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پیام مشترک نماینده ولی فقیه در استان و استاندار کرمان به مناسبت سوم خرداد 

سوم خرداد، 
تجلی غیرت دینی و ملی فرزندان ایران است
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پیام مدیرعامل 
شرکت سنگ آهن گهرزمین 

بمناسبت فرارسیدن سوم خردادماه، 
 سالروز آزادسازی خرمشهر
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مدیرکل کمیته امداد استان کرمان 
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کار ارزنده دانش آموز کرمانی 

نسبت به جهاد گران 
عرصه سامت استان 
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 گفتگوی اختصاصی هفتواد با مدیر عامل سازمان  پسماند شهرداری کرمان 
مهندس ریاضی: 

شهروندان در ساعات مقرر زباله های 
خود را بیرون بگذارند 

*کرونا چالش اصلی زباله های شهری شده است
3

 Gک باKبا｢ Lbq HیjQ Hیi

آگهي تمدید مهلت تحویل پاکات مناقصه عمومي تجدید شده 
شماره 98/76/ع )نوبت دوم(

پیـرو درج آگهـي مناقصـه  و آگهي تمدید مهلـت تحویل پاکات مناقصه شـرکت معدنـي و صنعتي 
گل گهـر )سـهامي عـام( با موضـوع » انتخـاب پیمانـكار جامع پـروژه هـاي عمرانـي« و همچنین  
انتشـار اسـناد مناقصه از طریق وب سـایت این شـرکت بـه نشـاني WWW.GEG.IR  در بخش 
مشـتریان و تأمین کننـدگان )مناقصـه  هـا( به آگاهي مي رسـاند، مهلـت تحویل پـاکات مناقصه از 

روز چهارشـنبه مورخ 1399/03/07  به روز سـه شـنبه  مـورخ 1399/03/13 موکـول گردید. 

                                                                              مدیریت قراردادها و معامات
شرکت معدني و صنعتي گل گهر 

» عيد سعيد فطر،
 عيد آسودگي از آتش غفلت

 و رهایی از زنجير نفس برمسلمانان مبارک باد «
دبستان دخترانه غیرانتفاعی شهید مهدوی کرمان

خانواده ی محترم حسینی
مصیبـت وارده را بـه شـما تسـلیت عـرض نمـوده، و از خداونـد متعـال بـرای آن مرحوم 

آمـرزش و رحمـت، و بـرای شـما صبـر جمیـل و طـول عمـر باعـزت خواهانم.

شریک غم شما، غامحسین رضایی

هر که بیامد به جهان، بی گمان             غیر خدا، می رود از این جهانتسليت

نماینده مردم کرمان و راور
 در مجلس شورای اسامی:

بهره برداری از مجتمع 
آموزشی 40 کاسه 

شهید دادبین 
در کرمان 

2

2
روابط عمومی شرکت آب و فاضاب 
استان کرمان موفق به کسب عنوان 

»روابط عمومی خیلی خوب« استان شد
2
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                                    دزفول مقاوم

شهر دزفول با مقاومتش                              شهره به )شهر استقامت( شد
در زمان نبرد با )صدام(                               الگوی غیرت و شهامت شد

****                                             
غرق در خون شد و نشد تسلیم                     دشمنان را ز خاک خود رانده

به درک وصل شد )یزید عراق(               شهر در )خط کربا( مانده

                                            غامحسین رضایی - نقاش

 ایثار و مقاومت
باید که )مقاومت( نمود و )ایثار(  در راه عقیده و مرام و میهن   

جان را به کف دست گرفت و بیدار  خود را به فدای مذهب و ملت کرد   
** 

تا جامعه اش دچار بحران نشود  ایثار و مقاومت نیاز بشر است   
آن درد ز )جان نثار( درمان بشود گر حادثه ای و مشکلی پیش آمد    

غامحسین رضایی - نقاش

در نشسـت شـهردار کرمـان با مدیرکل بنیاد شـهید و امـور ایثارگران 
اسـتان، در خصـوص سـاخت زائرسـرا در محـدودۀ گلـزار شـهدای 
کرمـان گفت و گـو شد.شـهردار کرمـان در ایـن نشسـت بـا اشـاره بـه 

این کـه شـهدا، ِدیـن بزرگـی بـه گـردن همـۀ مـا دارنـد، گفـت: بایـد 
در راسـتای سـاماندهی گلـزار شـهدا و خدمت رسـانی هرچـه بهتر به 

خانواده هـای معظـم شـهدا گام برداریـم.
سـیدمهران عالـم زاده گلـزار شـهدا را نمـاد ترویـج فرهنـگ ایثـار و 
شـهادت و محـل درس گرفتـِن همـۀ ارادتمنـدان به شـهدا دانسـت و 
گفـت: حرکـت در جهـت اهـداف و آرمـان شـهدا یـک وظیفه اسـت.

وی از اختصـاص تلویزیـون شـهرِی محـدودۀ گلـزار شـهدا به صـورت 
امانـی بـه بنیـاد شـهید و امور ایثارگران اسـتان خبـر داد و گفت: این 
تلویزیـون شـهری بـرای امـور فرهنگی در اختیـار بنیاد شـهید و امور 

ایثارگـران قرار خواهـد گرفت.
مدیـرکل بنیـاد شـهید و امـور ایثارگـران اسـتان کرمـان نیـز در این 
نشسـت ضمـن تأکیـد بـر ضـرورت سـاماندهی و کیفیت بخشـی بـه 
بـرای  مهمـی  قـدم  شـهدا،  گلـزار  سـاماندهی  گفـت:  شـهدا   گلـزار 
خاطـرۀ  و  یـاد  نگهداشـتن  زنـده  و  شـهدا  جایـگاه  و  شـأن  حفـظ 

آن هاسـت. گروهـی افـزود: سـاماندهی گلـزار شـهدا و خدمت رسـانی 
بـه زائـران و خانواده هـای معظـم شـهدا، ازجملـه اقدامـات در زمینـۀ 

تکریـم مقـام و منزلـت شـهدا خواهـد بـود.
وی بـا بیـان این کـه خدمـت بـه شـهدا و خانواده های آن هـا را وظیفه 
و تکلیـف خـود می دانیـم، گفـت: بـا توجه به این که سـردار سـلیمانی 
یـک شـخصیت ملی و فراملـی و سیدالشـهدای جبهۀ مقاومت اسـت، 
شـاهد حضـور زائـران و مهمان هـای متعدد از شـهرهای و کشـورهای 
مختلـف بـرای زیـارت مزار سـردار سـلیمانی خواهیـم بـود؛ بنابراین، 
بـه یـک زائرسـرا نیاز داریـم تـا بتوانیم بهتر بـه زائران خدمت رسـانی 

. کنیم
ازم بـه ذکـر اسـت؛ در ایـن نشسـت بـرای اختصـاص زمینـی جهت 
سـاخت زائرسـرا در محـدودۀ گلـزار شـهدا به منظـور اسـکان زائـران 
گفت و گـو و مقـرر شـد در صـورت وجـود زمین مـورد نیـاز و تصویب 

شـورا، زائرسـرا در محـدودۀ گلزار شـهدا سـاخته شـود.

 شهردار کرمان  :
ساخت زائرسرا برای اسکان زائران گلزار شهدای کرمان و مزار سردار سلیمانی 

مدیـرکل کمیتـه امـداد امـام خمینـی)ره( اسـتان 
فطـره  زکات  تواننـد  مـی  مومنیـن  کرمـان گفـت: 
حسـاب  شـماره  بـه  واریـز  طریـق  از  را  خـود 
کارت  شـماره  و   ۲۲۰۳۱۳۶۱۰۵ تجـارت  بانـک 
کـد  و  تجـارت  بانـک   ۵۸۵۹۸۳۷۰۰۰۰۶۴۸۷۹

کننـد.  پرداخـت   *۵۰۳۴۸۸۷۷# دسـتوری 
»یحیـی صادقی« اظهار کرد: در سـال های گذشـته 
در روز عیـد فطـر کـه مصلـی محـل برگـزاری نمـاز 
عیـد بـود، هرکـدام از درب هـای ورودی مصلـی به 
مجموعـه هـای حمایتـی و خیریـه ها بـرای دریافت 

زکات فطـره اختصـاص داده می شـد.
وی افـزود: از دو سـال قبـل طرحـی را در شـورای 
ایـن  بـه  بخشـیدن  نظـم  بـرای  اسـتان  زکات 
فطـر طرحـی  عیـد  در  زکات(  آوری  مسـئله)جمع 
ارائـه کردیـم کـه براسـاس آن در دو سـال گذشـته 
دسـتگاه هـای جمـع آوری کننـده زکات بـه ازای 
حجـم فعالیـت در خدمـت بـه محرومـان درصـدی 
از زکات جمـع آوری شـده را دریافـت مـی کردنـد.

صادقـی با اشـاره به اینکـه کمیته امـداد اصلی ترین 
متولـی محرومیـن اسـت، تصریـح کرد: در دو سـال 
گذشـته در روز عیـد فطر همـکاران در پایگاه ها و با 
لبـاس متحدالشـکل شـورای زکات، اقـدام بـه جمع 
آوری زکات کـرده و بافاصلـه در محل مصلی زکات 
شـمارش و سـهم هـر دسـتگاه در اختیارشـان قـرار 
مـی گرفت.مدیـرکل کمیتـه امـداد اسـتان کرمـان 
بیـان کرد: امسـال بـه دلیل شـیوع کرونـا، نماز عید 
فطـر در مصلـی برگـزار نمـی شـود و اعام شـده در 
برخـی مسـاجد سـطح شـهر نمـاز برگـزار شـود که 
براسـاس جلسـه برگزار شـده با حضـور نماینده ولی 
فقیـه، قـرار اسـت طبـق هماهنگی دو سـال قبل در 

جمـع آوری زکات عمل شـود.
وی افـزود: بـه دلیـل پراکندگـی مسـاجد در شـهر، 
صنـدوق هـای متحدالشـکل پلمب شـده و با لوگوی 
شـورای زکات در محـل هـای برگـزاری نمـاز عیـد 
 فطـر یـا معابـر کـه پایـگاه دایـر شـود، اقـدام بـه 

جمع آوری زکات خواهند کرد.

صادقـی اظهـار کـرد: دسـتگاه هـای POS سـیار 
نیـز در اختیـار پایـگاه هـای جمـع آوری زکات قرار 
مـی گیـرد تا مـردم با خیـال راحت از طریـق کارت 

بانکـی زکات را پرداخـت کننـد.
وی تصریـح کـرد: همچنیـن مومنیـن مـی تواننـد 
بـه شـماره  واریـز  از طریـق  را  فطـره خـود  زکات 
شـماره  و   ۲۲۰۳۱۳۶۱۰۵ تجـارت  بانـک  حسـاب 
کارت ۵۸۵۹۸۳۷۰۰۰۰۶۴۸۷۹ بانـک تجـارت و کد 

کننـد. پرداخـت   *۵۰۳۴۸۸۷۷# دسـتوری 
مدیـرکل کمیتـه امـداد اسـتان کرمـان گفـت: نـرم 
افـزار ثنـا، سـکه و سـایت کمیته امـداد نیـز از دیگر 

روش هـای پرداخـت زکات اسـت.
وی گفـت: سـال گذشـته زکات فطـره جمـع آوری 
شـده در اسـتان کرمـان بیـش از ۳ میلیـارد و ۸۰۰ 
میلیـون تومـان و کفـارات نزدیـک بـه ۵۳۰ میلیون 
تومـان بـوده اسـت.صادقی درباره هزینه کـرد زکات 
فطـره افـزود: زکات جمـع آوری شـده مسـتقیما به 
 حسـاب نیازمنـدان و مددجویان کمیته امـداد واریز 

مـی شـود. وی در بخـش دیگـری از سـخنانش بیان 
کـرد: قـرار اسـت خیریـه هایـی کـه مـی خواهند از 
سـهم زکات فطـره بهـره مند شـوند، اطاعـات افراد 
نیازمنـد که تحت پوشـش کمیته امداد و بهزیسـتی 
نیسـتند را وارد سـامانه »رزمایـش کریمـان« وارد 
کننـد و اگـر اطاعـات وارد نکننـد، وجهـی از زکات 
بـه آنهـا داده نمی شـود و نیـروی انتظامی براسـاس 
تکالیـف اجازه جمـع آوری زکات فطره به هیچ کس 
بـدون مشـخصه شـورای زکات اسـتان نمـی دهـد.

صادقـی دربـاره اهـدای سـبد غذایی بـه مددجویان 
کمیتـه امـداد گفت: مـا در ماه مبارک رمضان سـبد 
غذایـی بـه مددجویان کمیتـه امداد ارائـه نکرده ایم 
و تنهـا درصـد کمـی از این اقـام توزیعـی برخوردار 

شـده انـد و فقـط غذای گـرم توزیـع کردیم.

 مدیرکل کمیته امداد استان کرمان اعام کرد
روش های پرداخت زکات فطره در شرایط کرونایی

نماینـده مـردم کرمـان و راور در مجلـس شـورای اسـامی از افتتاح و 
بهره بـرداری از مجتمـع آموزشـی ۴۰ کاسـه شـهید دادبیـن در اول 

مهرماه خبـر داد. 
نشسـت مشـترک مدیـرکل و معاونان نوسـازی مدارس اسـتان کرمان 
بـا محمدرضـا پورابراهیمـی نماینـده مـردم کرمـان و راور در مجلـس 

شـورای اسـامی برگـزار و واعظـی گزارشـی از آخریـن اقدامـات اداره 
کل نوسـازی مـدارس اسـتان ارائـه کـرد و گفـت: اقدامـات مهمی طی 
سـال های اخیـر در نوسـازی مـدارس صـورت گرفتـه کـه خروجـی 

مهمـی در عرصـه نوسـازی و ایجـاد مـدارس جدید شـد.
مدیـرکل نوسـازی مـدارس اسـتان کرمـان بیان کـرد: حـدود ۱۴ هزار 
مدرسـه در اسـتان کرمـان از نظر گرمایشـی مشـکل دارنـد که ۶۵۰۰ 
مدرسـه تا آخر سـال ۹۷ استانداردسـازی شـدند و قرار اسـت مشـکل 

گرمایشـی یـک هزار مدرسـه در سـال ۹۹ برطرف شـود.
واعظـی ادامـه داد: در سـال گذشـته ۳۲۴ کاس درسـی تعمیر و ۷۵۰ 
سیسـتم اسـتاندارد گرمایشـی بـرای مجموعه مـدارس عملیاتی شـده 
اسـت. وی از جـذب کمـک خیـران در سـال ۹۷ به میـزان ۳۲ میلیارد 
تومـان اشـاره کـرد و گفـت: ایـن مبلـغ در سـال ۹۸ بـه ۹۷ میلیـارد 
تومـان رسـیده و در سـال جاری پیش بینـی ۲۰۰ میلیارد تومان اسـت 
و اقـدام خوبـی در حوزه توسـعه ایجاد مدارس جدید در کشـور اسـت. 
مدیـرکل نوسـازی مـدارس اسـتان کرمـان بیـان کـرد: علی رغـم همه 
بایـد  بلوکـی داریـم کـه  کارهـا در اسـتان مـدارس غیراسـتاندارد و 

اقدامـات ازم بـرای آنهـا صـورت گیـرد.
دکتـر پورابراهیمـی بـا تشـکر از اقدامـات اداره کل نوسـازی مـدارس 
اسـتان کرمـان اظهـار داشـت: بـه نظـر می رسـد بـرای حـل مشـکل 

کمبـود مـدارس در مناطـق اسـتان به ویـژه مرکـز اسـتان کـه بایـد 
اقدامـات مهمـی عملیاتـی شـود.دکتر پورابراهیمـی بـا تاکیـد بـر لزوم 
تسـریع در راه انـدازی مـدارس ۳۶ کاسـه ای که کار آنها شـروع شـده، 
گفت: اداره کل نوسـازی اقدامات ازم را در تسـریع راه اندازی مدرسـه 
۳۶ کاسـه الغدیـر و شـهرک مطهـری اجرا کنـد تا بخشـی از بار مورد 

نیـاز فضـای آموزشـی مرکز اسـتان پوشـش داده شـود.
وی خاطرنشـان کـرد: مجتمع آموزشـی ۴۰ کاسـه شـهید دادبین که 
از دبسـتان تـا دبیرسـتان را پوشـش می هـد نیـز امیدواریم سـریعا کار 

آن نهایـی شـود و اول مهر شـاهد راه اندازی آن باشـیم. 
در توافقـات  ایفـای  جهـت  برکـت  بنیـاد  بـا  ازم  مکاتابـات  از   وی 

۷ مدرسـه در کرمـان و راور خبـر داد و بیـان کرد: مدرسـه بنیاد برکت 
 در فیض آبـاد کهنـوج عملیاتـی کـرده تابسـتان امسـال بهره بـرداری 

می شوند و مدرسه حرجند هم آماده بهره برداری است.
کرمـان  اسـتان  مـدارس  نوسـازی  کل  اداره  از  پورابراهیمـی  دکتـر 
درخواسـت کـرد کـه مدارس حضـرت فاطمـه )س( و شـهید رجایی و 
شـهید مطهـری راور کـه بیـن ۲۰ تا ۶۰ درصد پیشـرفت دارنـد تامین 
مالـی سـریع انجام گردد و سـال آینده شـاهد بهره برداری آنها باشـیم.

نماینـده مـردم کرمـان و راور در مجلس شـورای اسـامی همچنین از 
عـدم پیشـرفت مـدارس هجدک گایـه کرد.

 نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسامی :

بهره برداری از مجتمع آموزشی 40 کاسه شهید دادبین در کرمان 

پیام مشترک نماینده ولی فقیه در استان و استاندار کرمان به مناسبت سوم خرداد 
سوم خرداد، تجلی غیرت دینی و ملی فرزندان ایران است

نماینـده ولـی فقیـه در اسـتان و اسـتاندار کرمان بـا صدور 
آزادسـازی  سـالروز  خـرداد  سـوم  مناسـبت  بـه  پیامـی 
یـادآور  خـرداد  سـوم  حماسـه  کردنـد،  اعـام  خرمشـهر 
رشـادت و غیرت دینـی و ملـی عزیزترین فرزنـدان این آب 
و خـاک اسـت کـه با امتثـال امـر امـام امـت )ره( مجاهدانه 
کوشـیدند و آزادی خرمشـهر قهرمـان را به ارمغـان آوردند. 
متـن پیـام مشـترک نماینده ولـی فقیه در اسـتان و اسـتاندار کرمان 
به مناسـبت سـوم خرداد سـالروز آزادسـازی خرمشـهر به شـرح ذیل 
اسـت،  ما در طول هشـت سـال دفـاع مقدس پیروزی هـای زیادی را 
بـه نصـرت و مـدد الهی داشـته ایم اما آزادسـازی خرمشـهر امتیازات 
ویـژه ای داشـته کـه آن را متمایـز کـرده و سـالگرد آن را هـر سـال 

مـورد نکوداشـت و گرامیداشـت قـرار می دهد. 
در ادامـه ایـن پیـام آمده اسـت، این پیـروزی خط بطانی بر اندیشـه 

»مـا نمـی توانیـم« بـود و بـه مـا ثابـت کـرد بـا تـوکل بـه خداونـد 
متعـال و توسـل بـه حضـرات معصومیـن )ع( و با ابتـکار و خاقیت و 
مجاهـدت و برنامـه ریـزی صحیـح می تـوان بر مشـکات فائـق آمد 
و ناباورانـه تریـن پیـروزی هـا را بـه دسـت آورد و چه نیکـو گفت آن 

پیـر خـوش ضمیـر و عـارف قـرن، خمینـی کبیـر )ره( که خرمشـهر 
را خـدا آزاد کـرد.در بخـش دیگـری از ایـن پیـام مـی خوانیـم، ما در 
طـول چهـل و یک سـالی کـه از پیروزی انقاب شـکوهمند اسـامی 
مـی گـذرد، خرمشـهرها در پیـش داشـته ایـم و هـر جا که رشـادت 
و مجاهـدت و فـداکاری را در خدمـت امتثـال امـر ولی قـرار داده ایم 
بـه مـدد الهـی به پیـروزی هـای بـزرگ نائل شـده ایم و حاج قاسـم 
سـلیمانی هـا نیـز در این سـال ها بـا همین مبنـا و مرام ایـن چنین 
محـور مقاومـت را سـاخته و پرداختـه انـد و بـا اتحـاد امـت اسـام 
شکسـت هـای مفتضحانـه ای را نصیـب اسـتکبار جهانـی و شـیطان 
بـزرگ نمـوده انـد و ان شـاا... در ظفـر بعـدی در فاصلـه ای کوتـاه 

شـاهد آزادسـازی قدس شـریف نیـز خواهیـم بود.
در بخـش پایانـی ایـن پیام آمـده اسـت، از درگاه خداونـد متعال علو 
درجـات بـرای یکایک مجاهـدان طریق عـدل و هدایت خواسـتاریم.

ایـن روزهـا اگرچـه تمامـی ارکان کشـور درگیـر مبـارزه بـا ویروسـی عالـم گیـر هسـتند، امـا فرصتـی بـرای جایـگاه و 
اثرگـذاری بخـش معـدن پدیـد آمده اسـت کـه همراهی پیوسـته، بـا اجـزای جامعه شـده اند. ایـن همراهی با برجسـته 
شـدن نقـش مسـئولیت اجتماعـی اهالـی معـدن و خدمـت رسـانی بـه نهادهـای بهداشـت و درمـان، شـکل عینـی تری 

اسـت.  یافته 
اول خـرداد، روز نخسـتین هفتـه معـدن، فرصتـی بـرای ابـراز جایـگاه رو بـه توسـعه ایـن بخـش فراهـم کـرده اسـت 
 بـه ویـژه امسـال کـه از سـوی مقـام معظـم رهبـری بـه عنـوان «جهـش تولیـد» خوانـده شـده، و معـدن همچـون 
سـال هـای اخیـر، بـه نقـش آفرینـی روز افـزون در اقتصـاد پرداختـه و در حـال تحقق هـدف واای کاهش وابسـتگی به 
درآمدهـای نفتـی اسـت.  سـال گذشـته را بـه واقـع باید دوره تحقـق "رونق تولیـد معدن" دانسـت و امسـال را دوره ای 

بـرای اسـتواری و ثابـت قدمـی بـرای رسـیدن به "جهـش تولید" تلقـی کرد. 
جـای بسـی خرسـندی دارد کـه امروزه همـه ارکان نظام نیز از جملـه رییس محترم جمهوری و سرپرسـت وزارت صنعت 
معـدن و تجـارت، تقویـت حـوزه معـدن را در اولویـت قـرار دادهانـد. کاهش محرومیـت، افزایـش اشـتغال و درآمدزایی، 
توسـعه زیرسـاخت هـا و تعهـد بـه ایفای نقش مسـئولیت اجتماعـی، خدمات و اثراتی اسـت کـه امروزه بیش از گذشـته 

از سـوی "معدن" تقدیم جامعه شـده اسـت. 
چنیـن رهاوردی به درسـتی از سـوی تمامی تاشـگران بخش معدن از جمله کارگران مهندسـان، تشـکل هـا و نهادهای 
سیاسـت گـذار و تصمیـم گیـر رقـم خـورده و امـروز، زمانـی بـرای ابـراز خداقـوت و سپاسـگزاری از ایـن زنجیـره به هم 
پیوسـته اسـت. معـدن توانسـته اقتصـاد مقاومتـی را عینیـت بخشـد و کشـور را در مسـیر فاصلـه گرفتـن از درآمدهـای 

نفتـی قـرار دهد. 
روز معـدن را خدمـت تمامـی جهادگـران معـدن کـه شـبانه روز بـرای اعتـای کشـورمان در تـاش هسـتند، صمیمانه 

تبریـک مـی گویم.

جمشید مارحمان - نایب رییس هیئت مدیره و مدیرعامل

پیام مدیر عامل شرکت معدنی و صنعتی گل گهر
 بمناسبت روز و هفته معدن

پیام مدیرعامل شرکت سنگ آهن گهرزمین بمناسبت 
 فرارسیدن سوم خردادماه، سالروز آزادسازی خرمشهر

امام خمینی)ره(: خرمشهر را خدا آزاد کرد 

پیـروزی  اوج  نقطـه  خرمشـهر  آزادسـازی  حماسـه  سـالروز 
جبهـه حـق علیـه باطـل و بزرگتریـن عملیـات داورمـردان 
ایران اسـامی در جنگ هشـت سـاله ایران و عراق محسـوب 

شـود. می 
آزادی خرمشـهر داوریهـای دیـار کهن در مقابـل ابرقدرتهای 

شـرق و غرب و مزدوران ناتو سـتودنی اسـت.
رزمنـدگان و قهرمانـان اسـام، سـپاه، ارتـش، بسـیج و نیروهـای مردمـی ایـن دیار همیشـه سـربلند و اسـامی بـا مقاومت 
جانانـه و ایثـار و ازخـود گذشـتگی و بـا همراهـی فرماندهـان بزرگـی چـون شـهید سـپهبد علـی صیـاد شـیرازی، سـردار 
شـهید احمـد کاظمـی، سـردار شـهید حسـن باقـری و سرلشـکر محسـن رضایـی ، خونیـن شـهر، شـهر خـون را بـه دامان 
میهـن اسـامی بازگردانـده و حماسـه ای جـاودان خلـق کردنـد. اینجانـب سـالروز این پیـروزی سـرافراز را محضـر حضرت 
ولیعصر)عـج(، رهبـر معظـم انقـاب، خانـواده معظم شـهداء، ملت شـهید پـرور ایـران اسـامی و همچنین کارکنان شـریف 
شـرکت سـنگ آهـن گهرزمیـن کـه بعضی از بزرگان آن در هشـت سـال دفاع مقدس و آزادسـازی خرمشـهر نقش بسـزایی 
داشـتند و بـس افتخـاری بـرای کشـور عزیزمان و مجموعـه بزرگ گهرزمین هسـتند تبریـک و تهنیت عرض نمـوده و برای 

روح بلنـد شـهدای گرانقـدر دوران پرافتخـار دفـاع مقـدس علـو درجـات را از خداونـد متعال مسـئلت دارم.

علی اکبر پوریانی - مدیرعامل

روابط عمومی شرکت آب و فاضاب استان کرمان موفق به 
کسب عنوان »روابط عمومی خیلی خوب« استان شد

در آییـن بزرگداشـت ۲۷ اردیبهشـت روز ارتباطـات و روابـط عمومـی، از روابـط عمومی هـای برتـر اسـتان 
شـد. قدردانی 

در اولیـن نشسـت شـورای هماهنگـی روابـط عمومـی 
هـای دسـتگاه هـای اجرایـی اسـتان در سـال جـاری، 
و  امنیتـی  سیاسـی،  معـاون  بصیـری  صـادق  محمـد 
رسـانی  اطـاع  شـورای  رئیـس  و  اسـتاندار  اجتماعـی 
اسـتان کرمـان از حسـین غفـاری مدیـر روابـط عمومی 
شـرکت آب و فاضـاب اسـتان کرمـان به پـاس فعالیت 
هـای صـورت گرفتـه در زمینـه اطـاع رسـانی، افزایش 
آگاهـی هـای عمومـی و انعـکاس فعالیـت های شـرکت 
آب و فاضـاب اسـتان کرمـان و کسـب رتبـه روابـط 

عمومـی خیلـی خـوب تقدیـر و تشـکر کـرد.

در متن این تقدیرنامه آمده است:
جناب آقای حسین غفاری - رئیس محترم روابط عمومی شرکت آب و فاضاب استان کرمان

سام و علیکم
روابـط عمومـی در دنیـای کنونـی بیـش از پیـش اهمیـت یافتـه و ارتباطـات بـه عنـوان مولفـه اصلـی زیسـت بـوم جدیـد بشـر 
بـه شـمار مـی رود . بهـره منـدی از علـم روابـط عمومـی مرهـون تـاش کسـانی اسـت کـه در راسـتای ارتقـاء سـطح آگاهـی 
نماینـد. بـه کار گرفتـه و مجدانـه تـاش مـی  را  بـا مـردم، همـت خویـش  ارتبـاط صادقانـه  انعـکاس حقایـق و   عمومـی و 

سـپاس کـه بـا اتـکا به اصول اخاقی و رسـالت حرفـه ای و اجتماعـی خود با بهره گیـری هنرمندانـه از ابزارهـای ارتباطی و برای 
دسـت یابـی بـه جایـگاه واقعـی روابـط عمومـی به عنـوان کانـون تفکـر و پویایی علـم ارتباطات تـاش می کنیـد. بدینوسـیله از 
حضـور شـما در جشـنواره »روابـط عمومی هوشـمند، انسـان سـالم،جامع سـالم« کـه توسـط اداره کل روابط عمومی اسـتانداری 
کرمـان برگـزار گردیـد و از کوشـش و همـت واای شـما در زمینـه اطاع رسـانی،افزایش آگاهی هـای عمومی و انعـکاس فعالیت 
هـای اسـتان کرمـان در راسـتای مدیریـت پیشـگیری و مقابله بـا ویروس کرونـا تقدیر کرده و کسـب عنوان روابـط عمومی خیلی 
خـوب در ایـن جشـنواره را تبریـک عرض مـی نمایـم و از درگاه خداوند متعال برای شـما و همکاران محترم بهروزی و تندرسـتی 

دارم. مسئلت 
محمد صادق بصیری معاون سیاسی ، امنیتی و اجتماعی استاندار و رئیس شورای اطاع رسانی استان کرمان

در آییـن بزرگداشـت ۲۷ اردیبهشـت روز ارتباطـات و روابـط 
عمومـی، از روابـط عمومی هـای برتـر اسـتان قدردانـی شـد.

هـای  عمومـی  روابـط  هماهنگـی  نشسـت شـورای  اولیـن  در 
دسـتگاه هـای اجرایـی اسـتان در سـال جـاری، دکتـر محمـد 
صـادق بصیـری معاون سیاسـی، امنیتـی و اجتماعی اسـتاندار و 
رئیس شـورای اطاع رسـانی اسـتان کرمـان از امیرجهانشـاهی 
مدیـر روابـط عمومـی شـرکت توزیع نیروی برق شـمال اسـتان 
زمینـه  در  گرفتـه  صـورت  هـای  فعالیـت  پـاس  بـه   کرمـان 
انعـکاس  و  عمومـی  هـای  آگاهـی  افزایـش  رسـانی،   اطـاع 
فعالیـت هـای صنعـت بـرق در شـمال اسـتان کرمـان و کسـب 

رتبـه روابـط عمومـی برتـر تقدیـر و تشـکر کرد.
در متن این تقدیرنامه آمده است:

جنـاب آقـای امیرجهانشـاهی - رئیـس محتـرم روابـط عمومی 
توزیـع نیـروی بـرق شـمال اسـتان کرمان

سام و علیکم
اهمیـت  پیـش  از  بیـش  کنونـی  دنیـای  در  عمومـی  روابـط 
یافتـه و ارتباطـات بـه عنـوان مولفـه اصلـی زیسـت بـوم جدید 
بشـر بـه شـمار مـی رود . بهـره منـدی از علـم روابـط عمومـی 
مرهـون تـاش کسـانی اسـت کـه در راسـتای ارتقـاء سـطح 
آگاهـی عمومـی و انعـکاس حقایـق و ارتبـاط صادقانه بـا مردم، 
 همـت خویـش را بـه کار گرفتـه و مجدانـه تـاش مـی نمایند.

سـپاس کـه بـا اتـکا بـه اصـول اخاقـی و رسـالت حرفـه ای و 
اجتماعـی خـود با بهـره گیری هنرمندانـه از ابزارهـای ارتباطی 
و بـرای دسـت یابـی به جایـگاه واقعـی روابط عمومی بـه عنوان 

کانـون تفکـر و پویایـی علـم ارتباطـات تاش مـی کنید.
بدینوسـیله از حضـور موثـر شـما در جشـنواره روابـط عمومـی 

هوشـمند، انسـان سـالم، جامعـه سـالم کـه توسـط اداره کل 
روابـط عمومـی اسـتانداری کرمـان برگـزار گردید و از کوشـش 
و همـت واای شـما در زمینـه اطـاع رسـانی، افزایـش آگاهی 
در  کرمـان  اسـتان  هـای  فعالیـت  انعـکاس  و  عمومـی  هـای 
راسـتای مدیریـت پیشـگیری و مقابلـه با ویـروس کرونـا تقدیر 
کـرده و کسـب عنـوان روابـط عمومی برتـر در این جشـنواره را 
تبریـک عـرض مـی نمایـم و از درگاه خداوند متعال برای شـما 

و همـکاران محتـرم بهـره ورزی و تندرسـتی مسـئلت دارم.

محمد صادق بصیری 
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار 

روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق شمال 
استان کرمان موفق به کسب عنوان روابط عمومی 

 برتر استان شد 

مدیر کل تامین اجتماعی استان کرمان :
اجرای طرح شناسایی مدیران آینده

گامی مهم در احقاق حقوق منابع انسانی 
تحقق شایسته سااری 

حسـینی مدیـر کل تامیـن اجتماعی اسـتان کرمان 
بـا اشـاره بـه ایـن مطلـب افـزود : بـا اجـرای گام 
نخسـت طرح شناسـایی مدیـران آینده در سـازمان 
تامیـن اجتماعـی کـه از ابتـکارات ارزشـمند دکتـر 
سـااری مدیـر عامـل سـازمان در راسـتای عدالـت 
و حفـظ حقـوق کارکنان و نیروی انسـانی سـازمان 
کـه مهمتریـن سـرمایه هـر سـازمان محسـوب می 
گـردد و همچنیـن بسترسـازی و توجه ویـژه به آن 
بـا ایجـاد معاونـت نیـروی انسـانی، رنسانسـی در جهت پویایـی منابع انسـانی و 

نخبـه پـروری و اسـتفاده از دانـش علمـی کارکنـان ایجـاد گردیده اسـت.
حسـینی در ادامـه بـا اشـاره بـه مکانیسـم و فراینـد اجرای ایـن طرح افـزود:در 
راسـتای طـرح شناسـایی مدیـران از بین کارکنـان متقاضی و شـرکت کننده در 
ایـن طـرح کـه بیشـترین نمـره را از آزمون علمی که توسـط سـازمان سـنجش 
برگـزار گردیـده انتخاب و با رعایت سـایر شـرایط و ضوابط که توسـط کمیته ها 
و کانـون هـای ارزیابـی صورت می پذیـرد افرادی که بیشـترین امتیاز را کسـب 

نماینـد جهـت تصـدی پسـتهای مدیریتی در سـازمان منصوب مـی گردند.
ایشـان بـا بیـان ایـن مطلـب کـه طـرح مدیـران آینـده گامـی در جهـت تامین 
نیـاز سـازمان برای دریافت کارایی و اثر بخشـی بیشـتر می باشـد، افـزود: ایجاد 
تعـادل بیـن شـغل و شـاغل براسـاس شـاخص هـای علمـی، عامـل مهمـی در 

باابـردن اثربخشـی کارکنـان در ارتقـا خدمـات هـر سـازمان  می باشـد.
وی اسـتفاده از مولفـه هـای علمـی در کنـار شـاخص های ارزیابی بـرای انتخاب 
فـرد مناسـب بـه منظـور آمـوزش و پـرورش  در مشـاغل مدیریتـی را باعـث 
افزایـش خودبـاوری و پویایـی و توسـعه منابـع انسـانی دانسـت و افـزود: اقـدام 
سـازمان تامیـن اجتماعـی در شناسـایی مدیران آینـده نوعی دگردیسـی و نگاه  

متفکرانـه بـه آینـده پرفـروغ منابع انسـانی اسـت.

کار ارزنده دانش آموز کرمانی 
نسبت به جهاد گران 
عرصه سامت استان 

یکــی ازدانش آموزان در مدرســه ی دخترانه شــهید مهدوی کرمان  
 پایــه ی ششــم )خانــم نازنیــن فاطمــه  یــزدی زاده( کــه در 

رشــته ی کاراتــه صاحــب عنــوان و مــدال هــای مختلــف مــی باشــند مــدال هــای خــود را تقدیــم کادر پزشــکی 
نمودنــد تــا ایــن گونــه از زحمــات تاشــگران عرصــه ســامت کرمــان قدردانــی نماینــد. 

نشــریه هفتــواد کرمــان نیــز  بــه خانــواده محتــرم یــزدی زاده بــه جهــت تربیــت چنیــن فرزنــد ســخاوتمند 
ــیدی و  ــم رش ــرکار خان ــدوی و س ــرکارخانم مه ــه  س ــن ب ــد و همچنی ــی نمای ــرض م ــک ع ــناس تبری و قدرش
 معلمــان دلســوز  مجتمــع بــزرگ آموزشــی شــهید مهــدوی کرمــان  بــه جهــت پــرورش و تربیــت ایــن چنیــن 

دانش آموزان متعهد نسبت به جامعه، نهایت قدردانی و تشکر را دارد .
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نقش رزمندگان کرمانی 
در آزادی خرمشهر

 فتــح خرمشــهر بــا نــام عملیات بیــت المقــدس در خردادمــاه ســال ۱۳۶۱ یکی 
ــا حــدود زیــادی  از مهمتریــن نبردهــای دوران جنــگ تحمیلــی اســت کــه ت
تکلیــف شکســت ارتــش بعــث را مشــخص نمــود و دشــمن را در سراشــیبی 
ــی  ــت فرمانده ــات تح ــن عملی ــی در ای ــدگان  کرمان ــرار داد. رزمن ــقوط ق س
ــاه  ســپهبد شــهید قاســم ســلیمانی حمــات خــود را از دهــم اردیبهشــت م
ــه ای وارد  ــه گون ــهر ب ــمال خرمش ــمت ش ــد و از س ــاز نمودن ــال ۱۳۶۱ آغ س
ــی از  ــات اصل ــد عملی ــر کن ــورد و فک ــب بخ ــمن فری ــه دش ــدند ک ــل ش عم
همیــن ســمت اســت و در نتیجــه بخــش زیــادی از امکانــات و نیروهایــش را 
ــد لشــکر دیگــر کشــورمان بفرســتد  ــان و چن ــار ا..  کرم ــه ســمت لشــکر ث ب
ــد در  ــا ســایر لشــکرهای کشــورمان بتوانن ــر شــود ت ــه درگی ــن منطق و در ای
موعــد مقــرر از دیگــر جبهــه هــای اطــراف خرمشــهر وارد شــهر شــوند و آن 
را بــه تصــرف در آورنــد. همیــن اتفــاق هــم افتــاد و لشــکر ۴۱ ثــارا... کرمــان 
بــه شــدت زیــر آتــش توپخانــه دشــمن و هجــوم ســربازان بعثــی قــرار گرفــت. 
ــدگان  ــر رزمن ــی ب ــات فراوان ــت  و تلف ــختی درگرف ــگ س ــب جن ــن ترتی بدی
کرمانــی وارد گردیــد. زیــرا یــک تنــه در مقابــل چندیــن لشــکر مجهــز دشــمن 
ــل  ــش را در مقاب ــترین توان ــورد و بیش ــب خ ــمن فری ــا دش ــد.  ام ــرار گرفتن ق
کرمانیهــا بــکار گرفــت. جنــگ و گریــز طــی روزهــای متوالــی تــداوم داشــت 
ــا  ــا اینکــه زمــان حملــه ســایر لشــکرهای کشــورمان از اطــراف خرمشــهر ب ت
هــدف ورود بــه شــهر و تصــرف آن آغــاز گردیــد. اینجــا بــود کــه دشــمن تــازه 
متوجــه شــد چــه کاه گشــادی از ســوی رزمنــدگان کرمانــی ســرش رفتــه. 

آنهــا دیگــر هرگــز نتوانســتند  خودشــان را جمــع و جــور کنــد. 
بنابراین خرمشهر در آستانه فتح توسط رزمندگان ایرانی قرار گرفت. 

ــا پشــتیبانی وســیع تانکهــای زرهــی دســت  ــراق ب ــش بعــث ع از ســویی ارت
بــه عقــب نشــینی از مقابــل رزمنــدگان کرمانــی زد و تــا مــرز شــلمچه یعنــی 
ــام اربعیــن از مــرز وارد خــاک عــراق میشــویم  همیــن جایــی کــه امــروزه ای
عقــب نشــینی کــرد. کرمانیهــا هــم در تعقیــب دشــمن تــا نزدیــک مــرز آمدنــد 
ــد و  و منطقــه وســیعی از خــاک کشــورمان را تحــت اقتــدار خــود آزاد نمودن
ــه  ــد. از آن ب ــرل درآوردن ــه کنت ــای شــمالی شــهر خرمشــهر را ب خروجــی ه
ــد  ــته ش ــراق بس ــمت ع ــه س ــهر ب ــی از درون ش ــربازان بعث ــرار س ــد راه ف بع
ــت.  ــرار گرف ــدگان شــجاع اســتانمان در محاصــره ق و خرمشــهر توســط رزمن
بنابرایــن بزرگتریــن حماســه قــرن اخیــر یعنــی آزادســازی خرمشــهر و اســارت 
انبــوه ســربازان بعثــی رقــم خــورد و خرمشــهر شــهر افتخارآمیــز ایــران بــرای 
همیشــه از چنــگال دشــمن رهایــی یافــت. یــاد شــهیدان بــزرگ کرمانــی ،ایــن 
ــاد کــه خونشــان وجــب بــه وجــب  راســت قامتــان جاودانــه تاریــخ گرامــی ب
مرزهــای ایــران زمیــن را بــه خــود رنگیــن ســاخته و امنیــت و تمامیــت امــروز 
ایــران بــزرگ مرهــون تــاش و ازخودگذشــتگی ایــن مــردان بــزرگ عصــر مــا 

بــود. شــهیدان شــاخص ایــن نبــرد در اردوگاه رزمنــدگان 
کرمانــی ســرداران شــهید حمیــد عــرب نــژاد و حمیــد 
ــه  ــد ک ــک بودن ــد چری ــه حمی ــروف ب ــش مع ایرانمن

خونشــان تــا قیامــت ثمــره آزادی ایــران گردیــد. 
درود بــر کرمانــی هــا کــه کرمانــی ام و اصالــت مــن از 

کــوه و کویــر جــان گرفتــه اســت .
 منصور ایرانپور

 **خاطره ای از دوران دفاع مقدس**

خوردن کله پاچه در جبهه
️ در جنــگ گاهــی مواقــع تیــر یــا ترکــش خمپــاره هــا ســبب آســیب رســاندن 
بــه حیوانــات وحشــی منطقــه درون کوههــا و دشــتها میشــد و آنهــا را زخمــی 
میکــرد. مدتــی بــود کــه بیســت نفــر از رزمنــدگان کرمونــی بــه دســتور شــهید 
ــا  ــا اونه ــا ب ــدیم ت ــتاده ش ــت فرس ــردان ۴۱۹ جیرف ــه گ ــم ب ــردارحاج قاس س
ــتانی از  ــر شهرس ــان ه ــار ا...  کرم ــکر ۴۱ ث ــم. در لش ــمن بجنگی ــه دش علی
اســتان بــرای خــودش یــک گــردان داشــت کــه گرداناشــون شــماره داشــتند. 
مثــل گــردان کرمونــی هــا ۴۰۸ و جیرفتــی هــا ۴۱۹ بــود. یــا کهنوجــی هــا، 
رفســنجونیها و بقیــه شــهرها هــر کــدوم ور خودشــون یــه گردانــی بودنــد. کــه 
موقــع عملیاتهــا یــک دســت میشــدیم و روزگار دشــمن رو ســیاه مــی کردیــم.  
هــش عملیاتــی نشــد کــه مــا اســتان کرمونیــا بریــم و پیــروزی نداشــته باشــیم. 
ور همــی خاطــر لشــکر ثــار ا...  جــزو لشــکرهای پیــروز دوران  دفــاع مقــدس  
ــده و  ــدای خن ــادری ص ــر چ ــات از ه ــر عملی ــع غی ــط در مواق ــن وس ــود. ای ب
ــه گــوش مــی رســید. وقــت عبــادت هــم بچــه هــا و اونهایــی کــه  شــوخی ب
ــه  ــد، ب ــی گردیدن ــان م ــوص و ایم ــه خل ــک پارچ ــی ی ــدند همگ ــهید ش ش
 حــدی کــه میشــد بزرگتریــن عرفــا رو در شــبهای جبهــه دیــد. بگذاریــد یــک 
ــروز  ــم. یک ــف کن ــون تعری ــه برات ــه پاچ ــت کل ــوردن آبگوش ــره ای از خ خاط
صبــح زود کــه مشــغول کوهپیمایــی در منطقــه ذلیجــان بودیــم، دیدیــم حــاج 
ــی از  ــرادر برصــم یک ــش ب ــت و معاون ــردان جیرف ــده گ ــرام ســعیدی فرمان به
ایــن قوچهــای ترکــش خــورده و نیمــه جــون رو پیــدا کردنــد و روی کولشــون 
دارنــد از کــوه پاییــن مــی آورنــد. گفتیــم حــاج بهــرام ســهم مــا فرامــوش نشــه. 
خندیدنــد گفتنــد گوشــتش مــال مــا کلــه پاچــه اش مــال شــما. بعدشــم رفتند. 
همــون شــب از کنــار چادرشــون رد مــی شــدیم دیدیــم بــوی آبگوشــت کلــه 
ــا  ــرای م ــه اش رو ب ــه پاچ ــد و کل ــورده بودن ــوچ رو خ ــرا ق ــاد. ظاه ــه می پاچ
ــم و ظرفمــون رو  ــون رو خوندی ــد نمازم ــح روز بع ــد. صب ــار گذاشــته بودن ور ب
برداشــتیم بردیــم از چــادر فرمانــده گــردان اقــای بهــرام ســعیدی آبگوشــت کله 
پاچمــون رو بگیریــم بیاریــم چــادر کرمونیهــا. دیدیــم مشــغول نمــاز خونــدن 
 هســتند و بعــدش زیــارت عاشــورا رو شــروع کردنــد. آن روز هــوا ســرد بــود و  
بچــه هــا در چــادر منتظــر کلــه پاچــه بودنــد. بنابرایــن کلــه پاچــه هــا رو تــو 
ــادر.  ــای چ ــه ه ــن بچ ــم بی ــیم کردی ــم تقس ــم و بردی ــی کردی ــون خال ظرفم
ــارت  ــه زی ــی ب ــرادرای جیرفت ــار ب ــم کن ــتیم و رفتی ــا را شس ــم ظرفه بعدش
ــم  ــا ه ــی. م ــد ورزش و کوهپیمای ــورا رفتن ــارت عاش ــد از زی ــا بع ــورا. اون عاش
بــه چادرمــون برگشــتیم و مشــغول برنامــه هــای روزمــون شــدیم کــه یــه هــو 
ــا از رزمنــده هــای قــوی  ــا چنــد ت ــده گــردان ب دیدیــم بهــرام ســعیدی فرمان
ــر  ــد. فک ــا رو بدی ــتهای م ــد آبگوش ــیدند و گفتن ــی از راه رس ــکل  جیرفت هی
ــراه  ــدگان شــجاع هم ــب از رزمن ــا  نجی ــي آق ــد. عل ــم شــوخی میکنن میکردی
ــه جــدی  ــم قضی ــه  آبگوشــت  خورهــا میخــوره. دیدی ــا ب ــه م ــا گفــت قیاف م
ــه  ــد کل ــون گفتی ــم خودت ــد. گفتی ــون رو میخواهن ــا آبگوشتهاش ــت و واقع اس
ــون  ــو برام ــد اون ــم دیشــب لطــف کردی ــم دیدی ــا ه ــما. م ــال ش ــه اش م پاچ
ــده  ــرام فرمان ــاج به ــم. ح ــم و خوردی ــم آوردی ــی اومدی ــتید، صبح ــار گذاش ب
گــردان کــه خــوب دویــده و آمــاده خــوردن آبگوشــت شــده بــود، اوقاتــش تلــخ 
 شــد و گفــت یعنــی هیــچ چیــز نمونــده و همــش رو خوردیــد. یکــی دیگــه از 
بچــه هــا گفــت همــش رو خوردیــم. حــاج بهــرام بــا همــون لهجــه جیرفتــی و 
عصبانیــت گفــت مــن نمیدونــم شــما اومدیــد جبهــه بجنگیدیــد یــا آبگوشــت 
ــا  ــم ب ــا ه ــد م ــتش رو خوردی ــما گوش ــال. ش ــی بیخی ــم حاج ــد. گفتی بدزدی
ــه خســارتش رو  ــر اشــکال داره ک ــه پاچــه اش رو. اگ ــون کل هماهنگــی خودت
بدیــم. حــاج بهــرام کــه اصــا انتظــار ایــن حرفهــا رو نداشــت زد زیــر خنــده و 
گفــت خوشــم اومــد، بــه اینهــا میگوینــد چریــک چتربــاز کرمونــی. کســي کــه 
بتونــه آبگوشــت کلــه پاچــه حــاج بهــرام ســعیدی و نیروهــای گــردان جیرفــت 
ــدش رو  ــر. بع ــادر حالت ــیر م ــان از ش ــوش جانت ــه. ن ــا چریکی ــوره واقع رو بخ
ــه چیــزی  ــد. ی ــم نبردن ــون و پنیرمون ــا ن ــم ت ــه نیروهــاش کــرد و گفــت بری ب

بخوریــم کــه بایــد بجنگیــم. مــا هــم نفــس راحتــي کشــیدیم.

عیــد فطــر یــا عیــد روزه گشــا روز اول مــاه شــوال و در پایــان 
مــاه رمضــان اســت. خداونــد در ایــن روز ، دِر رحمــت خویــش 
ــان  ــن رو انس ــاید از ای ــی گش ــدگان م ــی بن ــه روی تمام را ب
ــا بخشــش و رحمــت  ــد ت ــن را دارن ــکار فرصــت ای ــای گنه ه
ــوان  ــاره ج ــان دوب ــی روح انس ــوند. گوی ــد ش ــره من ــی به اله
ــده  ــدش دمی ــی در کالب ــبوی اله ــه خوش ــردد و رایح ــی گ م
ــان  ــت رمض ــاه پربرک ــول م ــن در ط ــان مؤم ــود. انس ــی ش م
فرمــان خداونــد را اطاعــت مــی کنــد، آنچــه خداونــد واجــب 
کــرده اســت مــو بــه مــو انجــام مــی دهــد، رنــج گرســنگی و 
تشــنگی و تربیــت نفــس و عبــادت حــق را تحمــل مــی کنــد 
و لــذت تــرک گنــاه را درک مــی کنــد. هــر کــس کــه در ایــن 
مــاه در رســیدن بــه حــق و کســب رضــای معبودگــری ســبقت 
ــترده  ــوان گس ــرکات خ ــتری از ب ــهم بیش ــد، س ــرده باش را ب

عیــد ســعید فطــر خواهــد داشــت.
عید فطر روز .....

ــاه  ــک م ــاداش ی ــه روزه داران پ ــت ک ــر روزی اس ــد فط عی
ــدی  ــد و عی ــی کنن ــت م ــود را دریاف ــش خ ــادت و کوش عب
مــی گیرنــد. پــاداش روزه داران بخشــش گناهــان و خشــنودی 
ــه  ــیم ک ــوش باش ــه ه ــد ب ــس بای ــت. پ ــان اس ــرت رحم حض
ــود  ــال خ ــه اعم ــارک در کارنام ــاه مب ــن م ــان ای ــس از پای پ
جــز نیکــی نیاریــم و در زمیــن مصّفــای دل جــز بــذر خوبــی 
ــاداش  ــن پ ــد: »کمتری ــی فرماین ــر)ع( م ــم. حضــرت امی نکاری
روزه داران آن اســت کــه در آخریــن روز مــاه مبــارک رمضــان 
ــاد  ــژده ب ــد: م ــدا مــی دهــد و مــی گوی ــان را ن فرشــته ای آن
ــته  ــان گذش ــد گناه ــه خداون ــدا، ک ــدگان خ ــما ای بن ــر ش ب
شــما را بخشــود. پــس مواظــب باشــید کــه از ایــن پــس چــه 

مــی کنیــد
عید فطر روز ...

ــال،  ــد متع ــوی خداون ــه از س ــت ک ــر، روزی اس ــد فط روز عی

میــان مؤمنــان جوایــزی تقســیم مــی کننــد. مؤمنانــی کــه در 
مــاه مبــارک رمضــان، بــرای رضــای خداونــد روزه گرفتــه انــد، 

ــد.  ــاداش ان ــت پ ــن روز منتظــر دریاف در ای
حضــرت علــی)ع( در یــک روز عیــد فطــر و در خطبــه نمــاز، 
فرمودنــد: »روز عیــد فطــر، روزی اســت کــه نیکــوکاران 

ــد.«  ــی بینن ــان م ــکاران زی ــد و گناه ــی گیرن ــاداش م پ
ــه  ــن ک ــر از ای ــان بهت ــرای مؤمن ــی ب ــه پاداش ــتی چ ــه راس ب
 گناهــان شــان بخشــوده شــود و غــرق رحمــت خداونــد 

شوند
زکات فطره، هدیه ای به محرومان

زکات فطــره، هدیــه ای اســت کــه انســان مؤمــن بــه شــکرانه 
یــک مــاه عبــادت حــق تعالــی و بهــره بــردن از نعمــت هــای 
آســمانی، بــه محرومــان و نیازمنــدان پرداخــت مــی کنــد و بــا 
ایــن کار از خــدای بــزرگ مــی خواهــد کــه جــان و مــال او را 
ــه دور دارد و دیگــران را  ــه آفــت و بیمــاری، ب ــد هرگون از گزن

هــم امــکان بهــره بــردن از نعمــت هــا روزی کنــد.

از بندگی تا پاکیزگی         

عضــو شــورای مرکــزی حــزب موتلفــه اســامی 
ــوی در  ــس ق ــان مجل ــر خواه ــرد: اگ ــد ک تاکی
راســتای عملیاتــی کــردن سیاســت های تبییــن 
شــده اقتصــاد مقاومتــی از ســوی رهبــر فرزانــه 
انقــاب هســتیم، بایــد بــر صــدر ایــن مجلــس 
ــاور  فــردی بنشــیند کــه بــه ایــن سیاســت ها ب

عملــی هــم داشــته باشــد. 
انتخــاب  بــرای  مهــم  اولویت هــای  دربــاره 
ــه  ــا توج ــت: ب ــم، گف ــس یازده ــت مجل ریاس
ــون انتخــاب ریاســت  ــر اســاس قان ــه اینکــه ب ب
ــدگان  ــورای اســامی توســط نماین ــس ش مجل
ــان انتظــار مــی رود  ــذا از آن صــورت می گیــرد ل
همانطــور کــه در انتخابــات مجلــس معیــار 
اصلــح بــودن کاندیداهــای مجلــس مطــرح 
اســت و بــر همیــن اســاس مــردم نیــز از بیــن 
ــد،  ــح  رأی می دهن ــه اصل ــه گزین ــا ب کاندیداه

نماینــدگان نیــز در انتخابــات ریاســت مجلــس 
گزینــه اصلــح را انتخــاب کننــد، زیــرا مجلــس 
ــت آن  ــس ریاس ــاره مجل ــت و عص ــاره مل عص

ــت. اس
ــا بیــان اینکــه مدیریــت  ایــن فعــال سیاســی ب
ــی  ــگاه اصل ــه جای ــس را ب ــد مجل ــد، بای جدی
خــود یعنــی رأس امــور کشــور بــودن برســاند، 
خاطرنشــان کــرد: وی بایــد دارای برنامــه جامــع 
ــا برخــورداری از  ــس باشــد و ب ــرای اداره مجل ب
ــا همــه  ــی و تعامــل ب روحیــه همــکاری، همدل
ــی در  ــای سیاس ــراد و جریان ه ــدگان، اف نماین
ــق  ــتای تحق ــت  در راس ــن ظرفی ــور، از ای کش
ــام  ــات مق ــه منوی ــل ب ــردم و عم ــات م مطالب

ــرد. ــره بب ــری به معظــم رهب
مقــدم بــا اشــاره بــه اهمیــت مجلــس یازدهــم، 
تصریــح کــرد: بــا توجــه بــه اینکــه در مجلــس 
یازدهــم بیــش از ۸5 درصــد نیروهــای انقابــی 
حائــز اقبــال مردمــی شــدند، انتظــارات از ایــن 
مجلــس فراتــر رفتــه اســت و دوســتان داخلــی 
و دشــمنان خارجــی منتظرنــد ببیننــد آیــا ایــن 
مجلــس می توانــد در سروســامان دادن بــه 
ــای  ــردن وعده ه ــی ک ــور و عملیات ــاد کش اقتص
خــود موفــق شــود و بــا توجــه بــه برهــه 
حســاس کنونــی و شــرایط خــاص کشــور 
ــور از  ــاد کش ــیب اقتص ــی و آس ــد داخل در بُع
بین المللــی  هجمه هــای  و  کرونــا  موضــوع 

مدیریــت  در  را  یازدهــم  مجلــس  اهمیــت 
ــرده اســت. ــش ک ــش از پی ــی بی ــرایط کنون ش

ــد  ــم بای ــس یازده ــه مجل ــان اینک ــا بی وی ب
همســو و هم تــراز سیاســت های رهبــری در 
تحقــق بیانیــه گام دوم انقــاب اســامی باشــد، 
ــاش  ــی و ت ــدد اله ــا م ــد ب ــرد: بای ــح ک تصری
ــا شــاهد  ــه دســت هــم داد ت جمعــی دســت ب
شــکل گیری مجلســی در تــراز انقــاب اســامی 
ــری  ــم رهب ــام معظ ــات مق ــا منوی ــو ب و همس
ــه گام دوم  ــق بیانی ــرای تحق ــخ ب ــزم راس ــا ع ب
انقــاب اســامی باشــیم و وجــود اکثریــت 
قاطــع نیروهــای جــوان و حــزب الهــی در 
ــت یابی  ــرای دس ــا را ب ــم امیده ــس یازده مجل
بــه تمــدن نویــن اســامی و حکومتــی بــر 
و  انقابــی  و  اســامی  آرمان  هــای  اســاس 
ــت  ــا تقوی ــرت آق ــه گام دوم حض ــق بیانی تحق

ــت. ــرده اس ک
ــان  ــه اســامی اســتان کرم ــر حــزب مؤتلف دبی
اضافــه کــرد: بایــد نماینــدگان ارزشــی و انقابی 
ــارت  ــذاری و نظ ــه قانون گ ــه وظیف ــل ب در عم
ــه  ــن اینک ــد، ضم ــش رون ــدار پی ــا اقت ــود، ب خ
گوشــه چشــمی بــه تحــوات بین المللــی و 
حفــظ هیمنــه ایــران در برابــر قدرت  هــای 
مســتکبر داشــته باشــند و بــا حرکــت بــر مــدار 
مصلحــت همــراه بــا عــزت و حکمــت از تصویب 
قوانیــن و معاهــدات ننگینــی همچــون برجــام، 

ســند 2۰۳۰ و ... کــه عــزت ایرانــی را بــه یغمــا 
بــرد، جلوگیــری شــود و از همــه مهمتــر مــردم 
ــا عملکــرد خــود بــه نظــام امیــدوار کننــد. را ب

ــرای  ــه شــاخص های مهــم ب ــا اشــاره ب مقــدم ب
انتخــاب ریاســت مجلــس یازدهــم تأکیــد کــرد: 
بایــد ُســکان ایــن جایــگاه مهــم کــه مجموعه ای 
ــون و  ــای گوناگ ــا، قومیت  ه ــوام، فرهنگ ه از اق
طیف  هــای سیاســی مختلــف کشــور را در خــود 
جــای داده اســت در دســت فــردی دنیــا دیــده، 
ــرار  ــیده ق ــا چش ــردوگرم دنی ــه و س ــا تجرب ب
گیــرد، فــردی کــه در کنــار وحدت بخشــی 
ــی  ــس توانای ــی مجل ــای درون ــه تضاده ــه هم ب
ــته  ــس را داش ــی در مجل ــی و همصدای همگرای

باشــد.
ایــن فعــال سیاســی تأکیــد کــرد: اگــر خواهــان 
ــردن  ــی ک ــتای عملیات ــوی در راس ــس ق مجل
ــی  ــن شــده اقتصــاد مقاومت سیاســت های تبیی
ــد  ــاب هســتیم بای ــه انق ــر فرزان از ســوی رهب
ــه  ــیند ک ــردی بنش ــس ف ــن مجل ــدر ای ــر ص ب
بــه ایــن سیاســت ها ضمــن اعتقــاد قلبــی، 
ــعار  ــن ش ــد و ای ــته باش ــم داش ــی ه ــاور عمل ب
در عملکــرد وی بــه منصــه ظهــور رســیده 
باشــد، ضمــن اینکــه بــا ارتبــاط قــوی و تعاملــی 
ــرای  ــات سیاســی در کشــور، ب ــه جریان ــا هم ب
وحدت آفرینــی و یکپارچگــی مجلــس تمــام 

ــرد. ــه کارگی ــود را ب ــاعی خ مس

 عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسامی : 

فردی بر صدر مجلس بنشیند که به اقتصاد مقاومتی باور عملی داشته باشد

پیشنهاد حجت ااسام ربانی 
در خصوص زنده نگه داشتن 

یاد و خاطره شهید حاج قاسم سلیمانی
حجـت ااسـام ربانـی سـخنگوی سـابق شـورای شـهر کرمـان 
قاسـم  حـاج  سـپهبد  شـهید  سـردار  مطهـر  مرقـد  جـوار  در 
 سـلیمانی خطـاب به مـردم عزیز ایـران و جبهـه مقاومت گفت:

درخواسـت دارم همـه کسـانی کـه از امـروز تا سـالروز شـهادت 
ایـن سـردار عزیـز صاحـب فرزنـد پسـر مـی شـوند بـه پـاس 
زحمـات ایـن سـردار داور و قهرمـان و اعـام انزجـار و تنفـر 
از رئیـس جمهـور قاتـل و قماربـاز آمریـکا نـام فرزنـد خـود را 

»قاسـم« بگذارنـد. 
انشـاا... بـه برکـت این اسـم مقـدس و نورانـی فرزنـدان مبارکی 

داشـته باشند .

مدیر عامل شرکت عمران علوی ماهان کرمان :
بسته شدن دوربرگردان های محور 

هفت باغ علوی
گفـت:  کرمـان  ماهـان  علـوی  عمـران  شـرکت  عامـل  مدیـر 
دوربرگـردان هـای بخـش هایی از محـور هفت بـاغ علوی، طبق 
مصوبـه ی اسـتانی و با هدف افزایش ایمنـی و جلوگیری از بروز 
تصادفـات بسـته شـدند. مهدی سیاوشـی بـه راننـدگان توصیه 
کـرد از عجلـه در رانندگـی پرهیـز و سـرعت مجـاز را در ایـن 

محـور گردشـگری رعایـت کنند.

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

)854755(

ــماره  ــه ش ــاص ب ــهامی خ ــرکت س ــان ش ــتحکام کرم ــرکت اس ــرات ش ــی تغیی آگه
ــت  ــه هیئ ــتناد صورتجلس ــه اس ــی ۱۰۶۳۰۰۹۳۸۶۱ ب ــه مل ــت ۱5۸۸ و شناس ثب
مدیــره مــورخ ۱۳۹۸/۰۶/۱۳ تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد: ۱ـ خانــم ســمیه 
ــره  ــت مدی ــس هیئ ــه ســمت رئی ــی 2۹۹۳۶۰۳۴۳۴ ب ــه شــماره مل ــادی ب مختارآب
ـ آقــای محمــد جــواد رحیــم آبــادی بــه شــماره ملــی 2۹۸2۳2۸۰۹7 بــه 
ــماره  ــه ش ــادی ب ــم آب ــاس رحی ــای عب ــره ـ آق ــت مدی ــس هیئ ــب رئی ــمت نای  س
ــه  ــره 2- کلی ــت مدی ــو هیئ ــل و عض ــر عام ــمت مدی ــه س ــی 2۹۹۳57۴7۴۴ ب مل
اســناد و اوراق بهــادار و تعهــدآور شــرکت از قبیــل چــک، ســفته، بــروات، قراردادهــا 
ــا مهــر  ــا امضــاء مدیــر عامــل همــراه ب و عقوداســامی واوراق و نامــه هــای اداری ب
ــان اداره  ــر مــی باشــد.  اداره کل ثبــت اســناد و امــاک اســتان کرم شــرکت معتب

ثبــت شــرکت هــا و موسســات غیرتجــاری کرمــان )۸5۴755(

 اداره کل ثبت اسناد و اماک استان کرمان 
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )849461(

ــه شــماره ثبــت ۱5۴۳۰ و  ــا مســئولیت محــدود ب آگهــی تغییــرات شــرکت فــرا تجــارت اندیشــه هرمــز شــرکت ب
شناســه ملــی ۱۴۰۰7522۶۶5 بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی فــوق العــاده مــورخ ۱۳۹۹/۰2/2۰ الــف - 
ــه بزرگــراه امــام خمینــی،  ــه آدرس بخــش مرکــزی، شــهر کرمــان، محل محــل شــرکت در واحــد ثبتــی کرمــان ب
ــوار امــام حســین، پــاک ۰، طبقــه منفــی ۱ کدپســتی7۶۱7۸۶۹۶5۱ تغییــر یافــت و مــاده  کوچــه شــرقی 7 ، بل
مربوطــه در اساســنامه بشــرح فــوق اصــاح گردیــد. ب- هیئــت مدیــره شــرکت مرکــب از 2 تــا ۹ نفــر عضــو خواهــد 
بــود کــه در مجمــع عمومــی عــادی یــا عــادی بطــور فــوق العــاده از بیــن شــرکاء و یــا از خــارج انتخــاب مــی شــوند 
و در نتیجــه مــاده ۱2 اساســنامه اصــاح مــی گــردد. ج- خانــم ســعیده ســهیلی بشــماره ملــی ۳۰۳۱۴2۸۳۶۶ بــا 
ــغ  ــره شــرکاء در آمــد، درنتیجــه ســرمایه شــرکت از مبل ــه صنــدوق شــرکت در زم ــال ب پرداخــت مبلغ۱۰.۰۰۰ری
۱.۰۰۰.۰۰۰ ریــال بــه مبلــغ ۱.۰۱۰.۰۰۰ریــال افزایــش یافــت و مــاده مربوطــه اساســنامه اصــاح گردیــد. اســامی 
شــرکاء پــس از افزایــش ســرمایه : آقــای دانیــال ســلجوقی بشــماره ملــی ۳۳۸۰7۱2۱۳2دارای۹۹۰.۰۰۰ ریــال ســهم 
الشــرکه آقــای عــارف گواشــیری بهــرام ابــادی بشــماره ملــی 2۹۸۰77۸۹2۳ دارای ۱۰.۰۰۰ ریــال ســهم الشــرکه 
خانــم ســعیده ســهیلی بشــماره ملــی ۳۰۳۱۴2۸۳۶۶ دارای ۱۰.۰۰۰ ریــال ســهم الشــرکه اداره کل ثبــت اســناد و 

امــاک اســتان کرمــان اداره ثبــت شــرکت هــا و موسســات غیرتجــاری کرمــان )۸۴۹۴۶۱(

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

)852499(
ــماره  ــه ش ــهامی خــاص ب ــرو شــرکت س ــوارزم نی ــرات شــرکت خ ــی تغیی آگه
ثبــت ۸۳77 و شناســه ملــی ۱۰۶۳۰۱۴۳27۶ بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع 
عمومــی عــادی بطــور فــوق العــاده مــورخ ۱۳۹7/۰۹/۱۳ تصمیمــات ذیــل اتخــاذ 
ــای  ــی ۳۱۳۰27۸2۹۱ و آق ــماره مل ــه ش ــی ب ــدی خوارزم ــای مه ــد : ۱-آق ش
ــی  ــای مســعود صانع ــی ۳۱۳۱۱۶۰7۸۰ و آق ــه شــماره مل ــی ب ــد خوارزم محم
بــه شــماره ملــی 2۹۹۱2۶۱۸۸۹ بــرای مــدت دو ســال به عنــوان اعضــاء اصلــی 
هیئــت  مدیــره انتخــاب شــدند. 2-خانــم بهــاره معلــم زادگان بــه شــماره ملــی 
2۹۹۱۶72۴2۰ بــه ســمت بــازرس اصلــی و خانــم نــازی خوارزمــی بــه شــماره 
ملــی ۳۱۳۰27۹۱۴۸ بــه ســمت بــازرس علــی البــدل بــرای مــدت یــک ســال 
مالــی انتخــاب شــدند. اداره کل ثبــت اســناد و امــاک اســتان کرمــان اداره ثبــت 

شــرکت هــا و موسســات غیرتجــاری کرمــان )۸52۴۹۹(

جمــع آوری زبالــه هــا طــی روز برابــر اســت بــا 
تحمیــل هزینــه هــای بیشــتر

در ایــن خصــوص بــا مدیــر عامــل ســازمان مدیریــت پســماند 
ــی  ــا ریاض ــدس علیرض ــای مهن ــاب آق ــان جن ــهرداری کرم ش

ــتیم. ــی داش گفتگوی
ــر  ــی ب ــواد مبن ــگار هفت ــه ســوال خبرن ایشــان در پاســخ ب
اینکــه منســوخ شــدن قــرار دادن ســطل هــای زبالــه شــرایط را 
بــرای رهاســازی زبالــه هــا در طــول روز ایجــاد کــرده کــه باعث 
 افزایــش آلودگــی  و نازیبایــی ســطح شــهر شــده اســت، گفــت:

براســاس دســتور العمــل کاری کــه بــه مــا ابــاغ شــده اســت 
ــه هــای خــود  از ســاعت ۹ شــب شــهروندان مــی بایســت زبال
ــانی  ــاع رس ــتورکار و اط ــه دس ــد ک ــه بگذارن ــرون از خان را بی
ــطح  ــر س ــه ومعب ــر کوچ ــه ه ــی ب ــه نوع ــل ب ــم از قب آن ه
شــهر داده شــده اســت کــه شــهروندان بتواننــد در ایــن 
ــد و  ــا بگذارن ــه ه ــرون از خان ــا را بی ــه ه ــی زبال ــل زمان  فواص
ــه جمــع آوری و پاکســازی  ــا وظیف ــکار م ــای پیمان شــرکت ه

ــد .  ــان  مشــخص دارن ــن زم ــا را در ای ــه ه زبال
اگــر  داشــت:  بیــان  ادامــه  در  ریاضــی  مهنــدس   آقــای 
ــر  ــه و معاب ــا در ســطح کوچ ــاعت ه ــن س ــد از ای ــه ای بع زبال
ــع آوری آن  ــر جم ــی ب ــتورالعملی مبن ــچ دس ــا هی ــد م باش
توســط شــرکت هــای پیمانــکار )در غیــر از ســاعت هــای اعــام 
ــا  ــه ه ــم طــی روز هــم زبال ــم چــون اگــر بخواهی شــده( نداری
ــازادی متحمــل میشــویم کــه  ــه م ــم هزین را جمــع آوری کنی

ــی باشــد.  ــا م خــارج از دســتورکار م
ــای  ــف در طــی ســاعت ه ــای تنظی ــه داد: شــرکت ه وی ادام

ــا را جمــع آوری  ــه ه ــد و زبال ــدا مــی کنن تنظیــف حضــور پی
مــی کننــد و اگــر شــهروندان بخواهنــد بــی وقــت زبالــه هــا را 
ــا  ــد خــوب طبیعــی اســت شــهر کثیــف و نازیب ــرون بگذارن بی
خواهیــم داشــت.مدیر عامــل ســازمان مدیریــت پســماند 
ــع  ــه موق ــگ ب ــر فرهن ــد ب ــن تاکی ــان ضم ــهرداری کرم ش
ــگ  ــن فرهن ــت : ای ــه گف ــرون از خان ــا بی ــه ه ــتن زبال گذاش
ــاهد  ــب ش ــه مرات ــود ب ــه ش ــه نهادین ــر در جامع ــازی اگ س

ــود . ــهرخواهیم ب ــا در ش ــه ه ــش زبال کاه
ــای  ــه ه ــک زبال ــر تفکی ــی ب ــی مبن ــتور العمل دس

ــم  ــی نداری کرونای
ــل  ــر عام ــا مدی ــواد ب ــگار هفت ــوی خبرن ــه گفتگ در ادام
ســازمان مدیریــت پســماند شــهرداری کرمــان به بحــث افزایش 
مبتایــان کرونایــی در کرمــان کــه در پــی آن باعــث افزایــش 
میــزان زبالــه هــای کرونایــی مــی شــود نیــز اشــاره شــد و در 
ــر و  ــواد در خصــوص تدابی ــگار هفت ــه ســوال خبرن پاســخ ب
تمهیــدات ســازمان مدیریــت پســماند شــهرداری در جمع آوری 
ــای مهنــدس ریاضــی گفــت: ــی آق ــه هــای کرونای ــع زبال  و دف

ــرای  ــی ب ــای عفون ــه ه ــته زبال ــی در دس ــای کرونای ــه ه زبال
مــا تلقــی مــی شــوند محیــط بیمارســتان هــا و محیــط 
ــی  ــای درمان ــکان ه ــا، م ــک ه ــل کلینی ــار مث ــر بیم ــای پ ه
ــا شــرکت هــای واســطه  ــا توجــه بــه شــرایط خــاص خــود ب ب
ــوم  ــان دانشــگاه عل ــوع شــبکه بهداشــت و درم ــر مجم ای )زی
پزشــکی کرمــان( قــرارداد مــی بندنــد کــه بایــد هــر جــا کــه 
ــگاه  ــی دانش ــا هماهنگ ــود ب ــی ش ــد م ــی تولی ــه ای عفون زبال
و  امحــاء   و   علــوم پزشــکی آن شــرکت مســئول حمــل 
شــبه خانگــی شــدن  زبالــه هــای عفونــی اســت تــا ایــن زبالــه 
ــتگاه  ــل دس ــا داخ ــود مث ــارج بش ــی خ ــرایط عفون ــا از ش ه
ــر از  ــتی دیگ ــای بهداش ــک و کاره ــتفاده از آه ــا اس ــوکاو ب ات
ــای مهنــدس  ــی خــود خــارج و دفــع شــوند.  آق شــرایط عفون
ریاضــی در ادامــه گفــت: ایــن قســمت از کار بــا نظارت دانشــگاه 

علــوم پزشــکی و محیــط زیســت انجــام مــی شــود و ســازمان 
ــا را  ــه ه ــن زبال ــت پســماند شــهرداری حــق  امحــاء ای مدیری

ــدارد . ن
ــخ  ــن در پاس ــماند همچنی ــت پس ــازمان مدیری ــل س مدیرعام
بــه ســوال خبرنــگار هفتــواد کــه تکلیــف بیمــاران کرونایــی 
 کــه در خانــه هــا قرنطینــه شــدند و زبالــه هایشــان بــا 
ــت  ــکات زیس ــود و مش ــی ش ــام م ــهری ادغ ــای ش ــه ه زبال
ــه  ــه ب ــا توج ــت: ب ــم گف ــروس ه ــن وی ــار ای ــی و انتش محیط
ــا  ایــن شــرایط خــاص ایجــاد شــده و گســترش بیمــاری کرون
ــع آوری،  ــک، جم ــر تفکی ــی ب ــی مبن ــتور العمل ــچ دس ــا هی م
ــم   ــهر نداری ــطح ش ــاران در س ــن بیم ــای ای ــه ه ــع و... زبال  دف

دستور العمل اصلی ما همان است که عرض کردم. 
وی ادامــه داد: در خصــوص تفکیــک زبالــه هــای افــرادی کــه از 
محیــط کرونــا  گرفتــه انــد قــرار بــه ایــن شــد ارگان مشــخصی 
ــاران  ــا بیم ــه ه ــژه از در خان ــور وی ــه ط ــا را ب ــه ه ــد زبال  برون
جمــع آوری کننــد کــه ایــن موضــوع در کارگــروه پســماندهای 
کان شــهرهای ایــران مطــرح شــد امــا بــه نتیجــه نرســید زیــرا 
آمــار افــرادی کــه کرونــا گرفتنــد و در منــازل بــرای قرنطینــه 
و درمــان بســتری هســتند یــک شــرایط ویــژه و محرمانــه دارد 
ــراد  ــراد از اف ــن اف ــای ای ــه ه ــی زبال ــه راحت ــوان ب ــس نمیت پ
دیگــر را تفکیــک کــرد. مدیــر عامــل ســازمان مدیریــت 
ــا  ــروس کرون ــش وی ــی افزای ــزود: در پ ــهرداری اف ــماند ش پس
ــکل  ــفانه پروت ــد متاس ــز مطــرح ش ــر نی ــی دیگ بحــث اجتماع
ــرای ایــن ســازمان نرســیده کــه مــا چطــور  و دســتورالعملی ب

ــم.  ــا را جمــع آوری و تفکیــک کنی ــه ه ــن زبال ــم ای بروی
ــر عامــل ســازمان مدیریــت پســماند شــهرداری  ــان مدی در پای
ــز  ــهروندان عزی ــه ش ــه از هم ــتی ک ــت: در خواس ــان گف کرم
ــم  ــروع کنی ــان ش ــه اول از خودم ــت ک ــن اس ــی دارم ای کرمان
ــه نیســت.   ــط خان ــزی جــدا از محی ــط زیســت شــهر چی محی
ماســک و دســتکش و ســایر زبالــه هــای خــود را در پاســتیک 
 درب بســته بگذارنــد تــا حداامــکان از شــیوع ایــن ویــروس در 
ــا همــکاری  ــاز  جلوگیــری کننــد ، همــه مــا ب محیــط هــای ب
ــرای زیبایــی شــهر  و برنامــه ریــزی قدمــی راســختر از قبــل ب

ــم. ــراد برداری حفــظ محیــط زیســت و ســامتی اف
گفتگو از: کمالی فرد ) هفتواد (

 گفتگوی اختصاصی هفتواد با مدیر عامل سازمان  پسماند شهرداری کرمان 
مهندس ریاضی: شهروندان در ساعات مقرر زباله های خود را بیرون بگذارند 

*کرونا چالش اصلی زباله های شهری شده است
اشــاره: جمــع آوری زبالــه هــا مقولــه ای اســت کــه 
ســالهای  ذیرربــط  هــای  ســازمان  و  کرمــان  شــهرداری 
ــددی در  ــای متع ــتند و راهکاره ــه هس ــا آن مواج ــادی ب متم
ــوخ  ــا منس ــن راهکاره ــی از ای ــده، یک ــاذ ش ــه اتخ ــن زمین ای
ــان  ــهر کرم ــاط ش ــر نق ــه در اکث ــای زبال ــطل ه ــدن س ش
بــوده کــه وجــود ایــن ســطل هــای زبالــه خــود باعــث 
ــه  ــبانه روز زبال ــاعتی از ش ــر س ــهروندان در ه ــود ش ــده ب ش
ــه متاســفانه باعــت تجمــع  ــد ک ــرون بگذارن هــای خــود را بی
ــوی  ــرات، ب ــات، حش ــع حیوان ــا، تجم ــه ه ــا در محل ــه ه زبال
نامطبــوع ، کثیفــی و در نتیجــه ســامت افــراد و محیــط 
ــوان  ــن میت ــن بی ــود . در ای ــه ب ــر انداخت ــه خط ــت را ب زیس
گفــت زمــان زیــادی ســت شــهرداری صــرف فرهنــگ ســازی 
شــهروندان بــرای گذاشــتن زباله هــا در ســاعت مشــخص 
ــا در  ــه ه ــود زبال ــاهد وج ــا ش ــان م ــا همچن ــرده اســت. ام ک
 طــی روز در اطــراف شــهر هســتیم. بــی تــردد همــه شــما بــا 
ــس  ــه پ ــوار کوچ ــا دی ــان ی ــار درخت ــه در کن ــی ک ــه های زبال
ــد .   ــته ای ــورد داش ــد برخ ــده ان ــته ش ــای شهرگذاش ــه ه کوچ
ــت  ــط زیس ــی محی ــث آلودگ ــم باع ــات ه ــن معض ــه ای  ک

می شوند هم چهره شهررا نازیبا کرده است.

عروج ملکوتی
نام آنکـس که بَُود خالق هر چه موجود

در سـر آغاز و، سپس نام رسولش محمود
پس از آن نـام علی)ع(، فاطمه)س( و، گلهایش

قلمم دیده خمینی)ره( و، ببوسـید پایش
شـیر مردی پسـر فاطمه)س( ی زهرا)س( بود 

تربیت یافته ی )مکتب عاشـورا( بود
درد دین داشـت و هم کشور و، یار مردم

بوده چون خادم مردم، نه سـوار مردم
یاعلـی)ع( گفته علم کرده قد مردی را

زد به زیر )سـتم( و )سـلطنت( و )شه( تیپا  
تبر )بت شـکنی( را به پی و بیخ افکند

کند شاهنشـهی از بیخ و به تاریخ افکند  
زیر بار سـتم و زور نمی رفت این مرد

چتر عزت به سـر خلق مسلمان آورد
آنچـه مـی گفت هم از باور و ایمانش بود

ضامن فرمایشـات مقتدا جانش بود
)گوش جاِن( همـه بی وقفه به آنچه فرمود

جانش همواره در این ره به کف دسـتش بود
مردی از نسـل محمد)ص( به اصولش پابند

بـر دل ملت پژمرده طراوت افکند
بوده )اصاح طلِب ناب( و ز راسـتگویانش

نه ز )اصاح طلبان پر فسـاد و غل و غش(
نسـل نو را به تماشاگه راز آورده

سـوی عرفان حقیقی و نماز آورده  
بـه جوانان وطن روحیـه و حرکـت داد 

نیتـش پاک چو بوده به وطن برکت داد
امـر فرمـوده کـه نـان از هنـر خویـش خوریـد 

به جوانان که شـما کشـور خویش پیش برید
طـرح )خودبـاوری(اَش پیـش جوانـان گل کـرد 

سـرکه ی صنعت کشور ز تکامل ُمل کرد
انقابـی که بـه پـا کـرد ُدَول را لرزانـد 

خاصـه )آمریکا( را از جغرافیای ما راند
َدم ایشـان که قویتر ز دم عیسـی شـد 

روح حق جوی ملل با نفسـش احیا شد
روح ایـن مرد فراتر ز )زمان( و )جا( بود

نسـخه اش درمان درد ملل دنیا بود
)تشـنه کام مدد( از جام خمینی)ره( سـیراب 

بر شـب آنکه سـتم دید و جفا، شد مهتاب
نفسـش وقف خدا بود و به راه خالق 

مطمئـن بود که بَُود زیر نگاه خالق
پسـر میخانه به )وحدت( همه را دعوت کرد

همگان را سـوی منشور محمد)ص( آورد
کاشـت نخلی که به عالم ثمراتش رفته

نخل دین اسـت و صد البته به ذاتش رفته  
انقابـی که به ایران و جهان جان داده

راه اسـتقال و عزت به مسلمان داده
مرغ باغ ملکوت بود و به باغش برگشـت

ز بهشـت آمده بود و به سراغش برگشت
روح این مرد به ارواح شـهیدان پیوست

به )رسـوان اولوالعزم( و )امامان( پیوست
رفـت اما نه ز دل، در دل مـا جـا دارد 

در دل غنچـه ی آینده و فردا دارد
او نمرده سـت و نمیرد که ز نامش زنده

انقـاب در کره ی خاک به نامش زنده
)مرده آن اسـت که نامش به نکویی نبرند(

نه کسـی که صلوات همره نامش ببرند
یاد اسـتقبال آن بهمن پنجاه و هفت

زنده آن اسـت که در بدرقه اش )دریا( رفت  
)دوِش دریـا( گل بـی خـار بـه مقصـد مـی بـرد 

باغ از اینکه دلش می رود حسـرت می خورد
داغ دل تازه شـد از داغ )امام دلها(

قلـم آورده ز دل غصه و خون دل را  
دیده )نقاش( به )چشـم دل( خود فردا را

تحت تاثیـر خمینی)ره( همه ی دنیا را

غامحسین رضایی   

ΧϪࣥএ ජࡁॲ

اداره کل ثبت اسناد و اماک استان 
 کرمان 

مرجع ثبت شرکت ها و موسسات 
غیرتجاری ماهان )854754(

ــرکت  ــودرو ش ــک خ ــان تی ــرکت ماه ــرات ش ــی تغیی آگه
ــی  ــه مل ــت ۴۱ و شناس ــماره ثب ــه ش ــاص ب ــهامی خ س
مجــم=ع  صورتجلســه  اســتناد  بــه   ۱۴۰۰۳۳7۴7۳۹
ــه  ــف- کلی ــورخ ۱۳۹۹/۰2/۰۶ ال ــاده م ــوق الع ــی ف عموم
ســهام  صاحبــان  توســط  شــرکت  تعهــدی  ســرمایه 
ــن  ــنامه بدی ــاده 5 اساس ــت. ب- م ــده اس ــت گردی پرداخ

شــرح اصــاح گردیــد: ســرمایه شــرکت مبلــغ 2۰۰۰۰۰۰ 
ــه  ــک ب ــادی هری ــام ع ــهم بان ــه ۱۰۰ س ــم ب ــال منقس ری
ارزش 2۰۰۰۰ ریــال میباشــد کــه کلیــه آن پرداخــت شــده 
ــان  ــتان کرم ــاک اس ــناد و ام ــت اس ــت. اداره کل ثب اس
مرجــع ثبــت شــرکت هــا و موسســات غیرتجــاری ماهــان 

)۸5۴75۴(

انجمن روزنامه نگاران مسلمان 
سازمان بسیج رسانهشعبه استان کرمان

استان کرمان 

 خاطره ای از : آقای مجید مخدومي 
از فرماندهان کرمانی در دوران دفاع مقدس



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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