجــه 
واگــر  نمی کنــد  اســتفاده  دولــت  عمومــی 
ــت  ــکار اس ــی بده ــن اجتماع ــه تامی ــت ب دول
ــده  ــی ش ــه پیش بین ــی ک ــدات قانون ــت تعه باب
بدهــکار اســت و بایــد نســبت بــه تعهــدات خــود 

ــد. عمــل کن
ــه  ــا ب ــت: م ــار داش ــادی اظه ــینی محمدآب حس
عنــوان امانتــدار ایــن ســازمان هســتیم و مالکان 

اصلــی بیمــه شــدگان و کارفرمایــان هســتند.
مدیــرکل تامیــن اجتماعــی اســتان کرمــان 
ــیار  ــل بس ــبختانه تعام ــرد: خوش ــان ک خاطرنش
ــی بیــن حــوزه ســازمان تامیــن اجتماعــی  خوب
هیات هــای  و  اســتان  کار  اداره  مجموعــه  و 

تشــخیص وجــود دارد.

مدیرکل تامین اجتماعی استان کرمان : 
ماهیانه افزون بر 300 میلیارد تومان 

در حوزه درمان و بیمه تامین اجتماعی کرمان هزینه می شود

خاطره ای از توصیه
شهید سردار سلیمانی به دخترش 

رئیــس دانشــگاه آزاد، در برنامــه ای تلویزیونــی بــه نقــل خاطــره ای 
شــنیدنی از ســردار رشــید و شــجاع اســام شــهید حــاج قاســم 
ســلیمانی پرداخــت. محمــد مهــدی طهرانچــی، رئیــس دانشــگاه 
آزاد در یــک ویــژه برنامــه تلویزیونــی به مناســبت شــهادت ســردار 
ســلیمانی خاطــره ای از منــش بزرگوارانــه او درخصــوص مشــکلی 

کــه بــرای دختــرش در دانشــگاه پیــش آمــده بــود، نقــل کــرد.
ــتی  ــهید بهش ــگاه ش ــه در دانش ــان ک ــت: آن زم ــی گف طهرانچ
بــودم، طــی جریانــی بــه طــور اتفاقــی متوجــه شــدم کــه دختــر 
ــان دانشــگاه اســت. آن  ــلیمانی دانشــجوی هم ــردار س ــهید س ش
طــور کــه متوجــه شــده بــودم، یکــی از اســاتید درخصــوص یــک 
ــود.  ــرای دختــر ســردار مشــکلی ایجــاد کــرده ب واحــد درســی، ب
ــه  ــهید رفت ــن ش ــواده ای ــدار خان ــه دی ــی ب ــوع را وقت ــن موض ای
بــودم بــا دختــرش مطــرح کــردم. دختــر ســردار ضمــن تاییــد آن 
اتفــاق گفــت: وقتــی ایــن موضــوع را بــا پــدرم مطــرح کــردم، بــا 
مخالفــت شــدید او بــرای عــدم معرفــی خــودم بــه عنــوان دختــر 

ســردار ســلیمانی مواجــه شــدم. 
پــدرم تاکیــد کــرد »مبــادا خــودت را در دانشــگاه معرفــی کنــی 

کــه مــن دختــر ســردار ســلیمانی هســتم«. 
ــه شــهید ســردار  ــه دغدغ ــم ب ــس دانشــگاه آزاد، اشــاره ای ه رئی

ــرد و  ــرم ک ــع ح ــهدای مداف ــاره ش ــلیمانی درب ــم س ــاج قاس ح
ــورات  ــر ام ــب پیگی ــور مرت ــه ط ــخصا ب ــود ش ــردار خ ــت: س گف
ــت  ــه می نوش ــب نام ــود و مرت ــرم ب ــع ح ــهدای مداف ــدان ش فرزن

ــود. ــا ب ــوال آن ه ــای اح و جوی
******

خاطرات عکاسی از سردار سلیمانی
ــان  ــال و عکاس ــدان فع ــدی از هنرمن ــن واج ــهاب الدی ــید ش  س
ــم  ــاج قاس ــپهبد ح ــهید س ــیاری از ش ــر بس ــه تصاوی ــی ک ایران
ســلیمانی ثبــت کــرده اســت در برنامــه زنــده »اســتودیو هشــت« 

ــت.   ــور یاف ــش حض ــو نمای رادی
بــه گــزارش ایســنا بــه نقــل از روابــط عمومــی اداره کل هنرهــای 
ــاره شــهید ســپهبد  نمایشــی رادیــو، در ایــن برنامــه واجــدی درب
ــی  ــر در مقاطع ــال اخی ــت: در 15 س ــلیمانی گف ــم س ــاج قاس ح
کــه دعــوت می شــدم به خصــوص در یادواره هــای شــهدا، آن 
ــد. ــد بودن ــهدا عاقه من ــه ش ــه ب ــتند چراک ــوار حضــور داش بزرگ

ــراق  ــوریه و ع ــت س ــه مقاوم ــی در جبه ــه داد: از طرف وی ادام
بــرای بحــث عکاســی و ضبــط اتفاقاتــی کــه در آنجــا رخ مــی داد 
و همین طــور در نبــرد بــا تکفیری هــا و داعــش، چنــد بــار 
ــلیمانی  ــم س ــاج قاس ــردار ح ــهید س ــت ش ــتم خدم ــق داش توفی
ــه  ــان ب ــه ایش ــردم ک ــر نمی ک ــز فک ــزود: هرگ ــم.واجدی اف باش
شــهادت برســند؛ چــرا کــه حــدود ۴0 ســال در نبــرد بــا دشــمنان 
در جبهه هــای مختلــف حضــور داشــتند، دشــمن سرســخت 

ــت  ــه دس ــانی ک ــا کس ــال ها ب ــد و س ــکا بودن ــراییل و آمری اس
ــدف  ــا ه ــت ب ــد و در نهای ــارزه کردن ــد مب ــکا بودن ــانده آمری نش
مســتقیم همــان دشــمن اصلــی شــیطان بــزرگ آمریــکا بــه درجــه 
شــهادت رســیدند.این هنرمنــد خاطرنشــان کــرد: در طــول ایــن 
ــا و  ــر خوبی ه ــر و خی ــت و ذک ــا ابه ــه، ب ــا جذب ــره ب ــال ها چه س
ــر لب هــای ایشــان  داوری هــای ایشــان و لبخنــد ملکوتــی کــه ب
ــه داد: در دوران  ــام و خــاص اســت. واجــدی ادام ــزد ع ــود، زبان ب
مختلــف در یادواره هــای شــهدا وقتــی خانــواده شــهدا در کنــار او 
ــه ایشــان بســیار عــوض می شــد. لبخنــد  ــرار می گرفتنــد روحی ق
ــدان شــهدا  ــر ســر فرزن ــی ب ــد و دســت مهربان ــه لبشــان می آم ب
می کشــیدند و آنجــا بــود کــه علیرغــم اینکــه عاقــه ای بــه دیــده 
ــار  ــرایط و در کن ــن ش ــا در ای ــتند ام ــا نداش ــدن در عکس ه ش

ــد. ــس بگیری ــن عک ــد از م ــهدا می گفتن ــواده ش خان
ــرم در  ــهدای ح ــادواره ش ــم ی ــی از مراس ــد: در یک ــادآور ش وی ی
ــان  ــه ناگه ــودم ک ــهدا ب ــواده ش ــان و خان ــی از ایش ــال عکاس ح
ــا  گفتنــد ایــن همــه ســال از مــن عکــس گرفتــی نمی خواهــی ب
 هــم عکــس یــادگاری داشــته باشــیم، مــن شــوکه شــدم، بــا خودم 
ــکاس  ــن ع ــه م ــه ب ــه جذب ــا آن هم ــلیمانی ب ــردار س ــم س گفت
ــه در  ــد ک ــن ش ــم، ای ــس بگیری ــم عک ــا ه ــا ب ــه بی ــد ک می گوی
ــت  ــه دس ــن را ب ــتادم و دوربی ــان ایس ــار ایش ــاوری کن ــال ناب کم
ــان  ــن و ایش ــادگاری از م ــی ی ــه عکس ــکاران دادم ک ــی از هم یک
ــر  ــتند ه ــردار داش ــه س ــد.ابهتی ک ــدگار ش ــه مان ــد ک انداختن

هنرمنــدی را تحــت تاثیــر قــرار مــی داد کــه ناشــی از آن روحیــه 
ــت. ــان اس ــی وار ایش ــه عل ــهادت طلبی و روحی ش

******
من را دعا کنید که شهید شوم

ــه حضــور  ــاره ب ــا اش ــرز ب ــرم الب ــع ح ــهید مداف ــن ش ــرادر اولی ب
ــی   ــن امســال در منــزل شــهید کمال ســردار ســلیمانی در فروردی
دهقــان گفــت: دهــه اول عیــد امســال بــود کــه حــاج قاســم بــه 
منــزل مــا تشــریف آوردنــد، وقتــی کــه ایشــان در منــزل مــا حضور 
ــا چشــم خــودم دیــدم، حــاج قاســم  یافــت بنــده اولیــا خــدا را ب
ــا  ــا برخوردشــان در منــزل م ــود ام ــی ب ــزرگ جهان ــرال ب یــک ژن
خیلــی صمیمــی و خاکــی و افتــاده بــود کــه ایــن برخــورد مــا را 

مجــذوب خــود کــرد.
بــرادر اولیــن شــهید مدافــع حــرم البــرز ادامــه داد: در روز دیــدار 
بــه ایشــان گفتــم کــه حــاج آقــا مــا را دعــا کنیــد امــا ایشــان بــه 
مــا گفــت کــه شــما بایــد مــن را دعــا کنید که شــهید شــوم، شــما 
خانــواده شــهید هســتید، دوســت داشــتیم ســال های ســال ایشــان 
ــان  ــهادت ایش ــتیم ش ــن هس ــا مطمئ ــند ام ــته باش ــور داش حض
ثمــرات خیــری خواهــد داشــت کــه در آینــده خواهیــم دیــد.وی 
افــزود: مــن یــک انگشــتر بــه یــادگار از حــاج قاســم داشــتم کــه 
وقتــی تصویــر دســت ایشــان پــس از شــهادت را دیــدم بــه دســتم 
ــود  ــادگاری را از خ ــن ی ــه ای ــم ک ــکر می کن ــدا را ش ــردم و خ ک

ایشــان گرفتــه ام و یــک یــادگاری از شــهید ســلیمانی دارم.

گلچینی از خاطرات سردار سرافزار شهید قاسم سلیمانی 

پیشــنهادات اعضــای شــورای شــهر بــرای نــام 
گــذاری مکانــی بــه نــام ســردار ســلیمانی

-️️دکتــر️منصــور️ایرانمنــش️: محــور هفــت بــاغ 
علــوی را بــرای نــام گــذاری پیشــنهاد داد .

ــرودگاه  ــام ف ــری️: ن ــرا️ل ــم️زه ــرکار️خان -️️س
ــردار  ــرای س ــس را ب ــک تندی ــدان آزادی و ی ــا می ی

ــنهاد داد . ــهید پیش ش
ــه ۴5  ــر ب ــدان کوث ــدادادی️: از می ــای️خ -️️آق
متــری کوثــر یــا بولــوار شــهید عبــاس پــور را 

داد  پیشــنهاد 
-️️مهنــدس️کامیــاب️:️️بولــوار جمهــوری اســامی 
ــا  ــن ت ــل باغی ــان از پ ــی کرم ــدی غرب ــا کمربن ی

ــنهاد داد ــان را پیش ماه
ــا  ــان ی ــک خیاب ــت:️ی ــن️زاده️گف ــای️حس آق
میــدان اصلــی در کرمــان باشــد نــه جاهــای فرعــی 

، میــدان و خیابــان در کنــار هــم باشــد بهتــر اســت.
ــا  ــر و ی ــدان کوث ــینی: از می ــدس️میرحس مهن
ــا  ــا ی ــداد آنه ــزرگ راه در امت ــا ب ــورا ت ــدان عاش می

ــم. ــر دهی ــامی را تغیی ــوری اس ــوار جمه بول
مهنــدس️ارجمنــد:️معبــر 16 کیلومتــری شــرقی– 
ــرودگاه  ــدان اول ف ــا می ــعیدی ت ــل س ــی از پ غرب

ــنهاد داد  پیش
ــرم  ــان:️پیشــنهاد داد از میــدان بی ــردار️چناری س
آبــاد تــا جــاده ماهــان بــه نــام ســردار پــور جعفــری 
ــی از  ــرقی و غرب ــر ش ــا معب ــود، و ی ــذاری ش ــام گ ن
ــام ســردار ســپهبد  ــه ن ــا فــرودگاه ب پــل ســعیدی ت
ــرم  ــدان بی ــا  می ــردد و ی ــذاری گ ــام گ ــلیمانی ن س
ــردار  ــام س ــه ن ــه ب ــد جبلی ــذر گنب ــا زیرگ ــاد ت آب
حســین پــور جعفــری و از پــل ایثــار تــا پــل شــهید 
ــذاری  ــام گ ــدس ن ــدی المهن ــوار ابوالمه ــا بول بادپ

شــود . 
و در نهایــت ضمــن توضیحــات آقــای فرشــاد )رئیس 
ــن  شــورای شــهر( و بررســی پیشــنهادات و همچنی
بررســی پیشــنهادات اصحــاب رســانه حاضــر در 
جلســه بــه اتفــاق آراء معبــر جدیــد 16 کیلومتــری 
ــه  ــعیدی ب ــوار س ــل بول ــد فاص ــی ح ــرقی - غرب ش
ــپهبد  ــام س ــه ن ــان،  ب ــرودگاه کرم ــرواز ف ــدان پ می

ــذاری شــد. شــهید قاســم ســلیمانی نامگ
همچنیــن بولــوار شــاهد از پــل ایثــار تــا پــل 
ــدس  ــام شــهید ابومهــدی المهن ــه ن ــا ب شــهید بادپ
و از میــدان بیــرم آبــاد تــا زیــر گــذر گنبــد جبلیــه 
بــه نــام ســردار شــهید حســین پــور جعفــری 
ســلیمانی  قاســم  شــهید  ســپهبد  همرزمــان  از 

نامگــذاری شــد . 
خبرنگار️:️محمد️حسنی️سعدی
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