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 اولین جانباز 
کرمانی 
به فیض 
شهادت رسید 

دکتر پورابراهیمی در تذکر شفاهی در صحن علنی 
 مجلس مطرح کرد:

وزیر اطاعات و وزیر کشور 
باید هر چه سریعتر گزارشات 
خود را در مورد حادثه 
تشییع مراسم شهید سلیمانی 
در کرمان را به کمیسیون 
شوراها ارائه دهند 2

واکنش وزیر اطاعات به حادثه تشییع پیکر شهید قاسم سلیمانی در کرمان:

 کسی متهم و مقصر در این قضیه نیست

  فرمانده سپاه کرمان: 
همه اعضای ستاد 

با مسیر تشییع 
موافق بودند

 
* تمام تصمیمات

به اطاع شورای تامین می رسید 
2

2

3

هفتواد بررسی می کند:

تحلیلی بر انتخابات مجلس
در استان کرمان 

درگذشـت پدر همسـر گرامیتـان  را خدمـت شـما و خانـواده محترم تسـلیت عرض 
نمـوده و از خداونـد منـان غفـران و رحمـت الهـی  بـرای آن عزیـز از دسـت رفتـه و 

سـامتی و طـول عمـر با عـزت بـرای جنـاب عالـی خواهانیم.

هفته نامه هفتواد کرمان 

سرکار خانم بهادر 
کارشناس  روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان 

آب نعمت امروز ، هدیه فردا و سرمایه آینده است .
روابط عمومی شرکت آب و فاضاب روستایی استان کرمان

مراسم پرفیض

هر جمعه 6:30 صبح 
حسینیه ثارا...

هیات رزمندگان اسام  استان کرمان

دعای ندبه

شهادت حضرت فاطمه زهرا )س( بر عموم مسلمانان تسلیت
 با اجرای پروژه فاضاب کرمان رقم می خورد؛

آینده ای سرشار 
از سامت بهداشت 

و محیط زیست 
4برای مردم کرمان  

 سخنگوی شورای شهر کرمان در خصوص حادثه
 جان باختن مراسم تشییع سردار سلیمانی گفت :

شورای شهر را نه دعوت کردند
و نه وظیفه ای به این شورا محول شد 

اسامی مسووان
برگزاری ستاد تشییع

سردار شهید قاسم سلیمانی
3

  امام جمعه کرمان:
عذرخواهی به دلیل

قصور احتمالی در حادثه کرمان

واکاوی انتخاب میدان آزادی 
کرمان به عنوان نقطه شروع 

مراسم تشییع پیکر مطهر
  سردار شهید قاسم سلیمانی

3

2

3
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 سبزپوشان فدایی
 چون )سلیمانی( شد این مرحله )حاجی زاده(             بر پذیرفتن هر گونه خطر آماده

آبروی خود و ارگان و سوابق داده  بر خافی که نکرد و، دگران آوردند!  
یعنی این مرد )فدایی( بوده و افتاده  )شیر میدان( که کند آرزوی مرگ خود  

خدمت سبز سپاه، ویژه و فوق العاده  )سبزپوشان سپاه( در دل ما جا دارند  

غامحسین رضایی - نقاش

هفتواد بررسی می کند:
تحلیلی بر انتخابات مجلس

در استان کرمان 

هفتواد : 
کـم کـم بـه انتخابات مجلـس شـورای اسـامی دوره یازدهم خیلـی نزدیک 
میشـویم و داوطلبیـن ایـن انتخابـات مهـم و اثـر گـذار آمـاده رقابـت با هم 

میشـوند کـه اسـتان کرمـان هـم از این قاعده مسـتثنی نیسـت .
البتـه گروههـای سیاسـی و فعالیـن ایـن حـوزه نیز بـا توجه بـه رخدادهای 
ایـن چنـد سـال مجلـس دهـم و دولـت دوازدهـم مشـغول رصـد فضـای 
سیاسـی کشـور هسـتند تا مواضـع خود را بیـان و با معرفـی داوطلبین مورد 

نظـر خودبتواننـد کرسـی هایـی را در اختیـار بگیرند .
رد  میشـد  بینـی  پیـش  کـه  طـور  همـان  کرمـان  اسـتان   در 
صاحیـت هایـی صـورت گرفـت تـا بهانـه ای باشـد بـرای برخـی گروههای 
سیاسـی، البتـه آنچـه مرسـوم در انتخابـات اسـت بایـد یـک نهـاد نظارتـی  
ماننـد شـورای نگهبـان در کشـور مـا ماننـد نهادهای مشـابه در کشـورهای 
دیگـر باشـد تـا افـراد مناسـب بـه مـردم معرفی شـوند کـه از بدیهـی ترین 
موضوعـات در بحـث دموکراسـی میباشـد . اسـتان کرمـان هرگـز نتوانسـته 
در حـد نـام بـزرگ «کرمـان زمیـن» پیشـرفت کنـد و ظرفیتهـا و تـوان 
ایـن اسـتان بیـش از وضـع موجـود اسـت، یکـی از ابزارهـای  مردمـی برای 
رشـد و پیشـرفت جوامـع انتخـاب مسـووان متعهـد و متخصـص و پرتاش 
اسـت تـا بتواننـد هـم در موضوعـات ملـی و هـم اسـتانی اثـر گـذار باشـند 
 کـه تبلـور ایـن انتخـاب هـا  در مجلـس شـورای اسـامی دوره پیـش رو 

می تواند باشد .

بـه هنـوز  طلـب  اصـاح  و  انقابـی  و  گـرا  اصـول   * 
جمع بندی نرسیده اند!

ایـن  بـه  تـوان  مـی  کرمـان  اسـتان  در  انتخابیـه  حـوزه  چنـد  رصـد  بـا 
طیـف  بیـن  در  همچنـان  هـا  حـوزه  برخـی  در  کـه  رسـید   نتیجـه 
اصـول گـرا و اصـاح طلب و انقابی اختـاف نظرهایی وجـود دارد که کار را 

بـرای آنها سـخت میکند و مردم هم سـردر گم میشـوند.
از جملـه در شهرسـتان رفسـنجان اصـول گرایـان هنـوز بـه یـک نقطـه 
مشـترک از بیـن حجـت ااسـام جالـی و اکبـر پورغامعلـی رسـیده اند و 
محمـدی انارکـی نماینـده فعلی رفسـنجان نیز معلوم نیسـت مـورد حمایت 
اصاح طلبـان  قـرار بگیـرد یـا خیـر در بـم و شـرق اسـتان  حجت ااسـام 
غضنفـر آبـادی نماینده سـابق بـم  اوضاع بهتـری از رقیبـان دارد و نیکزادی 
پنـاه نماینـده فعلی هـم وضعیت متناسـبی دارد اما از داوطلبیـن جوان بمی 

و شـرق اسـتان نیـز نمی تـوان غافـل بود .
در شهرسـتان هـای زرنـد و کوهبنان با انصـراف دکتر امیـری خامکانی پس 
از بیسـت سـال نمایندگـی آن هـم از طیـف اصـاح طلـب معتـدل، عرصـه 
 بـرای سـایر داوطلبیـن اصولگـرا و انقابـی و مسـتقل بـاز شـده اسـت اما از 

چهره های جدید اصاح طلب نیز نمی توان غافل شد .
دکتـر فعلـی  نماینـده  انصـراف  بـا  آبـاد  عنبـر  و  جیرفـت  حـوزه   در 

کمالـی پـور، دکتـر بهنـام سـعیدی و فـرج ا... عارفـی و سـیدجمال الدیـن 
حسـینی از طیـف اصـول گـرا و انقابـی حضـور دارنـد و اصـاح طلبـان 
جیرفتـی نیـز نامیـد نیسـتند و در دقیقـه نـود داوطلـب مـورد نظر خـود را 

اعـام خواهنـد کـرد .
نیـز  راور  و  کرمـان  انتخابیـه  یعنـی حـوزه  کرمـان  اسـتان  مرکـز  در  امـا 
فعالیتهـای پـر رنـگ تـری را شـاهد هسـتیم و افـراد شـاخص در انتخابـات 
حضـور خواهنـد داشـت ولـی نماینده های کنونـی کرمـان و راور هم با رصد 
فعالیـت هـای آنهـا و پرسـیدن نظـر مـردم نسـبت به آنهـا ناامید نیسـتند و 

همچنـان در عرصـه رقابـت حضـور خواهنـد داشـت.
ایشـان  هـای  ویژگـی  و  عملکـرد   ، پورابراهیمـی  دکتـر   *

؟ چیسـت 
امـا بـا نگاهی بـه کارنامه و عملکـرد آقای دکتـر پورابراهیمـی نماینده فعلی 
کرمـان و راور  و رییـس سـابق کمیسـیون اقتصـادی مجلـس مـی تـوان به 

چنـد نکتـه جهت روشـن شـدن افـکار عمومی اشـاره کرد:
اینکـه تـا کنـون اینگونه نماینده مطالبه گر و شـجاع و بـدون ماحظه کاری 
را نداشـته ایـم یـا کمتر داشـته ایـم. ایشـان همچنان کـه روحیـه انقابی و 
جهـادی خـود را از سـنین نوجوانـی در دوران دفاع مقدس و در کنار سـردار 
سـپهبد شـهید قاسـم سـلیمانی حفـظ کـرده اسـت، با دیـدن کـم کاری ها 
و عملکـرد ضعیـف نهادهـا انتقـاد سـازنده خـود را مطرح نمـوده و در جهت 

حـل مشـکات جامعه قدم برداشـته اسـت .
یعنی از سـرآمدان نمایندگی در کشـور اسـت که با حفظ  شـئان و پذیرفتن  
ارکان نظـام و اعتقـاد بـه آن، انتقـادات خـود را هـم مطـرح کرده اسـت و از 
یـک نماینـده انقابـی و مسـتقل همین هـم انتظار میـرود که خوشـبختانه 
بـا تاییـد دوبـاره شـورای نگهبـان ایـن نویـد را هـم بـه جوانـان میدهـد که 
میتـوان هـم انقابـی و وایـت مدار بود و هم انتقاد سـازنده داشـت و نشـان 
داد کسـی که نیتش خدمت باشـد و سوءاسـتفاده مالی هم نداشـته باشـد از 
نهادهـای مهمـی مانند شـورای نگهبـان هم تائیدیـه میگیرد و مـی تواند باز 

هـم  در خدمـت جامعه خود باشـد .
البتـه شـایعه و دروغ پراکنـی هـم همیشـه در عرصـه سیاسـت و  اطـراف 
مـردان سیاسـی بـوده و هسـت کـه دکتـر پورابراهیمـی هـم از ایـن قاعـده 
مسـتثتی نیسـت امـا سـخن بـه ناحـق زدن نتیجـه عکـس میدهـد و باعث 

محبوبیـت بیشـتر میشـود.
نکتـه عجیـب دیگـر اینکـه افـرادی کـه در زمـان دوران دفـاع مقـدس یک 
روز همراه سـردار سـپهبد شـهید قاسـم سـلیمانی نبوده و روزی که سـردار 
سـلیمانی بـه آنـان احتیـاج داشـت در دانشـگاه و جاهـای دیگـر مشـغول 
بودنـد و دانشـگاه واقعـی را رهـا کردنـد حـال انقابی شـده اند ! و دسـت به 
تخریـب چهـره محبـوب مـردم میزند  ایـن در حالی سـت که نـه تنها دکتر 
پورابراهیمـی بسـیجی واقعـی از نوجوانی رزمنده حاج قاسـم بود و در والفجر 
هشـت و تـک شـلمچه حضور داشـت بلکـه خانـواده دکتـر پورابراهیمی هم 
پـای انقـاب و نظـام بوده شـهید و جانباز و ایثارگر هم داشـته انـد در حالی 
کـه تخریـب گـران دکتـر پورابراهیمـی  بسـیجی حاج قاسـم،  نه خـود و نه 

خانـواده شـان کارنامـه ای در دفـاع مقدس نداشـته اند.
کام آخـر، واقعیـت را بپذیریـد و محبوبیـت دکتـر پورابراهیمـی را تحمـل 
کنیـد و دنبـال بـر طـرف کـردن نقـاط ضعف خـود باشـید و به تـاش خود 

بیافزایـد و نـه تخریـب، باشـد که رسـتگار شـوید. 
نکتـه پـس از آخـر ایـن کـه مطلـب فـوق بـه دلیـل مقبولیـت و محبوبیـت 
دکتـر پورابراهیمـی در بیـن مـردم و حتـی اسـتانهای دیگـر میباشـد کـه 
احسـاس شـد نکاتـی را تذکـر دهیـم و گرنـه دکتـر پورابراهیمـی نـه نیازی 
بـه تعریـف و تمجیـد دارد و نـه از تخریبهـا مایـوس میشـود. ایشـان چـه 
رای اعتمـاد مجـدد از مـردم کرمـان و راور بگیرنـد و چـه نگیرنـد در تاریـخ 
نمایندگـی مجلـس از اسـتان هشـت  جـاودان و درخشـان خواهنـد بـود و 
الگویـی بـرای سـایر مطالبه گـران و منتقدیـن منصف خواهند بـود و هر چه 

مـردم تصمیـم بگیرنـد پذیرفته میشـود.
محمد حسنی سعدی / هفتواد

وزیــر اطاعــات بــا اشــاره بــه اینکــه بــا بررســی هــای حادثــه 
قصورهــای احتمالــی را نمــی تــوان ترمیــم کــرد امــا مــی توانیم 
ــح  ــم تصری ــری کنی ــده جلوگی ــئله در آین ــن مس ــرار ای از تک
کــرد: تدابیــری در مــورد تعییــن و تکلیــف بازمانــدگان حادثــه 
ــی  ــت آت ــان و وضعی ــت در کرم ــر شــهدای مقاوم  تشــییع پیک

خانواده های آنها امیدواریم اندیشیده شود.
ــد  ــلمین »محم ــام و المس ــت ااس ــنا؛ حج ــزارش ایس ــه گ ب
ــور  ــه منظ ــان ب ــتان کرم ــه اس ــفر ب ــیه س ــوی« در حاش عل

شــرکت در مراســم هفتمیــن روز شــهادت ســپهبدحاج قاســم 
ســلیمانی و ســردار حســین پورجعفــری در مصلــی امــام علــی 
ــاره  ــگاران درب ــع خبرن ــان در جم ــهر کرم ــام ش ــه الس علی
حادثــه تشــییع پیکــر شــهدای مقاومــت در کرمــان گفــت: مــا 
ــت در تشــییع  ــم جمعی ــای عظی ــران حــوادث دری ــواره نگ هم
پیکــر ســردار شــهیدحاج قاســم ســلیمانی بودیــم و متاســفانه 
همیــن مســئله نیــز اتفــاق افتــاد امــا آنچــه کــه بــرای ما مســلم 
ــا  ــه نیســت. وی ب ــن قضی اســت، کســی متهــم و مقصــر در ای
ــه  ــی و قصــدی نداشــته ک ــچ کســی نیت ــر اینکــه هی ــد ب تاکی
ــرا  ــن ماج ــت در ای ــن اس ــزود: ممک ــد اف ــی بیفت ــن اتفاق چنی
ــی  ــا کم ــت ب ــی توانس ــه م ــد ک ــاده باش ــاق افت ــوری اتف قص
سلســله پیــش بینــی هــا، ایــن احتمــال را بــه حداقــل برســانند.

وزیــر اطاعــات بــا اشــاره بــه اینکــه بــا بررســی هــای حادثــه 
ــی  ــا م ــرد ام ــم ک ــوان ترمی ــی ت ــی را نم ــای احتمال قصوره
ــم  ــری کنی ــده جلوگی ــئله در آین ــن مس ــرار ای ــم از تک توانی
تصریــح کــرد: تدابیــری در مــورد تعییــن و تکلیــف بازمانــدگان 
ــم  ــا امیدواری ــای آنه ــواده ه ــی خان ــت آت ــه و وضعی ــن حادث ای

ــود. ــیده ش اندیش
علــوی بــا بیــان اینکــه شــخص رییــس جمهــور، هیــات دولــت 
و معــاون اول رییــس جمهــور دغدغــه ایــن مســئله را داشــته 
انــد افــزود: بــه صــورت جــدی ایــن مســئله را بررســی خواهیــم 
کــرد و امیدواریــم بتوانیــم بــا گزارشــی کــه تهیــه و بــه مقامــات 
ارشــد کشــوری ارائــه مــی دهیــم، در ترمیــم بخــش هایــی کــه 
قابــل ترمیــم در رابطــه بــا ایــن حادثــه بــوده، تاثیرگذار باشــیم.

واکنش وزیر اطاعات به حادثه تشییع پیکر شهید قاسم سلیمانی در کرمان: 

کسی متهم و مقصر در این قضیه نیست 

امــام جمعــه کرمــان بــا تســلیت عــروج الهــی گروهــی از هموطنــان 
در تشــییع پیکــر ســردار شــهید ســلیمانی گفــت: اگــر قصــوری رخ 
داده اســت، عذرخواهــی می کنیــم امــا پیگیــری امــور ایــن عزیــزان 
ــام  ــت ااس ــر، حج ــگار مه ــزارش خبرن ــه گ ــود. ب ــام ش ــد انج بای
حســن علیــدادی ســلیمانی در خطبه هــای نمازجمعــه کرمــان 
ضمــن توصیــه خــود و نمازگــزاران بــه رعایــت تقــوای الهــی گفــت: 
حضــرت علــی )ع( می فرمایــد »مراقــب باشــید افــرادی کــه ظاهــر 
و باطــن شــأن بــا هــم فــرق دارد، شــما را گمــراه نکنــد« در تاریــخ 
جریــان نفــاق افــراد را بــه بیراهــه می کشــاند چــرا کــه تمــام هــدف 
ــی  ــئون زندگ ــام ش ــد در تم ــذا بای ــن اســت ل ــأن همی و همــت ش

رضایــت خداونــد را جلــب کنیــم.

عذرخواهی به دلیل قصور در حادثه احتمالی کرمان
ــی )ع(  ــرت عل ــزود: حض ــلیمانی اف ــدادی س ــام علی ــت ااس حج
فرمــود »حــق ســنگین اســت امــا گــوارا اســت« در شــناخت حــق 
ــود باشــد  ــد غبارآل ــد چشــم بینــا داشــته باشــیم و محیــط نبای بای
ــه  ــام فاطمی ــه ای ــم ب ــق تاریخــی می توانی ــن مصادی کــه یکــی از ای
اشــاره کــرد کــه آن حضــرت قصــد داشــت از حــق دفــاع کنــد کــه 
در نهایــت حضــرت زهــرا )س( شــهید شــد لــذا هــم صدیقــه و هــم 
شــهیده اســت، بــرای گفتــن حــق بایــد هزینــه داد کــه آن حضــرت 
ــی  ــخ جریان های ــول تاری ــه در ط ــت و همیش ــه را پذیرف ــن هزین ای

کــه از حــق دفــاع دفــاع کننــد، وجــود داشــته اســت.
ــا  ــان حــق و باطــل همیشــه ب ــب کــه جری ــن مطل ــان ای ــا بی وی ب
یکدیگــر درگیــر بــوده انــد و امــروز هــم دفــاع از حــق پیــش روی 
مــا اســت، ادامــه داد: همــه مــا انســان های مختــاری هســتیم کــه به 
مســیر حــق یــا باطــل برویــم کــه مصادیــق ایــن دو مســیر در تمــام 
ــات  ــن در خصــوص انتخاب ــان وجــود دارد همچنی ــی م ــاد زندگ ابع

ــاش  ــد ت ــا را بای ــد آنه ــه می کنن ــی پیش ــوای اله ــه تق ــرادی ک اف
کنیــم کــه انتخــاب کنیــم، دفــاع از حــق یــک بحــث بســیار مهــم 
اســت.نماینده ولــی فقیــه در اســتان کرمــان ضمن تســلیت شــهادت 
حضــرت زهــرا )س(، افــزود: شــهادت نــواب صفــوی و یارانــش کــه 
هــم اســم خــود را فداییــان اســام گذاشــتند و هــم خــود را فــدای 
ــت ا...  ــت آی ــن رحل ــم همچنی ــی گوی ــلیت م ــد، تس ــام کردن اس
محاتــی کــه صادقانــه در خدمــت امــام و رهبــری بودنــد را تســلیت 

ــم. ــرض می کن ع
وی همچنیــن بــه خانواده هایــی کــه عضــوی از خانــواده خــود را در 
ســانحه هواپیمــا از دســت دادنــد و همچنیــن عــروج الهــی گروهــی 
ــلیمانی را  ــردار س ــر س ــان و همشــهریان در تشــییع پیک از هموطن
ــیار  ــه بس ــای ک ــن خانواده ه ــم و ای ــرض می کن مجــدداً تســلیت ع
ــر قصــوری رخ  ــه اگ ــن اینک ــد ضم ــاب بودن ــام و انق ــتدار نظ دوس
داده اســت، عذرخواهــی می کنیــم امــا پیگیــری امــور ایــن عزیــزان 

بایــد انجــام شــود.

 امام جمعه کرمان:
عذرخواهی به دلیل قصور احتمالی در حادثه کرمان

تمام تصمیمات
به اطاع شورای تامین می رسید

ــان اینکــه  ــا بی ــان ب ــارا... کرم ــده ســپاه ث فرمان
ــم  ــات در مراس ــا و تصمیم ــام برنامه ریزی ه تم
تشــییع شــهید ســپهبد قاســم ســلیمانی طبــق 
نظــر همــه اعضــا ســتاد برگــزاری مراســم 
ــود،  ــده ب ــه ش ــن گرفت ــورای تامی ــییع و ش تش
گفــت: طبــق یــک اجمــاع همــه اعضــا بــه ایــن 
ــا میــدان  نتیجــه رســیدیم کــه مســیر آزادی ت

ــن مســیر اســت. شــهدا مناســب تری
حادثــه  از  پــس  ابتدایــی  روزهــای  از 
در  هم وطنــان  از  تعــدادی  باختــن  جــان 
قاســم  ســپهبد  شــهید  تشــییع  مراســم 
بــه  واکنش هــا  کرمــان،  در  ســلیمانی 
ایــن موضــوع آغــاز شــد. علــی مطهــری، 
بــود: گفتــه  این بــاره  در  مجلــس   نماینــده 

اتفاق هــای  در  داریــم؛  دقیــق  اطــاع  مــا 
کرمــان کــه پنــج نفــر در جلســه شــورای 
تامیــن اعتــراض کردنــد اگــر جمعیــت بــه ایــن 
نقطــه مشــخص برســد تلفــات خواهیــم داشــت 
ــد  ــا چن ــت ام ــم اس ــان ک ــرض خیاب ــون ع چ
نفــر دیگــر قبــول نکرده انــد و گفته انــد مــا 
اصــرار داریــم جمعیــت را نشــان بدهیــم و بایــد 

شــلوغی جمعیــت چشــم گیر باشــد.
غامعلــی ابوحمــزه، فرمانــده ســپاه ثــارا... 
ــان  ــی کرم ــن فرهنگ ــع فعالی ــان در جم کرم

در رابطــه بــا برنامــه ریــزی هــای انجــام شــده 
توســط کمیتــه هــای چندگانــه ســتاد برگــزاری 
ــت  ــهدای مقاوم ــن ش ــییع و تدفی ــم تش مراس
ســپهبد شــهید قاســم ســلیمانی و ســردار 
ــه  ــت: هم ــری گف ــور جعف ــین پ ــهید حس ش
ــانی  ــت رس ــرای خدم ــقانه ب ــا عاش ــه ه کمیت
ــهید  ــپهبد ش ــن س ــییع و تدفی ــم تش در مراس
قاســم ســلیمانی و ســردار شــهید حســین پــور 

ــد. ــدا کردن ــری ورود پی جعف
وی توضیح داد: ســتاد عتبات عالیــات به تنهایی 
 ۱۰۰ موکــب را در ایــن چنــد روز بــر پــا کــرد.

ابوحمــزه بیــان کــرد: اگــر قصــوری اســت مــی 
ــد و  ــه ببینن ــد منصفان ــه بای ــا هم ــم ام پذیری

ــنجند. بس
ــوان  ــان عن ــتان کرم ــارا... اس ــپاه ث ــده س فرمان
کــرد: در همــه جلســات از محمــد صــادق 
بصیــری معــاون سیاســی امنیتــی و اجتماعــی 
اســتانداری خواســته مــی شــد تــا جمــع بنــدی 

ــد. ــر کن ــام نظ و اع
وی بــا بیــان ایــن کــه همــه موضوعــات ســتاد 
بــه اطــاع شــورای تامیــن اســتان رســانده مــی 
ــد  ــات چن ــه جلس ــرد: در هم ــریح ک ــد، تش ش
نکتــه از جملــه زمــان تشــییع و ســقف جمعیــت 
ــران  ــی نگ ــود، حت ــول ب ــم مجه در روز مراس
بودیــم کــه پیکــر مطهــر شــهدای مقاومــت بــه 

کرمــان نرســد.

طبــق اجمــاع همــه اعضــا بهتریــن مســیر 
 میــدان آزادی تــا میــدان شــهدا برگزیــده شــد

ابوحمــزه بــا بیــان ایــن کــه کلیــه مســائل هــر 
روز تلفنــی بــه اطــاع امــام جمعــه و اســتاندار 
مــی رســید، افــزود: از آن جــا کــه می دانســتیم 
ســقف جمعیــت بســیار خواهــد بــود طبــق یــک 
ــن نتیجــه رســیدیم  ــه ای اجمــاع همــه اعضــا ب
ــب  ــهدا مناس ــدان ش ــا می ــیر آزادی ت ــه مس ک

تریــن مســیر اســت.
ــح  ــان توضی ــارا... اســتان کرم ــده ســپاه ث فرمان
ــم  ــز در روز مراس ــه چی ــی هم ــش بین داد: پی
قاســم  شــهید  ســپهبد  تدفیــن  و  تشــییع 
ــرای  ــه ب ــه آن ک ــود از جمل ــده ب ــلیمانی ش س
ــود  ــده ب ــه ش ــر گرفت ــرو در نظ ــر نی ۸ کیلومت
ــوان مســئول  ــه عن ــری ب ــردار مطه ــی س و حت

ــود. ــده ب ــاب ش ــم انتخ ــت مراس امنی
وی بــا بیــان ایــن کــه روز جمعه بعد از شــنیدن 
خبــر شــهادت ســپهبد شــهید قاســم ســلیمانی 
ســاعت ۸ تــا ۱۰صبــح در ســتاد جلســه برگــزار 
و بعــد از آن جلســه ای بــا حضــور امــام جمعــه 
ــان  ــن تشــکیل شــد، بی و اعضــاء شــورای تامی
کــرد: در ایــن جلســه حاضریــن مصــوب کردنــد 
تــا فرمانــده ســپاه ثــارا... اســتان کرمــان 
مســئولیت ســتاد برگــزاری تشــییع در کرمــان 

را بــه عهــده گیــرد.
شــرط  ایــن  مــن  داد:  توضیــح  ابوحمــزه 

ــدت و  ــا وح ــی ب ــر همگ ــه اگ ــتم ک را  گذاش
ــئولیت را  ــد، مس ــه کنن ــام وظیف ــجام انج انس

پذیرفــت. خواهــم 
ــوان  ــان عن ــتان کرم ــارا... اس ــپاه ث ــده س فرمان
کــرد: جلســات هــر روز برگــزار می شــد امــا کار 
ــود. ــت و نظــارت ب ــت، حمای ــا هدای  ســتاد تنه

مســئولین  از  نفــر  ســه  کــرد:  تاکیــد  وی 
معــاون  بصیــری  از جملــه محمــد صــادق 
حمیــد  اســتانداری،  امنیتــی   سیاســی 
شــمس الدینــی مدیــر کل امنیتــی نیــروی 
ــر  ــرکل دفت ــی مدی ــی و محمدرضــا وفای انتظام
سیاســی ، انتخابــات و تقســیمات کشــوری 
ــور  ــات حض ــن جلس ــان  در ای ــتانداری کرم اس
داشــتند. وی در خصــوص لغــو شــدن مصاحبــه 
مطبوعاتــی صبــح ســه شــنبه تشــریح کــرد: بــه 
ســه دلیــل ایــن مصاحبــه مطبوعاتــی لغــو شــد 
ــان،  ــه کرم ــات ب ــر اطاع ــفر وزی ــه  س از جمل
جلســه شــورای تامیــن در ســاعت ۱۰ صبــح و 
مراســم هفتــم شــهیدان مقاومــت کــه موجــب 
درگیــری کاری همــه کمیتــه هــا در ایــن 

ــود. رابطــه ب

 فرمانده سپاه کرمان: 

همه اعضای ستاد با مسیر تشییع موافق بودند 

اداره کل ثبت اسناد و اماک استان کرمان اداره ثبت شرکت 
ها و موسسات غیرتجاری کرمان )734259(

ــرآن و  ــه موسســات و تشــکل هــای مردمــی فرهنگــی ق آگهــی تغییــرات اتحادی
عتــرت اســتان کرمــان موسســه غیــر تجــاری بــه شــماره ثبــت ۸49 و شناســه ملــی ۱۰63۰۱4۸777 بــه اســتناد 
صورتجلســه هیئــت مدیــره مــورخ ۱39۸/۰4/3۱ منضــم بــه نامــه شــماره9۸/9/۱۰-9۸۰2/2۸53 هیــات رســیدگی 
ــه کــد ملــی 299۱73۰4۱2 بعنــوان  ــای مصطفــی نیــک ورز ب ــرآن وعتــرت: - آق ــه امــور موسســات فرهنگــی ق ب
ــیدحمیدرضا  ــای س ــد. - آق ــاب گردیدن ــدی انتخ ــده دوران تص ــدت باقیمان ــرای م ــه ب ــد موسس ــل جدی مدیرعام
ــی  ــاری کرمان ــادی قه ــای محمده ــره، - آق ــت مدی ــس هیئ ــه ســمت رئی ــی 299۱526۰33 ب ــه کدمل ــدی ب توحی
بــه کدملــی 299۱54۰753 بــه ســمت نایــب رئیــس هیئــت مدیــره و آقــای هاشــم ســلطانی نــژاد بــه کــد ملــی 
ــی 299۱73۰4۱2 و  ــه کدمل ــک ورز ب ــی نی ــای مصطف ــره و آق ــت مدی ــی هیئ ــمت منش ــه س 3۱3۱4567۸7 ب
آقــای اکبــر ســلطانی بناونــدی بــه کــد ملــی 3۰9۰۸۰۰۸45 و خانــم مرضیــه عــرب نــژاد خانوکــی بــه کــد ملــی 
ــه کــد  ــی ب ــای ســیدرضا دریجان ــی 29925۸276۱ و آق ــه کــد مل ــی مشــهدی ب ــای محمدعل 3۰9۱۰29646 و آق
ــه ســمت اعضــا هیئــت  ــی 3۰5۱2۱245۸ ب ــد مل ــه ک ــور ب ــدی پ ــای محمدرضــا توحی ــی 3۱۱۱4۰465۱ و آق مل
مدیــره بــرای باقیمانــده دوران تصــدی انتخــاب گردیدنــد. - کلیــه قراردادهــا و اســناد رســمی و تعهــدآور بانکــی از 
قبیــل چــک، ســفته، بــرات و اوراق بهــادار بــا امضــای مدیرعامــل و رئیــس هیــات مدیــره بــه همــراه مهــر اتحادیــه 
ــود. اداره  ــد ب ــر خواه ــه معتب ــر اتحادی ــل و مه ــا امضــای مدیرعام ــادی ب ــات و اوراق ع ــار اســت و مکاتب دارای اعتب
ــان )734259( ــاری کرم ــات غیرتج ــا و موسس ــرکت ه ــت ش ــان اداره ثب ــتان کرم ــاک اس ــناد و ام ــت اس  کل ثب

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

غیرتجاری کرمان )731642(
آگهــی تغییــرات شــرکت هــدف ارتبــاط آریــا شــرکت ســهامی خــاص 
بــه شــماره ثبــت 2672 و شناســه ملــی ۱۰63۰۱۰۸45۸ بــه اســتناد 
صورتجلســه هیئــت مدیــره مــورخ ۱39۸/۰4/3۰ الف-تعییــن ســمت 
ــه  ــی 443245235۸ ب ــد مل ــا ک ــری ب ــان هژب ــای احس ــران: آق مدی
ــا  ــری ب ــای جــواد هژب ــره آق ــت مدی ــل و عضــو هیئ ســمت مدیرعام
ــم  ــره خان ــت مدی ــه ســمت رئیــس هیئ ــی 4432۰97۸۸4 ب ــد مل ک
الهــه رفیــع پــور یــزدی بــا کــد ملــی 443۱4۸۸2۰۰ بــه ســمت نائــب 
ــدآور  ــادار و تعه ــناد و اوراق به ــه اس ــره ب- کلی ــت مدی ــس هیئ رئی
شــرکت از قبیــل چــک ، ســفته ، بــروات ، قراردادهــا و عقوداســامی 
ــر  ــا مه ــراه ب ــره هم ــات مدی ــس هی ــا ریی ــل ی ــر عام ــا امضــاء مدی ب
ــر مــی باشــد. اداره کل ثبــت اســناد و امــاک اســتان  شــرکت معتب
ــان  ــاری کرم ــات غیرتج ــا و موسس ــرکت ه ــت ش ــان اداره ثب کرم

))73۱642(

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

غیرتجاری زرند کرمان )743731(
آگهــی تغییــرات شــرکت تولیدکننــدگان پســته شهرســتان زرنــد شــرکت 
ــه  ــی ۱۰۸6۰5۰9۸۸۰ ب ــه مل ــت 227 و شناس ــماره ثب ــه ش ــی ب تعاون
اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومی عــادی ســالیانه مــورخ ۱39۸/۰5/2۸ 
منضــم بــه نامــه شــماره 765/9۸/ص مــورخ 9۸/7/۱3 اداره تعــاون کار و 
رفــاه اجتماعــی شهرســتان زرنــد الف-آقــای عبدالرضــا امیــر پــور ســیف 
ــای  ــی و آق ــازرس اصل ــوان ب ــی 3۰9۰5۱۱7۰3 بعن ــی بشــماره مل الدین
مهــدی عبدالهــی زرنــدی بشــماره ملــی 3۰9۰۰3629۰ بعنــوان بــازرس 
علــی البــدل بــرای مــدت یکســال مالــی انتخــاب گردیدنــد. ب-ترازنامــه 
ــرمایه  ــت . س ــرار گرف ــب ق ــورد تصوی ــال 97 م ــی س ــای مال و صورته
ــال منقســم  ــه 7۸436۰۰۰۰ ری ــال ب ــغ 7۸46۰25۰۰ ری شــرکت از مبل
ــت. اداره  ــش یاف ــی کاه ــادی۱۰۰۰۰ ریال ــام ع ــا ن ــهم ب ــه 7۸436 س ب
ــا و  ــان مرجــع ثبــت شــرکت ه کل ثبــت اســناد و امــاک اســتان کرم

ــان )74373۱( ــد کرم موسســات غیرتجــاری زرن

 مدیرکل تامین اجتماعی استان کرمان :

51 هزار کارفرما در کرمان فعال هستند
      

مدیــرکل تامیــن اجتماعــی اســتان کرمــان گفــت: در حــال حاضــر 51 هزار 
و 300 کارفرمــا در کارگاه هــای ســطح اســتان فعــال هســتند و در مجمــوع 
ــد.  ــتغال دارن ــا اش ــن کارگاه ه ــتقیم در ای ــور مس ــه ط ــر ب ــزار نف 340 ه
ــازمان  ــن س ــگاه ای ــه ن ــان اینک ــا بی ــان ب ــتان کرم ــی اس ــن اجتماع ــرکل تامی مدی
تعامــل بــا کارفرمایــان اســت، گفــت: هــر چــه شــرایط اقتصــادی کشــور مناســب و از 

پویایــی بیشــتری برخــوردار باشــد ســازمان 
ــری  ــت بهت ــز وضعی ــی نی ــن اجتماع تامی
 دارد و رضایتمنــدی در جامعــه افزایــش

بحــث  در  حســینی  علــی  یابــد.  مــی 
ــادی در  ــاان اقتص ــکات فع ــی مش بررس

ــرا  ــت و اج ــد رعای ــن بای ــرد: بخشــنامه ها و قوانی ــوان ک ــی عن ــن اجتماع ــوزه تامی ح
ــن  ــرا در ای ــرد زی ــورت گی ــته ص ــال های گذش ــد از س ــی ها نبای ــوند و حسابرس ش
ــتان  ــی اس ــن اجتماع ــت.مدیرکل تامی ــون اس ــا قان ــر ب ــده مغای ــورت رای صادرش ص
کرمــان ادامــه داد: تعییــن ضریــب حــق بیمــه کارفرمایــان بایــد بــر اســاس ضوابــط و 
مقــررات باشــد تــا دیگــر نیــاز بــه اعتــراض آنهــا و تشــکیل هیات هــای بــدوی نباشــد. 
وی افــزود: در حــال حاضــر 5۱ هــزار و 3۰۰ کارفرمــا در کارگاه هــای ســطح اســتان 
ــا  ــن کارگاه ه ــه طــور مســتقیم در ای ــر ب ــزار نف ــال هســتند و در مجمــوع 34۰ ه فع
ــع  ــود را به موق ــه خ ــق بیم ــز ح ــا نی ــد آنه ــدود 96 درص ــه ح ــد ک ــتغال دارن اش

پرداخــت می کننــد.

مجری آئین اختتامیه پنجمین جشنواره رسانه ای ابوذر 
در تهران:

 کارنامه رسانه ای سردار دلها 
 همــه حــاج قاســم عزیــز را بــه عنــوان یــک شــخصیت نظامــی 
می شناســند. ولــی اان می خواهــم یــک ســند را بــه نمایــش 
ــن   ــم اولی ــاج قاس ــه ح ــت ک ــن اس ــر ای ــه بیانگ ــذارم ک بگ

ــد.  ــارا... بودن مدیرمســول نشــریه ث
ایــن نشــریه بــه ابتــکار ایشــان در زمــان کنگــره اول شــهدا در 

ســال 7۸ مجــوز گرفــت.

در هفته هــای گذشــته ملــت شــریف ایــران کــه بیــش از 
چهــل ســال مــورد ظلــم مضاعــف اســتکبار جهانــی  و در رأس 
آن آمریــکای جنایتــکار قــرار گرفتــه، شــاهد ایامــی بــوده کــه 
بخشــی از آن بــا بیانــات ارزشــمند ولــی امــر مســلمین حضــرت 
آیــت ا... خامنــه ای مدظلــه العالــی در خطبه هــای نمــاز جمعــه 

27 دی مــاه بــه بهتریــن وجــه بیــان و تفســیر شــد.
یکــی از آن ایــام خدایــی حضــور میلیونــی مــردم همیشــه در 
ــرباز  ــر س ــکوه پیک ــییع باش ــت و تش ــرای گرامیداش ــه ب صحن
مخلــص وایــت و مجاهــد فــی ســبیل ا... ســپهبد شــهید حــاج  
قاســم ســلیمانی بــود و ایــن حضــور میلیونــی در ایــران و ســایر 
کشــورهای اســامی و تجمعــات مردمــی حتــی در کشــورهای 
ــت و دروغ  ــدت در راه مقاوم ــی و وح ــان از همدل ــی نش اروپای
بــودن ســخنان ســردمداران کاخ ســفید در توجیــه عمــل 

ــود. ــرور ســردار دل هــا ب زشــت و وحشــیانه آن هــا در ت
و یکــی دیگــر از ایــن ایــام ا... ســیلی زدن فرزنــدان شــجاع امــام 
و رهبــری و یــاران ســردار شــهید ســلیمانی بــر گونــه اســتکبار 

ــود؛ کــه گام نخســت انتقــام خــون شــهدای مقاومــت اســت  ب
ــته  ــکا شکس ــی آمری ــه و ابرقدرت ــیلی هیمن ــن س ــا ای ــه ب ک
ــه  ــامی ب ــوری اس ــلح جمه ــای مس ــدی نیروه ــد و توانمن ش
ــتکبران و  ــه مس ــه رخ هم ــداران ب ــد پاس ــپاه قدرتمن ــژه س وی

ــد. ــیده ش ــه کش ــای منطق قارون ه
دیگــر از ایــام ا... هفتــه گذشــته ایــراد خطبه هــای نمــاز جمعــه 
ــه ای  ــت ا... خامن ــرت آی ــری حض ــم رهب ــام معظ ــط مق توس
ــران  ــردم ته ــی م ــت میلیون ــور جمعی ــا حض ــی ب ــه العال مدظل
ــور  ــم کش ــات مه ــرح موضوع ــا و ط ــان خطبه ه ــه بی ــود ک ب
ــود  ــت را روشــن تر نم ــده مل ــت طوفن ــه مســیر حرک در منطق
ــه  ــس از اقام ــتان ها پ ــایر اس ــران و س ــردم ته ــی م و راهپیمای
ــه  ــی ک ــده قلیل ــت ع ــودن حرک ــوم نم ــه در محک ــاز جمع نم
ــه  ــد، هم ــده بودن ــدا ش ــمن هم ص ــا دش ــا ب ــن ماجراه در ای
ــه  ــود ک ــکوری ب ــار و ش ــردم صب ــور م ــرکات حض ــه از ب و هم
ــد  ــداری نماین ــر آن پای ــد و ب ــاع کنن ــق دف ــته اند از ح خواس
ــار  ــه مصیبت ب ــی دو حادث ــن روزهــای خدای ــار ای .البتــه در کن

قلــب ملــت را داغ دار و اندوهگیــن ســاخت کــه یکــی جــان 
ــان در  ــهدای عزیزم ــییع ش ــم تش ــده ای در مراس ــن ع باخت
ــقوط  ــار س ــخ و اندوه ب ــه تل ــری حادث ــود و دیگ ــان ب کرم
ــان  ــی از هموطن ــه جمع ــن ک ــافربری اوکرای ــای مس هواپیم
ــود را از  ــان خ ــور ج ــگان کش ــدادی از نخب ــژه تع ــه وی ب

ــد. دســت دادن
شــورای ائتــاف نیروهــای انقابــی اســامی اســتان کرمــان 
ضمــن تجلیــل از ملــت همیشــه در صحنــه کشــور و اســتان 
کرمــان کــه مهــد پــرورش دلیرانــی چــون ســردار ســلیمانی 
ــب همــدردی و تســلیت خــود را محضــر  ــوده  اســت، مرات ب

ــزان از  ــرای عزی ــدار اعــام داشــته و ب همــه خانواده هــای داغ
دســت رفتــه غفــران و رحمــت الهــی مســئلت دارد.

ــه  ــلح ب ــای مس ــع از نیروه ــت قاط ــن حمای ــورا ضم ــن ش ای
ــژه ســپاه پاســداران انقــاب اســامی کــه همیشــه حافــظ  وی
ــوع  ــری موض ــر پیگی ــت، ب ــوده و هس ــور ب ــن کش ــت ای امنی
ــه  ــت ک ــان آن اس ــوده و خواه ــد نم ــا تأکی ــقوط هواپیم س

ــره شــهدا  ــان را هــم در زم ــگان مراســم تشــییع کرم جانباخت
ــد. ــوب نماین محس

مــن ا... التوفیق و علیه التکان
شــورای ائتاف نیروهای انقاب اسامی استان کرمان

بیانیه شورای ائتاف نیروهای انقاب اسامی استان کرمان

دکتر پورابراهیمی
در تذکر شفاهی در صحن علنی مجلس مطرح کرد:

وزیر اطاعات و وزیر کشور باید 
هر چه سریعتر گزارشات خود 

را در موردحادثه تشییع مراسم 
شهید سلیمانی در کرمان را به 

کمیسیون شوراها ارائه دهند
* قانون سهمیه بندی بنزین رعایت نمی شود

ــت  ــی در نشس ــی داوران ــور ابراهیم ــا پ ــر محمدرض دکت
علنــی مجلــس شــورای اســامی در تذکــر شــفاهی 
ــرد:  ــح ک ــور، تصری ــر کش ــت و وزی ــر نف ــه وزی ــاب ب خط
قانــون ســهمیه بنــدی بنزیــن بــه طــور کامــل اجــرا نمــی 
شــود.  گــزارش هایــی بــه دســت مــا رســیده اســت کــه 
ــا ــهمیه آنه ــد، س ــم باش ــردم ک ــن م ــرف بنزی ــر مص  اگ

می سوزد. 
بنــده ســئوالی را در ایــن خصــوص از وزرای مربوطــه 

ــم داد. ــه خواه ــی را ارائ ــرده و گزارش ــرح ک مط
شــورای  مجلــس  در  راور  و  کرمــان  مــردم  نماینــده 
ــر  ــه خاط ــوراها ب ــیون ش ــن از کمیس ــامی همچنی اس
ــده  ــش آم ــه پی ــی حادث ــه بررس ــن جلس ــزاری اولی برگ
ــرد و  ــکر ک ــان تش ــلیمانی در کرم ــهید س ــییع ش در تش
ــه  ــر چ ــد ه ــور بای ــر کش ــات و وزی ــر اطاع ــت: وزی گف
ســریعتر گزارشــات خــود را در مــورد ایــن حادثــه را بــه 

ــد. ــه دهن ــوراها ارائ ــیون ش کمیس
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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 بدینوســيله  اماکــی  کــه برابــر اراء هياتهــای  حــل اختــاف  موضــوع 
قانــون تعييــن تكليــف وضعيــت ثبتــي اراضــي و ســاختمانهاي فاقــد ســند رســمي مســتقر در 
واحــد ثبتــي  ناحيــه  دو شهرســتان کرمــان  تقاضــای ثبــت انهــا پذیرفتــه و ادامــه عمليــات 
ثبتــی انهــا مطابــق قانــون مذکــور تجویــز گردیــده اســت  بــه ترتيــب شــماره پــاک فرعــی از 
ــع                                                                                                                                ــت ( واق ــان ثب ــن ) متقاضي ــا مالكي ــک ی ــخصات مال ــک و مش ــوع  مل ــل  وق ــش مح ــی  و بخ اصل
در بخشــهای  ) 2-3-6-28(  ثبتــی شهرســتان کرمــان  بشــرح ذیــل اگهــی  ميشــود تــا  در صورتــي کــه  
ــه صــدور ســند مالكيــت متقاضيــان اعتراضــي داشــته باشــند بتواننــد  ــا اشــخاصی  نســبت ب شــخص  ی
از تاریــخ انتشــار اوليــن آگهــي بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســليم و پــس از اخــذ 
رســيد، ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســليم اعتــراض، دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــي تقدیــم 
ــررات ســند  ــراض طبــق مق نمایند.بدیهــي اســت در صــورت انقضــاي مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعت
مالكيــت صــادر خواهــد شد.شــایان ذکــر اســت صــدور و تســليم ســند مالكيــت بــر اســاس قانــون مذکــور 

ــود . ــد ب ــه دادگاه نخواه ــرر ب ــع متض ــع مراج مان
اماک تقاضای ثبت شده واقع در بخش 2 کرمان

15019  فرعــی از  3968 اصلــی مجــزی شــده از  899  فرعــی از  3968  اصلــی–  خانــم کبــری 
جهــان تــاب  فرزنــد ماشــاا...  بــه شناســنامه شــماره 325  صــادره از  گلبــاف  در ششــدانگ  یكبــاب خانــه 
مشــتمل بــر طبقــه فوقانــی بــه  مســاحت 374/5 متــر مربــع  بــه آدرس کرمــان  خيابــان شــهيد  دســتغيب 

کوچــه27  خریــداری از محــل مالكيــت مهيــن دخــت سروشــيان - ردیــف 1196 
ــای  ــی  –  آق ــی از  3968  اصل ــده از  847  فرع ــزی ش ــی مج ــی از  3968 اصل 15627 فرع
داوود محمدآبــادی  فرزنــد  یــدا...  بــه شناســنامه شــماره 154  صــادره از  فهــرج  در ششــدانگ  یكبــاب 
خانــه بــه  مســاحت 125/5 متــر مربــع  بــه آدرس کرمــان  سراســياب فرســنگی کوچــه شــهيد مغفــوری4 

خریــداری از محــل مالكيــت 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
ــدانگ  ــان  در شش ــادره از ماه ــماره 165  ص ــنامه ش ــه شناس ــد  ب ــد  محم ــور  فرزن ــم پ ــی کاظ مصطف
ــتغيب  ــان دس ــان  خياب ــه آدرس کرم ــع  ب ــر مرب ــاحت 271/22 مت ــه  مس ــه ب ــاب خان ــمتی از  یكب قس

ــف  1147 ــی - ردی ــنده اهورای ــت درخش ــل مالكي ــداری از مح ــپ خری ــمت چ کوچه1س
16069  فرعــی از  3968 اصلــی مجــزی شــده از  899  فرعــی از  3968  اصلــی  –  خانــم فاطمــه 
اشــرفی گجگيــن  فرزنــد  علــی بــه شناســنامه شــماره 822  صــادره از  کرمــان در ششــدانگ  یكبــاب خانــه 
بــه  مســاحت 125 متــر مربــع  بــه آدرس کرمــان خيابــان اســدآبادی کوچــه15 ســمت راســت درب پنجــم 

خریــداری از محــل مالكيــت  درخشــنده اهورایی- ردیــف  1215
16095  فرعــی از  3968 اصلــی مجــزی شــده از  884  فرعــی از  3968  اصلی  –  خانــم حميده  
ــه شناســنامه شــماره 76  صــادره از جيرفــت   در ششــدانگ  یكبــاب  ــد  مهــدی ب گنجعلــی خانــی فرزن
ــان ســربازکوچه70   ــاد خياب ــرم اب ــدان بي ــان مي ــه آدرس کرم ــع  ب ــر مرب ــه  مســاحت 508/4 مت ــه ب خان

خریــداری از محــل مالكيــت 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  یكبــاب خانــه 
بــه  مســاحت 221/17 متــر مربــع  بــه آدرس کرمــان سراســياب خيابــان شــهيد مغفــوری کوچه19انتهــای 

کوچــه ســمت چــپ  خریــداری از محــل مالكيــت ماشــاا... گنجعليخانــی فرســنگی  - ردیــف  399
ــه شناســنامه شــماره  ــد نعمــت ا... ب ــور فرزن ــی پ ــای حميــد رمضان ــی–  آق ــی از  4145 اصل 206 فرع
386  صــادره از  کرمــان   در ششــدانگ یكبــاب خانــه بــه مســاحت 151/8 متــر مربــع  بــه آدرس کرمــان 

خيابــان ســزبازکوچه35 غربــی 8 خریــداری از محــل مالكيــت خــود متقاضــی - ردیــف  468
ــای اســدا...  ــی  –  آق ــی از  4220 اصل ــده از  20  فرع ــزی ش ــی مج ــی از  4220 اصل 593  فرع

ــدانگ   ــان  در شش ــادره از  کرم ــماره 7382  ص ــنامه ش ــه شناس ــم ب ــد  قاس ــی  فرزن ــرفی گجگين اش
ــان  یكبــاب خانــه مشــتمل بــر طبقــه فوقانــی بــه  مســاحت 97/05 متــر مربــع  بــه آدرس کرمــان خياب

ــف  311 ــور - ردی ــم پ ــم ابراهي ــت کاظ ــل مالكي ــداری از مح ــرقی 9  خری ــزبازکوچه43 ش س
2  فرعــی از  4281 اصلــی–  آقــای حيــدر کاظميــه  فرزنــد محمــد بــه شناســنامه شــماره 924 صــادره 
ــان  ــه آدرس کرمــان خياب ــه  مســاحت 37/42 متــر مربــع  ب از  کرمــان   در ششــدانگ  یكبــاب مغــازه ب

ســربازبعد از کوچــه28  خریــداری از محــل مالكيــت مســلم اشــور ماهانــی - 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  یكبــاب  خانــه  بــه مســاحت  368/5  متــر مربــع بــا قيــد بــه 
اینكــه مــوازی  133/18متــر مربــع از ششــدانگ  عرصــه مــورد تقاضــا متعلــق بوقــف  و در اجــاره  متقاضــی  
قــرار  دارد  بــه آدرس کرمــان خيابــان جهــاد خيابــان یاســين کوچــه 10 خریــداری از محــل مالكيــت ســيد 

ــی– ردیف1670 کاظم طباطبای
21327  فرعــی از  1783  اصلــی  – خانــم نجمــه ســلمانی فرزنــد علــی بــه شناســنامه شــماره  3680  
صــادره ازکرمــان  وآقــای ملــک منصــور خواجویــی نيــا فرزنــد کرامــت بــه شناســنامه366 صــادره ازکرمــان 
در ششــدانگ  یكبــاب  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 شــيراز خيابــان بوســتان شــماره 15 جنوبــی 2 خریــداری از محــل مالكيــت حســين رجبــی 

رحمــت اللهــی– ردیفهــای 98و99
21389  فرعــی از  1783  اصلــی – آقــای ســيد ابراهيــم پاریــزی  فرزنــد احمــد بــه شناســنامه شــماره  
ــوازی  ــه م ــع ک ــر مرب ــاحت  300/3  مت ــه مس ــه  ب ــاب خان ــدانگ یكب ــان در شش ــادره ازکرم 448  ص
ــن  ــک مت ــاره مال ــف و در اج ــه وق ــق ب ــا متعل ــورد تقاض ــک م ــع از ششــدانگ عرصــه مل  108/53مترمرب
ــداری از محــل مالكيــت حســين  ــی کوچــه 49 خری ــان شــهيد رجای ــان خياب ــه آدرس کرم مــی باشــد ب

رجبــی رحمــت آبــادی– ردیــف292
162  فرعــی از  2779  اصلــی –  خانــم طاهــره ســعيدفرزند قنبــر بــه شناســنامه شــماره  15 صــادره 
از بردســير  وآقــای حميــد گلســتانی فرزنــد حســن بــه شناســنامه15 صــادره اززرنــد در ششــدانگ یكبــاب  
خانــه  مشــتمل بــر طبقــه فوقانــی بــه المناصفــه بــه مســاحت  399/35  متــر مربــع  بــه آدرس کرمــان 

خيابــان شــهيد رجایــی کوچــه 9 خریــداری از محــل مالكيــت جهانگيــر زعيــم– ردیفهــای 263و215
307 فرعــی  از  2785  اصلــی –  آقــای داود شــادروان  فرزنــد  نجف به شناســنامه شــماره  217  صادره 
از بافــت در ششــدانگ  یكبــاب  کارگاه صنایــع تبدیلــی وتكميلــی کشــاورزی بــه مســاحت  1072  متــر 
مربــع   کــه طبــق صورتجلســه اعضــا محتــرم هيــات بــه شــماره 22772/1102/98مورخه98/09/10موازی 
89/33مترمربــع از ششــدانگ عرصــه ملــک  مــورد تقاضــا متعلــق بــه وقــف ميباشــد   آدرس کرمــان شــرف 
آبــاد بلــوار قائــم کوچــه21 کوچــه امامعلــی18 خریــداری از محــل مالكيت حســن ایرانمنــش – ردیف1221

308 فرعــی  از  2785  اصلــی –  آقــای داود شــادروان فرزنــد نجــف به شناســنامه شــماره  217  صادره 
از بافــت در ششــدانگ یكبــاب کارگاه صنایــع تبدیلــی وتكميلــی کشــاورزی بــه مســاحت  983  مترمربــع   
ــوازی  ــماره 22771/1102/98مورخه98/09/10م ــه ش ــات ب ــرم هي ــا محت ــه اعض ــق صورتجلس ــه طب ک
81/91مترمربــع از ششــدانگ عرصــه ملــک مــورد تقاضــا متعلــق بــه وقــف ميباشــد آدرس کرمــان شــرف 
آبــاد بلــوار قائــم کوچــه21 کوچــه امامعلــی18 خریــداری از محــل مالكيت حســن ایرانمنــش – ردیف1220

309 فرعــی  از  2785  اصلــی –  آقــای داود شــادروان فرزنــد نجــف بــه شناســنامه شــماره  217  صادره 
از بافــت در ششــدانگ  یكبــاب  کارگاه صنایــع تبدیلــی وتكميلــی کشــاورزی بــه مســاحت  3877/95  متــر 
ــوازی  ــه شــماره 22373/1102مورخه98/09/10م ــات ب ــرم هي ــق صورتجلســه اعضــا محت ــه طب ــع ک مرب
ــان  ــد آدرس کرم ــف ميباش ــه وق ــق ب ــا متعل ــورد تقاض ــک  م ــه مل ــدانگ عرص ــع از شش 323/16مترمرب
شــرف آبــاد بلــوار قائــم کوچــه21 کوچــه امامعلــی18 خریــداری از محــل مالكيــت اســدا... عاشــور زاده  - 

ردیف1219
ــه شناســنامه شــماره  ــد حســن ب ــاری فرزن ــای پيمــان خدای ــی  –  آق ــی از  2787  اصل 23930 فرع
ــه شناســنامه 258صــادره از کرمــان  در  ــد منصــور ب ــم نيــره عارفــی فرزن 1026 صــادره از کرمــان و خان
ششــدانگ یكبــاب خانــه مشــتمل بــر طبقــات فوقانــی  بــه المناصفــه بــه مســاحت 210  متــر مربــع  بــه 
ــی  ــک توکل ــين بان ــت حس ــل مالكي ــداری از مح ــرگ خری ــان گلب ــت خياب ــان گلدش ــان خياب آدرس کرم

ــای88و89  -  ردیفه
 24041  فرعــی از  2787  اصلــی–  خانــم مرضيــه نــاد علــی پــور فرزنــد  
ــاب   ــدانگ یكب ــم در شش ــادره از ب ــماره  2635 ص ــنامه ش ــه شناس ــد ب احم

ــع  بــه آدرس کرمــان بلــوار رســالت کوچــه11 خریــداری از محــل  ــه مســاحت 150/5 متــر مرب ــه  ب خان
ــف674 ــت  حســن ودیعتی-ردی مالكي

ــه شناســنامه  ــد  قاســم  ب ــوچ فرزن ــای ناصــر اکبــری بل ــی–  آق ــزی از 2942  اصل ــی مج 2879فرع
ــه  ــاق  ب ــر ات ــتمل ب ــور مش ــن محص ــه زمي ــک قطع ــدانگ  ی ــت در شش ــادره از جيرف ــماره  115  ص ش
مســاحت 107/25 متــر مربــع  بــه آدرس کرمــان   خيابــان شــيخ احمــد کافــی کوچــه21  خریــداری از 

ــف  315 ــت -  ردی ــت درخشــنده هدای محــل مالكي
ــنامه  ــه شناس ــی ب ــد  مهرعل ــش فرزن ــه ایرانمن ــم فاطم ــی–  خان ــزی از 3063  اصل ــی مج 709 فرع
ــا  ــه بــه مســاحت 114/76 متــر مربــع ب شــماره  1023  صــادره از کرمــان در ششــدانگ  یــک بــاب خان
قيــد بــه اینكــه مــوازی  21/12متــر مربــع از ششــدانگ عرصــه مــورد تقاضــا متعلــق بوقــف  و در اجــاره  
ــان شــهاب کوچه28جنوبــی2 خریــداری از محــل مالكيــت  ــه آدرس کرمــان خياب متقاضــی  قــرار  دارد ب

ميــرزا علــی محمــد هروی-ردیــف1344
اماک تقاضای ثبت شده واقع در بخش 6 کرمان

ــه شناســنامه  ــی  ب ــد  عل ــی طغرالجــردی  فرزن ــای صــادق عبدل ــی  –  آق ــی از  20  اصل 2337  فرع
شــماره  2993742876  صــادره از کرمــان  در ششــدانگ  یــک بــاب خانــه  بــه مســاحت 199/1  متــر 
مربــع  بــه آدرس کرمــان  قائــم ابــاد خيابــان مولــوی کوچــه 15 منــزل اول ســمت راســت  خریــداری از 

محــل مالكيــت محمــود ایاقــی حســينی-ردیف1200
اماک تقاضای ثبت شده واقع در بخش 28 کرمان

1 فرعــی از  1787  اصلــی –  آقــای مرتضــی بنــی اســدی راد  فرزنــد  محمدرضــا بــه شناســنامه شــماره  
407  صــادره از کرمــان  در ششــدانگ یــک قطعــه بــاغ مشجرپســته  بــه مســاحت 218820/3  متــر مربــع  
بــه آدرس کرمــان رایــن گــودال را یــن  خریــداری از محــل مالكيــت کاوه و ســهراب آگاه  و ســام ارجمنــد 

کرمانــی-  ردیــف  260
ــه شناســنامه شــماره   ــم ب ــد  کری ــی  فرزن ــد کرمان ــام ارجمن ــای س ــی –  آق ــی از  1787  اصل 5 فرع
2981258850  صــادره از کرمــان  در ششــدانگ  یــک قطعــه بــاغ مشجرپســته  به مســاحت 159418/73  
متــر مربــع  بــه آدرس کرمــان رایــن  گــودال را یــن  خریــداری از محــل مالكيــت کاوه و ســهراب اگاه و 

گل نــاز و فاطمــه عامــری  -  ردیــف  158
ــنامه  ــه شناس ــا ب ــد  محمدرض ــی اســدی راد  فرزن ــای مرتضــی بن ــی –  آق ــی از  1787  اصل 16 فرع
شــماره  407  صــادره از کرمــان  در ششــدانگ  یــک قطعــه بــاغ مشجرپســته  بــه مســاحت 237610/67  
ــداری از محــل مالكيــت کاوه و ســهراب آگاه  ــن  خری ــودال را ی ــن  گ ــان رای ــه آدرس کرم ــع  ب ــر مرب مت

ــف  259 -  ردی
ــه  ــد ب ــد  محم ــری  فرزن ــاز عام ــم گل ن ــی–  خان ــی از  1787  اصل ــزی از23 فرع ــی مج 52 فرع
شناســنامه شــماره  33365  صــادره از کرمــان  در ششــدانگ  یــک قطعــه بــاغ مشجرپســته  بــه مســاحت 
ــت کاوه و  ــداری از محــل مالكي ــن  خری ــودال را ی ــن  گ ــان رای ــه آدرس کرم ــع  ب ــر مرب 44013/08  مت

ــی-  ردیــف  257 ســهراب اگاه  و ســام ارجمنــد کرمان
ــه  ــد  محمــد ب ــری  فرزن ــاز عام ــم گل ن ــی –  خان ــی از  1787  اصل ــزی از23 فرع ــی مج 53 فرع
شناســنامه شــماره  33365  صــادره از کرمــان  در ششــدانگ یــک قطعــه بــاغ مشجرپســته بــه مســاحت 
ــه آدرس کرمــان رایــن  گــودال را یــن  خریــداری از محــل مالكيــت کاوه و  ــع  ب 181265/29  متــر مرب

ــی-  ردیــف  258 ســهراب اگاه  و ســام ارجمنــد کرمان
ــد   ــدی راد فرزن ــی اس ــی بن ــای مرتض ــی–  آق ــی  از  1787  اصل ــزی از23 فرع ــی مج 54 فرع
محمدرضــا بــه شناســنامه شــماره  407  صــادره از کرمــان در ششــدانگ یــک قطعــه بــاغ مشجرپســته  بــه 
مســاحت 149015/23متــر مربــع  بــه آدرس کرمــان رایــن  گــودال را یــن  خریــداری از محــل مالكيــت 

ــف  1451 ــف  262.                                 م/ال ــهراب آگاه -  ردی کاوه و س
 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 دوم

اولین جانباز كرمانی به فیض شهادت رسید

شــهيد حــاج اکبــر توســنگ نخســتين جانبــاز انقــاب اســامی اســتان کرمــان پــس از 
تحمــل 41 ســال جانبــازی بــه درجــه رفيــع شــهادت نایــل آمــد. 

ــر مســتقيم مــزدوران  ــاه 1357 در ماهــان توســط تي ــن شــهيد بزرگــوار در 17 دی م ای
رژیــم شــاه از ناحيــه گــردن قطــع نخــاع شــد. ایــن جانبــاز 70 درصــد در ســال 1390 بــه 
همــراه تعــدادی از جانبــازان قطــع نخــاع نــزد مقــام معظــم رهبــری رفتــه و مقــام معظــم 
رهبــری وی را در آغــوش گرفتــه و مــی بوســند توســنگ مــی گویــد »موقعــی کــه رهبــر 
ــن لحظــه  ــم را فرامــوش کــردم و بهتری ــه و بوســيد، تمــام دردهای ــرا در آغــوش گرفت م

زندگيــم آن لحظــه بــود. «
ــل  ــه درجــه رفيــع شــهادت نائ ــاه ب ــر توســنگ در ســحرگاه  23 دی م شــهيد حــاج اکب

ــه اســت . ــرار گرفت ــزار شــهدای ماهــان ق ــام در  گل ــن شــهيد واا مق آمــد، پيكــر ای

غامحسین رضایی - نقاش

                                                          ملت و بصیرت
شاکرم قطره ای از ملت بافرهنگم  بارالها به تو من سجده ی شکر آوردم  
به چنین )ملت فرزانه( ارادتمندم  آفریدند ز جمع قطرات دریا را   

*****                                                                   
چشم دنیا به تماشا که، قیامت کردند  مردمی که ز نظام خود حمایت کردند  

جان فدای )وطن و دین و وایت( کردند دور )سرباز وایت( همه پروانه شدند  

                                               روح طهرانی مقدم شاد

 روح )طهرانی مقدم( چو )دماوند( بلند       )صنعت موشکی( را در خط تولید افکند
 طالب جنگ نبودیم ولیکن در )دی(            چه دفاع و چه جوابی به تجاوز دادند

 دیپلماسی چو ذلیانه خسارت آورد          ترس از موشک ما از سر ما برده گزند
)داغ سردار( اگر اشک ملل در آورد           )موشک منتقم( آورده به لبها لبخند

غامحسین رضایی - نقاش

ــی  ــرای ميزبان ــازل خــود را ب ــی من اکثــر خانواده هــای کرمان
و پذیرائــی از ميهمانــان آمــاده کردنــد تــا ضمــن نشــان دادن 
غنــای فرهنگــی کرمانی هــا، بتواننــد حــق مطلــب پذیرایــی 

از ميهمانــان ســردار را بــه جــای آورنــد.
ــه  ــزب مؤتلف ــزی ح ــورای مرک ــو ش ــدم، عض ــی مق احمدعل
ــان در  ــوای کرم ــریح حال وه ــه تش ــی ب ــامی در گزارش اس
روز تشــييع باشــكوه شــهيد ســپهبد حــاج قاســم ســليمانی 
ــدوه  ــی از ان ــم بزرگ ــا حج ــا ب ــت: کرمانی ه ــت و نوش پرداخ
در دل و چشــمانی اشــک بار همــه تــاش خــود را بــه 
ــرای  ــان ب ــن ميزب ــن بهتری ــو احس ــه نح ــا ب ــد ت کار گرفتن
ــرای  ــند، ب ــز باش ــليمانی عزی ــپهبد س ــردار س ــان س ميهمان
ــه  ــی ب ــای فراوان ــهر موکب ه ــر ش ــی در سرتاس ــن ميزبان ای
ــی  ــی ميهمانان ــرای پذیرائ صــورت خــود جــوش و مردمــی ب
کــه از سراســر کشــور بــه کرمــان آمــده بودنــد، برپــا شــد و 
از طرفــی اکثــر خانواده هــای کرمانــی منــازل خــود را بــرای 
ــن  ــا ضم ــد ت ــاده کردن ــان آم ــی از ميهمان ــی و پذیرائ ميزبان
نشــان دادن غنــای فرهنگــی کرمانی هــا، بتواننــد حــق 
ــد.  ــای آورن ــه ج ــردار را ب ــان س ــی از ميهمان ــب پذیرای مطل
ــحرگاه روز ــليمانی در س ــپهبد س ــردار س ــارک س ــر مب  پيك

17 دی مــاه، بــه فــرودگاه کرمــان وارد شــد و جمعــی 
زیــادی از نيروهــای نظامــی و انتظامــی، مســؤوان کشــوری 
ــه و  ــی فقي ــده ول ــهدا، نماین ــزز ش ــواده مع ــتانی، خان و اس
امــام جمعــه کرمــان و اســتاندار کرمــان بــرای اســتقبال بــه 
ــا  ــان روز در خيابان ه ــحر هم ــردم از س ــد. م ــرودگاه آمدن ف
ــد و جمعيتــی  ــزار شــهدا تجمــع کردن و عــده ای هــم در گل
هــم مقابــل خانــه ســردار ســليمانی کــه بيت الزهــرا)س( نــام 

ــه عــزاداری پرداختنــد و آن شــب را  دارد، جمــع شــدند و ب
ــان اشــک  ــار کریم ــرده دی ــار ســفر ک ــراق ی ــح در ف ــا صب ت
ریختنــد و بــر ســر و ســينه زدنــد و شــب زنــده داری کردنــد. 
ــل از روز  ــب قب ــه ش ــود ک ــده ب ــام ش ــل اع ــون از قب و چ
تدفيــن، مراســم وداع بــا ســردار شــهيد ســليمانی در 
مصلــی کرمــان برگــزار می شــود، مــردم فــوج فــوج در 
ــهدا  ــر ش ــار ورود پيك ــد و انتظ ــدا کردن ــور پي ــی حض مصل
ــيع در  ــم تش ــون مراس ــد چ ــام ش ــه اع ــيدند ک را می کش
قــم بــه طــول انجاميــده، لــذا مراســم وداع بــا ســردار انجــام 

نمی شــود. 
فــردای صبــح مراســم تشــييع، کــوه صاحب الزمان)عــج( کــه 
در مجــاورت گلــزار شــهدا یعنــی محــل خاکســپاری ســردار 
ــع شــده اســت، از حجــم حضــور جمعيــت ســياه شــده  واق
بــود. همــه چيــز خــوب پيــش می رفــت و جمعيــت حاضــر از 
ميــدان آزادی تــا گلــزار شــهدا، شــعارهایی در گرفتــن انتقــام 
ــا اینكــه  خــون شــهيد و ادامــه دادن راهــش ســرمی دادند ت
ــه علــت بی تدبيــری  ــه وقــوع پيوســت و ب ــخ ب ــه تل آن حادث
مســؤولين اســتانی، ازدحــام جمعيــت ســه ميليونــی و جوابگو 
نبــودن خيابان هــا و معابــر شــهر کرمــان، اتفاقــی کــه نبایــد 
می افتــاد بــه وقــوع پيوســت و بــار دیگــر کرمانی هــا را 
عــزادار کــرد و متأســفانه تعــدادی از هموطنانمــان زیــر 
دســت و پــا بــه علــت خفگــی جــان باختنــد و تعــدادی هــم 
مصــدوم شــدند. در ایــن مراســم از سراســر کشــور و تمامــی 
ــدا  ــور پي ــتان حض ــتان های اس ــور و شهرس ــتان های کش اس
ــتان  ــای اس ــت راه ه ــز مدیری ــه مرک ــوری ک ــه ط ــد ب کردن
کرمــان تعــداد خودروهائــی کــه وارد کرمــان شــدند را بالــغ 

ــر 94450 اعــام کــرد.  ب
ــپاه  ــده س ــامی، فرمان ــز س ــردار عزی ــم س ــن مراس ــرای ای ب
پاســداران انقــاب اســامی، ســردار شــریف، ســخنگوی 
ســپاه پاســداران انقــاب اســامی و ســردار محســن رضائــی 
و قاليبــاف، فرمانــده نيــروی دریائــی ســپاه پاســداران 
انقــاب اســامی و نيروهــای نظامــی و انتظامــی و همچنيــن 
رئيــس دیــوان عالــی کشــور حجت ااســام ســيداحمد 
مرتضــوی مقــدم، مشــاور رئيــس قــوه قضائيــه، تویســرکانی 
فرهنگــی  معــاون  صادقــی،  حجت ااســام  هــادی   و 
کل  رؤســای  از  جمعــی  همــراه  بــه  قضائيــه  قــوه 
دادگســتری های اســتان های همجــوار بــه نمایندگــی از 

داشــتند.  حضــور  قضائيــه  قــوه  ریاســت  طــرف 
معــاون اول رئيس جمهــور و وزرای بهداشــت و درمــان و 
نفــت و اســتانداران خراســان رضوی و سيســتان و بلوچســتان 
و خراســان جنوبــی نيــز خــود را بــه مراســم رســانده بودنــد. 
تعــداد جمعيــت حاضــر در مراســم تشــيع را 3 ميليــون نفــر 
ــور  ــر کش ــتان های سراس ــر اس ــاوه ب ــه ع ــد ک ــن زدن تخمي
بعضــاً از کشــورهای لبنــان، فلســطين، افغانســتان، پاکســتان، 
ــن  ــا وجــود ای ــد، ب ــز در مراســم شــرکت کردن ــراق و... ني ع
ــا امــروز چنيــن  حجــم جمعيــت تشــييع کننــده، کرمــان ت
حضــور باشــكوهی را ندیــده بــود و متأســفانه امــكان انتقــال 
ــهدا  ــزار ش ــن در گل ــل تدفي ــه مح ــهدا ب ــر ش ــر مطه پيك
فراهــم نشــد و مســؤوان برگزارکننــده مراســم را لغــو و بــه 

ــد.  تاریــخ دیگــری موکــول کردن
ایــن مراســم بــا حاشــيه ها و صحنه هــای نــاب و تكــرار 
نشــدنی زیــادی همــراه بــود از جملــه اینكــه برخــی از 

افــراد از زن و مــرد کفــن پوشــيده بودنــد و بــا نوشــته 
انتقــام ســخت بــر گرفتــن انتقــام از مســببان ایــن جنایــت 

ــتند.  ــد داش ــتی تأکي تروریس
ــا ایــن نوشــته ها در دســت حاضــران  ــادی ب پاکاردهــای زی

ــورد:  ــم می خ ــه چش ب
راهــت ادامــه دارد، ســردار دل هــا آرام بخــواب مــا بيداریــم، 
ــليمانی  ــک س ــن ی ــم ،م ــه می کني ــا ل ــكا را زیرپ ــا آمری م
هســتم، نــه ســازش نــه تســليم نبــرد بــا آمریــكا، خونــی کــه 
در رگ ماســت هدیــه بــه رهبــر ماســت، مــرگ بــر آل ســعود         
مــرگ بــر آمریــكا،  ایــن همــه لشــگر آمــده بــه عشــق رهبــر 

آمــده، نــه ســازش نــه برجــام نبــرد بــا آمریــكا 
ــا  ــک ی ــيجيه، لبي ــر از بس ــران پ ــه ای ــه فكری ــكا در چ آمری
حســين)ع(، وای اگــر خامنــه ای حكــم جهــادم دهــد، ارتــش 
دنيــا نتوانــد کــه جوابــم دهــد، هيهــات مــن الذلــه،  حســين 

حســين شــعار ماســت   شــهادت افتخــار ماســت .
در ایــن مراســم پرچم هــای ایــران، عــراق و فاطميــون 
بــا  پرچم هایــی  همچنيــن  می کــرد،  خودنمایــی  نيــز 
ــا  ــک ی ــری)س(، لبي ــب کب ــا زین ــون ی ــته هایی همچ نوش
حســين)ع(، یــا لثــارات الحســين بــا رنــگ  قرمــز در دســت 
ــراه  ــه هم ــادی ب ــای زی ــه پيام ه ــود ک ــدگان ب ــيع کنن تش

ــت. داش

احمدعلی مقدم :
 روایتی از روز باشكوه تشییع سردار خوبی ها در كرمان 

اسامی مسووان برگزاری ستاد تشییع سردار شهید 
قاسم سلیمانی

ضمــن عــرض تبریــک و تســليت بــه مناســبت شــهادت مجاهــد عاليقــدر ، ســرباز وایــت و امــت اســامی 
ــين  ــاج حس ــهيد ح ــام ش ــپاه اس ــرافراز س ــردار س ــهادت س ــليمانی وش ــم س ــاج قاس ــپهبد ح ــردار س س
ــئولين  ــامی  مس ــيله اس ــدس بدینوس ــدی مهن ــهيد ابوالمه ــدر ش ــد عاليق ــهادت مجاه ــری و ش ــور جعف  پ
ــام  ــرور اع ــت حــزب ا... و شــهيد پ ــت اطــاع ام ــزاری مراســم جه ــتاد برگ ــه س ــد گان ــای چن ــه ه کميت
ميگــردد . عزیزانــی کــه تمایلــی بــه همــكاری و یــا ســوااتی مربوطــه بــه هــر موضــوع دارنــد ميتواننــد بــا 

ایــن مســئولين تمــاس حاصــل نماینــد.

» شــایان ذکــر اســت در مراســم تشــييع بــا شــكوه ســردار ســپهبد ســليمانی و ســردار پورجعفــری  61 نفر از 
هموطنــان عزیــز بــه دليــل ازدحــام بيــش از حــد و کــم عــرض بــودن خيابــان و کوچــه هــای محــل تشــييع 
ــار  ــد ، یكب ــد و کشــور از وجــود 61 ســرمایه انســانی گرانبهــاء محــروم گردی جــان خــود را از دســت دادن

دیگــر ایــن ضایعــه اســفبار را بــه خانــواده هــای داغدارشــان تســليت عــرض مــی کنيــم «

ــان  ــواد : ســردار چناری ــزارش هفت ــه گ ب
ســخنگوی شــورای شــهر در رابطــه بــا 
حادثــه تلــخ جــان باختــن تعــدادی از 
تشــييع  مراســم  در  کننــدگان  شــرکت 
بــه  ســليمانی   قاســم  ســپهبد  شــهيد 
خبرنــگار هفتــواد گفــت: شــورای شــهر 
کرمــان هيــچ ســهمی در بــروز حادثــه 
ــن  ــت رفت ــه از دس ــر ب ــه منج ــواری ک ناگ
تعــدادی از شــرکت کننــدگان عزیــز در 
ایــن مراســم شــده اســت نــدارد و همچنيــن 
ــچ جلســه ای  ــان در هي ــهر کرم ــورای ش ش
ــه  ــوت نشــده و وظيف ــن خصــوص دع در ای

ــت .   ــده اس ــول نش ــان مح ــه ایش ــم ب ای ه
وی افــزود: شــورای شــهر یــک ســری کارهــا 
بــه شــهرداری محــول نمــوده و از شــهرداری 
ــه  ــی ک ــت حق ــه جه ــت  ب ــان خواس کرم
شــهيد ســپهبد قاســم ســليمانی بــه گــردن 
ــود را در  ــام خ ــت اهتم ــا دارد نهای ــه م هم

ایــن خصــوص داشــته باشــد.
ــچ نظــر کارشناســی و  ــت: شــورا هي وی گف
فنــی در رابطــه بــا پيــش آمــدن ایــن حادثــه 
ــن مراســم  ــود ای ــر ب ــدارد اینكــه بهت ــخ ن تل
ــه  ــد و چ ــی ش ــزار م ــر  برگ ــای دیگ در ج
امكانــات دیگــری نيــاز داشــت و ... تصميــم 

بــا شــورا نبــوده اســت و  مــا نميتوانيــم بــه 
عنــوان یــک کارشــناس اظهــار نظــر کنيــم. 
امــا آن چيــزی کــه مشــخص بــود جمعيــت 
زیــادی در ایــن مراســم شــرکت کــرده 
ــی ســابقه  ــن مراســم در کرمــان ب ــد ای بودن
بــوده اســت و صــد افســوس کــه ایــن اتفــاق 
ناگــوار ُرخ داد، مــا هــم از ایــن حادثــه تلــخ 
اندوهگيــن شــدیم  و بــه همــه خانــواده ایــن 
عزیــزان عــرض تســليت داریــم و همچنيــن 
طلــب مغفــرت و غفــران ایــن درگذشــتگان 

ــم . ــد منــان داری از خداون
ــت:  ــان گف ــهر کرم ــورای ش ــخنگوی ش س

همــان گونــه کــه واقــف هســتيد در همــان 
ایــن حادثــه ی   بــروز  ابتــدای  ســاعات 
ناراحــت کننــده شــورا بيانيــه ای صــادر کرد 
و ضمــن عــرض تســليت از بــروز ایــن حادثه 
ســعی شــده اســت مراســم یــاد بــودی بــرای 
ــن  ــه و همچني ــت رفت ــزان از دس ــن عزی ای
نــام گــذاری خيابــان یــا معبــری مزیــن بــه 
نــام آنهــا  انجــام شــود و در ایــن رابطــه هــم 
هــر کمكــی از دســت شــورا و همــكاری مــا 

ــر آیيــد حتمــا انجــام خواهيــم داد.  ب
ســردار چناریــان  ادامــه داد: بهتــر آن اســت 
اینگونــه حــوادث درس عبرتــی بشــود بــرای 

ــوادث  ــه ح ــاهد اینگون ــر ش ــا دیگ ــده ت آین
ــه  ــه ناگفت ــيم . البت ــان نباش ــوار در کرم ناگ
پيگيــری  خواســتار  هــم  شــورا  نمانــد 
ــوادث  ــن ح ــریعتر ای ــه س ــر چ ــی ه وبررس
ــده  ــزار ش ــم برگ ــاتی ه ــده اســت وجلس ش

ــت . اس

سخنگوی شورای شهر کرمان در خصوص حادثه جان باختن مراسم تشییع سردار سلیمانی گفت :
شورای شهر را نه دعوت کردند و نه وظیفه ای به این شورا محول شد

یکی از  ویژگیهای بارز حاج قاسم اخاص بود.
) رهبر معظم انقاب( 
ســردار شــهيد  پيكــر  تشــييع  مراســم  آغــاز  یــک شــهروند  نــگاه  از 
حــاج قاســم ســليمانی و شــهيد بزرگــوار  پورجعفــری از ميــدان آزادی 
کرمــان  بــه عنــوان مرکــز اصلــی و نقطــه آغازیــن مراســم اقدامــی 
بــود. مهــم  محاســبات  گرفتــن  نظــر  در  بــدون  و  کارشناســی   غيــر 

ایــن اقــدام چنــد مشــكل اساســی داشــت، ميــدان آزادی بــه عنــوان مرکــز و 
اصلــی تریــن مــكان شــهر کرمــان شــناخته مــی شــود.

 از ســویی ایــن مــكان درحالــی بــه عنــوان نقطــه آغــاز مراســم در نظــر گرفتــه 
ــد  ــه قص ــی ک ــرکت کنندگان ــرای ش ــور در آن ب ــه ورود و حض ــود ک ــی ش م
داشــتند تــا از ســمت اســتان هــای هــم جــوار همچــون اصفهــان، فــارس، یــزد 
و  هرمــزگان خــود را بــه ایــن رویــداد مهــم برســانند، بــا ســختی و مشــقت 

فراوانــی همــراه بــود.
ــی  ــده، م ــال ش ــی اعم ــای ترافيك ــت ه ــه محدودی ــه ب ــا توج ــه ب ــرا ک چ

 بایســتی خــودرو و اتوبــوس هــا کيلومترهــا آن طــرف تــر در بزرگــراه 
ــوار شــهيد صدوقــی متوقــف کننــد  و  ــا بل آیــت ا... هاشــمی رفســنجانی و ی
شــرکت کننــدگان بــا پيمــودن مســيری تقریبــا طوانــی خــود را بــه محــل 

اصلــی برگــزاری مراســم برســانند.
ــوار  ــت را از بل ــم جمعي ــيل عظي ــه س ــی ک ــش خيابان ــر ش ــوی دیگ از س
جمهــوری اســامی ،بلــوار شــهيد صدوقــی، خيابــان هــای اســتقال، بهمنيــار 
و شهيدبهشــتی راهــی ميــدان آزادی کــرده بــود ، جمعيــت زیــادی را راهــی 
ميــدان آزادی کــرد کــه بــا همــان نــگاه اول مــی توانســتيد بــه دور از ذهــن 
ــه زنــی  نبــودن وقــوع هــر احتمالــی را در ایــن ســيل عظيــم جمعيــت گمان
ــوان  ــای اطــراف آن تحمــل و ت ــان ه ــدان آزادی و خياب ــه مي ــرد ، چــرا ک ک

ــت را نداشــت. ــن جمعي ــرش ای پذی
 خيابــان شــهيد بهشــتی فقــط 17 متــر عــرض دارد در حالــی کــه بزرگــراه  
امــام رضــا، بلــوار جمهــوری اســامی و یــا حتــی بلــوار 22بهمــن از عــرض بــه 
مراتــب بيشــتری برخــوردار بــوده و مــی توانســتند گزینــه هــای بهتــری بــرای 

برگــزاری ایــن مراســم بــا شــكوه باشــند.
خيابــان شــهيد بهشــتی مــرز شــمال و جنــوب شــهر محســوب مــی 
ــزرگ طبيعــی و غيــر طبيعــی مثــل   شــود، و اگــر در ایــن مراســم اتفــاق  ب
آتــش ســوزی، تصــادف جــاده ای ســنگين رخ مــی داد و نيــاز بــه امدادرســانی 
از  ایســتگاه هــای آتــش نشــانی و یــا بيمارســتان هــا بود،چگونه می توانســتيم 
ــم؟ ــرف کني ــات ص ــاماندهی آن اتفاق ــرای س ــود را ب ــرژی خ ــا ان ــت و ی  وق

در پایــان بایــد گفــت ميــدان آزادی و خيابــان شــهيد بهشــتی  و کوچــه هــا 
مســدود شــده اطــراف تــاب و تــوان پذیــرش ایــن جمعيــت را نداشــت و ایــن 

عامــل موجــب شــد تــا شــاهد وقــوع فاجعــه ای تلــخ و تلــخ و تلــخ باشــيم.
ای کاش مســئوانی کــه بــا تصميــم گيــری هــای ضعيــف خــود باعــث و بانــی 
ــهيد  ــتان و کشــور در تشــييع پيكرش ــردم اس ــاب؛ م ــر انق ــی رهب ــخ کام تل
ــل روشــنی  ــده و دای ــع کنن ــد، پاســخ قان ــزرگ ســردار ســليمانی شــده ان ب

بــرای تصميــم گيــری هــای خــود داشــته باشــند.
» عباس ارجمند کرمانی «

واکاوی انتخاب میدان آزادی کرمان
  به عنوان نقطه شروع مراسم تشییع پیکر مطهر سردار شهید قاسم سلیمانی

 اسامی مسووان برگزاری ستاد تشییع سردار شهید قاسم سلیمانی

شهادت سردار عالیقدر ، سرباز وایت و امت اسامی سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی ومجاهد ک و تسلیت به مناسبت شهادت یضمن عرض تبر
مسئولین کمیته های چند  شهید ابوالمهدی مهندس بدینوسیله اسامی عالیقدر  سرافراز سپاه اسام شهید حاج حسین پور جعفری و شهادت مجاهد

طه به هر بوی مرکه تمایلی به همکاری و یا سواات ید . عزیزاندو شهید پرور اعام میگر اری مراسم جهت اطاع امت حزب ا...گانه ستاد برگز
.ا این مسئولین تماس حاصل نمایندموضوع دارند میتوانند ب  

ادگی نام و نام خانو   نام کمیته  

 1 کمیته تشکل های مردمی حجت ا... افضلی

) مدیر کل سازمان تبلیغات اسامی استان (حقانی محجت ااسا  2 کمیته مساجد 
ت مذهبیئاکمیته هی آقای کامیابی  3 

 4 کمیته های ایستگاه های صلواتی و موکب ها آقایان اشرفی و دهقان
اسکان و پذیراییکمیته  آقای سرهنگ  مسلمی  5 

یجناب سرهنگ شهریار  6 کمیته مهمانان خارج از استان 

 7 کمیته مهمانان داخل استان آقای مهندس بابایی
 8 کمیته اصناف و بازاریان آقای یوسف جعفری

میته ارتباطات و اطاع رسانیک  آقای دکتر علیرمضانی  9 

01 کمیته برگزاری مراسم آقای حسین قوام  

 11 کمیته روابط عمومی و فضای مجازی آقای دکتر رحمان جالی

پشتیبانیکمیته  آقای وفائی  12 

)شهردار کرمان ( آقای مهندس عالم زاده  
)رئیس شورای هماهنگی تبلیغات استان ( آقای حسین انجم شعاع  

تبلیغات و فضاسازی سطح شهرکمیته   13 
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بـه گـزارش هفتـواد : مهنـدس محمدرضـا میرزایـی در نشسـت 
خبـری کـه بـه همـت روابـط عمومـی اداره کل صنعـت ، معـدن و 
تجـارت اسـتان کرمـان برگزار شـده بود با اشـاره به اقدامات شـرکت 
بابـک مـس ایرانیـان در زمینـه اقتصـاد مقاومتـی افزود: شـرکت بابک 
مـس ایرانیـان در روش تولیـد کاتـد مـس از سـوخت هـای فسـیلی 
اسـتفاده نمـی کنـد لـذا فرآینـد ذوب نیـز حـذف می شـود لذا بـر این 
اسـاس ایـن صنعت سـازگاری مناسـبی با محیـط زیسـت از نظر وجود 
نداشـتن آاینـده هـا دارد.وی ادامـه داد: ایـن پـروژه هـم اکنـون 89 
درصـد پیشـرفت فیزیکـی دارد و بـا توجـه بـه خـوراک ایـن کارخانه 
بـه کنسـتانتره مـس، شـرکت بابـک مـس ایرانیـان در زمینـه معـادن و 
کنسـتانتره سـرمایه گـذاری مـی کند.مدیرعامـل شـرکت بابـک مـس 
ایرانیـان بـا بیـان اینکـه ایـن شـرکت در مسـائل فرهنگـی و اجتماعـی 
شهرسـتان شـهربابک حضـوری فعـال دارد گفـت: بـرای تولیـد کاتـد 
بـه روش  زیسـت  محیـط  بـا  سـازگار  و  تکنولـوژی جدیـد  از  مـس 
بایوتانـک لیچینـگ اسـتفاده مـی شـود کـه بـر اسـاس دانـش فنـی و 
انحصـاری شـرکت میدکـو و یـک شـرکت کانادایـی اجرایـی شـده 

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

اسـت. اروپـا  اسـتاندارد   
توجه به استخدام نیروهای بومی 

در شرکت بابک مس

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

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

استفاده از تکنولوژی های جدید 
باعث مصرف کم انرژی در شرکت بابک مس 

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

محسـوب می شـود.

شرکت بابک مس ایرانیان 
چهارمین تولید کننده لوله مسی 

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

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

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

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

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

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

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

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

احـداث صنایـع پاییـن دسـتی فراهـم می شـود.
کارخانجات شرکت بابک مس ایرانیان 

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

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

اولویـت برنامـه هـای خـود قـرار داده اند.

خبرنگار : مرضیه قاضی زاده

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

سازگاری مناسبی با محیط زیست ایجاد شده است

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

بـا روش هـای نویـن این کار عملی شـده اسـت . 

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

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

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

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

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

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

اسـتان کرمـان اعـام کـرد.

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

اشتغال 150 فرزند مددجوی کرمانی 
در شرکت رینگ پارس 
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شـاهنامه  در  ای  افسـانه  ای  اسـطوره 
دارای  کـه  کارمانیـا  سـرزمین  از   فردوسـی 
ظالـم  حاکـم  بـا  دختـر   یـک  و  پسـر   هفـت 
دوره اشـکانیان کرمـان بـه مبـارزه پرداختـه، او 
را شکسـت مـی دهـد و قلعـه بـم)ارگ بـم( و قلعـه دختر کرمـان محل حکومـت هفتواد 
بـوده اسـت، امـا بـا روی کار آمـدن ساسـانیان در نبردهـای سـختی بـا اردشـیر بابـکان 
مغلـوب مـی شـود .  تولیـد ابریشـم در دوران  وی در جنـوب شـرق ایـران رونـق داشـته 

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

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

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

  منابع: شاهنامه فردوسی، لغت نامه دهخدا

ï悉 r依卿Э ﾔｸ└ぐ医Μ

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

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

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

مکانیـزه شـامل تخفیـف  10 درصـد خواهـد بود.

ماک توسعه و پیشرفت استان 
واگذاری خدمات به بخش خصوصی 

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

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

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

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

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

باشـند.
» هدف از برون سپاری خدمات ثبت 

احوال، رضایت مندی و افزایش کیفیت 
خدمات رسانی «

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

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

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

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

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

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

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

گشـت.
خبرنگار : مرضیه قاضی زاده

فرصت4ماهه مردم 
برای دریافت کارت هوشمند ملی در سال 96

  رئیس جهاد کشاورزی شمال استان کرمان:

19 هزار هکتار اراضی کشاورزی 
به سیستم های آبیاری نوین 

مجهز می شوند

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

. د شو
گزارش از : ساره نخعی فر
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   هفته نامه فرهنگی، سیاسی، خبری

پــروژه فاضــاب شــهر کرمــان، پــروژه بیســت ســاله ای کــه ســرانجام پــس از 
صــرف دو ســال زمــان بــرای جــذب ســرمایه گــذار بخــش خصوصــی، ظــرف 

مــدت 5 ســال بــه پایــان مــی رســد .
محمــد طاهــری رئیــس هیئــت مدیــره و مدیرعامــل شــرکت آب و فاضــاب 
اســتان کرمــان در ایــن زمینــه بــا اشــاره بــه ایــن مطلــب کــه  پــروژه فاضــاب 
ــرفت  ــد پیش ــا ۳۰ درص ــوع ۲5 ت ــده و در مجم ــاز ش ــال ۷۶ آغ ــان از س کرم
داشــته اســت، تاکیــد کــرد: ایــن پــروژه بــا منابــع مالــی بســیار محــدود دنبــال 
شــده اســت و بــه طــور متوســط هــر ســال یــک درصــد پیشــرفت داشــته و 
ــده هــم  ــا ۴۰ ســال آین ــروژه ت ــن پ ــد، ای ــن رون ــداوم ای ــا ت طبیعــی اســت ب

تکمیــل نمــی شــد.
وی افــزود: در پایــان ســال 9۷ بــه منظــور ایجــاد باقیمانــده تاسیســات فاضاب 
ــتای  ــان در راس ــای ایرانی ــواد بوتی ــرکت ف ــا ش ــراردادی ب ــان، ق ــهر کرم ش
ــرای  ــاب ب ــاب فاض ــتفاده از پس ــرکت و اس ــن ش ــی ای ــئولیت اجتماع مس
ــن اســتان ایجــاد شــود، منعقــد شــد. ــرار اســت در ای  بقــای صنایعــی کــه ق

طاهــری مبلــغ ســرمایه گــذاری ایــن طــرح را 1۴۰۰ میلیــارد تومــان اعــام 
کــرد و افــزود: در ایــن پــروژه 1۴5۰ کیلومتــر شــبکه جمــع آوری فاضــاب، 
ــال و 9۰۰۰۰  ــط انتق ــر خ ــاب ، 1۲ کیلومت ــعاب فاض ــره انش 1۳5۰۰۰ فق
مترمکعــب تصفیــه خانــه فاضــاب طــی حداکثــر 5 ســال ایجــاد مــی شــود.

ــکات  ــل مش ــت: ح ــه گف ــان در ادام ــتان کرم ــا اس ــرکت آبف ــل ش مدیرعام
ــاب  ــروژه فاض ــرای پ ــداف اج ــی از اه ــان یک ــهر کرم ــی ش ــت محیط زیس
 شــهر کرمــان اســت و در کنــار آن، اجــرای اجــرای ایــن پــروژه از مهمتریــن 
ــرای  ــی آب ب ــه شــمار مــی رود و بازچرخان شــاخصه هــای زندگــی شــهری ب
تحقــق توســعه صنعتــی نیــز بــا اجــرای ایــن مهــم عملــی مــی شــود همچنیــن 
اجــرای ایــن پــروژه نقــش بســزایی در اشــتغالزایی دارد بــه گونــه ای کــه بــرای 
بیــش از ۲۰ هــزار نفــر بــه صــورت مســتقیم و غیــر مســتقیم اشــتغل ایجــاد 

شــده اســت.
طاهــری بــا بیــان ایــن مطلــب کــه ســرعت پــروژه فاضــاب کرمــان بــه نســبت 
ــد  ــردم و مســئوان بای ــت: م ــن اســت، گف ــی پائی ــای خدمات ــروژه ه ــایر پ س

بــرای اجــرای ســریع تــر ایــن پــروژه همــکاری ازم را داشــته باشــند.

 با اجرای پروژه فاضاب کرمان رقم می خورد ؛

آینده ای سرشار از سامت بهداشت و محیط زیست 
 برای مردم کرمان

یکــی از پــروژه هــای عظیــم شــرکت آب و فاضــاب کــه در شــهر ســیرجان 
در حــال اجــرا مــی باشــد پــروژه اجــرای شــبکه و تصفیــه خانــه فاضــاب 

ایــن شــهر مــی باشــد .
محمــد طاهــری رئیــس هیئــت مدیــره و مدیرعامــل شــرکت آب و فاضــاب 
ــه ایــن   ــا توجــه ب اســتان کرمــان طــی گفتگویــی در ایــن زمینــه گفــت: ب
کــه ۷۰ تــا 85 درصــد منابــع آب شــرب شهرســتان ســیرجان بــه فاضــاب 
ــطحي  ــفره هاي آب زیرس ــه س ــي ب ــاي جذب ــیله چاه ه ــه وس ــل و ب تبدی
ــد  ــود، تجدی ــارج مي ش ــرف خ ــه مص ــا از چرخ ــردد و عم ــق مي گ تزری
فاضــاب اســتفاده شــده مي توانــد راهــکار مناســبي بــراي تامیــن بخشــي از 
آب مــورد نیــاز باشــد و بازچرخانــی پســاب حاصــل از اجــرای طــرح فاضاب 
در توســعه صنعتــی اقتصــادی حــوزه شهرســتان نیــز نقشــی اساســی دارد. 
ــل از  ــاب حاص ــاب و پس ــروژه فاض ــراي پ ــر اج ــه مهم ت ــزود: از هم وی اف
ــري  ــع محــدود آب کمــک موث ــظ مناب ــه حف ــد ب ــه فاضــاب مي توان تصفی
ــری از  ــي و جلوگی ــاي زیرزمین ــطح آب ه ــدن س ــاا آم ــت از ب ــد. ممانع کن
آلودگــي آب هــاي زیرزمینــي و منابــع آب شــرب، و در نهایــت تحقــق اصــل 
5۰ قانــون اساســي مبنــي بــر حفاظــت از محیــط زیســت از دســتاوردهاي 

ــند. ــرح  مي باش ــن ط ــم ای عظی
پــروژه اجــرای شــبکه  ادامــه گفــت: در همیــن راســتا   طاهــری در 
ــا ــه فاضــاب شــهر ســیرجان در ســال 1۳95 ب ــه خان  جمــع آوری و تصفی

ســرمایه گــذاری ۳85 میلیــارد تومــان ، اجــرا شــبکه جمــع آوري فاضــاب 
ــذاری  ــرمایه گ ــارکت س ــا مش ــه ب ــاخت تصفیه خان ــیرجان و س ــهر س ش

ــاز شــده اســت . ــن آغ ــاور زمی ــا آبرســان ی شــرکت کیمی
وی افــزود: طبــق قــرارداد منعقــد شــده مابیــن شــرکت کاریــز و شــرکت آب 
و فاضــاب اســتان کرمــان، اجــراي شــبکه فاضــاب شــهري ســیرجان بــه 
متــراژ ۳88 کیلومتــر در فــاز اول و در مجمــوع ۶۴۷ کیلومتــر در تمــام معابــر 
ــا دبــي خروجــي ۶۰۰  شــهر و همچنیــن احــداث تصفیــه خانــه فاضــاب ب

لیتــر بــر ثانیــه در دســتور کار ایــن شــرکت قــرار گرفتــه اســت .
ــروژه  ــی پ ــه اشــتغال زای ــان در زمین ــا اســتان کرم ــل شــرکت آبف مدیرعام
ــه  ــیرجان ب ــهر س ــر ش ــال حاض ــت: در ح ــیرجان گف ــهر س ــاب ش فاض
کارگاهــی تبدیــل شــده و در گوشــه و کنــار شــهر افــراد مشــغول بــه کار می 
باشــند بــه گونــه ای کــه در دوره احــداث پــروژه فاضــاب در ســیرجان،برای 
بیــش از ۷5۰۰ نفــر اشــتغال زایــی شــده کــه از ایــن تعــداد۲15۰ نفــر بــه 
صــورت مســتقیم و 5۳۷5 نفــر بــه صــورت غیــر مســتقیم مشــغول بــه کار 

مــی شــوند.
طاهــری در ادامــه پیشــرفت اجــرای پــروژه فاضــاب در ســیرجان را رضایــت 
بخــش عنــوان کــرد و افــزود: در حــال حاضــر بیــش از ۴۰ درصــد شــبکه 
فاضــاب در ایــن شــهر اجــرا شــده و پیــش بینــی مــی شــود تــا خــرداد مــاه 

ســال آینــده فــاز اول آن بــه بهــره بــرداری برســد.

 مدیرعامل شرکت آب و فاضاب استان کرمان:
ارمغان جاودان برای مردم سیرجان؛

رشد 40 درصدی اجرای پروژه فاضاب در شهر سیرجان

ــه دو دوره قبــل از شــهادت ســردار قاســم  ــد ب ــی را بای جهــان کنون
ــی  ــرا اتفاقات ســلیمانی و بعــد از شــهادت وی تقســیم بندی کــرد، زی
در راه اســت کــه جغرافیــای سیاســی و منطقــه ای را بــه هــم  
ــرد و  ــه شــکل  می گی ــدی در منطق ــدرت جدی ــادات ق ــد و مع می زن
ــه اســتضعاف کشــیده و  ــدرت یافتــن ملت هــای ب ــر ق آن مشــتمل ب

ــود.  ــد ب ــتم دیده خواه س
ــه اســامی  ــزی حــزب مؤتلف ــدم، عضــو شــورای مرک ــی مق احمدعل
ــت:  ــتی نوش ــی یادداش ــان، ط ــتان کرم ــزب در اس ــن ح ــر ای و دبی
ــمش  ــوا و جس ــت نین ــهید دش ــام ش ــم ن ــود، ه ــم ب ــمش قاس اس
نیــز قاســم شــد و در ســحرگاه روز 1۳ دی مــاه 98، لبــاس خاکــی 
ــود را  ــش ب ــده قامت ــه برازن ــهادت ک ــای ش ــن را درآورد ردای زیب ت
ــم از  ــب ســردار، شــهادت شــد و منع پوشــید و آســمانی شــد، نصی
ــرای  ــر ســرخوان نعــم بهشــتی میهمــان شــدن و ب فضــل الهــی و ب
تروریســت های آمریکایــی نیــز آتــش افروختــه کینــه و خشــم 
ــن  ــاً دام ــه یقین ــد ک ــای مان ــه ج ــه ب ــواه منطق ــای آزادی خ ملت ه
آنــان را خواهــد گرفــت و شــمارش معکــوس ســقوط خــود و فرزنــد 

ــد. ــاز کردن ــتی( را آغ ــروعش)رژیم صهیونیس نامش
اگــر نبــود ســردار اکنــون غــرب آســیا، چــراگاه جندالشــیطان یعنــی 
داعشــیان و ســلفیان شــده بــود و زیــر چکمه هــای غــارت نیروهــای 
آمریکایــی نــه تنهــا از ثــروت خــدادادی آن چیــزی باقــی نمی مانــد، 

ــه افســانه ها  می پیوســت. ــه ب ــردم منطق ــزت و شــرف م بلکــه ع
ــهادت در  ــت، ش ــهادت او را دریاف ــه ش ــید، بلک ــهادت نرس ــه ش او ب
بــه در دنبــال ســردار بــود تــا او را در آغــوش گیــرد، امــا او همیشــه 
یــک قــدم جلوتــر بــود، هــر کجــا کــه اشــارات ولــی امــر و مقتدایــش 
ــد،  ــردار را  می دیدی ــای س ــت رد پ ــانه  می رف ــه نش ــان نقط ــه هم ب
از جبهه هــای جنــوب و غــرب و مبــارزه بــا اشــرار و قاچاقیــان 
ــا  ــران گرفتــه ت مــواد مخــدر و برهــم زننــدگان امنیــت مــردم در ای
لبنــان، ســوریه، عــراق و خاصــه هــر جایــی از شــرق تــا غــرب عالــم 
ــه  ــد و جبه ــد  می ش ــی بلن ــه تظلم خواه ــلمانی ب ــدای مس ــه ص ک
ــر کــف داشــت، حاجــی  مقاومــت نیــاز بــه حضــور ســربازی جــان ب

ــه همــراه یارانــش حضــور داشــت. ب
ــا در  ــه تنه ــه ن ــم هــم او ک ــت  می کن ــا صحب ــورد ســردار دل ه در م
منطقــه نفــوذ داشــت، جغرافیــای نفــوذ خــود را در دل هــای مــردم 
ــا  ــال ت ــود را از ابوکم ــوذ خ ــوزه نف ــترش داد و ح ــز گس ــه نی منطق
ــدس در  ــازی ق ــون آزادس ــه اکن ــکلی ک ــه ش ــترانید ب ــه گس قائمی
دســترس تر شــده اســت، هــم او کــه بــه گفتــه ســردار حاجــی زاده، 
ــل داعــش  ــرو مقاب ــر نی ــا ۷۰ نف ــروی هوافضــای ســپاه ب ــده نی فرمان

ــد. ــه عقــب ران ایســتاد و آن هــا را ب
ــه  ــح را ن ــد فت ــه نوی ــی ک ــی در پیــش اســت، روزهای ــای جالب روزه
ــد  ــراه خواه ــه هم ــام ب ــان اس ــرای جه ــه ب ــران بلک ــرای ای ــا ب تنه
داشــت، قطعــاً انتقــام مــا تنهــا در مســیر عصبّیــت، از رئیس جمهــور 
مفلــوک آمریــکا نیســت، بلکــه تحقــق وعــده فتــح و پیــروزی حــق 

بــر باطــل اســت.
ــه دو دوره قبــل از شــهادت ســردار و بعــد  ــد ب ــی را بای جهــان کنون
از شــهادت وی تقســیم بندی کــرد، زیــرا اتفاقاتــی در راه اســت کــه 
ــادات  ــد و مع ــم  می زن ــه ه ــه ای را ب ــی و منطق ــای سیاس جغرافی
ــر  ــتمل ب ــرد و آن مش ــکل  می گی ــه ش ــدی در منطق ــدرت جدی ق
قــدرت یافتــن ملت هــای بــه اســتضعاف کشــیده و ســتم دیده 
خواهــد بــود، بــه اذن و قــوه الهــی و بــا تغییــر مســیر تاریــخ دیگــر 
ــم  ــط انســانی نخواهی ــر رواب ــگل ب ــون جن ــی قان شــاهد حکــم فرمای

ــد. ــر باش ــز فزون ت ــش نی ــش برف ــش بی ــه بام ــر ک ــه ه ــود ک ب
توهــم نژادپرســتی ترامــپ کار دســتش داد، بارهــا رســانه های 
کــرده  اعــام  آمریــکا  دشــمن  قوی تریــن  را  ســلیمانی  دنیــا 
کــردن  قدعلــم  تحمــل  توهــم،  همیــن  اســاس  بــر  و  بودنــد 
انســانی بــه زعــم او از نــژاد پایین تــر در برابــر منافــع آمریــکا 
مــا  بگویــد  تــا  کــرد  تــرور  رو  ایــن  از  بــود  ســخت  برایــش 
و...( دغــل کاری  گردن کشــی،  و  زورگویــی  در  )البتــه   برتریــم 

ــا  ــه ب ــرد ک ــر  نمی ک ــز فک ــپ هرگ ــل! ترام ــال باط ــی خی ــا زه ام
ــه آرزوی  ــردار را ب ــا داد، س ــه م ــزرگ ب ــه ب ــن هدی ــن کار چندی ای
دیرینــه اش یعنــی شــهادت رســاند، فریــاد رســای حق خواهــی 
ــع  ــه نف ــرد، ورق را ب ــداز ک ــان طنین ان ــا را در جه ــت م و مظلومی
مــا برگردانــد، ختــم گــرداب مذاکــره کــه شــیفتگان غــرب از آن در 
کشــور دم  می زدنــد را اعــام کــرد، بــرای ایرانیــان وحــدت، انســجام 
ملــی و همدلــی ایجــاد کــرد و ســرمایه اجتماعــی  مــان را کــه بــر ســر 
ــک  ــا ی ــرد ت ــم ک ــود، ترمی ــرک برداشــته ب ــاه ت ــان م آشــوب های آب

ــتیم... ــه سلیمانی_هس ــم #ماهم ــاد بزنی ــدا فری ص
در آســتانه عــزاداری ســیده نســاءالعالمین حضــرت زهــرا)س( و 
فاطمیــه، ســرباز وطــن درســتی مســیری کــه  می پیمــود را بــا خــون 
ــه  ــردم و هم ــی م ــا حضــور میلیون ــش ب ــرد و ســند حقانیت امضــا ک
اقشــار جامعــه در مراســم تشــییع او در اهــواز، مشــهد، تهــران، قــم 

ــه امضــاء رســید. و کرمــان ب
پاشــنه آشــیل نظــام غــرب مــرگ اســت، واقعــه هولناکــی کــه خبــر 
از ســرانجامش ندارنــد و همّیــت آنــان گریــز از آن اســت، امــا بــرای 
ملتــی کــه شــهادت افتخــار اســت و بــرای آن پیــام تبریــک  می دهند، 
ــه فــوز عظیــم  چــه بــاک از شــهادت! ترامــپ احمــق! ســلیمانی را ب
 رســاند و خــود روانــه قعــر جهنــم شــد و با اســفل الســافلین محشــور!

ــن  ــی از ای ــن هنرنمای ــت و آخری ــدا اس ــردان خ ــر م ــهادت هن ش
دســت را در شــهادت ســردار دیدیــم و حتــی اگــر بــه فرمــوده امــام 

ــود. ــر  می ش ــا بیدارت ــت م ــید، مل ــا را بکش ــان)ره( م راحلم
درســت اســت کــه خــوی حیوانیــت ترامــپ، ســلیمانی را کــه مصداق 
ــا  ــا گرفــت ام ــود از م ــی)ع( ب ــر لشــکر عل ــان و امی ــک اشــتر زم مال
بــر ظلــم،  پوتیــن، رئیس جمهــور روســیه شــیعیان  قــول  بــه 
ــا  ــد ام ــر  می کنن ــان صب ــب اموالش ــان و غص ــدن حقش ــال ش پایم
خــط قرمزشــان مقدساتشــان اســت و در ایــن صــورت اشــه هایتان 
خــوراک حیوانــات درنــده  می شــود و قاســم جــزو مقدســات مــا بــود 

ــود. ــان آورده ب ــه ارمغ ــران ب ــرای ای او ۴۰ ســال امنیــت را ب
ــه  ــارت دوره ای ک ــا دادی، زی ــهید م ــه ش ــه ای ب ــه هدی ــپ چ ترام
شــهید از ســوریه شــروع کــرد، بــه کاظمیــن، کربــا و نجــف 
ــت و  ــا گذاش ــدس پ ــاع مق ــهدای دف ــن ش ــاک مدف ــت، در خ رف
ســپس بــه پابــوس امــام رضــا)ع( بــه مشــهد رفــت و ســپس 
ــه  ــد ب ــتافت و بع ــری ش ــم رهب ــام معظ ــش مق ــدار مقتدای ــه دی ب
زیــارت حضــرت معصومــه)س( نائــل شــد و در آخــر در کنــار 
آرام  گرفــت و در  همرزمانــش در هشــت ســال دفــاع مقــدس 
ــده شــد! ــاز خوان ــر پیکــر مقدســش نم ــا ب ــران باره  جــای جــای ای

ســردار مــا ســر را داد امــا ذره ای از خــاک میهــن، غیــرت و ناموســش 
ــن  ــه میه ــی ب ــتقبال میلیون ــا اس ــت و ب ــرافت رف ــا ش ــداد و ب را ن
ــا نشــان دهــد، مــرگ سرنوشــت مختــوم همــه انســان ها  برگشــت ت

اســت چــه خــوب ایــن سرنوشــت ختــم بــه شــهادت شــود.
رئیــس مرکــز مطالعــات راهبــردی ارتــش آمریــکا خبــر واســطه گری 
ــران محــدود و متناســب  ــام ای ــه انتق ــرای اینک ــا را ب 1۶ کشــور دنی
ــدوده  ــن مح ــه ای ــاک ک ــه ب ــا چ ــت، ام ــرده اس ــد ک ــد را تأیی باش
ــع   ــکا از آن منتف ــه آمری ــی ک ــد کل نقاط ــا  می توان ــر م ــورد نظ م
ــا پایگاه هــای  ــرد، از کشــورهای مســتعمره اش، ت می شــود را در برگی
ــد  ــی فرزن ــد گــوش مال نظامــی، انبــار تجهیــزات و... و حتــی  می توان
نامشــروعش اســرائیل نیــز شــامل محــدوده انتقــام ایــران قــرار گیــرد 
ــا در موشــک  ــیلی اول م ــوز از ضــرب شســت س ــه هن ــد ک ــر چن ه

ــو می خــورد. ــو تل ــن اأســد تل ــگاه عی ــاران پای ب
ای ســردار دل هــا! عافیت طلبــی برازنــده تــو نبــود و مــرگ در بســتر 
ــو  ــرای ت ــن آهنــگ ب ــاش کــه ای ــود، منتظــر ب ــو ب ــه حــق ت ــم ب ظل
نواختــه شــود کــه قاســم نبــودی ببینــی قــدس آزاد گشــته و... کــه 
بــه اذعــان ســناتور جمهوری خــواه آمریکایــی قاســم ســلیمانِی 

ــت. ــده اس ــلیمانِی زن ــم س ــر از قاس ــهید، خطرتاک ت ش
ــزاده، کارشــناس پیشــین شــبکه خبرپراکنــی  ــرادی همچــون علی اف
ــل  ــد روز قب ــکا چن ــتان آمری ــه و گلس ــار گرماب ــی و ی ــی س ــی ب ب
ــر داد،  ــران در توئیت ــه ای ــرری ب ــای مک ــردار اخطاره ــهادت س از ش
زمانــی کــه اشــغال ســفارت آمریــکا در عــراق کــه بــر ســر اعتــراض 
ــردم  ــط م ــعبی توس ــگاه حشدالش ــه پای ــا ب ــه  آمریکایی ه ــه حمل ب
ــه ایرانیــان نســبت داد و گفــت اشــغال  ایــن کشــور انجــام شــد را ب
بزرگتریــن ســفارت  آمریــکا در دنیــا کــه ۴ هــزار میلیــارد دار هزینــه 
آن شــده و انــدازه واتیــکان وســعت دارد، تحقیــر آمریــکا بــود، یعنــی 
ــکا باشــید!  ــه آمری ــد کــه منتظــر جــواب انتقام جویان تلویحــاً  می گوی
امــا چــه کســی فکــر  می کــرد  آمریــکا بزدانــه نــه در جبهــه رویــارو 
بلکــه ســردار را در داخــل خــودرو آمــاج کینــه و خشــم خــود کنــد 

ــه شــهادت برســاند. و ب
آن هــا بــا ایــن اقــدام در واقــع فاتحــه خودشــان را خواندنــد و بداننــد 
انتقــام ســختی کــه حضــرت آقــا از آن ســخن گفتنــد، بــرای ترامــپ 
ــدام  ــش اع ــه حکم ــردی ک ــون ف ــت، همچ ــرگ اس ــنده تر از م کش
ــد  ــخت تر خواه ــرای او س ــدام ب ــود اع ــدام از خ ــار اع ــت و انتظ اس
ــات«  ــا مطــرح کــردن »وزن کشــی اقدام ــه ب ــود. رســانه های بیگان ب
ــا آمریــکا ایــران را مجــاب کننــد و می گوینــد  ــد همپــا ب ســعی دارن
ــه  ــا هجم ــرد و ب ــام بگی ــا آن انتق ــر را کشــتیم، متناســب ب ــک نف ی
ــه  ــن گون ــند ای ــح« می کوش ــگ و صل ــوان »جن ــت عن ــانه ای تح رس
جــا بیندازنــد کــه انتقــام ایــران  می توانــد موجــب گســترش جنــگ 
ــر  ــت تأثی ــی را تح ــکار عموم ــود، اف ــه بش ــی منطق ــران و حت در ای
ــا ایجــاد »دوقطبــی اقتصــادی« مــردم را  ــا اینکــه ب ــرار دهنــد و ی ق
ــه  ــانند ک ــرخ ارز و دار بترس ــش ن ــورم و افزای ــابقه ت ــد بی س از رش
ــا تدبیــر مســؤوان تبعــات  همــه ایــن مــوارد تنهــا توهــم اســت و ب
آن متوجــه عامــه مــردم نخواهــد شــد و بایــد بــه آمریــکا گفــت ایــن 
قانــون نانوشــته کــه تفرقــه بینــداز و از انتقــام بگریــز. دیگــر محلــی 

ــدارد. از اعــراب ن

 احمدعلی مقدم  :

پروانه ی وایتجهان قبل و بعد از شهادت »سردار« 
باز به لب آمده خون دلم 

شود چو جوهر بچکد از قلم
در الفش )نام خدا( گل کند   

نـام خـدا نـور تکامـل دهـد    
قلم را داده ام به دست دلم  

کز غم اعظمی بنویسد قلم
از غم بی نهایت مرتضی)ع(   

ز داغ زهرا)س( شده غرق عزا  
فراق زهرا)س( کمرش را شکست

به خانه در فراق زهرا)س( نشست  
زهرا)س( را بر علی)ع( بیافریدند

ایق زهرا)س( جز علی)ع( ندیدند  
فاطمه)س( )بی تا( بود و )نور خدا(

ُدّر ظریف از صدف مصطفی!
فاطمه)س( بوده )وارث رسالت( 

پروانه و، فدایی وایت   
ذوب شده در عبادت خداوند   

زندگی اَش سراسر اندرز و پند   
همچو صحابه بی وفا نگردید!    

یک لحظه از خدا جدا نگردید   
جان علی)ع( بسته به جان بتول   

عزیزترین بوده بتول رسول    
محمد)ص( از جهان چو بربست رخت   

مصائب فاطمه)س( شد بیش و سخت   
شکسته شد وصیت رسالت   

غصب شد )حق ثابت وایت(   
فاطمه)س( بر )احقاق حق ولی(    

که بوده در امر خدا منجلی    
)غدیر ُخم( را یاد مردم آورد   

با گوش ها )بیعت( را آشنا کرد   
دنبال دنیا و فسادش نبود   

تشنه ی رنگ و اقتصادش نبود   
فاطمه)س( گفت و آن کران شنیدند   

اصحاب آن دوره ز )حق( بریدند   
)باطل( به منبر شد و )حق( برکنار   

نفاق شده بر سر مردم سوار    
فاطمه)س( گفت و کرد حجت تمام   

دفاعیاتش ز )مقام امام(    
)حق طلبی( کرده بر آیندگان   

پرچم محکومیت غاصبان    
شد )علم مبارزات مظلوم(    

غاصب ز )یازهرا)س(( خفیف و محکوم   
فاطمه)س( الگوی وفا به پیمان   

بر سر پیمان به وفا داده جان   
پیر ز )حوادِث زمان( شد بتول   

که وصل شد غنچه به روح رسول   
رفت و علی)ع( مانده و کوه غمش   

جهان نشسته به غم و ماتمش   
تسلیت شهادت فاطمه)س(    

از دل )نقاش( برای همه    
فاطمه)س( جان تو تا ابد زنده ای  

 بذر امامت بپراکنده ای
امامت از تو خورده شیر بقا   

زنده بمانده از شما مصطفی    
دین به تو مدیون و فداکاری ات   

جان به فدای تو و دینداری ات   

غامحسین رضایی - نقاش

رییــس مرکــز مشــاوره پلیــس اســتان 
کرمــان گفــت: مشــاوران و مــددکاران 
در  کرمــان  انتظامــی  فرماندهــی 
 طــول ســال بــرای جوامــع هــدف 
کاس هــای آموزشــی  و مشــاوره 

ــد. ــی کنن ــزار م برگ
ســرهنگ مهدیــه کارگــر، رییــس 
ــی  ــی انتظام ــاوره فرمانده ــز مش مرک
بــر  گفت:عــاوه  کرمــان  اســتان 
حضور مشــاوران و مــددکاران در اداره 
مشــاوره مرکــز اســتان، مــددکاران مــا 
در کانتــری هــا نیــز بــرای پیگیــری 
مشــکات مــردم و نقــش آنهــا در 
ــد و  ــور دارن ــا حض ــده ه ــد پرون رون
ــد. ــی دهن ــه م ــگان ارائ ــات رای خدم

ــی  ــای ارجاع ــده ه ــش پرون وی کاه
را  هــا  دادگســتری  بــه  کانتــری 
حضــور  مثبــت  نــکات  از  یکــی 
ــرد:   ــح ک ــت و تصری ــاوران دانس مش
بــا حضــور  مشــاوران و مــددکاران در 
ــا بســیاری از مشــکات،  ــری ه  کانت
ــده هــای ارجاعــی  آســیب هــا و پرون
ــدا کــرده  ــه دادگســتری کاهــش پی ب

اســت.
را  روانشناســان  و  مشــاوران  وی 
ســتون محکــم اعتمــاد و امنیــت 
تأکیــد  و  دانســت  مراجــع  بــرای 

ــد  ــان بای ــاوران و روانشناس ــرد: مش ک
پذیــرش، امنیــت و اعتمــاد را بــه 

دهنــد. مراجعــان 
امــروزه  گفــت:  کارگــر  ســرهنگ 
ــه  ــی در جامع ــای اجتماع ــیب ه آس
ــراد را  ــی اف ــه زندگ ــت ک ــه نحویس  ب
اســت  قــرارداده  الشــعاع  تحــت 
و  بــر ایــن اســاس، روانشناســان و 
مــددکاران بایــد بــا عشــق و صداقــت 
در رفتــار، علــم و تخصــص خیرخــواه 

ــند. ــردم باش م
و  نقــش مشــاور  اهمیــت  بــه  وی 
ــرد  ــد ک ــه تاکی ــناس در جامع روانش
و افــزود: نقــش و اهمیــت مشــاور 
امــروزی  جامعــه  در  روانشــناس  و 
چــه  و  نیســت  پوشــیده  برکســی 
خــوب اســت همــگان ایــن مهــم را در 

ــد. ــاظ کنن ــود لح ــی خ زندگ
همچنیــن  داشــت:  اظهــار  وی 
ــگان در  ــورت رای ــه ص ــز ب ــن مرک ای
ــای  ــگاه ه ــدارس و آموزش ــطح م س
ــا و  ــی، اداره ه ــر انتفاع ــی و غی  دولت
ســازمان هــای شــهر کرمــان خدمــات 
مشــاوره و مــددکاری  فعــال ارائــه 

می دهــد .
آرامــش  مشــاوره  مرکــز  رییــس 
ــان  ــتان کرم ــی اس ــی انتظام فرمانده

هــدف از برگــزاری مشــاوره فعــال 
ــا  ــگاه ه ــدارس و آموزش ــطح م در س
ــی  ــای اجتماع ــیب ه ــش آس را کاه
ــای  ــواره، فض ــه ماه ــد از جمل نوپدی
ــراد  ــاع اف ــایی و ارج ــازی و شناس  مج
آســیب دیــده بــه مراکــز ذیربــط 
نیــروی انتظامــی از جملــه پلیــس 

ــرد. ــوان ک ــا عن فت
ــر نقــش مشــاوره در  ــد ب ــا تأکی وی ب
زندگــی افــراد، تصریــح کــرد: حضــور 
منظــم افراد آســیب دیده در جلســات 
ــش و پیشــگیری  ــرای کاه مشــاوره ب
ــر  ــش رو از دیگ ــای پی ــیب ه از آس
اقداماتــی اســت کــه توســط مشــاوران 
ــان صــورت  ــددکاران پلیــس کرم  و م

می گیرد.
خبرنگار: میترا میرزادی

ارائه خدمات مشاوره رایگان در جوامع هدف

در جهانــی کــه اســتعمار نویــن آمریــکا بــا اندیشــه 
ناپــاک لیبرالیســم مــی کوشــد آنــرا گردابــی آلــوده 
و گندیــده بســازد ، ایــران پــاک مــا همــان تــوده 
بــوده  کــه  ناپذیــری  گزنــد   و  درخشــان  طــای 
هســت و در آینــده هــم خواهــد بــود و اّمــا راز ایــن 
 درخشــندگی و آســیب ناپذیــری ایــران مــا در چیســت ؟

کــه در پاســخ بایــد گفــت مردمــان ایــن ســرزمین 
زندگــی  بــه  اینجــا  در  کــه  را  روزی  نخســتین   از 
پرداختــه انــد همیشــه نــام خــدا را بــر لــب و ِمهــر او را در 
 دل پرورانیــده انــد . بگفته شــاعر عارف فخرالدیــن عراقی : 
نخســتین بــاده کانــدر جــام کردنــد بدســت ســاقی گلفــام 
کردنــدو اکنــون هــم میبینیــم کــه مردمــان میهــن مــان 
همگــی خــدا پرســت و خداشــناس هســتند و دل بــه ِمهــر 
ــد اســت  ــن خداون ــن دی ــن وکامــل تری اســام کــه آخری
دارنــد و فرمــان هــای الهــی را کــه در قــرآن کریــم آمــده 
ــی  ــن خداشناس ــد . و ای ــان و دل خریدارن ــه ج ــت ب اس
ــی  ــگان رهنمودهای ــرای هم ــخ ب ــر تاری ــان سرتاس ایرانی
و  مانــدگار  هــای  شــگفتی  جهــان  در  کــه  بــوده 
جاویــدان آفریــده اســت کــه یکــی از نمونــه هــای 
 بســیار کهــن آن سرگذشــت آرش کمانگیــر مــی باشــد :

هنگامــی کــه تورانیــان در جنــگ بــا ایرانیــان پیروز شــدند 
و بخــش بزرگــی از خــاک ایــران را گرفتنــد بــرای خــواری 
دادن و ســرکوفت ایرانیــان بــه آنــان گفتنــد یــک تــن باید 
تبــری بــا کمــان بیفکنــد کــه هــر جــا بزمیــن افتــاد مــرز 
ــی داوری  ــداران ایران ــان کمان ــا شــما باشــد . از می ــا ب م
ــر  ــت و روزی دیگ ــاد و پذیرف ــش نه ــای پی ــام آرش پ بن
ــت و در آنجــا دســتها  ــرز رف ــوه الب ــدی ک ــر بلن ــداد ب بام
ــان و  ــا ج ــت ت ــد خواس ــرد و از خداون ــمان ب ــوی آس بس
تــن هســتی اش را بــه تبــری کــه از کمــان رهــا مــی کنــد 
ببخشــد و ســپس آنچــه در تــوان داشــت زه تیــر را کشــید 

ــال  ــر آرش را دنب ــرواز تی ــه پ ــوارانی ک ــرد .  س ــا ک  و ره
مــی کردنــد آنــرا فــرو رفتــه در درخــت گردویــی یافتنــد 
کــه مــرز پیــش از جنــگ بــود . و آنانــی کــه به جســتجوی 
آرش کمانگیــر پرداختنــد تنهــا تیــر و کمانــش بــر جــای 
مانــده بــود . و تاریــخ مــا از اینگونــه داوران فــراوان دیــده 
کــه نــام آنــان در تاریــخ هــا و شــاهنامه آورده شــده . و اّما 
ــران داوران بســیاری داشــته  در چهــل ســال گذشــته ای
ــلیمانی  ــم س ــهید قاس ــپهبد ش ــان س ــن آن ــه نامورتری ک
ــان نامیــد.  مــی باشــد کــه جــا دارد او را قهرمــان قهرمان

ــه  ــت ک ــن اس ــهید ای ــپهبد ش ــای س ــی ه ــی از ویژگ یک
ــه  ــد ک ــگ گذرانی ــدان جن ــی را در می ــوم از زندگ دو ّس
ــک  ــچ ی ــی را هی ــن ویژگ ــان چنی ــخ جه ــر تاری در سراس
از ســرداران بــزرگ نداشــته انــد . زیــرا در جنــگ جهانــی 
ــال  ــید ، مارش ــدرازا کش ــال ب ــج س ــون پن ــه پیرام ّدوم ک
ژوکــوف قهرمــان ملّــی روســیه نزدیــک بــه همیــن  پنــج 
ــل از آلمــان  ــود و مارشــال ُرم ــدان جنــگ ب ســال در می
و مارشــال دوُگل از فرانســه و مارشــال مونتگمــری از 
انگلیــس و ژنــرال ایزنهــاور از آمریــکا نیــز همیــن پیشــینه 
پنــج ســاله در میــدان را دارنــد کــه در برابــر چهــل ســال 
ــدک  ــودن ســپهبد شــهید کــم و ان در جبهــه و جنــگ ب

اســت .                                                            
  نویسنده : کیخسروشهریاری

 طا در ُمرداب


