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                                                        اهدای عضو

اگر از حادثه ای جان تو در پرواز است           هدیه ی عضو تو بر )بی چاره( چاره ساز است
می توان بر تن بیمار کسی مرهم زد                تن ناشاد کسی شاد و، تبر بر غم زد

آنکه پنچر شده عضو بدنش حیران است          عضو اهدایی تو چون یدک و درمان است
هم خدا راضی و هم بنده و هم روحت شاد        کار خیر تو کند آخرتت را آباد

غامحسین رضایی - نقاش

                                                            دمی با حضرت خیام
 خیام متفکری که ژرف اندیش بود    فیلسوف و فراتر از زمان خویش بود
 افکار وی از رباعیاتش پیداست    سرشار ز اضطراب و در تشویش بود

** 
 خیام که یه چشم ویژه دنیا را دید        مفهوم و حقیقت جهان را فهمید

 اندیشه و پندیات ایشان گل کرد            از گردش چرخ کج مدار می نالید
غامحسین رضایی - نقاش

 مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق شمال استان کرمان :
ارتقاء و شکوفایی خدمات رسانی به مشترکین صنعت برق در سال جهش تولید

سـال  در  گفـت:  محمودشـهبا  مهنـدس 
جدیـد که از سـوی مقـام معظـم رهبری به 
عنوان سـال جهـش تولید نامگذاری شـده 
برنامه هـای  اجـرای  بـا  امیدواریـم  اسـت 
پیش بینـی شـده و منطبـق با اهـداف کان 
و چشـم انـداز شـرکت بـرای سـال افـق 
برنامـه یعنـی ۱۴۰۴ کـه بهـره وری تعییـن 
گردیـده شـاهد رشـد و جهـش محسـوس 
در ارتقـاء و شـکوفایی خدمـات مطلوب به 

باشـیم. مـردم عزیز اسـتان 
بـه گـزارش روابط عمومی شـرکت توزیـع نیروی 
بـرق شـمال اسـتان کرمـان ، محمـود شـهبا بـا 
پویـش  راسـتای  در  اینکـه سـال گذشـته  بیـان 
هرهفتـه الـف – ب ایـران طـرح ها و پـروژه های 
نیرورسـانی در شـمال اسـتان بـا حضـور وزیـر یا 
سـایر مسـئولین وزارت نیـرو افتتـاح شـد اظهـار 
داشـت : در سـال پیـش رو کـه مزیـن بـه جهش 
تولیـد نـام گرفتـه اسـت بـا ایجـاد سـازو کارهای 
جدیـد در راسـتای ارتقـاء وتوسـعه شـبکه توزیع 
گسـترش  را  مـردم  بـه  رسـانی  خدمـات  بـرق  

خواهیـم داد. 

هـزار  حـدود۱۰  جایگزینـی  و  نصـب  از  وی 
دسـتگاه کنتـور هوشـمند دیجیتال بـا کنتورهای 
الکترومکانیکی درسـال گذشـته خبـرداد و گفت: 
بـه منظـور تحقـق اهـداف کان بر اسـاس سـند 
اجـرای  بـه  نسـبت  شـرکت  اسـتراتژیک  برنامـه 
پروژه هـای مهمـی نظیـر جایگزینـی حـدود ۲۰۰ 
خودنگهـدار،  کابـل  بـا  سـیمی  شـبکه  کیلومتـر 
انشـعاب  واگـذاری  خدمـات  عمـده  واگـذاری 
و خدمـات پـس از فـروش بـه دفاتـر پیشـخوان 
سکسـیونر  دسـتگاه   ۴۰ نصـب  و  تهیـه  دولـت، 
سـازی  مقـاوم  پـروژه  ادامـه  موتـوردار،   هوایـی 
پایـه هـای بتنـی و تعمیـرات پسـت هـای هوایی 
 اقـدام نمـوده اسـت. وی همچنیـن ایجـاد ارتباط 
جامـع  سیسـتم  بـا  تـزرو  Gisو  افزارهـای  نـرم 
مشـترکین بـه منظـور تسـریع فرآیندهـا و ارائـه 
متقاضیـان  و  مشـترکین  بـه  مطلـوب  خدمـات 
هـای  شـبکه  جامـع  طرح هـای  تمـام  تکمیـل 
 توزیـع در شهرسـتانهای حـوزه عملیاتی شـرکت، 
نیـروگاه  ۱۹۱۹۸کیلـووات  از  بـرداری  بهـره 
خورشـیدی، تهیـه پنج دسـتگاه باابـر و جرثقیل 
فعالیت هـای  کنـار  در  اجرایـی  امورهـای  بـرای 

تامیـن  و  هـا  شـبکه  اصـاح  و  توسـعه  روتیـن 
روشـنایی معابـر را از دیگـر فعالیـت هـای ایـن 
گفـت:  و  کـرد  ذکـر  گذشـته  سـال  در  شـرکت 
حـس  و  همـکاری  همدلـی،  بـا  خوشـبختانه 
مسـئولیت پذیـری همـکاران بـر اسـاس اهـداف 
کاهـش  برنامه هـای  در  شـرکت  پنجگانـه  کان 
نـرخ خاموشـی توانسـته ایـم حدود سـه سـال از 

باشـیم. جلوتـر  برنامـه 
مراجعـات  کاهـش  خصـوص  در  همچنیـن  وی 
حضـوری کـه بایسـتی سـاانه ۱۰ درصـد کاهش 
اجـرای  و  نصـب  بـا  اظهارداشـت:  کنـد  پیـدا 
سـامانه جامـع خدمـات غیرحضـوری مشـترکین 
و اطـاع رسـانی ازطریـق رسـانه هـا و تبلیغـات 
 ۳۰ حـدود  نیـز  حضـوری  مراجعـات  محیطـی 
درصـد از برنامـه جلوترحرکـت کردیـم کـه جای 
مدیـران  و  همـکاران  کلیـه  از  تشـکر  و  تقدیـر 
سـهم  افزایـش  خصـوص  در  وی  دارد.  امورهـا 
تولیـد انرژی هـای تجدیدپذیـر و کاهـش تلفـات 
اقتصـادی  شـرایط  دلیـل  بـه  شـد:  متذکـر  نیـز 
برنامـه  از  کافـی  بودجـه  تخصیـص  عـدم   و 
عقـب تـر و در مـورد زمـان واگـذاری انشـعاب از 

برنامـه  مطابـق  تقریبـاً  عملکـرد  موجـود   شـبکه 
میباشد.

شـهبا در ادامـه بـا اشـاره به شعارسـال بـا عنوان 
جهـش تولید ،توسـعه ارتبـاط و تعامل هوشـمند 
بـه منظـور کاهـش  و متقاضیـان  بـا مشـترکین 
مراجعـات حضوری، گسـترش اتوماسـیون شـبکه 
بـا بهره بـرداری از نرم افزارهـای اسـکادا و تکمیل 
ارتبـاط نـرم افزارهـای اصلی شـرکت بـه یکدیگر 
، را از برنامـه هـای کلیـدی ایـن شـرکت درسـال 
جدیـد عنـوان کـرد و افـزود: امیدواریـم کـه بـه 
همـکاری و تعاون بین بخشـی درسـازمان بتوانیم 
مـدت زمـان واگـذاری انشـعاب بـه متقاضیـان و 

تلفـات مقـاوم سـازی شـبکه را کاهـش دهیم.

دیدار نماینده مردم 
جیرفت و عنبرآباد
 با مدیر مخابرات 

منطقه کرمان 
بـه گـزارش اداره روابـط عمومی مخابـرات منطقه کرمـان دکتر 
اعظمـی نماینـده مـردم شهرسـتانهای جیرفـت وعنبرآبـاد بـا 
حضـور در دفتـر مهنـدس سـید رهام حسـینی مدیـر مخابرات 

منطقـه کرمـان دیـدار کرد.

در ادامـه ایـن دیـدار دکتـر اعظمی در جلسـه شـورای معاونین 
مخابـرات ایـن منطقـه حضـور یافـت .گفتنـی اسـت مهنـدس 
حسـینی مدیـر مخابـرات منطقـه کرمـان ضمـن گرامیداشـت 
دکتـر  از  )ع(  امیرالمومنیـن  شـهادت  وتسـلیت  قـدر  لیالـی 
اعظمـی نماینـده مـردم شهرسـتانهای جیرفـت وعنبـر آبـاد در 
مجلـس شـورای اسـامی بعنـوان منتخـب در یازدهمیـن دوره 
انتخابـات مجلس شـورای اسـامی  ابرازخرسـندی کـرد وگفت 
توانمنـد  انسـانهایی  افتخـار اسـت کـه در کنـار  باعـث بسـی 
همچـون شـما جهـت خدمت رسـانی بـرای مـردم ایـن منطقه 

گام برداریـم .
وی گـزارش مختصـری از اقدامـات  صورت گرفتـه در مخابرات 
منطقـه بیـان کـرد وگفت بـا توجه به وسـعت وپهناوری اسـتان 
کرمـان ، مخابـرات بـه عنـوان یک شـبکه پویـا وزنـده انجام به 
فعالیـت دار کـه حفـظ ونگهـداری آن وپایـداری ارتبـاط در این 
موقعیـت نقـش مهـم وبسـزایی را ایفـاد میکنـد وایـن امـر کار 

وتـاش مـا را در عرصـه ارتباطـات سـخت تر مـی نماید.
یـک سـری  وپایـداری  نگهـداری  بحـث  ایـن  کـرد  بیـان  وی 
مشـکات وایرادهایـی در زمینـه زیـر سـاختی دارد که بخشـی 
از آن بـه مجموعـه مخابـرات وبخـش دیگری مرتبط به مسـائل 
زیـر سـاختی اسـت کـه در ایـن راسـتا تعاماتی بیـن مجموعه 
مخابـرات وشـرکت زیـر سـاخت صورت گرفته اسـت تـا بتوانیم 
انشـاا... مشـکل قطـع ارتباط جنوب اسـتان و نقـاط انتهایی این 
اسـتان پهنـاور را بـه حداقـل برسـانیم با وجـود تمـام  فعالیتها،  
ایـن پایـان کار مـا نیسـت بلکـه آغـاز کار مـا مـی باشـد کـه با 
کمـک نماینـدگان ایـن مناطـق ودیگـر سـازمانها در جنـوب 
اسـتان کرمـان بتوانیـم مشـکات را بـه حداقل رسـاند واین امر 
میسـر نمـی باشـد مگر بـا نگاه جهـادی وبسـیجی وبا تـوکل به 
خداونـد متعـال قدمهـای موثری جهـت رفع موانع ایـن مناطق 
برداریـم . وی همچنیـن  بـا اشـاره بـه عـزم جـدی مخابـرات 
منطقـه کرمـان ونـگاه ویژه سـتاد در شـرکت مخابـرات ایران و 
حساسـیتهای مهنـدس صـدری  مدیـر عامـل شـرکت مخابرات 
ایـران درخصـوص ارتباطـی پایـدار نسـبت بـه حداقل رسـاندن 

مشـکات ارتباطـی  صحبتهایـی بیـان کرد. 
مهنـدس حسـینی همچنیـن ضمـن گـزارش از شـاخص هـای 
مخابراتـی شهرسـتانها جیرفـت وعنبرآبـاد پـروژه هـای انجـام 
و  نمـود  ارائـه  را  ایـن شهرسـتانها  اقـدام   در دسـت  و  شـده 
اظهـار داشـت: موانعـی در زمینـه اجـرای پروژهـای مخابراتـی 
را  هـا  سـازمان  و  هـا  نهـاد  سـایر  همـکاری  کـه  دارد   وجـود 
مـی طلبـد و در خواسـت پیگیـری  و مسـاعدت  در جهـت رفع 
ایـن موانـع را بیـان  نمودوتوضیحاتـی در راسـتای پروژه سـینا 
کـه تقویـت کننده زیرسـاخت هاسـت وباعـث پایـداری ارتباط 
مسـیر کرمـان جیرفت و جیرفـت بم و پروژه هـای uso موبایل 

مـی گـردد  ارائـه کردند.
مدیـر مخابرات منطقه  کرمان در پایان جلسـه دسـتور بررسـی 
و رسـیدگی درخواسـت روسـای  این شهرسـتان کـه به صورت 
ویدئوکنفرانسـی در جلسـه حضـور داشـتند  را صـادر نمـوده 
وگفـت : امیدواریـم بـا تـاش و کوشـش همـکاران مخابراتـی، 
بتوانیـم بـا تقویـت بیشـتر  زیرسـاختها درخصـوص ارتباطـی 
پایدار واسـتاندار د  نهایت خدمتگزاری به مردم شـریف اسـتان 

خصوصـا شهرسـتانهای جنوبـی   را داشـته باشـیم.
ادارات  وروسـای  سـتادی   مدیـران  جلسـه   ایـن  ادامـه  در 
شهرسـتانها جیرفـت وعنبرآبـاد  پـروژه هـای در دسـت اقـدام 
خـود را در خصـوص شهرسـتانها  جیرفـت وعنبـر آبـاد بیـان 
کـرده وگزارشـی از اقدامـات انجـام شـده تـا کنـون را ارائـه دادنـد. 
سـپس دکتـر اعظمـی نماینـده مـردم شهرسـتانهای جیرفـت 
وعنبرآبـاد ضمـن تقدیـر وتشـکر از مهنـدس حسـینی وتبریک 
عملکرد وی که بیانگر توانمندی های ایشـان اسـت بسـیار ابراز 
خشـنودی کـرد کـه در کنـار ایـن مجموعـه بتوانـد در جهـت 
بهبـود کیفیت ارتباطی در سـطح اسـتاندارد ومطلـوب  به مردم 

شهرسـتانهای جنـوب اسـتان کرمـان ارائـه نمایند .

پایش برخط مشترکین تحت حوزه 
عملیاتی شرکت توزیع نیروی برق 

جنوب استان کرمان

عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 
بـرق  نیـروی  توزیـع  شـرکت 
کرمان، ثمـره  اسـتان  جنـوب 

مدیـر دفتـر مدیریـت مصـرف شـرکت،بیان نمـود: بـه منظـور 
تحقـق برنامـه هـای اباغـی از سـوی شـرکت مـادر تخصصی 
توانیـر بـرای عبـور از پیـک بـار سـال ۹۹، چهـار نفـر نیـروی 
آمـوزش دیـده و مجـرب در قالـب شـرکت پیمانـکار، مشـغول 
الکتریکـی  انـرژی  مصـرف  پایـش  وظیفـه  و  شـدند  کار  بـه 
دارای کنتـور  فعالیـت شـرکت کـه  کلیـه مشـترکین حـوزه 
هوشـمند)فهام( می باشـند را بـر عهده دارنـد.وی تصریح کرد: 
بـا توجـه بـه ضوابـط اجرایـی پاسـخگوی بـار سـال ۹۹ کلیه 
مشـترکین کشـاورزی، صنعتـی، اداری،مولدیـن خـود تامیـن 
و CNGکـه بـا ایـن شـرکت تفاهـم نامـه را امضـا کننـد از 
طرحهای تشـویقی بهره مند می شـوند.ثمره خاطرنشـان کرد: 
ذخیـره عملیاتـی، جابجایـی تعطیات هفتگـی از روز جمعه به 
یکـی دیگـر از روزهـای هفتـه، کاهـش بـار برنامه ریزی شـده 
در سـاعات اوج بـار شـبکه، کاهـش قطـع بـار برنامـه ریـزی 
شده ۲۴ سـاعته و تعییـن سـاعت کار برنامـه ریـزی شـده از 
جملـه طـرح هایی می باشـند کـه صنایع مـی توانند بـا انعقاد 
تفاهـم نامـه بـا شـرکت توزیـع از طـرح هـای مذکور اسـتفاده 
نمایند.مدیـر دفتـر مدیریت مصرف در ادامه سـخنان خود بیان 
نمـود: همچنیـن مشـترکین پـر مصـرف خانگی و تجـاری نیز 
شناسـایی و در ایـن خصـوص به این مشـترکین اطاع رسـانی 
مـی گـردد کـه بیش از الگوی مصـرف در حال اسـتفاده از برق 
 می باشـند و بایسـتی در مصرف برق خود صرفه جویی نمایند.

وی همچنیـن خاطرنشـان کـرد: اگـر مشـترکین کشـاورزی از 
۱۵ خـرداد ماه لغایت ۱۵ شـهریور به مدت ۳۱ روز پیوسـته از 
سـاعت ۱۳ الـی ۱۷ موتـور پمپ های خود را خامـوش نمایند، 
عـاوه بـر عدم نیاز بـه پرداخت قبـوض برق خود پـاداش قابل 

توجهـی نیز توسـط شـرکت به ایشـان تعلق مـی گیرد.
ثمـره در ادامـه سـخنان خـود گفت: مشـترکین جهت کسـب 
اطاعـات بیشـتر بـرای اسـتفاده از تخفیفـات ارائـه شـده از 
سـوی ایـن شـرکت مـی تواننـد بـه مدیریت بـرق شهرسـتان 
خـود مراجعـه و تفاهـم نامـه همـکاری را امضـا نماینـد که در 
نهایـت از پـاداش هـای متنوع ارائه شـده توسـط شـرکت برق 

جنـوب اسـتان کرمـان بهـره مند شـوند.

عضـو کمیسـیون اقتصـادی مجلـس گفـت: بایـد کار کارشناسـی 
در ایـن زمینـه صـورت بگیـرد و محدودیـت های ناشـی 
از صـادرات محصـوات کشـاورزی در کشـور بـه حداقل 

برسـد.  ممکن 
دکترمحمدرضـا پورابراهیمـی در جلسـه شـورای اسـتانی گفـت و 
گـوی دولـت و بخـش خصوصـی با اشـاره به خسـارت هـای وارده 
ناشـی از شـیوع کرونا بـر واحدهای تولیـدی اظهار کرد: براسـاس 
مصوبـات سـتاد ملـی کرونـا، حـدود ۳ هـزار میلیارد تومـان تعهد 
بیمـه در زمینـه بیمـه بیکاری تا پایان اردیبهشـت امسـال اسـت.

وی در بخـش دیگـری از سـخنانش بـا اشـاره به مشـکات فروش 
محصـوات کشـاورزی بیـان کـرد: پیشـنهاد مـا ایـن اسـت کـه 
محدودیـت هـای ناشـی از صـادرات برای بـازه زمانـی کوتاه مدت 

یـک سـاله لغـو شـود و هیـچ وضـع تعرفـه ای صـورت نگیـرد تـا 
بتوانیـم صـادرات را جلـو ببریم.

ارائـه  دیگـر،  راهبـرد  کـرد:  تصریـح  پورابراهیمـی   دکتـر 
مشـوق هـای صادراتـی باشـد و مصادیـق مربوط به ایـن دو بخش 
را اتـاق بزرگانـی احصاء کنـد که در صورت تصویب سـتاد کرونای 
کشـور، اسـتان کرمان سـهم زیـادی از مصوبـات خواهد داشـت و 

ایـن موضوعات اهمیت زیـادی دارد.
نماینـده مـردم کرمـان و راور در مجلـس اظهـار کـرد: بایـد کار 
کارشناسـی در ایـن زمینه صـورت بگیرد و محدودیت های ناشـی 

از صـادرات محصـوات کشـاورزی در کشـور بـه حداقـل ممکـن 
. برسد

وی افـزود: محصـوات کشـاورزی اسـتان کرمـان سـهم مهمی در 
صـادرات غیرنفتـی کشـور دارد و کاهـش میـزان محدودیت های 

صادراتـی اهمیت زیـادی دارد.
بـه  مسـائل  از  بخشـی  اینکـه  بیـان  بـا  پورابراهیمـی   دکتـر 
سیاسـت هـای دولـت در تنظیـم بـازار برمـی گـردد، گفـت: باید 
دیپلماسـی اقتصـادی در نمایندگـی وزارت امور خارجه در اسـتان 

فعال شـود.

 عضو کمیسیون اقتصادی مجلس:
باید محدودیت های ناشی از صادرات محصوات کشاورزی به حداقل برسد

مدیـرکل امـور مالیاتـی اسـتان کرمـان از تمدیـد موعدهای 
مالیـات  قانـون  و  مالیـات هـای مسـتقیم  قانـون  در  مقـرر 
بـرارزش افزوده نسـبت بـه تسـلیم اظهارنامه هـای مالیاتی و 

رسـیدگی هـای مالیاتـی به مـدت دو مـاه و حداکثر تـا پایان 
شـهریورماه ۱399 خبـر داد.

بـه گـزارش روابـط عمومـی اداره کل امـور مالیاتـی اسـتان کرمـان، 
محمـد سـلمانی بـا اشـاره بـه مصوبـات هفدهمین جلسـه سـتاد ملی 
مدیریـت کرونـا کـه به تایید ریاسـت محتـرم جمهوری رسـیده و برای 
اجـرا ابـاغ شـده اسـت، گفـت: طبق ایـن مصوبـه موعدهای مقـرر در 
قانـون مالیـات هـای مسـتقیم و مالیـات بـرارزش افـزوده نسـبت بـه 
تسـلیم اظهارنامـه هـای مالیاتـی و رسـیدگی هـای مالیاتی کـه مهلت 
انقضـای آن از ۹۹/۲/۱ لغایـت ۹۹/۴/۳۱ بـوده اسـت، بـه مـدت دو ماه 
و حداکثـر تـا پایـان شـهریورماه سـال ۱۳۹۹ تمدیـد می شـود و کلیه 

احـکام قانـون مرتبـط، بـر ایـن تمدیـد مترتب می باشـد.
مدیـرکل امـور مالیاتـی اسـتان کرمـان افـزود: بـه ایـن ترتیـب بـرای 
مالیاتهـای  قانـون   ۱۰۰ مـاده  موضـوع  عملکـرد  اظهارنامـه  تسـلیم 
مسـتقیم، اشـخاص حقیقی یا صاحبان مشـاغل تا ۳۱ مرداد ماه سـال 
جـاری و اشـخاص حقوقـی و صاحبـان امـاک اجـاری جهـت تسـلیم 
اظهارنامـه مالیاتـی موضوع مـاده ۱۱۰ قانون مالیاتهای مسـتقیم تا ۳۱ 

شـهریور سـال ۹۹ مهلـت خواهند داشـت.

ایـن کـه طبـق مصوبـه سـتاد ملـی مدیریـت کرونـا،  بیـان  بـا  وی 
مهلـت تسـلیم اظهارنامـه مالیـات بـر ارزش افـزوده نیـز تمدیـد شـد، 
اظهارداشـت: باتوجـه بـه اینکه موعـد ارائـه اظهارنامه مالیـات برارزش 
افـزوده دوره بهـار ۱۳۹۹ تـا ۱۵ تیرمـاه اسـت، ایـن دسـته از مودیـان 
محتـرم نیـز تـا ۱۵ شـهریورماه ۱۳۹۹ مهلـت دارند اظهارنامـه مالیات 

بـر ارزش افـزوده ایـن دوره خـود را تسـلیم نماینـد.
سـلمانی تصریـح کـرد: رسـیدگی اظهارنامـه هـای مالیاتـی مربـوط به 
عملکـرد سـال ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ نیـز به مدت دو ماه تمدید خواهد شـد.

مدیـرکل امـور مالیاتـی اسـتان کرمـان همچنیـن خاطرنشـان کـرد: 
مهلـت تعییـن شـده در قوانیـن و مقـررات ناظـر بـر تشـکیل مجمـع 
عمومـی شـرکت هـای سـهامی عـام کـه تـا پایـان تیرمـاه ۱۳۹۹ باید 
مجامـع خـود را برگـزار نماینـد نیـز به مـدت ۲ مـاه تمدید می شـود.

وی بـا بیـان اینکـه سـقف مهلـت تـا ۳۱ شـهریور مـاه مـی باشـد، لذا 
مهلـت هـای مقرر بـرای آن گـروه ازمودیـان مالیاتی که مهلت تسـلیم 
اظهارنامـه مالیاتـی آنهـا ۹۹/6/۳۱ باشـد، بـا عنایـت بـه اینکـه سـقف 
مهلـت تـا پایـان شـهریورماه سـال جـاری می باشـد از مهلـت تمدیـد 

مقـرر ایـن مصوبـه برخـوردار نخواهـد بود.

مدیرکل امور مالیاتی استان کرمان خبرداد:
تمدید موعدهای مقرر در قوانین مالیاتی تا پایان شهریورماه99

مدیـرکل نوسـازی مـدارس اسـتان کرمـان بـا بیان 
اینکـه سـرانه فضـای آموزشـی کرمـان ۲۱۵ هـزار 
مترمربـع کمتـر از میانگیـن کشـوری اسـت گفـت: 
مهـر سـاخته  اول  تـا  ۴۰۰ کاس درس خیرسـاز 

می شـود. 
سـید محمـد واعظی نژاد با اشـاره به اینکـه از حدود 
پنج سـال گذشـته تا کنـون بیش از ۲ هـزار و ۵۰۰ 
تحویـل  اسـتان کرمـان  در  کاس درس خیرسـاز 
آمـوزش و پـرورش داده شـده اظهـار داشـت: تعهـد 
خیران مدرسه سـاز در اسـتان در سـال های گذشـته 

رشـد ۳۰۰ درصدی داشـته اسـت.
وی بـا بیـان اینکـه تعهـد خیـران در اسـتان کرمان 
۲۲ میلیـارد در سـال ۹6 بـوده و ایـن تعهـد بـه ۳۷ 
میلیـارد در سـال ۹۷ و در سـال ۹۸ بـه ۹۷ میلیارد 
رسـیده افـزود: پیش بینی می شـود کـه تعهد خیران 
مدرسه سـاز اسـتان در سـال جاری به ۲۰۰ میلیارد 

تومان برسـد.
مدیـرکل نوسـازی، توسـعه و تجهیز مدارس اسـتان 
کرمـان بـا عنـوان اینکـه در برنامـه اسـت کـه هزار 
تحویـل  امسـال  پایـان  تـا  خیرسـاز  درس  کاس 

آمـوزش و پـرورش داده شـود گفـت: از ایـن تعـداد 
۴۰۰ کاس درس تـا اول مهرمـاه و برای آغاز سـال 
تحصیلـی جدیـد به آمـوزش و پـرورش تحویل داده 
می شـود.وی بـا ابـراز امیـدواری از اینکـه با سـاخت 
هـزار کاس درس جدیـد تـا پایان سـال جـاری در 
اسـتان بخشی از مشـکات آموزش و پرورش استان 
کرمان حل شـود افزود: سـال گذشـته نیـز با کمک 
خیـران ۳۰۰ کاس درس سـاخته و تحویل آموزش 

و پرورش داده شـده اسـت. 
واعظی نـژاد بـا بیـان اینکـه سـرانه فضای آموزشـی 

اسـتان کرمان نسـبت به میانگین کشـوری پایین تر 
اسـت گفـت: ۲۱۵ هزار مترمربع مدرسـه در اسـتان 
فضـای  سـرانه  میانگیـن  تـا  شـود  سـاخته  بایـد 
آموزشـی اسـتان کرمان به میانگین کشـوری برسد.

وی با اشـاره به سـیل ابتدای سـال جاری در اسـتان 
هـزار و ۵۳۵ کاس درس مـا آسـیب دیدنـد افـزود: 
بـه دنبـال ایـن هسـتیم تـا با مشـارکت خیـران و با 
کمـک دولـت بـرای ابتـدای سـال تحصیلـی جدید 
ایـن کاس هـا ترمیـم و تحویـل آمـوزش و پـرورش 

شوند. داده 

 مدیرکل نوسازی مدارس استان کرمان:
۴۰۰ کاس درس خیرساز تا اول مهر تحویل آموزش و پرورش استان کرمان می شود 

دکتـر اردشـیر سـعدمحمدی مدیرعامـل شـرکت ملـی 
صنایـع مـس ایـران بـا صـدرو پیامـی؛ ۲۷ اردیبهشـت 
مـاه؛ »روز ارتباطـات و روابط عمومـی« را گرامی داشـت.

متن پیام به این شرح است:
به نام خدا

»روز ملـی ارتباطـات و روابـط عمومـی« فرصتـی اسـت 
ارتباطـات  حـوزه  تاشـگران  زحمـات  از  تـا  ارزشـمند 
و روابـط عمومـی، کـه بـه تعبیـر مقـام معظـم رهبـری 
سـو  یـک  از  سـازمان  یـک  داخلـی  اوضـاع  نمایانگـر 
هسـتند،  نهـاد  آن  درون  مسـائل  کننـده  منعکـس  و 

شـود. قدردانـی 
فعـاان حـوزه ارتباطـات و روابـط عمومـی بـا قلـم خود 
وظیفـه خطیر آگاهی بخشـی و اطاع رسـانی را سـرلوحه 
فعالیت هـای خـود قرار داده انـد و این روزهـا این وظیفه 
مهـم را در در شـرایطی انجـام می دهند که رسـانه ها در 

شـبکه های مجـازی قارچ گونـه می روینـد و گاه بـر طبل 
اخبـار کـذب و دروغ می کوبنـد و گاه بر شـایعه پراکنی و 

انشـار اخبـار بی اصل و اسـاس. 
ولـی در ایـن میـان رسـانه هایی هسـتند کـه با چشـم و 
گـوش بـاز اقـدام بـه تولیـد محتـوا و بازنمایـی خدمات 
کـه  می کننـد  سـازمان هایی  و  بنگاه هـا  اقدامـات  و 
اسـت. آمـده  دسـت  بـه  تحریـم  سـخت  شـرایط   در 

بـدون شـک خدمـات و رکوردهـای تولیـد و توسـعه ای 
کـه شـرکت ملـی صنایع مـس ایران بـه عنوان پیشـران 
موتـور اقتصـادی کشـور در سـال رونـق تولید به دسـت 
آورد بـدون وجـود یـک روابـط عمومـی فعـال و پویا در 
سـطح جامعـه انعـکاس نمی یافـت و موجب ایجاد شـور 
و شـوق و امید در میان مردم عزیز کشـورمان نمی شـد.

روابـط عمومـی شـرکت ملی صنایـع مس ایـران بر خود 
ازم می دانـد کـه بـا تعهـدی مسـئوانه و بـا همـت و 

تاشـی مضاعـف در سـال جـاری کـه بـه نـام جهـش 
تولیـد مزیـن شـده اسـت بـا انعـکاس بـه موقـع اخبار و 
خدمـات کارگران و کارکنان صف و سـتاد کـه متعهدانه 
در مسـیر جهـش تولیـد گام بـر می دارنـد قـدم کوچکی 
در راسـتای فرمایشـات مقـام معظـم رهبـری در حـوزه 
جهـش تولیـد و ایجـاد تغییر محسـوس در زندگی مردم 

دارد. بر 
اینجانـب بـار دیگـر فـرا رسـیدن روز ارتباطـات و روابط 
عمومـی را به همه فعـاان روابط عمومی کشـور به ویژه 
کارمنـدان متعهـد و پرتاش روابط عمومی شـرکت مس 
و مجتمع هـای مس سرچشـمه، شـهربابک و سـونگون و 
باشـگاه های ورزشـی صنعـت مـس در اسـتان کرمـان و 
آذربایجـان شـرقی تبریـک می گویـم و بـرای همـه آنها 
و خانواده هـای گرانقدرشـان آرزوی بهروزی و تندرسـتی 

از درگاه خداونـد دارم.«

پیام تبریک مدیرعامل شرکت مس 
به مناسبت روز ارتباطات و روابط عمومی

وظیفه خطیر 
روابط عمومی 
در سال جهش تولید 

۳۰  اردیبهشــت مصــادف بــا روز ابــاغ سیاســت های کلــی 
ــی  ــوان روز مل ــه عن ــری ب ــم رهب ــام معظ ــوی مق ــت از س جمعی

ــید. ــت رس ــه ثب ــور ب ــمی کش ــم رس ــت در تقوی جمعی
در ایــن روز مقــام معظــم رهبــری بــا توجــه بــه اهمیــت مقولــه 
ــی  ــی، بالندگ ــه پویندگ ــه ب ــا توج ــی و ب ــدار مل ــت در اقت جمعی
ــاز و  ــه عنــوان یــک فرصــت و امتی ــی ب ــی جمعیــت کنون و جوان
ــاروری  ــرخ ب ــرخ رشــد جمعیــت و ن در جهــت جبــران کاهــش ن
ــاغ  ــت را اب ــی جمعی ــت های کل ــته، سیاس ــای گذش ــال ه در س
فرمودنــد و بــا در نظــر داشــتن نقــش ایجابــی جمعیــت در 
پیشــرفت کشــور، تاکیــد فرمودنــد کــه ازم اســت برنامــه ریــزی 
هــای جامــع بــرای رشــد اقتصــادی، اجتماعــی و فرهنگــی کشــور 

ــرد. ــام گی ــی انج ــت های جمعیت ــا سیاس ــب ب متناس

بیانات رهبر انقاب 
در خصوص افزایش جمعیت 

مســئله ی جمعّیــت کــه بجــد هــم مــورد بحــث و اختــاف نظــر 
در جامعــه اســت، مســئله ی بســیار مهّمــی اســت. 

ــه  ــرود ب ــد ب ــی کشــور، کشــور بای باشــک از نظــر سیاســت کلّ
ــدل.  ــول و معت ــو معق ــه بهنح ــت؛  البّت ــش جمعّی ــمت افزای س
ــی کــه وارد میشــود - کــه بعضــی  همــه ی اشــکاات و ایرادهای
ــل  ــم - قاب ــا دیدهای ــد م ــه مطــرح میکنن ــم ک از اشــکااتی را ه

ــت. ــخ دادن اس ــل پاس ــدن و قاب ــرف ش برط
متخّصصیــن و صاحبــان اندیشــه را بخواهیــد فکــر کننــد. فــرض 
ــی از  ــک یک ــب باش ــّن ازدواج؛ خ ــن س ــاا رفت ــًا ب ــد مث کنی
ــّن  ــن س ــاا رفت ــد، ب ــدود میکن ــاروری را مح ــه ب ــی ک چیزهای
ــد  ــه بای ــت ک ــی اس ــی از کارهای ــن یک ــب، ای ــت؛ خ ازدواج اس
ــاا  ــا ب ــور م ــّن ازدواج در کش ــرا س ــود. چ ــر بش ــور فک در کش
ــاله،  ــوزده س ــاله، ن ــاله، هجــده س ــده س ــوان هف ــر ج ــه؟ مگ رفت
ــی؟  ــی جنس ــی و غریزه ــاز جنس ــاء نی ــه اطف ــدارد ب ــاج ن احتی
ــه  ــد ک ــم. خــب، از آنطــرف میگوین ــن فکــر کنی ــه ای ــد ب ــا بای م
ــم  ــد؛ ببینی ــد ندارن ــد، درآم ــغل ندارن ــد، ش ــه ندارن ــا خان اینه
ــع  ــم جم ــا ه ــا ب ــی اینه ــه همه ــرد ک ــود کاری ک ــه میش چگون
بشــود. مــا نبایــد تصــّور بکنیــم کــه حتمــاً بایســتی یــک نفــری 
ــدداری  ــغل درآم ــک  ش ــد، ی ــته باش ــی داش ــی ِملک ــک خانه  ی
 داشــته باشــد، بعــد ازدواج بکنــد؛ نــه، ایــن قــرآن اســت ]کــه[ 

ــا مــا دارد اینجــور حــرف میزنــد.  ب
یعنــی همهــی آن گرههــای ذهنیــای را کــه وجــود دارد در ایــن 

ــی  ــما و همایش ــأن ش ــی ش ــد، یعن ــاز کنی ــما ب ــد ش ــه، بای زمین
از ایــن قبیــل، ایــن اســت کــه بایســتی ایــن کار فکــری و 
علمــی را بکنــد؛ یعنــی صرفــاً بیــان فکــر، بیــان خواســت و حّتــی 
شــعارهایی در ایــن زمینــه نباشــد. واقعــاً کار بشــود، کار فکــری 
ــت  ــش جمعّی ــات افزای ــت و موجب ــل کاهــش جمعّی بشــود؛ عوام
بهنحــو مطلــوب و بــا اعتــدال متناســب، درســت ســنجیده 

ــاع بشــوند ــا[ اقن بشــود، مطــرح بشــود ]ت
خدای متعال از مســلمانها خواسته که زیاد بشوند 

خــدای متعــال از مســلمانها خواســته کــه زیــاد بشــوند، افزایــش 
پیــدا کننــد. واقعــاً هــم ایــن جــور اســت کــه اگــر چنانچــه عــدد 
ــور  ــل کش ــامی مث ــور اس ــک کش ــاا در ی ــلمان -ح ــت مس ملّ
ایــران یــا در فضــای اســامی مثــل اّمــت اســامی- زیــاد باشــد، 
ایــن زمینــه و امــکان بــرای رشــد و تعالــی در آنهــا وجــود دارد؛ 
ــراً  ــح در آن قه ــراد صال ــت، اف ــاد اس ــّده زی ــه ع ــی ک ــی وقت یعن
انســانی  نیــروی  بیشــتر اســت،  زیادترنــد، توانایی هــا قهــراً 
ــه  ــر چنانچ ــت اگ ــی اس ــون طبیع ــن چ ــت؛ ای ــر اس ــراً راقی ت قه

ــع میشــود.  ــور واق ــم، مقه ــت ک ــاد باشــد. جمعّی ــت زی جمعّی
ــد،  ــادی دارن ــای زی ــه جمعّیته ــا آن کشــورهایی ک ــروز در دنی ام
بــه برکــت آن بــه خیلــی امکانــات دســت یافته انــد؛ چیــن یــک 
نمونــه  اســت، هنــد یــک نمونــه  اســت؛ بــا اینکــه مشــکاتی هــم 
دارنــد اّمــا در عیــن حــال خــود ایــن جمعّیــت زیــاد بــه عنــوان 
ــی  ــک ارزش بین الملل ــی، ی ــی، ارزش سیاس ــک ارزش اجتماع ی

ــرای آنهــا توانســته موّفقّیتهایــی را بــه وجــود بیــاورد.  ب
بنــا بــر ایــن نســل بایــد افزایــش پیــدا کنــد؛ اینکــه مــن تکــرار 

میکنــم، تأکیــد میکنــم، بــه خاطــر ایــن اســت.

کرمان، رتبه دوم کشور افزایش جمعیت فراموش نشود 
در پرورش گل محمدی

رییــس ســازمان جهــاد کشــاورزی اســتان کرمــان بــا اعــام 
ــرورش گل محمــدی را  اینکــه اســتان کرمــان رتبــه دوم پ
در کشــور دارد گفــت: امســال بیــش از ۷ هــزار تــن گل از 

باغ هــای اســتان برداشــت مــی شــود.

 اداره کل ثبت اسناد و اماک استان کرمان 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )8۴7276(

ــی  ــه مل ــت ۹6۳۹ و شناس ــماره ثب ــه ش ــی ب ــرکت تعاون ــماره دو بازنشســتگان کشــوری ش ــر ش ــرکت مســکن مه ــرات ش ــی تغیی آگه
۱۰6۳۰۱۵۴۹6۸ بــه اســتناد صورتجلســه هیئــت مدیــره مــورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۷ منضــم بــه نامــه شــماره ۹۹/۴۰۷ مــورخ ۹۹/۲/۱۵ اداره تعــاون کار و 
رفــاه اجتماعــی شهرســتان کرمــان الف-تعییــن ســمت مدیــران بــرای مــدت باقیمانــده : آقــای هدایــت الــه محســنی تکلــو کــد ملــی ۳۱۳۰۰۸۳۱۸۹ 
بــه ســمت رئیــس هیئــت مدیــره آقــای امیــر عیــش آبــادی کــد ملــی ۲۲۹6۹۵۳۳۸۷ بــه ســمت نائــب رئیــس هیئــت مدیــره آقــای مهــدی شــجاع 
حیــدری کــد ملــی ۲۹۹۳۹۴۴۳۲۰بــه ســمت منشــی هیئــت مدیــره آقــای امیــر عیــش آبــادی کــد ملــی ۲۲۹6۹۵۳۳۸۷ بــه ســمت مدیرعامــل 
ــرات, ســفته, چــک( و ســایراوراق بهــادار تعاونــی پــس از تصویــب  ب- کلیــه قراردادهــا , اوراق مالــی و اســناد تعهــدآور بانکــی و غیــره )اعــم از ب
هیئــت مدیــره بــا امضــای ثابــت آقــای امیــر عیــش آبــادی مدیرعامــل تعاونــی و بــه انضمــام یــک از دونفــر از اعضــای هیئــت مدیــره آقــای هدایــت 
الــه محســنی تکلــو )اعضــای هیئــت مدیــره( و مهــر تعاونــی اعتبــار دارد و کلیــه مــدارک عــادی و مکاتبــات بــا امضــای مدیرعامــل یــا رئیــس هیئــت 
مدیــره و مهرتعاونــی قابــل قبــول و معتبــر اســت. اداره کل ثبــت اســناد و امــاک اســتان کرمــان اداره ثبــت شــرکت هــا و موسســات غیرتجــاری 

کرمــان )۸۴۷۲۷6(
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شب قدر و تقدیر
با دل و جان و عملکرد مسلمان باشیم  شب قدر است و هم از قدرشناسان باشیم                            

 شب تقسیم مواهب ز خداوند آمد                                      ایق مهمانی حضرت سبحان باشیم
 در مسیری که خدا گفته قدم برداریم                                     عما در خط پیغمبر و قرآن باشیم
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از  ایــن یکــی از آخریــن پیام هــای اســماعیل پورخســرو، 
ــود. ارتــش فــدای ملــت یعنــی همیــن  ــاو کنــارک ب شــهدای ن
ــی همیشــه  ــان کــه میداننــد جانشــان در خطــر اســت ول جوان

ــد. ــر نیفت ــه خط ــا را ب ــت م ــا امنی ــتند ت می ایس

یاد یاران

ــون تعییــن  ــر آراء هیأت هــای  حــل اختــاف  موضــوع قان در اجــرای  مــواد مذکــور بدیــن وســیله  اماکــی  کــه براب
تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی  ناحیــه یــک  کرمــان  
تقاضــای ثبــت آن هــا پذیرفتــه و ادامــه عملیــات ثبتــی آن هــا مطابــق قانــون مذکــور تجویــز گردیــده اســت، بــه ترتیــب 
شــماره پــاک فرعــی از اصلــی  و بخــش محــل  وقــوع  ملــک و مشــخصات مالــک یــا مالکیــن ) متقاضیــان ثبــت ( واقــع 
در بخش هــای  )1-4-8(  ثبتــی شهرســتان کرمــان  بــه شــرح ذیــل آگهــی  می شــود تــا  در صورتــی کــه  شــخص  یــا 
اشــخاصی  نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضیــان اعتراضــی داشــته باشــند بتواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی 
بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید، ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم 
اعتــراض، دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد. بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و 
عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد. شــایان ذکــر اســت صــدور و تســلیم ســند 

مالکیــت بــر اســاس قانــون مذکــور مانــع مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نخواهــد بــود.
اماک تقاضای ثبت شده واقع در بخش 1 کرمان

27 فرعــی از 4250 اصلــی - آقــای عبــاس ســلیمانی پــور فرزنــد حســین بــه شناســنامه شــماره 227 صــادره از بــم 
در ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت 124/90 متــر مربــع بــه آدرس کرمــان خیابــان شــهدای خانــوک کوچــه 21 

منــزل دهــم خریــداری از محــل مالکیــت کیخســرو کیانیــان - ردیــف  0830
69 فرعــی از 4254 اصلــی - موسســه درمانــی خیریــه جــواد اائمــه بــه شناســه 10630006709 بــه نمایندگــی 
آقــای ســعید فغفــوری در ششــدانگ گاراژ ماشــین آات ســنگین مشــتمل بــر ســاختمان مســکونی و انبــار و نگهبانــی 
بــه مســاحت 3319/08 متــر مربــع بــه آدرس کرمــان بلــوار شــهدای خانــوک بیــن کوچــه 32 و 34 خریــداری از محــل 

مالکیــت موسســه خیریــه جــواد اائمــه - ردیــف  1476
ــان  ــه درفش ــای روح ال ــی - آق ــی از 4776 اصل ــده از 149 فرع ــزی ش ــی مج ــی از 4776 اصل 16623 فرع
ــه مســاحت 247/75  ــه ب ــاب خان ــان در ششــدانگ یکب ــه شناســنامه شــماره 15924 صــادره از کرم ــد حســین ب فرزن
متــر مربــع بــه آدرس کرمــان بزرگــراه آیــت الــه خامنــه ای کوچــه 5 ســمت چــپ خریــداری از محــل مالکیــت رســتم 

ــف  0256 ــان - ردی کیانی
16631 فرعــی از 4776 اصلــی مجــزی شــده از 88 فرعــی از 4776 اصلــی - خانــم زهــرا گریکــی پــور فرزنــد 
ــع  ــه مســاحت 148/23 متــر مرب ــه ب ــه شناســنامه شــماره 301 صــادره از کرمــان در ششــدانگ یکبــاب خان محمــد ب
بــه آدرس کرمــان خیابــان فیروزآبــاد کمربنــدی آیــت الــه خامنــه ای کوچــه 25 خریــداری از محــل مالکیــت فردیــن 

سروشــیان - ردیــف  0970
ــوج ا...  ــگ فی ــای فرهن ــی - آق ــی از 4776 اصل ــده از 87 فرع ــزی ش ــی مج ــی از 4776 اصل 16649 فرع
وردی فرزنــد احمــد بــه شناســنامه شــماره 2446 صــادره از کرمــان در ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت 192/35 
متــر مربــع بــه آدرس کرمــان کمربنــدی آیــت الــه خامنــه ای انتهــای کوچــه 27 خریــداری از محــل مالکیــت کامیــار 

ــف  0139 سروشــیان - ردی
16655 فرعــی از 4776 اصلــی مجــزی شــده از 130 فرعــی از 4776 اصلــی - آقــای غامرضــا مظفــری مقــدم 
فرزنــد محمدعلــی بــه شناســنامه شــماره 2506 صــادره از کرمــان در ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت 197/4 متــر 
مربــع کــه مــوازی 7/8 متــر مربــع از ششــدانگ عرصــه مــورد تقاضــا متعلــق بوقــف و در اجــاره نامبــرده قــرار دارد بــه 
آدرس کرمــان ابتــدای جــاده کوهپایــه بعــد از پمــپ گاز- خیابــان امــام ســجاد کوچــه 35 خریــداری از محــل مالکیــت 

اکبــر رشــید فرخــی - ردیــف  0694
16668 فرعــی از 4776 اصلــی مجــزی شــده از 203 فرعــی از 4776 اصلــی - آقــای حســین حــاج علیــزاده 

کوهپایــه فرزنــد داود بــه شناســنامه شــماره 10403 صــادره از کرمــان در ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت 195/3 
متــر مربــع بــه آدرس کرمــان بزرگــراه امــام رضــا کوچــه 9 خریــداری از محــل مالکیــت رضــا رشــید فرخــی - ردیــف  

1269
ــی - آقــای محمدعلــی شــیرانی  ــی از 4776 اصل ــده از 135 فرع ــزی ش ــی مج ــی از 4776 اصل 16669 فرع
فرزنــد احمــد بــه شناســنامه شــماره 1921 صــادره از کرمــان در ششــدانگ یکبــاب خانــه مشــتمل بــر طبقــه فوقانــی 
بــه مســاحت 259/3 متــر مربــع بــه آدرس کرمــان بلــوار آیــت الــه خامنــه ای کوچــه 33 منــزل دهــم ســمت راســت 

خریــداری از محــل مالکیــت ســیروس جمشــید و پرویــن و پــوران دخــت همگــی کاویانــی - ردیــف  701
ــودی  ــم محم ــم مری ــی - خان ــی از 4776 اصل ــده از 125 فرع ــزی ش ــی مج ــی از 4776 اصل 16675 فرع
خورنــدی فرزنــد علــی بــه شناســنامه شــماره 33 صــادره از راور در ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت 199/55 متــر 
ــان امــام ســجاد کوچــه 7 خریــداری از محــل مالکیــت ســید عبــاس عمرانــی - ردیــف   مربــع بــه آدرس کرمــان خیاب

1131
ــی  ــد صالح ــای وحی ــی - آق ــی از 4776 اصل ــده از 34 فرع ــزی ش ــی مج ــی از 4776 اصل 16868 فرع
درختنجانــی فرزنــد قاســم بــه شناســنامه شــماره 13 صــادره از کرمــان و خانــم اعظــم صادقــی زاده ســیمکی فرزنــد 
محمــد بــه شناســنامه شــماره 2980261483 صــادره از کرمــان بالمناصفــه در ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت 
315/37 متــر مربــع بــه آدرس کرمــان بلــوار آیــت الــه خامنــه ای جنــب تکیــه علــی اصغــر خریــداری از محــل مالکیــت 

ــای  1200 و 1201 ــی - ردیف ه ــید فرخ ــد رش محم
16877 فرعــی از 4776 اصلــی مجــزی شــده از 11 فرعــی از 4776 اصلــی - آقــای حســین غامحســین نــژاد 
معصومــی فرزنــد کرامــت بــه شناســنامه شــماره 61 صــادره از کرمــان در ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت 190 
ــداری از محــل مالکیــت کیخســرو  ــان ســجادیه حــد فاصــل کوچــه 13 و 14 خری ــه آدرس کرمــان خیاب ــع ب متــر مرب

کیانیــان فرزنــد رســتم - ردیــف  1060
4450 فرعــی از 4809 اصلــی - آقــای مهــدی اســامی کوهپایــه فرزنــد محمــد بــه شناســنامه شــماره 448 صــادره 
از کرمــان در ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت 211/8 متــر مربــع بــه آدرس کرمــان خیابــان مهدیــه کوچــه 48 
ســمت راســت خریــداری از محــل مالکیــت کیاندخــت کیانیــان فرزنــد کیخســرو و گوهربانــو سروشــیان فرزنــد دینیــار 

و بانــو سروشــیان فرزنــد فریــدون - ردیــف  0967
اماک تقاضای ثبت شده واقع در بخش 4 کرمان

284 فرعــی از 1 اصلــی - خانــم پــوران محمــدی نــژاد ابراهیــم آبــادی فرزنــد محمــود بــه شناســنامه شــماره 421 
صــادره از رفســنجان در ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت 254/93 متــر مربــع کــه مــوازی 112/06 متــر مربــع از 
ششــدانگ عرصــه مــورد تقاضــا متعلــق بوقــف و در اجــاره نامبــرده قــرار دارد بــه آدرس کرمــان بلــوار قائــم جــاده شــرف 

آبــاد کوچــه 3 خریــداری از محــل مالکیــت مهــدی و اکبــر نصیــری پــور - ردیــف  6087
ــادره از  ــماره 2701 ص ــنامه ش ــه شناس ــوکل ب ــد ت ــور فرزن ــااری پ ــته س ــم شایس ــی - خان ــی از 1 اصل 393 فرع
بندرعبــاس در ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت 92 متــر مربــع کــه مــوازی 39/96 متــر مربــع از ششــدانگ عرصــه 
ــان پرویــن اعتصامــی  ــاد خیاب ــه آدرس کرمــان شــرف آب مــورد تقاضــا متعلــق بوقــف و در اجــاره نامبــرده قــرار دارد ب

خریــداری از محــل مالکیــت علــی اکبــر نصیــری - ردیــف  0401
6093 فرعــی از 4 اصلــی - آقــای امیــر احمــدی نــژاد فرزنــد احمــد بــه شناســنامه شــماره 1824 صــادره از کرمــان 
ــع از ششــدانگ  ــر مرب ــوازی 40/47 مت ــه م ــع ک ــر مرب ــه مســاحت 240 مت ــن ب ــر زمی ــاق مشــتمل ب در ششــدانگ ات
عرصــه مــورد تقاضــا متعلــق بوقــف و در اجــاره نامبــرده قــرار دارد بــه آدرس کرمــان بلــوار امــام حســن مجتبــی کوچــه 

8 خریــداری از محــل مالکیــت احمــد آشــورزاده - ردیــف  8603
ــه شناســنامه شــماره 407 صــادره از  ــد محمدحســین ب ــان فرزن ــی عقابی ــای مجتب ــی - آق ــی از 5 اصل 5441 فرع
کرمــان در ششــدانگ انبــار بــه مســاحت 1700/5 متــر مربــع بــه آدرس کرمــان بلــوار شــهید صدوقــی کوچــه 8 پــاک 

20 خریــداری از محــل مالکیــت اختــر کرباســی - ردیــف  1283
5056 فرعــی از 6 اصلــی - آقــای محمدرضــا قاســمی فرزنــد حســن بــه شناســنامه شــماره 34 صــادره از رفســنجان 
ــر  ــوازی 237/43 مت ــع کــه م ــر مرب ــه مســاحت 255/3 مت ــی ب ــر طبقــه فوقان ــه مشــتمل ب ــاب خان در ششــدانگ یکب
مربــع از ششــدانگ عرصــه مــورد تقاضــا متعلــق بوقــف و در اجــاره نامبــرده قــرار دارد بــه آدرس کرمــان خیابــان امــام 

جمعــه کوچــه 24 پــاک 20 - ردیــف  0566
5768 فرعــی از 10 اصلــی - آقــای ایــرج عبــاس زاده فرزنــد علــی بــه شناســنامه شــماره 988 صــادره از فهــرج در 
ششــدانگ یکبــاب خانــه مشــتمل بــر طبقــه فوقانــی بــه مســاحت 142/2 متــر مربــع کــه مــوازی 24/55 متــر مربــع از 
ششــدانگ عرصــه مــورد تقاضــا متعلــق بوقــف و در اجــاره نامبــرده قــرار دارد بــه آدرس کرمــان بلــوار جمهــوری خیابــان 

کمیــل کوچــه 23 اولیــن کوچــه خریــداری از محــل مالکیــت برفعلــی ایرانمنــش - ردیــف  10023
5784 فرعــی از 10 اصلــی - خانــم طیبــه ابراهیمــی توتکــی فرزنــد محمــد بــه شناســنامه شــماره 1938 صــادره 
از کرمــان در ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت 148/86 متــر مربــع کــه مــوازی 25/70 متــر مربــع از ششــدانگ 
ــام حســن کوچــه 39  ــوار ام ــان بل ــه آدرس کرم ــرار دارد ب ــرده ق ــف و در اجــاره نامب ــق بوق ــورد تقاضــا متعل عرصــه م

ــد رســتم - ردیــف  1016 ــرزو زعیــم فرزن خریــداری از محــل مالکیــت ب
3984 فرعــی از 13 اصلــی - آقــای مهــدی ایرانمنــش فرزنــد رمضــان بــه شناســنامه شــماره 7083 صــادره از کرمــان 
در ششــدانگ یکبــاب ســاختمان بــه مســاحت 164/7 متــر مربــع کــه مــوازی 41/18 متــر مربــع از ششــدانگ عرصــه 
مــورد تقاضــا متعلــق بوقــف و در اجــاره نامبــرده قــرار دارد بــه آدرس کرمــان بلــوار جمهــوری خیابــان صادقیــه انتهــای 

کوچــه 17 خریــداری از محــل مالکیــت فاطمــه آیــت اللهــی موســوی - ردیــف  1328
ــادره از  ــماره 16769 ص ــنامه ش ــه شناس ــود ب ــد محم ــی فرزن ــد زندوکیل ــای حام ــی - آق ــی از 17 اصل 406 فرع
کرمــان در ششــدانگ یکبــاب کارگاه بــه مســاحت 1600/73 متــر مربــع بــه آدرس کرمــان بزرگــراه آیــت الــه هاشــمی 
رفســنجانی -  روســتای ســعادت آبــاد - تکیــه ابوالفضــل خریــداری از محــل مالکیــت حــاج عبــاس علــی پــور کرمانــی 

ــف  0743 - ردی
اماک تقاضای ثبت شده واقع در بخش 8 کرمان

980 فرعــی از 21 اصلــی مجــزی شــده از 194 فرعــی از 21 اصلــی - آقــای شــهرام پارســامطلق فرزنــد جــواد 
بــه شناســنامه شــماره 591 صــادره از جیرفــت در ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت 571/70 متــر مربــع بــه آدرس 
کرمــان روســتای هوتــک انتهــای خیابــان ســجادیه خریــداری از محــل مالکیــت حســن مایــی و ســکینه میراحمــدی 

- ردیــف  0285
14 فرعــی از 167 اصلــی - آقــای علــی نجاردرختنجانــی فرزنــد ماشــااله بــه شناســنامه شــماره 1 صــادره از کرمــان 
در ششــدانگ یکبــاب خانــه و بــاغ بــه مســاحت 682/52 متــر مربــع بــه آدرس کرمــان کوهپایــه روســتای درختنجــان 

خریــداری از محــل مالکیــت محمدعلــی روحــی - ردیــف  1079
تاریخ انتشار نوبت اول : شنبه 1399/02/27
تاریخ انتشار نوبت دوم : شنبه 1399/03/10

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

آگهی مرحله دوم سال 1399) منطقه یک کرمان ( - نوبت اول
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان کرمان

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

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

قدس مقدس
قدس ای )قبله( و محراب نخسـت دینم

تو را مشـمول عنایات خدا می بینم
سـرزمین تو شریف است و قداست دارد

که بسـی گنج تو در سینه امانت داری
خاکت آغوش رسـوان و بزرگان ماست

جانفشـانی به مسیر تو ز ایمان ماست
تو چو جانی که حیاتم به وجودت بسـته

زخم از دشـمن دین بر بدنت بنشسته  
ولی طی می شـود ایام پر از درد و غم

می زند )امت اسـطوره( به دردت مرهم
به )ُدَول( چشـم ندوز که کمرت بشکسـتند 

ز )ملل( کار برآید که به پشـتت هسـتند
)دول مصر و سـعودی( و دگر نامردان

همه اضـاع )مثلث جنایتکاران(
)دشـنه ی دوست نما( را تو به پهلو داری

)نابرادر( زده بر پشـت تو زخم کاری
سـالها می گذرد جسم تو در زنجیر است

شـیر در سلسـله هم محترم است و )شیر( است
پرورش داده ای در دامن خود شـیران را

که کف دسـت گرفتند برایت جان را
عاقبت می شـکنی پشت )شب( و )استبداد(

که رها می شـوی از بند و بگردی آزاد
خاکـت از )روبه( و )کفتار( بگردد خالی

)طاهـر( و )مدفن( و هم )مقبره(ی )ابدالی(
صهیونیسـتها ز دفاع تو فراری بشوند

همچو )شـارون لعین( ای عماری بروند
می خورد بر تن پاکت ز مجاهد مسـواک

سـرزمین تو رها می شود از هر خاشاک
سـحر فتح و ظفر )شـب شکن( و نزدیک است

قلمم منتظر سـرودن تبریک است
انتظارش بسـر آید، بسراید تبریک

روز آزادی اَت از بند اسـارات نزدیک  
قفسـت می شکند بال و پرت واگردد

دشـمنت خوار و لگد خورده و رسوا گردد  
قدس ای قبله ی دیروز و، شـریف هر روز

احسـن الحال شود حال و ببینی نوروز
آسـمان تو دگر باره بگردد آبی

عـزت و امنیت دائم خود دریایی  
بگـذرد این همـه تلخی که به کامت کردند

وقت آن اسـت که ایام خوشت برگردند
چشـم )نقاش( به آینده ی تو خوشبین است

می شـوی فاتح و پیروزی تو شیرین است
 

غامحسین رضایی   

ΧϪࣥএ ජࡁॲ

مظلومیت بی مرز و خاموش 
ــو را  ــوش ت ــت خام ــان، مظلومی ــان جه ــه آزاداندیش ــدس، هم ای ق
فریــاد مــی کشــند، آنــان، کــودکان شــیرخوار تــو را دیــده انــد کــه 
بــه جــای آغــوش گــرم مــادر در آغــوش ســرد خــاک خفتــه انــد و 
ــه جــای حجلــه گاه عروســی، در حجلــه گاه  نیــز جوانانــت را کــه ب
ــه  ــد ک ــده ان ــی را دی ــی پدران ــان، درماندگ ــد. آن ــده ان ــرگ آرمی م

ــا گلولــه قســاوت  در کنــار خویــش بهتریــن گل هــای وجودشــان، ب
دشــمن پرپــر شــده اســت و مردمانــی کــه در بنــد اســارت دشــمن، 
ــتم  ــان، س ــوند. آن ــی ش ــخ م ــان تاری ــرگ صفت ــش گ ــی توح  قربان
ــون  ــان، کان ــای پلیدش ــا گام ه ــه ب ــد ک ــده ان ــی را دی ــه گان  پیش
وحــی خــدا را آلــوده انــد و جوانانــی را مــی شناســند کــه در تقابــل 

گلولــه هــای گــرم تفنــگ، تنهــا، ســنگ ســرد دارنــد. 
ای قــدس، اردوگاه هایــی کــه بــه آوارگانــت پنــاه داده، چفیــه هــای 
ــه  ــال هاســت ب ــه س ــه و آرامشــی ک ــگ خــون گرفت ــه رن ــی ک عرب
ســفر رفتــه اســت، همــه و همــه، مظلومیــت تــو را فریــاد مــی کننــد.

قدس، دفتر خونین شــجاعت و مقاومت اسامی است. 
ــی  ــادی ب ــدگار، فری ــن دفتــر، یادمــان حماســه ای مان هرگلبــرگ ای
کرانــه و مظلومیتــی بــی مــرز اســت. قــدس، قبلــه پیشــین مســلمانان 
ــا قــدس زیســته  و قلــب کنونــی آنــان اســت. مــا در طــول تاریــخ ب
ایــم و پاســدار قداســت قــدس بــوده ایــم. قــدس جغرافیــای عشــق، 

تاریــخ ایثــار و محــراب نیایــش هــای خونیــن اســت.
لیلة القدر تاریخ اسام

ــون  ــد: اکن ــی فرماین ــدس م ــاره روز ق ــری درب ــم رهب ــام معظ مق
ــل  ــام راح ــوی ام ــه از س ــان ـ ک ــارک رمض ــاه مب ــر م ــه آخ جمع
ــش روی  ــده ـ در پی ــده ش ــدس نامی ــه ا... روز ق ــا رحم ــم م عظی

ــت.  ماس
]بایــد[ روز قــدس را و همــه ایــن ایــام حســاس را کــه لیلــة القــدر 
تاریــخ اســام اســت، بــه بیــداری و هشــیاری بگذرانیــم و تــا مطلــع 
ــجاع و  ــت ش ــا مل ــلمان و مخصوص ــای مس ــت ه ــات مل ــر نج الفج

ــاش نکشــیم. ــوم فلســطین، دســت از ت مظل
ــز  ــدس نی ــن روز ق ــا در ای ــزرگ م ــت ب ــدوارم مل ــب امی ــن جان ای
ــا و راه  ــان ه ــود در خیاب ــه خ ــور یکپارچ ــا حض ــه ب ــد همیش مانن
ــاد رســا و غریــو رعدگــون  ــا محــل نمازهــای جمعــه، فری پیمایــی ت
خــود را بــه گــوش جهانیــان برســاند و تکــرار کنــد کــه امــت امــام 
خمینــی عظیــم، همــواره در کنــار فلســطین، و خصــم دشــمنان آن 

ــود.« ــد ب خواه
روز قدس، از دیدگاه امام خمینی)ره(

ــدس  ــاره چگونگــی گرامــی داشــت روز ق ــام امــت رحمــه ا... درب  ام
می فرمایند: » روز قدس، یک روز جهانی اســت. 

روزی نیســت که فقط اختصاص به قدس داشته باشد. 
مقابلــه  روز  اســت؛  مســتکبرین  بــا  مســتضعفین  مقابلــه   روز 
ــکا  ــکا و غیرآمری ــم آمری ــار ظل ــر فش ــه در زی ــت ک ــی اس ــت های مل

ــد. بودن
روزی اســت کــه بایــد مســتضعفین مجهــز بشــوند در مقابــل 

ــت  ــد.روزی اس ــاک بمالن ــه خ ــتکبرین را ب ــاغ مس ــتکبرین و دم مس
ــد.  ــد ش ــاز خواه ــن امتی ــن و متعهدی ــن منافقی ــه بی ک

متعهدیــن ایــن روز را روز قــدس مــی داننــد و عمــل مــی کننــد بــه 
ــا در  ــدرت ه ــا ابرق ــه ب ــی ک ــن ـ آنهای ــد و منافقی ــد بکنن ــه بای آنچ
زیــر پــرده آشــنایی دارنــد و بــا اســرائیل دوســتی ـ در ایــن روز بــی 

تفــاوت هســتند... 
بایــد همــان طــور کــه ایــران قیــام کــرد و دمــاغ مســتکبرین را بــه 
خــاک مالیــد و خواهــد مالیــد، تمــام ملــت هــا قیــام کننــد و ایــن 

جرثومــه هــای فســاد را بــه  زبالــه دان هــا بریزنــد.«
ــردم  ــژه م ــه وی ــان، ب ــتضعفان جه ــام مس ــود را از تم ــغ خ ــی دری ب

ــد.  ــی دارن ــام م ــطین، اع ــوم فلس مظل
امــروز از نظــر امــام خمینــی رحمــه ا...روز اســام و حکومت اســامی 
و روزی اســت کــه بایــد بیــرق جمهوری اســامی در سراســر کشــورها 
 افراشــته شــود و بــه ابرقــدرت هــا ایــن مطلــب تفهیم شــود کــه دیگر 

نمی توانند در ممالک اســامی ترک تازی کنند. 
ــر  ــا وه ب ــی ع ــی و مردم ــم اله ــت عظی ــن حرک ــرکت در ای ــا ش ب
بلنــدش  فرزانــه و خشنودســازی روح  پیــر  اجابــت دعــوت آن 
ــه  ــتمدیده ب ــوم و س ــردم مظل ــن م ــّق ای ــش را در ح ــت خوی حمای

ــم. ــی کنی ــام م ــان اع جهانی

 فلسطین پاره تن اسام است 

ــد.  ــون میزنن ــر کرم ــر پیک ــه و ب ــه دســت گرفت ــده ای چــوب حــراج ب ــه ع سالهاســت ک
ــاب  ــاب و کت ــی حس ــه ب ــهر ایق ــوا ای ش ــی می ــم. ور چ ــه بکنی ــونم نمیش ــش کارش ه
ــز بشــینه، هشــکی  ــار ســال پشــت می ــه فقــط میخــواد چه ــک مســئولی ک ــه ی باشــه ک
جلــودارش نباشــه و هــر کاری دلــش میخــواد میکنــه. خــدا شــاهده مــا از بــس گفتیــم، 
زبونمــون مــو در آورد. حرفمونــم خریــداری نــداره. مســئوا بااتــری هــم فقــط میشــنوند 
ــده  ــام ش ــون انج ــو کرم ــال ت ــد س ــن چن ــی ای ــه کارهای ــن. ی ــری نمیکن ــش جلوگی و ه
ــوان  ــه عن ــون رو ب ــم کرم ــون اس ــایدم بشــه ور خاطرش ــد. ش ــه ندارن ــا نمون ــو دنی ــه ت ک
بااتریــن رکــورد ثبــت جهانــی نوشــت. کجــای دنیــا غیــر از کرمــون یــه مســئول میتونــه 
مهمتریــن کــوه وســط شــهر بــه نــام کــوه صاحــب الزمــون )عــج( رو بــه قیمــت یــک دهنــه 
مغــازه بفروشــه بــه یــک موسســه مالــی و اعتبــاری و آب از آب تکــون نخــوره. مگــر ایــن 
کــوه مــال مســئول بــوده کــه فروختتــش. مگــر مســئول چنــد تــا عقــل داره کــه میتونــه 
بجــای یــک شــهر فکــر کنــه و بفروشــه و دســتور ســاخت هتــل بــاای کــوه بــده. خــدا 
ــل مســؤای  ــه مث ــا هــش مســئولی نمیتون ــرم. هــش جــای دنی ــه ســر شــاهد میگی رو ب
ــل بشــینن  ــاری مل ــی اعتب ــو دفتــر موسســه مال ــرن تهــرون ت شــهر کرمــون ور خیــزن ب
ــاره بشــن ور گــردن  ــا رو ببخشــند. بعدشــم ســوار طی و تنــد تنــد مــال و امــوال کرمونی
بیایــن خوشــگل تــو دفتراشــون بشــینن ور زمیــن. اونــم قــراردادای یکطرفــه ای کــه آدم 
بــه گمونــش میرســه تــو دوران مغــول زندگــی میکنــه نــه ســال 1399 شمســی. کجــای 
دنیــا ســراغ داریــد بعــد از شــهادت ســردار جهــان اســام از اســمش نــون در بیــارن. تــو 
ــه  ــه اســم حــاج قاســم ســلیمانی رو بدهنــد ب ــواری ب ــرار شــده یــک بل همیــن جلســه ق
ــی اعتبــاری ملــل بســازه. در عــوض ملکهــای دو طرفــش رو ور داره  همیــن موسســه مال
ــا. آی  ــگاری م ــاده ان ــن س ــز آدم ســوت میکشــه از ای ــه مغ ــو ک ــه. باب ور خــودش بفروش
ــرای خیلیــا منافــع  حــاج قاســم خــدا رحمتــت کنــه کــه نامــت هــم بعــد از شــهادتت ب
مالــی درســت کــرده. آغایــان بزرگــوار واقعــا اگــر شــهرداری کرمــون ایقــدر بــی پولــه کــه 
ــدون کنتــرل  ــون بســازه، خــوب نســازه. شــما کــه همــش میگیــن شــهر ب ــه خیاب نمیتون
ــب  ــی صاح ــون ب ــط بیاب ــرن ور وس ــون می ــین خودت ــو از او س ــه، حال ــزرگ میش داره ب
ــه یــک موسســه مالــی اعتبــاری هفــت پشــت  خیابــون میکشــید و تملکــش رو میدیــد ب
غریــب کــه زمینهــای کرمــون را صاحــب بشــه و خــدا تومــن بفروشــه. ور چــی شــما چــراغ 
ــه. مــا نفهمیدیــم شــما طــرف کرمــون  روشــن کنــو کوچــه شــدید و خامــوش کــن خون
هســتند یــا موسســه ملــل. ور چــی همیــن اان ایــن طرحتــون رو بــا مــردم کرمــون بــه 

ــون بســازید.  ــا پولــش خیاب ــا شــریک بشــن و شــما ب اشــتراک نمیگذاریــد ت
 شــما کــه ماشــاا... تجربــه دارید و خــوب میدونیــد هفت باغ رو چطــوری روی هــوا فروختن. 
ــرکت  ــه ش ــی دیگ ــش ور چ ــم دادین ــم رو ه ــاج قاس ــوار ح ــش، بل ــوه رو دادین ــو ک حال
تاریخــی فــرش کرمــون رو دادیــد. اونــم طــوری کــه آدم خجالــت میکشــه ور مــردم بگــه. 
کجــای تاریــخ ســراغ داریــد انبــوه امــاک و ســاختمانهای تاریخــی وســط شــهر رو مفتــی 
بدهنــد بــه یکــی و بگوینــد در عــوض بســازتش. ای بابــو آغــا ملــک تاریخــی رو میدیــن 
ــم. نصــف  ــی چــکار کنی ــی ســازیتش!! خــدا وکیل ــه م ــن خوشــالیم ک ــه خــودش میگی ب
کرمــون رو بخشــیدن بــه موسســه ملــل. مگــر چقــدر براتــون عزیــزه کــه اینقــده امتیــاز 

وشــش میدیــن. مــا کــه عقلمــون بــه ایــن قــراردادا نمیرســه. ولــی خــوب را میبریــم تــا 
ــه کــه برخــی  ــرا هــم یادمون ــان خوشــمزه. پیــش ت ــت بخــواد گنــگ هســتن و همزم دل
مســئوا بعــد از بازنشســتگی رفتــن تــو همیــن موسســه ملــل در جاهــای بــاا مشــغول بــه 
کار شــدند. از یــه طرفــم اگــه شــهرداری ایقــه فقیــره کــه نمیتونــه یــک خیابــون بســازه 
ــب  ــده. عجی ــا رو انجــام ب ــه کارای اون ــه ک ــت میکن ــه ادارات صحب ــا بقی ــره ب ور چــی می
ــای ورزشــی  ــل بســازه و زمینه ــده موسســه مل ــاش رو می ــه شــهرداری خیابون نیســت ک
محاتــش رو مــده خیریــه مشــیز از جنــس هفــت بــاغ بــا یــک تفکــر سیاســی و اجتماعــی 
خــاص بســازه. اون وخــت خــودش میــره تفاهــم نامــه همــکاری بــا دانشــگاه شــهید باهنــر 

و دانشــگاه تحصیــات تکمیلــی صنعتــی مــی بنــده. 
ــی و مرکــز جامــع پزشــکی هســته ای و تکمیــل  ــه ســاخت رادیوتراپ ــول کمــک ب ــازه ق ت
ــا  ــده و در جلســه ای ب ــور رو می ــی پ ــوژی بیمارســتان افضل ــد انکول ســاخت بخــش جدی
ــوزه  ــم م ــه میخواهی ــور میگ ــرق کش ــی جنوبش ــه مل ــناد و کتابخان ــز اس ــر کل مرک مدی
شــهرداری بســازیم. در حالــی کــه شــهر کرمــون مــث یــک گل پژمــرده و خــراب بــه حــال 
خــودش رهــا شــده. بــه نظــرم شــهرداری همــون مــوزه بــی بــی حیاتــی بــازار و حمــام تــه 
بــاغ لــه لــه و خیابونهــا و ســاختمانهای نیازمنــد مرمــت خــودش رو تمــوم کنــه، اصلــش 
نیــازی نیســت کــه کارای بقیــه ادارات رو انجــام بــده. واقعــا تــو کرمــون چــه خبــره کــه 
مــا کرمونیــا خبــر نداریــم. سالهاســت کــه هــر کاری دلشــون میخــواد مــی کنــن و هــش 
کاری از دســت مــا کرمونیــا ور نمیــاد. حرفمــون هــم خریــداری نــداره. جــای مــردم تــو 
ایــن رنــگ و لعــاب هفــت باغــی کجاســت. آقایــان بازرســی کل کشــور و جنــاب دادســتان 
ــم  ــکایت کنی ــاد ش ــات مردمنه ــب موسس ــم در قال ــی حاضری ــا حت ــت. م اان اول کار اس
ــاز باشــه. دیگــه آب از ســرمون گذشــته. خــدا شــاهده  ــرای پیگیــری ب ــا دســت شــما ب ت
ــن چــه  ــا میشــوند.  ای ــه م ــه باعــث خنــده آینــدگان ب ــودار و یکطرف ــن قراردادهــای ب ای
شهریســت کــه دســت مســئوانش آنقــدر بــاز اســت کــه شــهر را بــه کافــی بفروشــند و 
اتفاقــی نیفتــد. بدتــر از همــه دســت کــم گرفتــن مــا مــردم در اون جلســه موسســه ملــل 
بــوده. چــون آخــر جلســه از ایــن  موسســه تقدیــر کــردن کــه بــاای کــوه درخــت کاشــته. 
تــا اینطــوری مــردم هــم سپاســگزار موسســه ملــل شــوند و همــه چیــز بــه خیــر و خوشــی 
تمــوم بشــه. آی دنیــا چقــد نامــردی. آغــا نصــف بیشــتر ایــن درختــا رو مــردم و ورزشــکارا 

و گروههــای محیــط زیســتی کرمــون کاشــتند. 
ــش  ــن. اصل ــکر میکن ــل تش ــاری مل ــی اعتب ــه مال ــهر از موسس ــئوان ش ــت مس اون وخ
گیریــم کاشــته باشــن. مگــه هــر کــی چهارتــا درخــت کاشــت میــوا دار و نــدار کرمونیــا 
رو بــدن وشــش ببــره. اگــه ایطــوره اونایــی کــه جنــگل قائــم رو کاشــتند و ماهایــی کــه 

ایقــه ســالها هــر جــای خشــکی کنــار کــوه میبینیــم ســریع درخــت میکاریــم، چــی میــوا 
بهمــون بدهنــد. 

خــدا شــاهده دویســت برابــر ایــن مدعیــا درخــت کاشــتیم. هشــکی هــم نفهمیــد. کســی 
هــم وشــمون نگفــت دســتتون درد نکنــه. حالــو دونــی ابوالفضــل دو کلمــه حــرف حســاب 
ــه  بشــنوید. ور بعــدش اگــر دواســر خواســتن یــک جــای دیگــه رو هــم واگــذار کنــن. ی
ــه  ــی بهون ــید ور چ ــی پرس ــای کرمون ــرزا رض ــتگاه از می ــو بازداش ــو ت ــی بازج روزی وخت
دادی بــه دســت نایــب الســلطنه کــه گرفتــارت کنــه و شــاه کــش بشــی؟ میــرزا جــواب 
ــه ای و ســبزه  ــدون قلع ــوروز علیخــان می ــودم ن ــرای مســئوای شــهر شــده ب ــن ب داد م
ــد  ــخ داد »محم ــتند؟ پاس ــر کیس ــن دو نف ــید ای ــو پرس ــودی. بازج ــه محم ــان قلع قلیخ
اســماعیل خــان وکیــل الملــک حاکــم کرمــان هــر وقــت میخواســت بــرای دولــت خــرج 
ــت  ــاختگی درس ــی س ــر یاغ ــی دو نف ــدا یک ــره، ابت ــز بگی ــه از مرک ــد و بودج ــی کن تراش
ــاا  ــده، ح ــن ش ــا ام ــون ن ــت کرم ــپس میگف ــود. س ــی مینم ــت معرف ــه دول ــرد و ب میک

ــه ســزای عملشــون برســونیم.  ــا یاغــی هــا رو ب ــد ت بودجــه بدهی
همیشــه بــه همیــن بهونــه پــول جمــع میکــرد«. حالــو تــو ایــن دوره جــذب ســرمایه گــذار 
ــد  ــز نمیفهمن ــچ چی ــان هی ــردم کرم ــی م ــد مســئوای شــهرمون. گوی ــه جدی شــده بهون
و یــک موسســه مالــی و اعتبــاری میــوا انبــوه کــم کاریهــای مســئوان شــهر رو برطــرف 
ســازه و فرشــته نجاتــی بشــه بــر ناتوانایهــای کســانی کــه انتظــار فراوانــی از آنهــا میــره. 
خــدا بیامــرزه پــدر گنجعلیخــان حاکــم کرمــان در زمــان شــاه عبــاس رو. چارصــد ســال 
ــدون کمــک از  پیــش مهمتریــن مجموعــه اقتصــادی، تجــاری و گردشــگری کرمــان رو ب
ــم  ــکار هشــکی ه ــت. طلب ــاخت و رف ــه مشــیز س ــل و خیری ــاری مل ــی اعتب موسســه مال

نشــد، ور بچــه هــاش هــم هچــی باقــی نگذوشــت. 
 تــازه اون وخــت نــه عوارضــی بــود و نــه پروانــه ســاختی و نــه انبــوه زمینهــای 
بــی صاحبــی کــه هــر روز بــه بهانــه جــذب بودجــه بــرای ســاخت شــهر بــا قیمــت بــاا 
بــه فــروش برســند و نــه دو تــا معــدن بــزرگ مــس سرچشــمه و گل گهــر ســیرجون ور 
بیــخ گوشــمون. کام آخــر اینکــه خــدا شــاهده زشــته مســئوان دوران ســتم شــاهی هــم 
ــران  ــای گ ــد و قبره ــگل رو قبرســتون کنی ــم قبرســتون و شــما جن ــگل بســازند و ه جن
بفروشــید. کــوه محــل تفریــح عمــوم مــردم کرمــون و میــراث تاریخــی رو بفروشــید و جای 
تفریــح و ورزش مــردم رو تبدیــل بــه ملــک خصوصــی و هتــل ســازی کنیــد، بــه نــام حــاج 
قاســم ســردار بــزرگ جهــان اســام خیابــان درســت کنیــد و همــان ابتــدا دو طرفــش رو 

ــد.  ــاد انجــام دهی ــک شــوید و هــر کاری از دســتتون ور می مال
شــرکت فــرش رو مفتــی بدهیــد تــا بســازن و تملــک کننــد. مــا 
کــه نمیفهمیــم کرمــون عزیزمــون ور کــدوم ســین داره میــره و 

جــای مــا مــردم کجــای بــازی شماســت. 
همشهریای عزیزم بر عزت باشید. 

نویســنده : منصور ایران پور ) پژوهشگر و کرمانشناس (

 قابل توجه شهرداری و شورای شهر کرمان 

 چوب حراج ور اموال کرمون

نظــام  دغدغــه  گفــت:  مقــدم  احمدعلــی 
جمهــوری اســامی افــرادی هســتند کــه از 
ــف  ــای مختل ــورت ه ــه ص ــا ب ــت کرون وضعی
ــد، از  ــا دچارمشــکل شــده ان ــده و ی ــه دی صدم
ــا مشــکات  ــد ت ایــن رو تدابیــری اندیشــیده ان
آنهــا مرتفــع شــود، ایــن همــان درســی اســت کــه اســام و معــارف دینــی بــه مــا آموختــه 
اســت. احمــد علــی مقــدم عضــو شــورای مرکــزی حــزب موتلفــه اســامی در ارتبــاط بــا 
فرمــان رهبــر معظــم انقــاب مبنــی بــر انجــام رزمایــش کمــک مومنانــه  گفــت: باتوجــه 
ــی، بســیاری از  ــات ناشــی از آن و ســخت شــدن شــرایط زندگ ــا، تبع ــت کرون ــه وضعی ب
ــه ویــژه در مــاه مبــارک رمضــان  ــه و مواســات ب ــه فرمــان کمــک مومنان افــراد جامعــه ب
ــه فرمایشــات  ــا لبیــک ب ــردم ب ــزود: م ــد.وی اف ــاق و ایثاراســت، عمــل کردن ــاه انف کــه م
مقــام عظمــای وایــت و اطاعــت پذیــری از ایشــان، بــا اجــرای رزمایــش همدلــی، کمــک 

ــیدند. ــوش درخش ــدد خ ــای متع ــرارگاه ه ــاد ق ــه و ایج مومنان
حرکت مشــتاقانه مردمی در راستای تحقق مطالبات مقام معظم رهبری

ــیج  ــن بس ــا ای ــردم ب ــرد: م ــان ک ــامی بی ــه اس ــزب موتلف ــزی ح ــورای مرک ــو ش عض
ــت  ــر وای ــع ام ــه رکاب، مطی ــا ب ــه پ ــه همیش ــد ک ــان دادن ــابقه نش ــم س ــی و ک همگان
ــردم  ــد م ــان فرمودن ــی را بی ــه ایشــان مطلب ــان ک ــر زم ــری هســتند، هرکجــا و ه و رهب
مشــتاقانه و بــا تمــام وجــود پــای کار بــوده و هرچــه در تــوان داشــتند در طبــق اخــاص 

نهــاده تــا مطالبــات مقــام معظــم رهبــری محقــق شــود.مقدم مطــرح کــرد: در عمــر 41 
ســاله انقــاب ثابــت شــد کــه ملــت ایــران هــر تهدیــدی را تبدیــل بــه فرصــت کــرده و 
ــه ارمغــان آورده و دنیــا  ــرای نظــام جمهــوری اســامی ب موفقیــت هــای چشــمگیری را ب

ــد.  ــرده ان را شــگفت زده ک
ــه فرصــت  ــل ب ــران را  تبدی ــه خــاک ای ــی و تجــاوز ب ــد نظام ــا تهدی ــادآور شــد: م وی ی
ــا اکنــون  ــم، ام ــاج اســلحه بودی ــی محت ــان شــروع جنــگ تحمیل ــم، در حالیکــه زم کردی

ــه مطــرح هســتیم. ــدرت در منطق ــر ق ــوان اب ــه عن ــی ب ــی و نظام درحــوزه دفاع
تبدیل تهدیدهای تحریم به فرصت، خیال های دشــمنان را باطل کرد

ــای  ــم ه ــال تحری ــرد: در اعم ــراز ک ــان اب ــتان کرم ــامی اس ــه اس ــزب موتلف ــر ح دبی
ــواب و  ــرار دارد، خ ــکار ق ــکای جنایت ــا آمری ــتکبران، در راس آنه ــد مس ــه و تهدی  ظالمان
ــه دانــش و  ــکا ب ــا ات ــران ب ــد تعبیــر نشــد و ملــت ای ــرای ایــران دیدن خیــال هائــی کــه ب
تــوان خــود تمامــی تهدیــد هــای تحریــم را در ایــن 41 ســال گذشــته تبدیــل بــه فرصــت 
کــرده اســت.مقدم عنــوان کــرد: در بســیاری از بخــش هــا خودکفــا شــده ایــم، و اعمــال 
تحریمهــای ظالمانــه تنهــا 20 درصــد از اقتصــاد مــا را تحــت تاثیــر قــرار داده، در حالیکــه 

کــه تصــور آنهــا ایــن بــود کــه بــا اعمــال ایــن تحریــم هــا کشــور فلــج مــی شــود.
ــود  ــار و از خ ــا ایث ــگ ب ــان جن ــد بســیجیان زم ــای پزشــکی همانن ــه داد: نیروه وی ادام
گذشــتگی بــه مــدد مبتایــان بــه کرونــا بــه میــدان آمــده انــد و نمونــه ایــن ایثــار  را تــا 

ایــن حــد در هیــچ کجــای دنیــا نخواهیــد دیــد.

شــیوع کرونا فرصتی برای خودکفایی در تولید وسایل و تجهیزات پزشكی
دبیــر جبهــه پیــروان خــط امــام و رهبــری بیــان کــرد: بــا شــیوع ایــن ویــروس منحــوس 
بــاز هــم ایــن تهدیــد را بــه فرصــت تبدیــل کــرده و هــم اکنــون بــا اتــکا بــه تــوان داخــل، 
ــه در  ــاد جامع ــدت آح ــی، وح ــان، همدل ــش بنی ــای دان ــرکت ه ــگان و ش ــت نخب ظرفی
تولیــد مایــع ضدعفونــی کننــده، ماســک، وســائل و تجهیــرات پزشــکی  در دو مــاه گذشــته 

کامــا خودکفــا شــدیم.
دســت یاری گر نظام اسامی بر سر اقشار آسیب دیده از شیوع کرونا

ــرادی هســتند کــه از وضعیــت  مقــدم تاکیــد کــرد: دغدغــه نظــام جمهــوری اســامی اف
ــد، از ایــن رو  ــا دچارمشــکل شــده ان ــه صــورت هــای مختلــف صدمــه دیــده و ی ــا ب کرون
تدابیــری اندیشــیده انــد تــا مشــکات آنهــا مرتفــع شــود، ایــن همــان درســی اســت کــه 
ــی  ــن شــرایط بحران ــه داد: در ای ــه اســت.وی ادام ــا آموخت ــه م ــی ب ــارف دین اســام و مع
همــه افــرادی کــه تمکــن مالــی دارنــد بــه صــورت خودجــوش وارد میــدان شــده و هــر 
یــک بــه نوعــی درصــدد کاهــش صدمــات و مشــکاتی کــه بــه مــردم وارد شــده، کمــک 

مــی کننــد.
ســپاه و بسیج برای اجرای رزمایش مواسات شبانه روز تاش می کنند

ــه ویــژه نیروهــای ســپاه پاســداران  مقــدم یــادآور شــد: تمــام ارگان هــا و دســتگاه هــا ب
انقــاب اســامی، بســیجیان و جوانــان جــان برکــف بــا تمــام وجــود پــای کار آمــده انــد 
ــرای  ــد و در اج ــی کنن ــاش م ــی ت ــای مردم ــک ه ــع آوری کم ــرای جم ــبانه روز ب و ش
ایــن رزمایــش مشــارکت همــه جانبــه دارنــد. وی عنــوان کــرد: موتلفــه اســامی برحســب 
وظیفــه براســاس برنامــه هایــی کــه در مرکــز مطالعــات وب رنامــه ریــزی تنظیــم شــده 
امــر مواســات را اجرایــی کــرده و درحــوزه هــای مختلــف اعــم از جمــع آوری کمــک هــای 

مردمــی، بســته بنــدی و ایجــاد موکــب اقدامــات خوبــی انجــام داده اســت.

 دبیر حزب موتلفه اســامی استان کرمان مطرح کرد؛

 دست یاری گر نظام اسامی بر سر اقشار آسیب دیده از شیوع کرونا



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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اخبار شرکت معدنی و صنعتی گل گهر
توافق شرکت گل گهر با محیط زیست 

کرمان برای برنامه عملیاتی
 

ــی  ــی و صنعت ــرکت معدن ــل ش ــان مدیرعام ــدس مارحم مهن
گل گهــر بــا خانــم مهنــدس شــاکری مدیــرکل ســازمان حفاظــت 

ــرد. ــو ک ــدار و گفتگ ــان دی ــتان کرم ــت اس ــط زیس از محی
ــی و صنعتــی  ــل شــرکت معدن ــه گــزارش روابط عمومــی و امــور بین المل ب
ــای انجــام  ــات و برنامه ه ــن اقدام ــون آخری ــدار پیرام ــن دی ــر، در ای گل گه
شــده در حــوزه محیــط  زیســت توســط شــرکت معدنــی و صنعتــی گل گهــر 

بحــث و تبــادل نظــر شــد.

ــی و  ــرکت معدن ــت ش ــط زیس ــاله محی ــی ۴ س ــه عملیات ــن برنام همچنی
صنعتــی گل گهــر مطــرح و مقــرر گردیــد در قالــب طــرح جامــع محیــط 

ــردد. ــی گ ــه و اجرای ــر ارائ ــه گل گه زیســت منطق
ــه  ــه گندل ــی کارخان ــح آایندگ ــب تصحی ــذف ضری ــی ح ــرح پژوهش ط
ــت  ــورد موافق ــد و م ــرح ش ــه مط ــن جلس ــز در ای ــماره ۲ نی ــازی ش س

ــت. ــرار گرف ــن ق طرفی

مشکل گشا باشیم ...
چشــمان پــر امیــد زندانیــان نیازمنــد جرائــم غیــر عمــد ، در انتظــار 

شــکوفه هــاي مهــر شــما مــردم خیــر و نیکــوکار مــي باشــد .
در آزادی زندانیان غیرعمد سهیم باشیم .

جهــت پرداخــت کمــک هــای نقــدی خــود بــه ادرس زیــر مراجعــه 
نماییــد 

https://idpay.ir/setad-diyeh-kerman21-

از  گفــت:  کرمــان  اســتان  زندانهــای  کل   مدیــر 
کمــک هــای کوچــک ســتاد دیــه غافــل نشــویم همیــن 
ــی  ــاز م ــی را ب ــای بزرگ ــره ه ــای کوچــک گ ــک ه کم
ــی ودرد و  ــواده را از نگران ــک خان ــد ی ــی توان ــد و م کن

ــدان نجــات دهــد . ــج زن رن
ــلیت  ــا تس ــری ب ــت خب ــری«  در نشس ــان امی »رمض
ایــام شــهادت حضــرت علــی علیــه الســام اظهــار کــرد: 
نقــش زنــدان در امــر امنیــت جامعــه بــر کســی پوشــیده 
نیســت و زنــدان در کنــار ســایر دســتگاه هــای انتظامــی 
ــی را  ــه نگهــداری متهمــان و محکومان ــی، وظیف و امنیت
ــدان  ــه زن ــی ب ــام قضائ ــخیص مق ــه تش ــا ب ــه بن دارد ک

وارد مــی شــوند.
یــک  زنــدان،   ۱۰ کرمــان  اســتان  در  افــزود:  وی 

ــت  ــاح و تربی ــون اص ــک کان ــت و ی ــتگاه موق بازداش
داریــم کــه زنــدان بــرای جرائــم عمومــی و مــواد مخــدر 

ــت. اس
امیــری تصریــح کــرد: طــی یــک ســال گذشــته و 
درراســتای نــگاه رییــس قــوه قضائیــه بــه کاهــش 
جمعیــت کیفــری در بخــش هــای مختلــف، پنــج 
ــوج و  ــت، کهن ــم، جیرف ــان، ب ــت در کرم ــگاه موق اقامت
ــاز  ــا کســانی کــه نی ــم ت ــدازی کــرده ای ســیرجان راه ان
ــن  ــن آن در ای ــان تامی ــا زم ــد ت ــه دارن ــع وثیق ــه تودی ب
مراکــز نگهــداری شــده و بــه زنــدان معرفــی نمی شــوند.

ــرد:  ــان ک ــان بی ــتان کرم ــای اس ــدان ه ــرکل زن مدی
ــراد  ــن اف ــت وای ــوت اس ــه پایل ــن زمین ــان در ای کرم
ــگاه  ــه مــدت ۱۴ روز در اقامت ــگاری، ب ــدون انگشــت ن ب
ــه را بســپارند  ــت و وثیق ــا کفال ــی شــوند ت ــداری م نگه
یــا رضایــت شــاکی را اخــذ کننــد کــه در ایــن صــورت 
دیگــر بــا جرمــی کوچــک نــام زنــدان بــر پیشــانی افــراد 

ــود. ــی ش زده نم
ــای  ــگاه ه ــرد اقامت ــاه عملک ــه م ــه داد: در س وی ادام
موقــت در اســتان کرمــان، از ورود ۳۵۰ نفــر بــه زنــدان 
ــری شــد. ــی جلوگی ــوان زندان ــه عن ــا ب ــام آنه ــت ن و ثب

ــه  ــاره ب ــا اش ــری از ســخنانش ب ــری در بخــش دیگ امی
ــان  ــتان کرم ــد در اس ــم غیرعم ــان جرائ ــود زندانی وج

گفــت: در ســال هــای گذشــته کرمــان جــزو اســتان های 
ردیــف اول در بخــش آزادی زندانیــان جرائــم غیرعمــد و 

ــوده اســت. ــران ب کمــک خّی
مدیــرکل زنــدان هــا و اقدامــات تامینــی اســتان کرمــان 
تصریــح کــرد: تقریبــا یــک و نیــم درصــد از آمــار 
ــد از  ــم غیرعم ــه جرائ ــوط ب ــتان مرب ــای اس ــدان ه زن
جملــه بدهــکاران مالــی، نفقــه، مهریــه، خســارت هــای 

ــت. ــد اس ــبه عم ــای ش ــل ه ــی و قت کارگاه
ــرای  ــان ب ــون توم ــارد و ۸۳۰ میلی ــزود: ۱۰ میلی وی اف
ــران  ــم و انتظــار اســت خی ــاز داری ــراد نی ــن اف آزادی ای
و متدینــان ماننــد ســال هــای گذشــته بــه ســتاد دیــه 

ــد. کمــک کنن
ــارک  ــاه مب ــام م ــه در ای ــه اینک ــاره ب ــا اش ــری ب امی
رمضــان هرســاله زندانیــان جرائــم غیرعمــد امیــد دارنــد 
کــه آزاد شــوند، افــزود: علــی رغــم مشــکات ناشــی از 
 شــیوع کرونــا، مــردم ایــران و اســتان کرمــان بــا تدبیــر و 
برنامــه ریــزی در جمــع آوری کمــک هــا خــوب عمــل 
ــن  ــه، جش ــورت گرفت ــزی ص ــه ری ــا برنام ــد و ب کردن
گلریــزان امســال بــه صــورت غیرحضــوری، حضــور فردی 

ــود. ــی ش ــزار م ــازی برگ ــای مج ــق فض و از طری
ــا  ــواده ه ــراد و خان ــرای اف ــدان ب ــرد: زن ــار ک وی اظه
ــادی و ...  ــی، اقتص ــر روح ــای از نظ ــای زی ــارت ه خس

بــه وجــود مــی آورد و در کنــار فــرد زندانــی، خانــواده او 
ــود. ــی ش ــازات م بیشــتر مج

مدیــرکل زنــدان هــای اســتان کرمــان در پایــان گفــت: 
هــر هفتــه دو جلســه صلــح و ســازش در زنــدان کرمــان 
ــاش  ــاکیان ت ــت ش ــب رضای ــه جل ــزار و در زمین  برگ
مــی کنیــم کــه در ســال گذشــته بیــش از ۲۰۰جلســه 
صلــح و ســازش برگــزار و مبلــغ ۸۶ میلیــارد تومــان از 
ــا اعــام  شــاکیان تخفیــف گرفتــه شــد کــه شــاکیان ب

رضایــت، کمــک بزرگــی بــه ســتاد دیــه کــرده انــد.

مدیر کل اداره  زندانهای استان کرمان : 

از کمک های کوچک به ستاد دیه غافل نشویم 

بازدید مدیرعامل شرکت گل گهر از پروژه تیکنر مرکزی
مهنــدس مارحمــان مدیرعامــل شــرکت معدنــی 
و صنعتــی گل گهــر بــه همــراه جمعــی از معاونین 
ــزی  ــر مرک ــروژه تیکن ــرکت از پ ــران ش و مدی

مجتمــع گل گهــر بازدیــد نمــود.
ــرکت  ــل ش ــور بین المل ــی و ام ــزارش روابط عموم ــه گ ب
معدنــی و صنعتــی گل گهــر، پــروژه احــداث تیکنــر 
مرکــزی مجتمــع گل گهــر بــا هــدف بازیابــی آب از 
ــانتره  ــوط کنس ــعه خط ــای توس ــه طرح ه ــان باطل جری
مجتمــع تعریــف شــده اســت. ایــن پــروژه شــامل 
ــتگاه  ــک دس ــرای ی ــن و اج ــی، تامی ــی، مهندس طراح
ــاا و  ــه نشــینی ب ــرخ ت ــا ن ــای ب ــوع تیکنره ــر از ن تیکن

اجــزای وابســته می باشــد.
هــدف از احــداث ایــن پــروژه، آبگیــری از 
ــار  ــرآوری غب ــای ف ــق طرح ه ــه رقی باطل
کارخانــه تغلیــظ، فــرآوری غبــار تــه ریــز 
ســیکلون هــای کارخانــه تغلیــظ و باطلــه 
بازگشــت  و  کام  پلــی  توســعه  طــرح 
آب بازیابــی شــده بــه چرخــه تولیــد 

می باشــد.
همچنیــن پــروژه ارتقــا و بهبــود کیفیــت 
ــز  ــانتره ۵و۶و۷ نی ــد کنس ــوط تولی خط

ــت . ــرار گرف ــد ق ــورد بازی م

پــروژه احــداث خطــوط ۵و۶و۷ تولیــد کنســانتره گل گهــر 
ــنگ  ــانتره س ــن کنس ــون ت ــد ۶ میلی ــت تولی ــه ظرفی ب
ــات  ــف و عملی آهــن در ســال، در منطقــه گل گهــر تعری
اجرایــی آن از ســال ۱۳۹۰ آغــاز گردیــد و در حــال 
حاضــر هــر ســه خــط جدیــد در حــال تولیــد می باشــند. 
ــی  ــوط ط ــی خط ــت نام ــه ظرفی ــتیابی ب ــس از دس پ
ــی  ــی مبن ــر تصمیم ــرکت گل گه ــرداری، ش دوره بهره ب
ــن ســه خــط  ــد کنســانتره ای ــر افزایــش ظرفیــت تولی ب
ــن  ــون ت ــه ۸,۱ میلی ــی ب ــن فعل ــون ت ــد از ۶ میلی جدی
کنســانتره در ســال )هــر خــط تولیــد ۲,۷ میلیــون تــن 

ــود. ــاذ نم ــال( اتخ در س

بسمه تعالی
باسام و تحیت

جهانــی  روز  مــاه  اردیبهشــت   ۲۷
ــالروز  ــی س ــط عموم ــات و رواب ارتباط
گرامیداشــت جامعــه بــزرگ و جهانــی 
ارتبــاط و اصحــاب رســانه و تاشــگران 
و  عمومــی  روابــط  خطیــر  عرصــه 
تکریــم از نقــش آفرینــان، متخصصــان 

ــد. ــی باش ــه م ــن حرف ــاان ای و فع

و  مهــم  حیطــه  عمومــی  روابــط 
تخصصــی و قلــب تپنــده و جــان بخش 
ــا  و پــل ارتباطــی بیــن هــر ســازمان ب
ــت  ــه اس ــرون از آن مجموع ــای بی دنی
ــده  ــه خدمــات ارزن ــر ارائ کــه عــاوه ب
ــوان مدیریــت و  ــازوی پرت ــاارزش، ب و ب
برنامــه ریــزی در ســطح خــرد و کان 

ــد. ــی آی بشــمار م
ــازمانی  ــا س ــرکت و ی ــوع ش ــر ن در ه
ــش  ــد نق ــی توان ــی« م ــط عموم »رواب
کلیــدی در آفرینــش برنــد، هویــت 
یکپارچــه و رشــد برنــد ســازمان را 

ــد. ــرا نمای ــزی و اج ــه ری برنام
 نقشــی کــه برنــد در ســازمان ایفــا 
بخشــی  اســتحکام  کنــد،  مــی 
تقویــت  جــاری،  اصــول   بــه 
چشــم انــداز و اهــداف اســتراتژیک 

ســازمان اســت.
تاثیــر ژرف و عمیــق ایجــاد ارتباطــات 
منظــور  بــه  ای  رســانه  پوشــش  و 
ــان،  ــی انس ــع در زندگ ــت جام مدیری

فصل  ســر
اهمیــت تــاش 
و  عالمــان 
و  عامــان 
ــرم  ــی محت اهال
و  ارتباطــات 
ــی  ــط عموم رواب

بــوده، لــذا فرارســیدن روز جهانــی 
ارتباطــات و روابــط عمومــی را بــه 
همــه زحمتکشــان پرمهــر ایــن عرصــه 
ــزم در واحــد  بخصــوص همــکاران عزی
ــل  ــن المل ــور بی ــی و ام ــط عموم رواب
ــه  ــن و هم ــزرگ گهرزمی ــه ب مجموع
ــوص  ــه خص ــان ب ــان و یاورانش همراه
اصحــاب محتــرم رســانه تبریــک و 

نمایــم. مــی  عــرض  تهنیــت 
پیروز و سربلند باشید

علی اکبر پوریانی
مدیرعامل شرکت 

سنگ آهن گهرزمین

پیام تبریک مدیرعامل شرکت سنگ 
آهن گهرزمین بمناسبت روز جهانی 

»ارتباطات و روابط عمومی«

آگهي مناقصه عمومي شماره 99/3/ع
شـرکت معدنـي و صنعتـي گل گهـر )سـهامي عـام( در نظـر دارد »تأمیـن و تحویل یک دسـتگاه 
الکتروموتـورABB سـاخت فنانـد« مورد نیاز خود را به شـرح منـدرج در اسـناد مناقصه از طریق 
برگـزاري مناقصـه عمومي به شـرکت فروشـنده واجد شـرایط واگـذار نمایـد. لذا کلیـه متقاضیان 
مي تواننـد جهـت اخـذ اسـناد مناقصـه بـه آدرس الکترونیکـي WWW.GEG.IR  مراجعـه و 
اسـناد مذکـور را به همـراه فرم پرسشـنامه ارزیابـي تأمین کنندگان از قسـمت تأمیـن کنندگان و 

مشـتریان - مناقصـه ها دانلـود نمایند. 
مهلت تحویل پاکات سـاعت 9 الي 14 روز سه شنبه مـــورخ 99/03/13 در محـــل دفترکمیسیون 

معــامات مجتمع و یـا دبیرخانه دفتر مرکزی تهران مي باشـد. 

                                                                              مدیریت قراردادها و معامات
شرکت معدني و صنعتي گل گهر 

از اون جــای کــه مســئوای ســازمان صمــت کرمــون 
ــردم  ــکایتا م ــه ش ــیدگی ب ــرا رس ــن ۱۲۴ رو ب ــماره تلف ش
ــا  ــد. ام ــازار داده ان ــر ب ــارت ب ــی و نظ ــت گرونفروش از باب
همچــی کــه زنــگ میزنــی ور شــکایت، هــش کاری وشــت 
ــت  ــرن و وش ــت رو میگی ــه وقت ــدن. اا  اینک ــام نمی انج
ــی  ــه کــه وخت ــد. روش کار ایطوری دشــمن درســت میکنن
ــارن  ــون ور دارن بی ــم، وشــمون میگــن مدارکت ــگ زدی زن
طبقــه اول اداره صمــت قبــل از بنیــاد شــهید کرمــون. بــرا 
ــوا  ــوس. می ــه اتوب ــاد ن ــر می ــه تاکســی گی ــو ن ــن اوج رفت

ــری.  ــی ب دربســت کن
اونجایــم هــر چــی بیشــتر توضیــح میــدی بیشــتر وشــت 

مشــکوک میشــن. 
ایقــه بــا تردیــد بــه صحبتــات گــوش میــدن کــه از 
شــکایتت بگــذری و قضیــه رو فیصلــه بــدی بــری ور 
عقــب کارت. وقتــی پافشــاری میکنــی و فــرم شــکایت رو 
ــا  ــده م ــت رو ب ــی. دواســر وشــت میگــن مدارک ــر میکن پ
ــگ  ــو روت زن ــم جل ــم. همونجوی ــق میکنی ــون تحقی خودم
میزنــن ور گرونفــروش میگــن عــرض ســام و ادب داریــم. 
ببخشــین مزاحــم میشــیم یــک نفــر بــا ایــن مشــخصه هــا 
ــن.  ــرون فروخت ــش گ ــس رو وش ــون جن ــه فل ــده میگ اوم
ــا  ــت از م ــا دول ــه ای باب ــم میگ ــه. اون ــت میگ ــا راس آی
ــردم  ــم. م ــرون میخری ــم گ ــا خودمون ــه م ــت نمیکن حمای
ــره و از  ــاا می ــاعتی ب ــازار س ــو ب ــا ت ــن قیمت ــی میدون چ
ــاره وشــش  ــراز همــدرد دوب ایــن حرفهــا. اینایــم ضمــن اب
میگــن خــوب اگــه ایطــوره فاکتــور خریــد خــودت رو بیــار 
ــب  ــره ور عق ــم راضــی بشــه ب ــدا بدی ــده خ نشــون ای بن
ــاد.  ــذاره و نمی ــرار میگ ــی ق ــه روز ه ــا س ــم ت کارش. اون
چــون بلــده چــکار کنــه. مایــم میــوا دربســت کنیــم بریــم 

ــا اینکــه ســر وقتــش مــی بینــه دســت وردار  ورگردیــم. ت
نیســتیم و خســته نمیشــیم، اوســات بــا یــک فاکتــوری از 
شــرکتهای عمــده عرضــه جنــس تــو تهــرون میــاد. تهیــه 

ــداره.  ــش کاری ن ــور وش ــن فاکت ای
بــه مشــتری و دوســت چندیــن ســالش تــو تهــرون زنــگ 
ــم هــر  ــه  و وشــش توضیــح میــده چطــور شــده. اون میزن
فاکتــوری بخــواد بــراش میفرســته. چــون را میبــره خبــری 
ــه دگــه ور خاطــر صــد تومــن دویســت  نیســت و مالباخت
تومــن تــا ده میلیــون تومــن ور راه دادگاه تهــرون نمیــره. 
حالــو آقــای گرونفــروش فاکتــور رو ور میــداره میــاره اداره 
ــوم  ــی تم ــر و خوش ــه خی ــز ب ــه چی ــون هم ــت کرم صم
ــده خــدا گرونفروشــی  میشــه. ایجــو دیگــه میگــن اون بن
ــروش رو  ــت گرونف ــون وق ــی. چ ــکارم میش ــرده، بده نک
ــه  ــرایطیه ک ــا در ش ــیدگی کردنه ــوع رس ــن ن ــی. ای گرفت
ــه  ــی ک ــه جنس ــی مقایس ــی یعن ــردم گرونفروش ــر م از نظ
خریدنــد بــا دیگــر مغــازه هــا. ده تــا مغــازه میدهنــد نصــف 
قیمــت و ایــن مغــازه همــون جنــس رو داده دو برابــر 
ــون  قیمــت. از نظــر واحــد بازرســی ســازمان صمــت کرم

ــت.  ــی نیس ــل گرونفروش ای دلی
ــه. پــس اشــکالی  ــدن و گــرون فروختن دلیــل گــرون خری
ــی  ــی در بازرس ــر گرونفروش ــی تفک ــور کل ــه ط ــداره. ب ن

ونظــارت ســازمان صنعــت، معــدن و 
تجــارت کرمــون وجــود نــداره. فقــط 
دوبــاره مــال و وقــت مالباختــه تلــف 
ــره.  ــم نمیگی میشــه و نتیجــه ای ه
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