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دکتر پورابراهیمی در تذکر شفاهی در صحن علنی مجلس:
آقای جهانگیری؛ آدرس غلط به مردم ندهید

 * تعیین ارز 4200 
به قبل از تشکیل شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا بر می گردد

با برگزاری مراسم تودیع و معارفه در سازمان ایمیدرو؛
️مهندس

ایمان عتیقی، 
رسما مدیرعامل 
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مدیر روابط عمومی و امور بین الملل شرکت مس 
شرکت مس 

پیشروترین صنعت 
در حوزه مسئولیت 

اجتماعی
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تامین آب در 
پشته ناگهانی فوسک 

کوهپایه کرمان

 تخریب مراتع و جنگلهای 
گوغر بافت  و استمداد ازمسئوان 

4
در بیست ونهمین ایستگاه پویش »افتتاح« شهرداری کرمان؛

۱۵ کیلومتر از شبکه انتقال آب خام 
در شهر کرمان به بهره برداری رسید

2

آگهي مناقصه عمومي شماره 99/52/ع
 

شـرکت معدنـي و صنعتي گل گهر )سـهامي عـام( در نظـر دارد پروژه ی 
بـا موضوع »عملیـات اجرایی حفاری اکتشـافی بـه میـزان 40،000 متر و 
ایجـاد جاده های دسترسـی« خـود را از طریق برگـزاري مناقصه عمومي 
بـه پیمانـکار واجد شـرایط و دارای رتبـه حداقل 4 در رشـته کاوش های 

زمینـی  از سـازمان برنامه و بودجه واگـذار نماید. 
لـذا مناقصه گـران مي تواننـد جهـت اخـذ اسـناد مناقصـه بـه آدرس 
الکترونیکـي WWW.GEG.IR  مراجعـه  و اسـناد مذکـور را از بخش 
مناقصـه و مزایـده دانلـود نمایند. مهلـت تحویل پاکات سـاعت 9 الي ۱4 
روز چهارشنبه  مـــورخ 99/۱۱/۱۵ در محـــل دفترکمیسیون معـامات 

مجتمـع و یـا دبیرخانـه دفتر مرکـزی تهران مي باشـد. 
ضمنـًا بازدیـد از محل اجراي موضوع مناقصه روز شـنبه مـورخ 99/۱۱/4 
مقرر شـده اسـت. شـرکت معدنـي و صنعتـي گل گهر در رد یـا قبول هر 
یـک از پیشـنهادات بـدون نیـاز به ذکـر دلیل و بـدون جبران خسـارت 

مي باشـد.  مختار 

مدیریت قراردادها و معامات  
شرکت معدني و صنعتي گل گهر

روابط عمومی شرکت بابک مس ایرانیان

در َمجد وشرف یّکه و تنها هستی               در فخر تو بس ، ُاّم ابیها هستی
مریم که مقدس شده یک عیسی داشت       تو مادر یازده مسیحا هستی . . .
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Gیت با‾Rت

ﾕا｣یLگ ヴک└V｢
با کاهش و مدیریت مصرف انرژی برق در فصل زمستان ما را در تامین برق پایدار و 

مطمئن یاری نمائید. تا چرخه تولید و اقتصاد کشور همواره در گردش باشد.

 روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق شمال استان کرمان
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  تب ریز 

فریده ی خلقت

پیکری که جا ماند...

  دردآوران
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استاندار کرمان:

 بخشی از مشکات 
به دلیل بی عرضگی 

ما مدیران است

رییس سازمان مدیریت و 
برنامه ریزی استان اعام کرد؛

تعریف 406 میلیارد 
تومان پروژه 

در جیرفت

2

2



  www.Haftvadnews. ir 

سال هشتم ـ شماره 335  ـ شنبه 27 دی ماه 1399  ـ  2  جمادی الثانیه 1442 ـ  16  ژانویه  2021     سال ششم ـ شماره 202 ـ شنبه  18  آذر  1396  ـ 20 ربیع ااول 1439 ـ  9 دسامبر 2017  

غامحسین رضایی - نقاش

                                                          دردآوران
آن )یو اس آ( و )لندن( و )پاریس(                            که سه ضلع مثلث شومند

بس رذیلند و نانجیب و پست                                   پیش )وجدان زنده( محکومند
خود گرفتار درد و رنج و با                                      نسخه بر دیگران نوشتن چیست؟

غرب پرونده اش بَُود سنگین                                    )دردآور( به فکر درمان نیست
آنکه پشت تو را بخاراند                                           ناخنی که بَُود بر انگشتت

غرب با خنجری در آستینش                                   عاشق پهلو، سینه و پشتت

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان 
اعام کرد؛

تعریف 406 میلیارد تومان 
پروژه در جیرفت

ــت  ــازمان مدیری ــس س ریی
اســتان  برنامه ریــزی  و 
تبییــن  بــه  کرمــان 
ــه  ــعه ای ک ــای توس پروژه ه
در شهرســتان جیرفــت در 
ــت  ــت، پرداخ ــال اجراس ح
بــا  پــروژه   28 گفــت:  و 
ســرمایه گذاری  حجــم 
در  تومــان  میلیــارد   406
تعریــف  شهرســتان  ایــن 
شــده کــه از محــل ایــن پروژه هــا زمینــه اشــتغال 2248 نفــر 
فراهــم خواهــد شــد. جعفــر رودری در جلســه ســتاد اقتصــاد 
ــت و  ــتان های جیرف ــد شهرس ــع تولی ــع موان ــی و رف مقاومت
ــق ســرمایه گذاری در جنــوب  ــاد گفــت: اشــتغال و رون عنبرآب
اســتان کرمــان در اولویــت برنامه هــای مدیریــت اســتان 

اســت.
ــت  ــتان جیرف ــتغال در شهرس ــزان اش ــه می ــاره ب ــا اش وی ب
ــن  ــغلی در ای ــت ش ــاانه 2800 فرص ــد س ــرد: بای ــار ک اظه
شهرســتان ایجــاد شــود تــا بتوانیــم جوابگــوی نیروهایــی کــه 

ــیم. ــوند، باش ــازار کار می ش ــاله وارد ب ــر س ه
ــه  ــان ب ــزی اســتان کرم ــت و برنامه ری رییــس ســازمان مدیری
ــت  ــتان جیرف ــه در شهرس ــعه ای ک ــای توس ــن پروژه ه تبیی
ــا حجــم  ــروژه ب ــت: 28 پ ــال اجراســت، پرداخــت و گف در ح
ســرمایه گذاری 406 میلیــارد تومــان در ایــن شهرســتان 
ــتغال  ــه اش ــا زمین ــن پروژه ه ــل ای ــه از مح ــده ک ــف ش تعری

ــد. ــد ش ــم خواه ــر فراه 2248 نف
وی افــزود: شــش پــروژه از ایــن تعــداد پــروژه جــزو پروژه هــای 
بســیار مهــم هســتند ضمــن آنکــه 14 پــروژه دیگــر را معیــن 
ــروژه دیگــر  ــف کــرده و دو پ ــن شهرســتان تعری اقتصــادی ای

توســط شهرســتان پیشــنهاد داده شــده اســت.

ــی  ــن اجتماع ــرکل تامی ــینی مدی حس
داشــت؛  اظهــار  کرمــان  اســتان 
ــه برخــی  ــا دسترســی ب افرادســودجو ب
ــان  ــا آن ــدگان ب ــه ش ــات بیم از اطاع
مراجعــه  بــا  یــا  و  گرفتــه  تمــاس 
حضــوری بــه شــکل نماینــدگان بیمــه 
ــراد  ــتگان و اف ــدگان، بازنشس ــه ش ــی از بیم ــن اجتماع تامی
ــه کارت  ــال ارائ ــان درخواســت وجــه در قب تحــت پوشــش آن
ــف و ...  ــامت، کارت تخفی ــی، کارت س ــه تکمیل ــی بیم طای
ــوب  ــه نتیجــه مطل ــق ب ــن طری ــد و چنانچــه از ای ــی نماین م
ــه قطــع مســتمری تامیــن  ــد ب ــا تهدی ــد ب خــود دســت نیابن
اجتماعــی، قطــع بیمــه و ... اقــدام بــه کاهبــرداری و اخــاذی 

ــد. ــی نماین م
از بیمــه شــدگان و بازنشســتگان و افــراد تحــت پوشــش آنــان 
ــراد را نخــورده و در صــورت  ــه اف ــم فریــب اینگون تقاضــا داری
مشــاهده مــوارد کاهبــرداری و هرگونــه درخواســت مشــکوک 
ــی و  ــع قضای ــس، مراج ــه پلی ــه ب ــل را بافاصل ــن قبی از ای
ســازمان تامیــن اجتماعــی بــه شــماره 1420 گــزارش نماینــد.

مدیر  روابط عمومی 
شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان :
لزوم مدیریت مصرف انرژی 

برق در زمستان امسال
بــه گــزارش روابــط عمومــی 
شــرکت توزیــع نیــروی برق 
کرمــان،  اســتان  جنــوب 
مهــرداد محســنی، مدیــر 
دفتــر روابــط عمومــی در 
خصــوص الــزام مدیریــت 
ــرژی در  ــرق و ان ــرف ب مص
ــه  ــه ارائ ــتان ب ــل زمس فص
مطالبــی پرداخــت و گفــت: 
ــه پیــش بینــی  ــا توجــه ب ب
هــای صــورت گرفتــه، ســال جــاری زمســتان ســرد و ســختی 

ــورت  ــذا در ص ــم و ل ــش رو داری را پی
عــدم توجــه بــه مصــرف بهینــه انــرژی، 
ــرق و گاز  ــن ب ــت در تامی ــن اس ممک

اختاالــی را مشــاهده نمائیــم.
ــا  ــر در مناطــق ب ــزود: نصــب بن وی اف
ــور  ــه منظ ــی ب ــاای جمعیت ــم ب تراک
ــدم  ــترکین، ع ــه مش ــانی ب ــاع رس اط

ــا  ــرف ب ــم مص ــا ک ــرف و ی ــر مص ــای پ ــپ ه ــتفاده از ام اس
ــاف و مشــترکین تجــاری، اســتفاده  ــاد توســط اصن تعــداد زی
از پتانســیل بســیج ادارات در راســتای مدیریــت مصــرف بــرق، 
ــرح  ــت و ط ــام جماع ــه و ام ــه جمع ــت ائم ــتفاده از ظرفی اس
ــاده  ــنایی ج ــش روش ــه، کاه ــاز جمع ــون نم ــوع از تریب موض
هــا بــه غیــر از مناطــق حادثــه خیــز و کاهــش ۵0 درصــدی 
ــه  ــا از جمل ــارک ه ــن و پ ــهری، میادی ــر ش ــنایی معاب روش
ــت  ــرق اســتان در راســتای مدیری ــع ب ــات شــرکت توزی اقدام

ــی رود. ــمار م ــه ش ــرق ب مصــرف ب
محســنی تاکیــد نمــود: مصــرف صحیــح انــرژی و حامــل هــای 
ســوخت، مــی بایســت مدنظــر آحــاد مــردم بــه ویــژه مدیــران 
دســتگاه هــای اجرایــی اســتان قــرار گرفتــه و در ایــن راســتا 
بهــره منــدی از ظرفیــت رســانه ای اســتان بــا هــدف فرهنــگ 

ســازی مصــرف انــرژی، مــورد تاکیــد اســت.
وی در ادامــه ســخنان خــود از انتخــاب پیمانــکار واجــد 
صاحیــت در خصــوص برقــراری تمــاس بــا مشــترکین 
ــم  ــات مه ــر از اقدام ــی دیگ ــت: یک ــر داد و گف ــی، خب خانگ
ایــن شــرکت کــه توســط دفتــر مدیریــت مصــرف انجــام شــد، 
ــه راهکارهــای  ــرای ارائ ــکار واجــد شــرایط ب اســتفاده از پیمان
ــی  ــه مشــترکین خانگــی م ــرژی ب ــی ان ــه جوی مناســب صرف
ــا اســتفاده از ظرفیــت فضــای مجــازی و ایجــاد  ــه ب باشــد ک
ــرم افــزار پیــک آپ صــورت  ــا اســتفاده از ن پویــش مردمــی ب
گرفتــه اســت. ایــن مقــام مســئول خاطرنشــان کــرد: از تمامــی 
کارکنــان دولــت درخواســت داریــم کــه پــس از وقــت اداری 
ــزات  ــایر تجهی ــا و س ــپ ه ــردن ام ــوش ک ــه خام ــبت ب نس
برقــی اقــدام نماینــد و در ســاعت اداری نیــز از روشــن نمــودن 
امــپ هــا و اســتفاده از وســایل برقــی پرمصــرف خــودداری 
نماینــد تــا بتوانــی زمســتان امســال را بــدون خاموشــی پشــت 

ــم. ســر بگذرانی

ــه  ــکات ب ــی از مش ــت: بخش ــان گف ــتاندار کرم اس
ــری  ــران اســت و مدی ــا مدی ــی عرضگــی م ــل ب دلی
کــه وقــت بــرای جلســه آمــوزش و پــرورش نگــذارد 

ــه درد مدیریــت نمــی خــورد. ب
دکتــر علــی زینــی ونــد در جلســه شــورای آمــوزش 
ــدف از  ــرد: ه ــار ک ــان اظه ــتان کرم ــرورش اس و پ
تشــکیل شــوراهای آمــوزش و پــرورش درگیــر کردن 
ارکان جامعــه اســت و بــه دلیــل اهمیــت آمــوزش و 

ــه عنــوان دغدغــه تــک  پــرورش، ایــن نهــاد بایــد ب
تــک آحــاد جامعــه مطــرح شــود.

وی افــزود: تــا زمانــی کــه آمــوزش و پــرورش 
همــه  فکــر  و  ذهــن  در  دغدغــه  عنــوان   بــه 
ــرار  ــادی ق ــردم ع ــگان و م ــران، نخب ــم گی تصمی
نگیــرد، شــاهد تحــول در ایــن نهــاد نخواهیــم بــود.

ــر  ــم ه ــی دانی ــه م ــرد: هم ــح ک ــد تصری ــی ون زین
تحولــی کــه بناســت در هــر کشــوری اتفــاق بیفتــد 
ــال  ــد از کان ــورد بای ــم بخ ــه رق ــده ای ک ــر آین و ه

ــد. ــاق بیفت ــرورش اتف ــوزش و پ ــم آم مه
ــرای  ــازی ب ــرد: در مدلس ــان ک ــان بی ــتاندار کرم اس
تربیــت انســان هایــی متناســب و در طــراز اهــداف 
اســامی  نویــن  تمــدن  و  اســامی  جمهــوری 
ــد  ــی برن ــام م ــری از آن ن ــم رهب ــام معظ ــه مق ک
ــراز  ــای در ط ــان ه ــت انس ــرای تربی ــن ب و همچنی
ــاس  ــی و احس ــد زندگ ــه بخواه ــامی ک ــم اس تعالی
مســئولیت در مقابــل جامعــه و همنــوع خــود داشــته 
ــه را  ــر آن جامع ــه باات ــد در مرحل باشــند و بخواهن

ــم. ــه داری ــی فاصل ــازند، خیل بس

وی افــزود: حتــی بــا جوامــع پیشــرفته خیلــی 
ــم  ــی خواهی ــه م ــد اینک ــه برس ــم چ ــه داری فاصل
ــن  ــم ای ــن اســامی بســازیم و مــی بینی تمــدن نوی
ــذا  ــر مــی شــود ل ــه ســال عمیــق ت ــه ســال ب فاصل

ــم. ــاد کنی ــا ایج ــه ه ــی در روی ــد تغییرات بای
زینــی ونــد تصریــح کــرد: ضعــف اساســی و خائــی 
و  آموزشــی  کادر  تربیــت  در  دارد  وجــود  کــه 

ــت. ــی اس فرهنگ
وی بــا اشــاره بــه اینکــه مهــم تریــن دانشــگاه کشــور 
بایــد دانشــگاه فرهنگیــان باشــد، بیــان کــرد: ایــده 
خاقیــت بــرای بهبــود تربیــت افــرادی کــه آمادگــی 
اداره کشــور و تربیــت نســل هــای آینــده را داشــته 
باشــد بایــد در دل شــوراهای آمــوزش و پــرورش بــه 

وجــود بیایــد.
و  معلمــان  نخبــگان،  گفــت:  کرمــان  اســتاندار 
صاحــب نظــران بایــد بــه ســمت ایــده هایــی بــرای 
ــی  ــد؛ در بعض ــت برون ــم و تربی ــام تعلی ــی نظ پویای
ــه شــدت دچــار کرختــی و خمودگــی  زمینــه هــا ب

ــتیم. هس

وی بــا اشــاره بــه اینکــه اکنــون حقــوق و دســتمزد 
معلمــان خــوب اســت و اکنــون اگــر معلمــی بیایــد و 
فرمانــدار شــود دو ســه میلیــون تومــان از حقوقــش 

کــم مــی شــود.
زینــی ونــد تصریــح کــرد: اگــر معلمــان مــی خواهند 
انســان ســازی و تمــدن ســازی انجــام بدهنــد بایــد 
باانشــین در همــه قشــرهای جامعــه باشــند هــم بــه 

لحــاظ حقــوق و هــم منزلــت و اعتبــار احتماعــی.
ــخنانش  ــری از س ــش دیگ ــان در بخ ــتاندار کرم اس
بــا اشــاره بــه ایــرادات حــوزه تعلیــم و تربیــت 
بیــان کــرد: بــه مدیرانــی کــه اهمیــت نمــی دهنــد، 
ــه  ــه در جلس ــانی ک ــد کس ــم و بای ــی ده ــار م اخط
ــود و  ــی داده ش ــر کتب ــد، تذک ــب بودن ــروز غائ ام
دفعــه دیگــر مدیــری در جلســات بــدون عــذر 
ــدارد  ــق ن ــر ح ــد، دیگ ــته باش ــور نداش ــه حض موج

ــد. ــتانداری بیای ــه ای در اس ــچ جلس هی
وی افــزود: بخشــی از مشــکات بــه دلیــل بــی 
ــت  ــه وق ــری ک ــت و مدی ــران اس ــا مدی ــی م عرضگ
ــه درد  ــذارد ب ــرورش نگ ــوزش و پ ــه آم ــرای جلس ب

ــورد. ــی خ ــت نم مدیری
ــه اینکــه مدیــران نبایــد در  ــا اشــاره ب ــد ب زینــی ون
حضــور در جلســات کوتاهــی کننــد، افــزود: مدیرانی 
کــه در جلســه حاضــر نشــده انــد، کار بســیار زشــتی 
ــخ  ــام و توبی ــا اع ــام آنه ــد ن ــد و بای ــام داده ان انج

کتبــی بشــوند.
وی تصریــح کــرد: دو مــاه در ایــن اســتان هســتم و 
چنــد بــار تذکــر دادم. مثــل اینکــه گــوش شــنوائی 
ــی  ــا خیل ــرای م ــردن ب ــورد ک ــدارد؛ برخ ــود ن وج
ــت  ــود درب آن اداره را بس ــی ش ــت و م ــت اس راح
و تــا زمانــی کــه خــودم در اســتان هســتم، مدیــری 

ــدارد کوتاهــی بکنــد. حــق ن
و  آمــوزش  شــورای  گفــت:  کرمــان  اســتاندار 
ــت و  ــات ماس ــن جلس ــم تری ــی از مه ــرورش یک پ
ــد و  ــار کنن ــبک رفت ــن س ــه ای ــد ب ــداران بای فرمان
بایــد جــدی بگیرنــد و از ایــن بــه بعــد تذکــر نمــی 
ــری کــه حرمــت  ــم؛ مدی ــم، برخــورد مــی کنی  دهی
خــود را حفــظ نمــی کنــد، پیــش مــا هــم حرمــت 

نــدارد.

استاندار کرمان: بخشی از مشکات به دلیل بی عرضگی ما مدیران است/ ضعف اساسی در تربیت کادر آموزشی داریم

آقـای جهانگیـری چـرا آدرس غلـط  به مردم می دهید؛ مسـئولیت و 
تبعـات این اقـدام را بپذیرید.

رئیـس کمیسـیون اقتصـادی مجلس شـورای اسـامی با بیـان اینکه 
تعییـن ارز 4200 تومانـی قبـل از تشـکیل شـورای عالـی هماهنگی 
اقتصـادی سـران قوا بوده اسـت، گفـت: آدرس غلط به مـردم ندهید، 
برخـی تصمیمـات شـما هزینـه هـای سـنگینی را به کشـور تحمیل 

کرده اسـت.

آقـای جهانگیـری بهتر اسـت درخصـوص ارز 4200 تومانـی واقعیت 
هـا را بـه مـردم بگوید. همانطور کـه تاریخ گواهی مـی دهد و همگان 
اطـاع دارنـد، دولـت در فروردیـن 97 علـی رغـم مخالفـت صریـح 
مجلـس و کمیسـیون اقتصادی تصمیـم به تعییـن ارز 4200 تومانی 
گرفت که آثار زیانبار آن هر روز بیشـتر از گذشـته در اقتصاد کشـور 

نمایان می شـود.
همچنیـن ایـن موضـوع را بپذیریـد کـه مجلس هـر گاه مـی خواهد 

بـرای ارز 4200 تومانـی تصمیـم بگیریـد، کما اینکـه در حال حاضر 
نیـز بـه این موضوع ورود کرده، بـا آن مخالفت می کنید و تصمیمات 

شـما هزینـه های سـنگینی را به کشـور تحمیل کرده اسـت.
دکتـر پورابراهیمـی خطاب بـه رئیس جمهـور افزود: همـه می دانند 
کـه کمیسـیون اقتصـادی مجلـس شـورای اسـامی بـا ارز 4200 
تومانـی مخالـف بود و در جلسـه ای کـه با هماهنگـی رئیس مجلس 
وقـت در دفتـر جنابعالـی بـا حضـور وزیر اقتصـاد و رئیـس کل بانک 

مرکـزی وقـت بـه مـدت دو سـاعت و نیم برگزار شـد، شـما در جمع 
بنـدی رسـماً اعـام کردید که »مجلـس کار خـودش را بکند و دولت 
 کار خـودش را. مـا تصمیـم گرفتیـم و اجـرا مـی کنیـم!« خواهـش

می کنم آدرس غلط به مردم ندهید.

دکتر پورابراهیمی در تذکر شفاهی در صحن علنی مجلس:

آقای جهانگیری؛ آدرس غلط به مردم ندهید
* تعیین ارز ۴۲۰۰ به قبل از تشکیل شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا بر می گردد

از پویـش »افتتـاح« شـهرداری  در بیسـت و نهمین هفتـه 
کرمـان با شـعار »هـر هفته یـک افتتـاح«، پـروژۀ خطوط 
انتقـال آب خـام شـهر کرمـان بـه حوضچـۀ ذخیـرۀ آب 

پردیسـان قائم)عـج(، بـه بهره بـرداری رسـید.
بـه گـزارش کرمان آنایـن، در ایـن پـروژه کـه به منظـور احیـای 
پردیسـان قائم)عـج( و تأمیـن آب ایـن منطقـه و آرامسـتان جدید، 
بـه بهره بـرداری رسـید، دو خـط لوله به طـول 1۵ کیلومتـر از بلوار 
»22 بهمـن« در منطقـه چهـار و از بلـوار »بلد اامیـن« در منطقـه 
یـک بـه پردیسـان قائم)عـج( بـا انتقـال 40 لیتـر آب در ثانیـه و 
هزینـه ای بیـش از چهـار میلیـارد و 600 میلیـون تومان اجرا شـد.

رییـس  حضـور  بـا  کـه  آییـن  ایـن  حاشـیۀ  در  کرمـان  شـهردار 

و برخـی از اعضـای شـورای اسـامی شـهر و تعـدادی از مدیـران 
شـهری برگـزار شـد، گفـت: بـرای رسـیدگی، مراقبـت و سرکشـی 
و تأمیـن آب و آبیـاری مـورد نیـاز پردیسـان قائم)عـج(، بـا مشـکل 
کمبـود نیـروی انسـانی مواجـه بودیم که بـا واگـذارِی کار به بخش 
خصوصـی در قالـب قـرارداد مشـخص و بـا کمک نیروهای مسـتقل 

آن هـا، مشـکل مرتفع شـده اسـت.
سـیدمهران عالـم زاده افـزود: تأمیـن آب پردیسـان قائم)عـج(، بـا 
انتقـال آب از چاه هایـی کـه در شـهر وجـود داشـت، بـه دریاچـۀ 

ذخیـرۀ آب، دغدغـۀ مـا بـود کـه ایـن مشـکل نیـز حـل شـد.
وی ادامـه داد: خوشـبختانه امـروز بـا بهره برداری از خطـوط انتقال 
آب خـام بـه سـمت پردیسـان قائم)عـج(، 118 کیلومتـر به شـبکۀ 

آب خـام کرمـان افزوده شـد.
شـهردار کرمـان گفـت: در سـنوات قبـل حـدود 27۵ کیلومتر خط 
ایـن دورۀ  امـا در سه سـال اخیـر و  انتقـال آب اجـرا شـده بـود، 
مدیریـت شـهری، 118 کیلومتـر بـه شـبکه آب خـام شـهر کرمان 
افـزوده شـده کـه ایـن رقـم 4۳ درصـد کاری اسـت که در سـنوات 

گذشـته انجام شـده اسـت.

عالـم زاده بیـان کـرد: آِب مجموعـۀ چاه هایـی کـه در سـطح شـهر 
وجـود داشـتند و نمی توانسـتیم بـه جاهای دیگـر منتقـل کنیم، از 
طریـق ایـن شـبکه بـه پردیسـان قائم)عـج( منتقل شـده و تعدادی 
از فضاهـای سـبز مسـیر هـم کـه از آب شـرب بـرای آبیـاری آن ها 

اسـتفاده می شـد، بـه شـبکۀ آب خـام متصل شـدند.
وی از حفـارِی چهـار چـاه جدیـد نیـز خبـر داد و گفـت: آب ایـن 
تعـداد چـاه نیـز بـه ایـن شـبکه اضافـه خواهد شـد تا برخـی دیگر 
از پارک هـا هـم کـه بـا اسـتفاده از آب شـرب، آبیـاری می شـوند، 

به طـور تدریجـی از ایـن طریـق آبیـاری شـوند.
شـهردار کرمـان با بیـان اینکه براسـاس اعتبارات قدیـم، حدود ۳0 
میلیـارد تومـان برای اجـرای این خطوط هزینه شـده اسـت، گفت: 
اگـر در حـال حاضر می خواسـتیم ایـن کار را انجام دهیـم، به بیش 

از 60 میلیـارد تومـان بودجه نیاز داشـتیم.
عالـم زاده افـزود: بـا انتقـال آب خـام، از منابـع آبی پایـدار به صورت 
بهینـه اسـتفاده می شـود و کیفیـت آب آبیـاری فضـای سـبز نیـز 

افزایـش می یابـد.
شـهردار کرمـان تهدیـد دیگـر بـرای پردیسـان قائم)عـج( را وجـود 

و گفـت:  دانسـت  ایـن جنـگل دست کاشـت  آرامسـتان در جـوار 
اگرچـه آرامسـتان در محـدودۀ جنـگل قـرار نـدارد، اما با پیشـروی 
و گسـترش آن، بـه زمین هـای آزاد جنـگل ورود پیـدا می کـرد و 
مسأله سـاز می شـد؛ بنابرایـن، تصمیـم گرفتیـم از زمین هـای آزاد 
بـرای توسـعۀ جنـگل اسـتفاده شـود و دفـن امـوات بـه آرامسـتان 

گـردد. منتقل  جدیـد 
عالـم زاده افـزود: بـه همیـن دلیـل آرامسـتان جدیـد را راه انـدازی 
کردیـم کـه بـه زودی بـا دفـن امـوات در آرامسـتان جدیـد، ایـن 

مشـکل نیـز برطـرف خواهـد شـد.
وی بـا بیـان اینکـه بـا این حـال، بایـد بـرای پردیسـان قائم)عج( و 
محـدودۀ اطـراف آن، مشـاور انتخاب شـود تا طـرح بلندمدتی برای 
آن در نظـر بگیـرد، گفـت: بایـد از ظرفیت گردشـگری ایـن منطقه 

به طـور مطلوب اسـتفاده شـود.
در  گردشـگری  پـارک  حاضـر،  حـال  در  افـزود:  کرمـان  شـهردار 
محـدودۀ پردیسـان قائم)عـج( طراحـی شـده کـه می توانـد پیونـد 
خوبـی بـا طـرِح پردیسـان قائم)عج( داشـته باشـد و ایـن منطقه را 

بـه نقطـۀ گردشـگری جنوب شـرق کشـور تبدیـل کنـد.

در بیست ونهمین ایستگاه پویش »افتتاح« شهرداری کرمان؛
۱۵ کیلومتر از شبکه انتقال آب خام در شهر کرمان به بهره برداری رسید

ــتان  ــرکت گاز اس ــی ش ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب

ــب  ــه مطل ــاح ضمــن اشــاره ب ــدس ف ــان ،مهن کرم
فــوق اظهــار داشــت: همــکاری وهمیــاری مشــترکین 
ــی  ــرف م ــه مص ــت بهین ــه مدیری ــی در زمین خانگ
توانــد کمــک بســیار خوبــی بــرای اســتمرار جریــان 
ــی  ــترکین گرام ــه مش ــن رابط ــه در ای ــد ک گازباش
مــی تواننــد بــا کاهــش حداقــل یــک درجــه دمــای 
منــزل خــود، حــدود 6 درصــد در مصــرف گاز 
ــه  ــه اینک ــاره ب ــا اش ــان ب ــی کنند.ایش ــه جوی صرف
ــت،  ــه اس ــا 21 درج ــن 18 ت ــاق بی ــاه ات ــای رف دم
تصریــح کــرد: در وضعیــت فعلــی بــا وجــود ســردی 

ــت  ــتان بااس ــرف گاز اس ــزان مص ــوا، می ــدید ه ش
ــی را  ــه جوی ــت صرف ــد نهای ــز بای ــترکین عزی ومش
ــا ان شــاء ا... بتوانیــم مانــع ازافــت  داشــته باشــند ت

ــیم.  ــار گاز باش فش
ــان  ــا بی ــان ب ــل شــرکت گاز اســتان کرم ــر عام مدی
اینکــه بــا صرفــه جویــی مشــترکین نیــاز بــه قطــع 
گاز مشــترکین ســایر بخش هــا نخواهــد بــود اظهــار 
داشــت: همــه مــا مــی توانیــم بــا مدیریــت مصــرف 
ــع  ــم و از قط ــک کنی ــان گاز کم ــتمرار جری در اس
شــدن گاز واحدهــای صنعتــی و تولیــدی نیــز 

ــه  ــاره ب ــا اش ــاح ب ــدس ف ــم. مهن ــری نمائی جلوگی
اینکــه کاهــش مصــرف گاز طبیعــی عــاوه برکاهــش 
ــتمرار  ــا را در اس ــوار، م ــرژی خان ــبد ان ــه س هزین
جریــان گاز کمــک مــی نمایــد، تصریــح کــرد: اگــراز 
ایــن انــرژی پــاک درســت اســتفاده نکنیــم قطعــا بــا 

ــم شــد.  مشــکل مواجــه خواهی
ــام  ــی های انج ــه بررس ــت ب ــا عنای ــزود: ب ــان اف ایش
شــده مصــرف گاز ایــران نســبت بــه خیلــی از 
ــورد  ــه م ــد مصــرف بهین ــه بای کشــورها بااســت ک
توجــه قــرار بگیــرد تــا بتوانیــم از گاز طبیعــی 

بــرای  و  در چرخــه صنعــت 
اقتصــاد  شــکوفایی  و  رشــد 

نمائیــم.  کشوراســتفاده 
مدیر عامل شــرکت گاز اســتان 
کرمــان در پایــان اظهار داشــت: 

گاز طبیعــی یــک نعمــت بســیارخوب و ارزشــمندی 
ــان  ــه انس ــال ب ــد متع ــوی خداون ــه از س ــوده ک ب
هدیــه داده شــده اســت و اگــر در حیــن مصــرف بــه 
نــکات ایمنــی توجــه نشــود خســارت هــای جبــران 

ناپذیــری را بــه همــراه خواهــد داشــت.

 مدیر عامل شرکت گاز استان کرمان:
کاهش یک درجه دمای منزل باعث 6 درصد صرفه جویی در مصرف گاز طبیعی خواهد شد

ــزود:  ــگاران اف ــع خبرن ــنی در جم ــد محس محم
ایــن مانــور بــا هــدف مدیریــت مصــرف و کنتــرل 
ــای 2۵ و 26 دی و در  ــرژی در روزه ــت ان وضعی
مناطــق مختلــف اســتان اجــرا شــد و امــپ هــای 
ــم  ــپ ک ــا ام ــا ب ــا و بلواره ــرف در خیابانه پرمص
مصــرف جایگزیــن و روشــنایی معابــر بــه صــورت 
زیگزاگــی تغییــر یافــت تــا در مصــرف بــرق 

ــی شــود. ــه جوی صرف
ــزان  ــرل می ــرای کنت ــرد: ب ــح ک ــنی تصری محس
مصــرف و مدیریــت در شــرایط کنونــی از ابتــدای 
ســال مانورهایــی بــرای رفــع نواقص در سیســتم و 
نوســازی شــبکه آغــاز شــده و در هــر دوره بخشــی 
از مشــکات برطــرف مــی شــود تــا زمینــه بهینــه 

ســازی مصــرف و توزیــع مهیــا شــود.
ــرکت  ــپاچینگ ش ــرداری و دیس ــره ب ــاون به مع
توزیــع نیــروی بــرق شــمال اســتان کرمــان  
تاکیــد کــرد: بهســازی و اصــاح شــبکه های 
فرســوده توزیــع بــرق، اصــاح و مدیریــت انــرژی 

ــداری  ــش پای ــر، افزای ــنایی معاب ــبکه های روش ش
و قابلیــت اطمینــان شــبکه و افزایــش میــزان 
رضایتمنــدی مشــترکان از مهمتریــن اهــداف 
ــود. ــی ش ــوب م ــا محس ــن مانوره ــزاری ای برگ

وی ادامــه داد: بــا توجــه بــه اینکــه ایــن ســومین 
مانــور اصــاح شــبکه توزیــع در ســال جاری اســت 
کــه بــا رویکــرد اصــاح و تعدیــل روشــنایی معابــر 
ــرق انجــام  ــاژ مشــترکین ب و استانداردســازی ولت

مــی شــود، قطعــا منجــر بــه ایجــاد ظرفیتــی بــه 
عنــوان نیــروگاه مجــازی بــرق خواهــد بــود و آثــار 
مثبتــی در کاهــش مصــرف ســوخت گاز نیــروگاه 
هــای تولیــد بــرق، در فصــل ســرد ســال خواهــد 
ــاه  ــه م ــی س ــت: ط ــار داش ــنی اظه داشت.محس
گذشــته  بیــش از 12هــزارو ۳00 چــراغ روشــنایی 
معابــر اصــاح و بهســازی شــده اســت و در مانــور 
سراســری پیــک بــار زمســتان و بــا هــدف کاهــش 
ــرق، بیــش از ســه هــزار چــراغ  ــرژی ب مصــرف ان
روشــنایی معابــر در ســطح شــمال اســتان اصــاح 

خواهــد شــد.
وی بــا اشــاره بــه بــرودت هــوا و افزایــش مصــرف 
گاز در روزهــای ســرد زمســتان تصریــح کــرد: در 
ــی  ــا م ــروگاه ه ــه نی ــری ب ــن شــرایط گاز کمت ای
ــی  ــرق م ــد ب ــه کاهــش تولی ــه منجــر ب رســد ک
ــدار  ــرق پای ــرای تامیــن ب ــرق ب شــود و صنعــت ب
و مطمئــن و خدمــات رســانی بــه مشــترکین بــرق 
ــنایی  ــل روش ــور تعدی ــا مان ــور ب ــر کش در سراس

معابــر و کاهــش مصــرف 
ــن  ــه تامی ــرق ب ــرژی ب ان

ــرد.  ــد ک ــا کمــک خواه ــروگاه ه ســوخت نی
ــرق  ــت ب ــش صنع ــه پوی ــاره ب ــا اش ــنی ب محس
ــرق  ــت ب ــنل صنع ــت:  پرس ــدار گف ــه بی همیش
بــه عنــوان ایثارگــران خامــوش در ایــام تعطیــل و 
شــرایط ســخت کرونایــی بــا رعایــت توصیه هــای 
حــال  در  روزی  شــبانه   به صــورت  بهداشــتی 
پایــداری  و  توســعه  و  اصــاح  بــرای  تــاش 
شــبکه های توزیــع هســتند و امیدواریــم بتوانیــم 
ضمــن عبــور موفــق از پیــک بــار زمســتان، انــرژی 

ــم. ــه کنی ــردم ارائ ــه م ــه ب ــدون وقف ــرق را ب ب
وی افــزود:  40دســتگاه کنتــور هوشــمند در 
ــارت  ــرل و نظ ــرای کنت ــتان ب ــمال اس ادارات ش
ــا  ــت و ب ــده اس ــب ش ــرق نص ــرژی ب ــرف ان مص
همــکاری یکهــزارو ۵00 مشــترک کشــاورزی 
بــار  پیــک  در  ســاعت  1۵2مــگاوات  میــزان 

ــد. ــی ش ــه جوی ــتان صرف زمس

معاون بهره برداری و دیسپاچینگ شرکت توزیع نیروی برق شمال استان کرمان :

مانور مقابله با برق های غیرمجاز در کرمان اجرا شد

******

******

ــرکت آب و  ــی ش ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــری  ــت خب ــری در نشس ــد طاه ــان، محم ــتان کرم ــاب اس فاض
ــاب  ــروژه فاض ــرای پ ــی از اج ــانه گزارش ــاب رس ــا اصح ــود ب خ
طــی ســال جــاری در ســطح اســتان ارائــه داد و افــزود:  فاضــاب 
شــهر کرمــان همزمــان در 35 جبهــه کاری در حــال انجــام اســت 
و ســرمایه گــذار تاکنــون 13.9 درصــد پیشــرفت فیزیکــی داشــته 

اســت.
وی بــا بیــان اینکــه تاکنــون 4۳۳ میلیــارد تومــان توســط ســرمایه گــذار در 
ــذاری در  ــرارداد ســرمایه گ ــه شــده اظهارداشــت: ارزش ق ــروژه هزین ــن پ ای

زمــان انعقــاد قــرارداد  1۳96 میلیــارد تومــان بــود کــه امــروز ارزش ریالــی 
آن بــه بیــش از ســه هــزار و 116 میلیــارد تومــان افزایــش یافتــه اســت.

اجرای 235 کیلومتر شبکه فاضاب در کرمان
ــان حجــم کار انجــام شــده  ــل شــرکت آب و فاضــاب اســتان کرم مدیرعام
تــا پایــان آذرمــاه مــاه امســال را 2۳۵ کیلومتــر شــبکه اصلــی و فرعــی ،10 
ــه  ــی در احــداث تصفی ــال و10 درصــد پیشــرفت فیزیک ــر خــط انتق کیلومت

خانــه ذکــر کــرد.
ــه  ــرای 900 نفــر ب ــه اینکــه در طــول اجــرای ایــن پــروژه ب ــا اشــاره ب وی ب
صــورت مســتقیم و 200 نفــر بــه صــورت غیرمســتقیم اشــتغال زایــی شــده 

بیــان کــرد: بهــره بــرداری از ایــن پــروژه نیــز بــرای ۳00 نفــر ایجــاد شــغل 
مســتقیم و دائــم خواهــد کــرد.

ــا ســرمایه گــذار پنــج  طاهــری افــزود:  قــرارداد احــداث فاضــاب کرمــان ب
ســاله اســت کــه دو ســال از آن ســپری شــده اســت.

وی در ادامــه در پاســخ بــه ســوال خبرنــگاری دربــاره بــوی نامطبــوع فاضــاب 
ــل آســیب وارد  ــه دلی ــن مســاله ب ــاد اظهارداشــت: ای در محــدوده شــرف آب
شــده بــه سیســتم باابــر بــود کــه در حــال حاضــر بخــش قابــل توجهــی از 
ایــن مشــکل برطــرف شــده و شــعاع انتشــار بــوی نامطبــوع تــا ۵0 متــر یــا 

ورودی ایســتگاه باابــر کاهــش یافتــه اســت.

مدیرعامل شرکت آب و فاضاب استان کرمان :

ورود 5 هزار میلیارد تومان سرمایه به استان کرمان از طریق پروژه فاضاب

www.teetr.ir

میدونى محبوبترین نشریه کرمانى کدومه؟!
www.teetr.ir

میدونى محبوبترین نشریه کرمانى کدومه؟!
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ــتان  ــا شهرس ــوا و فض ــته ی ه ــر رش ــگان برت ــهید: از نخب ــادر ش م
فردیــس در اســتان البــرز بود عباســم بــا گذرانــدن دوره هــای تخصصی 
و بــه صــورت داوطلبانــه بــرای دفــاع از حرمیــن ائمــه معصومیــن )ع( 

راهــی ســوریه شــد.
فرمانــده شــهید: عبــاس نصفــی از حقــوق ماهانــه اش را صــرف امــور 
خیریــه می کــرد در واقــع او بخشــی از حقوقــش را بــه دو خانــواده ای 
مــی داد کــه یکی شــان بیمــار ســرطان و دیگــری بچــه یتیــم داشــتند 
ــره اش و بخشــی را  ــور روزم ــی حقوقــش را هــم بخشــی صــرف ام باق
ــاید ۲۰  ــاه ش ــرد. در طــول م ــی می ک ــات و مراســم مذهب خــرج هیئ
ــد  ــه او می دادن ــی کــه محــل کارش ب روزش را روزه می گرفــت و غذای

ــی داد. ــای مســتمند م ــه خانواده ه ب
همرزم شــهید: در ســوریه ســختی زیاد کشــیدیم *و چنــد روزی بود 
کــه بــه جز چنــد خرمــا چیزی بــرای خــوردن نبود امــا عباس همیشــه 
 لبخنــد مــی زد و مــی گفــت زیــاد فکــرش را نکنیــد درســت مــی شــود

همــرزم شــهید: عبــاس و ۳ نفــر دیگــر بــاای تپــه ای رفتــه بودنــد و 
شــجاعانه مــی جنگیدنــد تــا از کشــته شــدن افــراد بیشــتر جلوگیــری 
ــه  ــه آرزوی دیرین ــت ب ــر خــوردو در نهای ــو تی ــب و پهل ــد او از قل کنن
ــی کفــن نوشــید و  اش رســید و جــام شــهادت را از دســت مــوای ب

پیکــرش نیــز برنگشــت.
جاویدااثر شهید عباس آسمیه

شادی روحش صلوات

در اجــرای  مــواد مذکــور بدیــن وســیله  اماکــی  کــه برابــر آراء هیأت هــای  حــل 
اختــاف  موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های 
ــای  ــان  تقاض ــک  کرم ــه ی ــی  ناحی ــد ثبت ــتقر در واح ــمی مس ــند رس ــد س فاق
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  
ــع در بخش هــای   ــان ثبــت ( واق ــا مالکیــن ) متقاضی ــک ی ملــک و مشــخصات مال
ــا  در  ــود ت ــی  می ش ــل آگه ــرح ذی ــه ش ــان  ب ــتان کرم ــی شهرس )۱-۴-۸(  ثبت
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 
ــم  ــی تقدی ــه مراجــع قضای ــخ تســلیم اعتــراض، دادخواســت خــود را ب ــاه از تاری م
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

ــه  ــواد ب ــد محمدج ــد فرزن ــم رضامن ــم مری ــی – خان ــی از 4591 اصل 1 فرع
شناســنامه شــماره ۲۳5 صــادره از کرمــان نســبت بــه ســیزده ســهم و پنــج هفتــم 
ســهم مشــاع از نــود و شــش ســهم و خانــم فریبــا رضامنــد فرزنــد محمدجــواد بــه 
شناســنامه شــماره ۶۰۶ صــادره از کرمــان نســبت بــه ســیزده ســهم و پنــج هفتــم 
ــد محمدجــواد  ــای رســول رضامنــد فرزن ــود و شــش ســهم و آق ســهم مشــاع از ن
بــه شناســنامه شــماره ۱۰۳7 صــادره از کرمــان نســبت بــه بیســت و هفــت ســهم 
و ســه هفتــم ســهم مشــاع از نــود و شــش ســهم و خانــم فرشــته رضامنــد فرزنــد 
محمدجــواد بــه شناســنامه شــماره ۸۴۶ صــادره از کرمــان نســبت به ســیزده ســهم 
و پنــج هفتــم ســهم مشــاع از نــود و شــش ســهم و آقــای ســعید رضامنــد فرزنــد 
ــه بیســت و  ــان نســبت ب ــه شناســنامه شــماره ۳۸۰ صــادره از کرم محمدجــواد ب
هفــت ســهم و ســه هفتــم ســهم مشــاع از نــود و شــش ســهم از ششــدانگ یکبــاب 
مغــازه مشــتمل بــر طبقــات فوقانــی تجــاری و مســکونی بــه مســاحت 5۹/5۰ متــر 
ــد ســمت  ــارراه ابوحام ــه چه ــه نرســیده ب ــان مهدی ــان خیاب ــه آدرس کرم ــع ب مرب
راســت خریــداری از محــل مالکیــت محمدجــواد رضامنــد - بــه ترتیــب ردیف هــای 

۰۳۹۹ و ۰۴۰۲ و ۰۴۰۳ و ۰۴۰۴ و ۰۴۰۶
ــی از 4776  ــده از 140 فرع ــزی ش ــی مج ــی از 4776 اصل 16682 فرع
ــه  ــه ب ــب ال ــد حبی ــی فرزن ــانی زاده گزک ــین خراس ــای امیرحس ــی - آق اصل
شناســنامه شــماره ۲۹۸۱۲۲۴۹7۲ صــادره از کرمــان در ششــدانگ یکبــاب خانــه 
ــه ای  ــه خامن ــت ال ــوار آی ــان بل ــه آدرس کرم ــع ب ــر مرب ــه مســاحت ۲۸۶/75 مت ب
بلــوار فرزانــگان کوچــه ۶ خریــداری از محــل مالکیــت فاطمــه عمرانــی فرزنــد ســید 

ــف  ۱55۶ ــال - ردی ج
ــی از 4776  ــده از 135 فرع ــزی ش ــی مج ــی از 4776 اصل 16710 فرع
ــماره ۱  ــنامه ش ــه شناس ــاس ب ــد عب ــان زاده فرزن ــب دهق ــای ابوطال ــی - آق اصل
ــه  ــی ب ــه فوقان ــر طبق ــتمل ب ــه مش ــاب خان ــدانگ یکب ــان در شش ــادره از کرم ص
مســاحت ۱۸۱/۹ متــر مربــع بــه آدرس کرمــان بزرگــراه آیــت الــه خامنــه ای کوچــه 
ــف   ــور - ردی ــرام پ ــت به ــت ایراندخ ــل مالکی ــداری از مح ــپ خری ــمت چ ۳۱ س

۰7۱۹
16719 فرعــی از 4776 اصلــی - آقــای میثــم احمــدی هینمانــی فرزنــد رضــا 
ــاب  ــدانگ یکب ــان در شش ــادره از کرم ــماره ۲۹۸۰۲۶5۳57 ص ــنامه ش ــه شناس ب
خانــه بــه مســاحت ۱۸۴/5 متــر مربــع کــه مــوازی 5/77 متــر مربــع از ششــدانگ 
ــه آدرس  ــرار دارد ب ــرده ق ــاره نامب ــف و در اج ــق بوق ــا متعل ــورد تقاض ــه م عرص
کرمــان ســعیدی بلــوار شــهدای غدیــر کوچــه ۲۱ بعــد از چهــار کوچــه خریــداری 

از محــل مالکیــت محمــد رشــید فرخــی - ردیــف  ۰7۴۰
ــی از 4776  ــده از 94 فرع ــزی ش ــی مج ــی از 4776 اصل 16741 فرع
ــه شناســنامه  ــر ب ــد اکب ــادی فرزن ــوج معزآب ــی کهن ــی یعقوب ــم لیل ــی - خان اصل
شــماره 5۰۴ صــادره از کرمــان در ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت ۲۴۴/۲۲ 
متــر مربــع بــه آدرس کرمــان بزرگــراه آیــت الــه خامنــه ای کوچــه ۲۱ خریــداری 

ــف  ۰55۶ ــل رشــید فرخــی - ردی ــت جلی از محــل مالکی

ــی از 4776  ــده از 121 فرع ــزی ش ــی مج ــی از 4776 اصل 16745 فرع
ــه شناســنامه شــماره  ــد حســین ب ــه فرزن ــای محمدرضــا زارع گزوئی ــی - آق اصل
۲۹۸۰۲۱77۶۱ صــادره از کرمــان در ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت 
ــه خامنــه ای کوچــه ۲۹  ــت ال ــه آدرس کرمــان بزرگــراه آی ــع ب ۲۰۶/77 متــر مرب
فرعــی ۴ ســمت راســت خریــداری از محــل مالکیــت محمــد رشــید فرخــی فرزنــد 

ــف  ۱۳7۰ ــا - ردی رض
ــی از 4776  ــده از 129 فرع ــزی ش ــی مج ــی از 4776 اصل 16751 فرع
اصلــی - آقــای احســان احمــدی کــوه بنانــی فرزنــد علــی بــه شناســنامه شــماره 
۳۰۸۰۰۳۳۹7۳ صــادره از زرنــد در ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت ۲۰۹/۰۹ 
ــان  ــه ای کوچــه ۴5 خیاب ــه خامن ــت ال ــراه آی ــان بزرگ ــه آدرس کرم ــع ب ــر مرب مت
ــت  ــداری از محــل مالکی ــی اول ســمت راســت خری ــه ۳۳ فرع ــجاد کوچ ــام س ام

ــف  ۱۶5۶ ــی - ردی قنبــر خدای
ــی از 4776  ــده از 130 فرع ــزی ش ــی مج ــی از 4776 اصل 16761 فرع
اصلــی - خانــم نرگــس ابراهیمــی دارســینوئیه فرزنــد علــی بــه شناســنامه شــماره 
ــع  ــر مرب ــاحت ۲۶۰ مت ــه مس ــه ب ــاب خان ــدانگ یکب ــان در شش ــادره از کرم ۹ ص
ــف  ــق بوق ــا متعل ــورد تقاض ــه م ــع از ششــدانگ عرص ــر مرب ــوازی ۱۰/۴ مت ــه م ک
ــه ای  ــه خامن ــت ال ــراه آی ــان بزرگ ــه آدرس کرم ــرار دارد ب ــرده ق ــاره نامب و در اج
بیســت متــری امــام ســجاد کوچــه ۳7 خریــداری از محــل مالکیــت اکبــر رشــید 

ــف  ۱5۳۲ ــی - ردی فرخ
ــی از 4776  ــده از 149 فرع ــزی ش ــی مج ــی از 4776 اصل 16766 فرع
ــه شناســنامه شــماره ۶۶۰7  ــد ســیدجواد ب ــه رضــوی فرزن ــم مهدی ــی - خان اصل
ــع  ــه مســاحت ۲5۱/۴۴ متــر مرب ــه ب صــادره از کرمــان در ششــدانگ یکبــاب خان
بــه آدرس کرمــان بزرگــراه آیــت الــه خامنــه ای اواســط کوچــه ۹ ســمت راســت 

ــف  ۰۲۱۰ ــت مهــدی رشــید فرخــی - ردی ــداری از محــل مالکی خری
ــی از 4776  ــده از 94 فرع ــزی ش ــی مج ــی از 4776 اصل 16768 فرع
اصلــی - آقــای محمدرضــا لولوئــی فرزنــد علــی بــه شناســنامه شــماره ۱۱ صــادره 
از کرمــان و خانــم طیبــه عســکری فرزنــد ســیف الــه بــه شناســنامه شــماره 5۴۳ 
صــادره از کرمــان بالمناصفــه در ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت ۱۴۹/۱ متــر 
ــه ای کوچــه ۱7 ســمت چــپ  ــه خامن ــت ال ــراه آی ــان بزرگ ــه آدرس کرم ــع ب مرب
ــای ۰7۰5 و ۰7۰۶ ــل رشــید فرخــی - ردیف ه ــت جلی ــداری از محــل مالکی خری
ــی از 4776  ــده از 121 فرع ــزی ش ــی مج ــی از 4776 اصل 16769 فرع
ــنامه شــماره ۱۴۱۱7  ــه شناس ــد حســین ب ــری فرزن ــای اســام دلی ــی - آق اصل
صــادره از جیرفــت در ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت ۱۳7/7 متــر مربــع بــه 
آدرس کرمــان بزرگــراه آیــت الــه خامنــه ای بیســت متــری دوم خریــداری از محــل 

مالکیــت محمــد رشــید فرخــی - ردیــف  ۰۲۱۶
ــی از 4776  ــده از 227 فرع ــزی ش ــی مج ــی از 4776 اصل 16770 فرع
اصلــی - آقــای امیــن رضــا صنعتــی فرزنــد اکبــر بــه شناســنامه شــماره ۱۰۴۹۸ 
ــع  ــر مرب ــاحت ۱۳۱/۴ مت ــه مس ــه ب ــاب خان ــدانگ یکب ــان در شش ــادره از کرم ص
ــان آســمان کوچــه ۹ ســمت چــپ  ــام رضــا )ع( خیاب ــوار ام ــان بل ــه آدرس کرم ب

ــف  ۰۳57 ــی - ردی ــه عمران ــت ســید نصرال ــداری از محــل مالکی خری
ــی از 4776  ــده از 88 فرع ــزی ش ــی مج ــی از 4776 اصل 16771 فرع
ــه شناســنامه شــماره  ــد علــی ب ــززاده هــروزی فرزن ــی - آقــای مجتبــی عزی اصل
۱ صــادره از کرمــان در ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت ۲۰5/7 متــر مربــع 
بــه آدرس کرمــان بلــوار آیــت الــه خامنــه ای آخــر کوچــه ۲5 ســمت چــپ کوچــه 

ــف  ۰۸۶۶ ــن سروشــیان - ردی ــداری از محــل مالکیــت فردی ــد خری الون
16773 فرعــی از 4776 اصلــی - آقــای محمــد نخعــی پــور فرزنــد مهــدی بــه 
شناســنامه شــماره ۲۹۸۰7۸۲۲۳۸ صــادره از کرمــان در ششــدانگ یکبــاب مغــازه 
بــه مســاحت ۲۲/۴۰ متــر مربــع کــه مــوازی ۲/۸۰ متــر مربــع از ششــدانگ عرصــه 
ــان  ــه آدرس کرم ــرار دارد ب ــرده ق ــاره نامب ــف و در اج ــق بوق ــا متعل ــورد تقاض م
خیابــان حکیــم کوچــه ۳5 ســمت راســت درب هفتــم خریــداری از محــل مالکیــت 

اکبــر رشــید فرخــی - ردیــف  ۰۴۹۳
4491 فرعــی از 4809 اصلــی - آقــای مجیــد رحیــم آبــادی فرزنــد محمــد بــه 
شناســنامه شــماره ۲ صــادره از کرمــان در ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت 
ــاک ۹۸  ــه ۶۶ پ ــه کوچ ــان مهدی ــان خیاب ــه آدرس کرم ــع ب ــر مرب ۲5۱/۱5 مت

ــف  ۰7۸۱ ــان - ردی ــت کیاندخــت کیانی ــداری از محــل مالکی خری
3058 فرعــی از 5209 اصلــی - خانــم ســکینه دهقــان انــاری فرزنــد قاســم بــه 
شناســنامه شــماره ۲ صــادره از کرمــان در ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت 
۲۴۴ متــر مربــع کــه مــوازی ۴۲/7 متــر مربــع از ششــدانگ عرصــه مــورد تقاضــا 
ــد از  ــه ۱۸ بع ــم کوچ ــان حکی ــان خیاب ــه آدرس کرم ــد ب ــف می باش ــق بوق متعل
ــه  ــزت ال ــت ع ــل مالکی ــداری از مح ــت خری ــمت راس ــه درب دوم س ــار کوچ چه

ــف  ۰۸5۴ ــری - ردی ســاار کانت
اماک تقاضای ثبت شده واقع در بخش 4 کرمان

412 فرعــی از 1 اصلــی - آقــای ســیدجال ترابــی موســوی فرزنــد ســیدحمید 
ــه مســاحت  ــه شناســنامه شــماره ۶۳7 صــادره از کرمــان در ششــدانگ کارگاه ب ب
۳۴۲۸/۹۰ متــر مربــع کــه مــوازی ۱۴۸۹/۳5 متــر مربــع از ششــدانگ عرصــه مــورد 
ــرف  ــان ش ــه آدرس کرم ــرار دارد ب ــرده ق ــاره نامب ــف و در اج ــق بوق ــا متعل تقاض
ــاد بلــوار قائــم بیــن کوچــه 5 و 7 خریــداری از محــل مالکیــت حســین ذهــاب  آب

ناظــوری - ردیــف ۱۴۹۱
172 فرعــی از 5 اصلــی - خانــم مینــو رباطــی فرزنــد ســیدمحمود به شناســنامه 
شــماره ۱۶۳۰5 صــادره از کرمــان در ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت ۴۳۴ 
ــداری از محــل  ــک شــب کوچــه ۹ خری ــزار و ی ــان ه ــه آدرس خیاب ــع ب ــر مرب مت

مالکیــت محمدحســین نظریــان - ردیــف  ۰۴۴7
5263 فرعــی از 9 اصلــی - آقــای محمــد حصیبــی گجگینــی فرزنــد حســین 
ــاب  ــدانگ یکب ــان در شش ــادره از کرم ــماره ۲۹۸۰۰5۸۴۹۱ ص ــنامه ش ــه شناس ب
ــه آدرس  ــع ب ــر مرب ــاحت ۲5۰ مت ــه مس ــی ب ــات فوقان ــر طبق ــتمل ب ــه مش خان
ــان کمیــل کوچــه ۱۶ خریــداری از محــل مالکیــت اختــر کرباســی - ردیــف   خیاب

۰۸7۱
6071 فرعــی از 10 اصلــی - آقــای علــی بارچــی فرزنــد تاجعلــی بــه شناســنامه 
شــماره ۲۳۰ صــادره از جیرفــت در ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت ۱75/۶ 
ــا  ــورد تقاض ــه م ــدانگ عرص ــع از شش ــر مرب ــوازی ۳۰/۳۲ مت ــه م ــع ک ــر مرب مت
ــه آدرس کرمــان بلــوار جمهــوری  متعلــق بوقــف و در اجــاره نامبــرده قــرار دارد ب
بلــوار امیرکبیــر کوچــه ۴ - شــهرک مخابــرات الــه ۲ خریــداری از محــل مالکیــت 

حســن ذهــاب ناظــوری - ردیــف  ۰۶۱۴
6075 فرعــی از 10 اصلــی - آقــای هــادی مرادپــور نــگاری فرزنــد غامرضــا بــه 
شناســنامه شــماره 7۲۴ صــادره از کرمــان در ششــدانگ عرصــه یکبــاب خانــه بــه 
مســاحت ۲۱۱/۶5 متــر مربــع بــه آدرس کرمــان بلــوار امیــر کبیــر کوچــه ۶ جنــب 
ــی ایرانمنــش - ردیــف   ــداری از محــل مالکیــت برفعل ــه فرهنــگ بوعلــی خری خان

۰۰7۸
ــه  ــد ب ــد محم ــورداری فرزن ــی برخ ــای عل ــی - آق ــی از 10 اصل 6076 فرع
ــه  ــه ب ــاب خان ــه یکب ــدانگ عرص ــد در شش ــادره از زرن ــماره 7 ص ــنامه ش شناس
مســاحت ۴۳۴ متــر مربــع بــه آدرس کرمــان بلــوار امــام حســن مجتبــی کوچــه ۲5 

ــف  ۰۲5۹ ــش - ردی ــی ایرانمن ــت برفعل ــل مالکی ــداری از مح خری
ــه  ــا ب ــد غامرض ــی زاده فرزن ــاره مرتض ــم به ــی - خان ــی از 10 اصل 6077 فرع
شناســنامه شــماره ۳۱۱۶ صــادره از کرمــان در ششــدانگ عرصــه یکبــاب خانــه بــه 
مســاحت ۳۹۹ متــر مربــع بــه آدرس کرمــان بلــوار امیــر کبیــر کوچــه ۶ جنــب خانــه 

فرهنــگ بوعلــی خریــداری از محــل مالکیــت برفعلــی ایرانمنــش - ردیــف  ۱57۹
4055 فرعــی از 13 اصلــی - آقــای حمیــد ابوحیــدری کرمانــی فرزنــد مهــدی 
ــادی  ــی آب ــا زنگ ــای محمدرض ــان و آق ــادره از کرم ــماره ۴۲ ص ــنامه ش ــه شناس ب
فرزنــد یــاور بــه شناســنامه شــماره ۱۳۰۸ صــادره از کرمــان بالمناصفــه در 
ششــدانگ یکبــاب ســاختمان مشــتمل بــر طبقــات فوقانــی بــه مســاحت ۲۲۶/۴۶ 
ــا  ــورد تقاض ــه م ــدانگ عرص ــع از شش ــر مرب ــوازی 5۶/۶۲ مت ــه م ــع ک ــر مرب مت
متعلــق بوقــف و در اجــاره نامبــردگان قــرار دارد بــه آدرس کرمــان بلــوار جمهــوری 
کوچــه 55 بیســت متــری میعــاد خریــداری از محــل مالکیــت محمدمهــدی ناجــی 

- ردیف هــای ۰۴7۳ و ۱۳۰۳
415 فرعــی از 22 اصلــی - آقــای حســین مهاجــری رفســنجانی فرزنــد حســن 
بــه شناســنامه شــماره ۲۰۹7 صــادره از فریمــان در ششــدانگ یکبــاب ســاختمان 
ــع از ششــدانگ  ــع کــه مــوازی ۱۰7/۰۴ متــر مرب ــه مســاحت ۱۲۸۴/۴ متــر مرب ب
ــه آدرس  ــرار دارد ب ــرده ق ــاره نامب ــف و در اج ــق بوق ــا متعل ــورد تقاض ــه م عرص

کرمــان بلــوار امــام حســن کوچــه ۲۸ خریــداری از محــل مالکیــت احمــد و صدیقــه 
مرجوعــی - ردیــف  ۰۹۶۳

ــه  ــین ب ــد حس ــر فرزن ــی ف ــال صفائ ــای ج ــی - آق ــی از 38 اصل 37 فرع
شناســنامه شــماره ۸۶۴ صــادره از کرمــان در ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت 
۳۹۳/۲5 متــر مربــع بــه آدرس کرمــان شــاهرخ آبــاد خریــداری از محــل مالکیــت 

ــادی - ردیــف  ۰۸۲5 ــزاده شــاهرخ آب ــی علی عل
اماک تقاضای ثبت شده واقع در بخش 8 کرمان

1471 فرعــی از 1 اصلــی مجــزی شــده از 874 فرعــی از 1 اصلــی - آقــای 
ــان در  ــماره ۲۰5 صــادره از کرم ــنامه ش ــه شناس ــی ب ــد عل ــر فرزن ــواد آزادی ف ج
ــان -  ــه آدرس کرم ــع ب ــر مرب ــه مســاحت ۲۴۲/۹۰ مت ــه ب ــاب خان ششــدانگ یکب
ــی  ــاج بی ب ــت ح ــل مالکی ــداری از مح ــه ۸ خری ــر کوچ ــان ولیعص ــرود خیاب چت

ــف  ۰۱5۶ ــدی - ردی ــلطانی زرن س
ــی  ــی از 45 اصل ــده از 198 فرع ــزی ش ــی مج ــی از 45 اصل 1554 فرع
- آقــای ســیدمحمد موســوی فرزنــد ســیدعلی بــه شناســنامه شــماره ۱۹ صــادره 
ــه  ــه مســاحت ۲۹۲۲ متــر مربــع ب ــاغ ب ــه و ب از کرمــان در ششــدانگ یکبــاب خان
ــل  ــداری از مح ــه ۴ خری ــام کوچ ــان ام ــار خیاب ــرود - ده زی ــان - چت آدرس کرم

ــف  ۰55۱ ــری - ردی ــوک کانت ــت عزیزالمل مالکی
ــه  ــداله ب ــد اس ــه فرزن ــعید زارع گزوئی ــای س ــی - آق ــی از 133 اصل 92 فرع
ــه  ــه و باغچــه ب شناســنامه شــماره 5 صــادره از کرمــان در ششــدانگ یکبــاب خان
ــیران  ــته ش ــه - پش ــان - کوهپای ــه آدرس کرم ــع ب ــر مرب ــاحت 55۱/۲5 مت مس
ــیرانی  ــی پشــته ش ــت رجبعل ــداری از محــل مالکی ــی خری ــان اصل ــن خیاب - تیزی

ــف  ۰۸۸۱ - ردی
523 فرعــی از 160 اصلــی - آقــای علیرضــا اســامی کوهپایــه فرزنــد رمضــان 
ــه  ــه ب ــاب خان ــان در ششــدانگ یکب ــه شناســنامه شــماره 5۱۰۴ صــادره از کرم ب
ــان  ــه آدرس کرمــان - کوهپایــه - انارســتان خیاب مســاحت ۳۲۱/5۴ متــر مربــع ب
ولیعصــر کوچــه ۲۴ نبــش چهــار کوچــه ســمت راســت خریــداری از محــل مالکیــت 

راضیــه ادهمــی - ردیــف  ۰۶۶۲
ــه  ــد ب ــد مجی ــار فرزن ــده افش ــادق پرن ــای ص ــی - آق ــی از 181 اصل 35 فرع
شناســنامه شــماره 5۱۱۳ صــادره از کرمــان در ششــدانگ یکبــاب خانــه و باغچــه 
ــاا  ــیب ب ــه - ده ش ــان - کوهپای ــه آدرس کرم ــع ب ــر مرب ــاحت ۸۶5 مت ــه مس ب
خریــداری از محــل مالکیــت قاســم شــاه حســینی فرزنــد حســین - ردیــف  ۱۰5۰

36 فرعــی از 181 اصلــی - خانــم بهجــت درانــی انارســتانی فرزنــد هاشــم بــه 
ــه  ــه و باغچــه ب شناســنامه شــماره 7 صــادره از کرمــان در ششــدانگ یکبــاب خان
ــه - ده شــیب کوچــه  ــان - کوهپای ــه آدرس کرم ــع ب ــر مرب مســاحت ۲۲۲/5۲ مت
ــاس  ــت عب ــل مالکی ــداری از مح ــرا خری ــجد الزه ــه مس ــش کوچ ــاس ۱۹ نب ی

ــف  ۰۴۹5 ــی - ردی کاظم
ــه  ــد ب ــد محم ــب فرزن ــان نس ــادر دهق ــای ن ــی - آق ــی از 308 اصل 12 فرع
شناســنامه شــماره ۲۳7۳۳ صــادره از بندرعبــاس در ششــدانگ یکبــاب ســاختمان 
بــه مســاحت ۶۰۸/۲۱ متــر مربــع بــه آدرس کرمــان - کوهپایــه - دهنوئیــه کوچــه 
جنــب مســجد ۱۲ امــام )ع( خریــداری از محــل مالکیــت حســین احمــدی دهوئــی 

ــف  ۱۱۴۹ - ردی
ــه  ــین ب ــد حس ــلطانی راد فرزن ــه س ــم فاطم ــی - خان ــی از 460 اصل 11 فرع
شناســنامه شــماره ۸۹ صــادره از کرمــان در ششــدانگ یکبــاب خانــه و باغچــه بــه 
مســاحت ۱۴۸7/۰۶ متــر مربــع بــه آدرس کرمــان - کوهپایــه - ده شــیب - روحــی 

ــاد خریــداری از محــل مالکیــت حســین دهوئــی - ردیــف  ۰۶۱۴ آب
12 فرعــی از 460 اصلــی - خانــم میتــرا هوشــمند فرزنــد یدالــه بــه شناســنامه 
شــماره ۲۳۲ صــادره از کرمانشــاه در ششــدانگ یکبــاب خانــه و باغچــه به مســاحت 
ــاد  ــی آب ــیب - روح ــه - ده ش ــان - کوهپای ــه آدرس کرم ــع ب ــر مرب ۱55۳/77 مت

خریــداری از محــل مالکیــت حســین دهوئــی - ردیــف  ۰۶۱۳
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تاریخ انتشار نوبت اول : شنبه ۱۳۹۹/۱۰/۱۳
تاریخ انتشار نوبت دوم : شنبه ۱۳۹۹/۱۰/۲7

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

آگهی مرحله دوازدهم سال 1399) منطقه یک کرمان ( -نوبت دوم
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 (( 

فریده ی خلقت
عرض ارادت به گل مصطفی      

 به فاطمه)س( همنفس مرتضی
به دختر )خاتم پیغمبران(       

سرور و الگوی زنان جهان
به فاطمه)س( این برگزیده ترین      

 کوثر و، جان رحمت العالمین
فاطمه)س( جان اذن نوشتن بده       

بصیرتی به این دل من بده
تا بشوم قطره ی دریای تو      

 غرق شوم، غرق تماشای تو
چشم دلم بهر تماشا بیا       

به دیدن حضرت زهرا)س( بیا
اُم ابیها بَُود این فاطمه)س(      

 مادر گلها بَُود این فاطمه)س(
گلهای پیغمبر از این کوثرند       

میوه های دختر پیغمبرند
فاطمه)س( جان در عظمت فریدی    

  به کبریای معرفت رسیدی
همسر اولین گل شیعیان      

 سکینه ی علی)ع( و آرام جان
)ولی شناس( بودی و ُکفو )ولی(     

 بعد از خدا تو تکیه گاه علی)ع(
غنچه ای که مام گلستان شدی       

ز تن گذشتی و همه )جان( شدی
اعتقادت حمایت از امامت       

جان تو شد فدای اعتقادت
تقدیم آن عقیده شد جان تو       

جان و جهان فدا و قربان تو
هر قدمت در معبر خدا بود      

 مدافع آیین مصطفی بود
در راه حق مجاهدت نمودی     

  همسنگر شیر خدا تو بودی
دیدی در این مسیر تو رنج و آزار      

ز شاهدان، میخ و در است و دیوار
غنچه بودی که دیدی داس خزان     

 پهلو شکسته رفتی از آشیان
داغ تو پشت مرتضی را شکست

)خیبرشکن( خانه نشین و نشست
آینه ی علی)ع( شده جان تو     

 مانده علی)ع( و غم هجران تو
تو رفتی و جان ز تن جهان رفت      

جان ز تن امیر شیعیان رفت
نماند ه از علی)ع( دگر وجودی      

 که علی)ع( و )جان علی)ع(( تو بودی
شهادتت به همگان تسلیت     

  خاصه به )مصلح جهان( تسلیت
)نقاش( به قدر قطره هم نبودی      

 کز لطف )دریا( قطره ای سرودی
الطاف زهرا)س( به سر عالم است     

 عصاره ی پیغمبر خاتم است
فاطمه)س( جان عذر جسارت پذیر      

بخشنده ای چو مصطفی و امیر

غامحسین رضایی - نقاش

ΧϪࣥএ ජࡁॲ ــه  ــان و منتهــی الی ــری کرم ــه ســی کیلومت روســتای فوســک درفاصل
مســیر کرمــان - کوهپایــه واقــع شــده اســت. از ســه طــرف کوهســتانی 
ــه  ــه  رودخان ــاً ب ــکی و نهایت ــه فوس ــه رودخان ــق دره ای ب ــه از طری ک
درختنگوئیــه شــهداد ختــم مــی گــردد. مرتفــع بــودن مناطــق 
ــه  ــوی ب ــای  ج ــزش ه ــردن ری ــاا ب ــرای ب ــرایط را ب ــتانی ش کوهس
ــز جــاده  ــرف  در فصــل زمســتان فراهــم نمــوده اســت . نی صــورت ب
دسترســی بــه آن صعــب العبــور مــی باشــد. جریانــات ســطحی ناشــی 
از بارندگــی و یــا آب ناشــی از ذوب بــرف هــا از کلیــه آبراهــه هــا بــه 
ســمت خــط القعــر رودخانــه جــاری و از مجــاورت پشــته ناگهانــی بــه 

ــد.   ــم مــی گردن ــه  فوســکی خت رودخان
میــزان بارندگــی ســالیانه  ســبب ظاهــر شــدن چشــمه ســارهایی شــده 
کــه بــه تناســب میــزان بارندگــی آبدهــی آنهــا هــم متغیــر اســت، ولــی 
ــه  در جهــت شــیب دره جــاری مــی شــوند. بخشــی از آنهــا متعلــق ب
ــر ســر راه آنهــا بنــدی از جنــس ســنگ و  ــی هســتند .ب پشــته ناگهان
ــق  ــا از طری ــع آوری زه آبه ــس از جم ــه پ ــده ک ــداث ش ــیمان اح س
ــرروی خــط  ــه فوســکی ب ــه در ســاحل ســمت چــپ روخان ــی ک کانال
ــی  ــم م ــی خت ــات پشــته ناگهان ــه ا راضــی و باغ ــرار داشــته ب ــراز ق ت
ــتمر،  ــایش مس ــا فرس ــراه ب ــال هم ــن کان ــت ای ــت. موقعی ــده اس ش
انتقــال آب را بــا مشــکل مواجــه  ،بخصــوص در هــم ریختگــی کانــال 
کاهــاً انتقــال آب را مختــل مــی نمــوده اســت . تــا اینکــه بــرای انتقــال 

ــرای کار  ــده، ب ــتفاده ش ــر اس ــی مت ــر ۲5۰ میل ــه قط ــه ب آب از لول
گذاشــتن لولــه هــا قبــًا بســتر ســازی نشــده و منحصــراً بــرروی مســیر 
قبلــی کانــال کار گذاشــته شــده انــد. در حوالــی  پشــته ناگهانــی  بــه 
علــت تخریــب کامــل کانــال در دامنــه ارتفاعــات ،لولــه افتادگــی کامــل 
پیــدا کــرده اســت.نیز در قســمت هایــی تــراوش آب از لولــه مشــاهده 
ــل  ــازی و تکمی ــه بازس ــدام ب ــتخرقدیمی اق ــل اس ــود ، درمح ــی ش م
ســاختمان اســتخر شــده کــه ایــن عملیــات ناقــص و در بخشــهایی از 
اســتخر آب بــه بیــرون نشــت مــی نمایــد. ادامــه ایــن نشــت هــا همــراه 
بــا انقبــاض و انبســاط ناشــی از ســرمای زمســتان و گرمــای تابســتان 
ســرعت تخریــب اســتخر را تشــدید خواهــد کــرد.  ارتفــاع دیــواره هــای 
اســتخر بــه نحــوی غیــر مهندســی ســاخته شــده بــه طــوری کــه بــا 
ــتخر از  ــاع آزاد آب اس ــد. ارتف ــی ندارن ــه انطباق ــچ گون ــراز هی ــط ت خ
محــل آبگیــری بــرای انتقــال بــه مــزارع  و قســمت هایــی تــا حــد ۳۰ 
ســانتیمتر در جاهــای دیگــر کمتــر  و یــا بیشــتر و یــا اینکــه بــه صفــر 
رســیده و آب آزاد شــده از اســتخر از طریــق کانــال خاکــی بــه محــل 

باغهــا و یــا کشــت وکارهــا منتقــل مــی گــردد.  
ــا  ــه ت ــود دارد ک ــی وج ــتخرهای قدیم ــی اس ــته ناگهان ــل پش در مح
ــرداری از آنهــا برنامــه ریــزی نشــده  ــرای بازســازی و بهــره ب کنــون ب
ــته  ــود در پش ــار موج ــای ان ــاغ ه ــتند . ب ــه هس ــورت متروک ــه ص و ب
ــته  ــراز کاش ــط ت ــر روی خ ــده و ب ــف کاری ش ــاً ردی ــی عمدت  ناگهان

شده اند، به طوری که آبیاری آنها به سهولت انجام می گیرد. 
ــت  ــای باادس ــل ه ــا مح ــی و ی ــته ناگهان ــاور پش ــای مج ــه ه آبراه
ــه  ــی ب ــته ناگهان ــده از پش ــاری ش ــای ج ــا زه آب ه ــراه ب ــته هم پش
ــاری  ــکی ج ــه خرش ــمت رودخان ــه س ــم و ب ــکی خت ــه فوس  رودخان
مــی شــوند. بررســیهای کارشناســی انجــام شــده از سرتاســر دره نشــان 
مــی دهــد کــه ایــن دره موقعیــت هــای مناســبی بــرای ذخیــره ســازی 
ــایی  ــای شناس ــه ه ــب گزین ــیابها را دارد.  اغل ــوص آب س آب، بخص
شــده تکیــه گاه هــای ســنگی و همــراه بــا ســرریز طبیعــی هســتند . 
مصالــح مناســب بــرای احــداث ســدهای خاکــی کوتــاه در ایــن مــکان 
ــر در  ــون، انجی ــار، ســیب، زیت ــادام، ان ــردو، ب ــان گ وجــود دارد. درخت
 ایــن دره مــی تــوان کاشــت مشــروط بــر اینکــه قبــا بــرای مدیریــت 
ــزی شــود.  ــا ســیابها برنامــه ری ــرداری از آب چشــمه هــا و ی بهــره ب
ــه  ــا رودخان ــکی ب ــه فوس ــی رودخان ــاز تاق ــل ت ــاژ آب از قب ــز پمپ نی
ــه دره  ــکاری دامن ــرای درخت ــب ب ــت و مناس ــا اهمی ــم ب ــکی ه خرش

ــی باشــد .  م
پیشنهاد است: 

و  کوتــاه  خاکــی   ســدهای  احــداث  بــرای  ریــزی  برنامــه   -۱ 
ذخیره سازی آب سیابها. 

ــاری تحــت فشــار و  ۲- توســعه سیســتم هــای آبی
درختــکاری دامنــه هــا. 

۳- باغکاری زیتون به روش آبیاری قطره ای. 

تامین آب در پشته ناگهانی فوسک کوهپایه کرمان

مهندس حسن اشرف گنجویی 
کارشناس رسمی و  محقق تامین آب

سخنی با اهل قبور
با شما هستم من ای اهل قبور    

 کاش میکردید از گور خود ظهور
در جهان گر داشتید این زمان حضور      

آرزو میکردید باشید از اهل قبور
زنده بودید دیده اید دنیا غرور

در زمین آدم مشغول ظلم و زور
بعد مردن مرده میگردد عزیز                

 مردگان در گور نگردند مریض
گر خیر می خواهید مردگان از زندگان

همه ظالم از تورم نگران
هندوانه مثل گوجه هست گران     

 گم شده مهر و محبت آدمی هست نگران
زندگان را نصیحت کنید ای مردگان        

  دروغ کمتر بگویید در جهان
گر دروغ در جهان گردد رواج          

   آدمیت گم شود عقل بی عاج

»حمزه فریفته«

 ( -)کیفی یابیارز یآگه راخوانفتجدید  
 انشعاب سری در شهرستان های ریگان و گنبکی و روستاهای تابعه  تهیه مصالح و اجرای جهت برگزاری مناقصه  

سری در شهرستان های ریگان و گنبکی و انشعاب  تهیه مصالح و اجرای جهت برگزاری مناقصه عمومی ) کیفیشرکت گاز استان کرمان در نظر دارد فراخوان ارزیابی
از دریافت و تحویل  کیفی برگزاری فراخوان ارزیابیمانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل سارا از طریق     هبه شمار (روستاهای تابعه 

انجام خواهد  دولت )ستاد( به آدرس  الکترونیکیناقصه، از طریق درگاه سامانه تدارکات تا ارسال دعوتنامه جهت سایر مراحل م  کیفی اسناد استعام ارزیابی
 ر مناقصه محقق سازند. تاریخشد ازم است مناقصه گران درصورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت د

ه از طریق سامانه ستاد به مناقصه و ارسال دعوتنامکیفی  ومی پس از برگزاری فرآیند ارزیابیباشد. اطاعات و اسناد مناقصه عم می نتشار فراخوان در سامانه تاریخا
 گران ارسال خواهد شد. 

 : کیفییافت اسناد استعام ارزیابی مهلت در
 :  کیفیمهلت ارسال پاسخ استعام ارزیابی 
اطاعات تماس دستگاه مناقصه گزار:

  -شماره فکس: -شماره تماس:  هیشعبان  راه چهار با بیاد راه سه فاصل حد -بهمن  شرکت گاز استان کرمان واقع در بلوار 
 عضویت در سامانه:عات تماس سامانه ستاد جهت نجام مراحل اطا

 -مرکز تماس: 
 و  دفتر ثبت نام: 

 کد فراخوان شماره مجوز تاریخ چاپ نوبت اول 450 (روزمدت زمان اجرا)

7/// مبلغ تضمین)ریال( تاریخ چاپ نوبت دوم یک تعداد مرحله

 ی شرکت گاز استان کرمانروابط عموم

 فراخوان آگهی ارزیابی کیفی)38-99( ـ نوبت دوم 
  جهت برگزاری مناقصه تهیه مصالح و اجرای 10000 انشعاب سری و پراکنده در سطح شهرستان های منوجان،رودبار،زهكلوت،قلعه گنج فاریاب و کهنوج

شــرکت گاز اســتان کرمــان در نظــر دارد فراخــوان ارزیابــی کیفــی جهــت برگــزاری مناقصــه عمومــی )تهیــه مصالــح و اجــرای ۱۰۰۰۰ انشــعاب ســری و پراکنــده در ســطح شهرســتان هــای 
منوجان،رودبار،زهکلوت،قلعــه گنــج فاریــاب و کهنــوج ( بــه شــماره ۲۰۹۹۰۹۳۱۶۴۰۰۰۰۴۴ را از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت برگــزار نمایــد. کلیــه مراحــل برگــزاری فراخــوان 
ارزیابــی کیفــی از دریافــت و تحویــل اســناد اســتعام ارزیابــی کیفــی  تــا ارســال دعوتنامــه جهــت ســایر مراحــل مناقصــه، از طریــق درگاه ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت )ســتاد( بــه 
آدرس www.setadiran.ir انجــام خواهــد شــد ازم اســت مناقصــه گــران درصــورت عــدم عضویــت قبلــی، مراحــل ثبــت نــام در ســایت مذکــور و دریافــت گواهــی امضــای الکترونیکــی 
را جهــت شــرکت در مناقصــه محقــق ســازند. تاریــخ انتشــار فراخــوان در ســامانه تاریــخ ۲۰/ ۱۰/ ۹۹ مــی باشــد. اطاعــات و اســناد مناقصــه عمومــی پــس از برگــزاری فرآینــد ارزیابــی کیفــی 

و ارســال دعوتنامــه از طریــق ســامانه ســتاد بــه مناقصــه گــران ارســال خواهــد شــد. 
* مهلت دریافت اسناد استعام ارزیابی کیفی: 99/11/4                     * مهلت ارسال پاسخ استعام ارزیابی کیفی: 99/11/18

* اطاعات تماس دستگاه مناقصه گزار: شرکت گاز استان کرمان واقع در بلوار 22 بهمن - حدفاصل سه راه ادیب با چهارراه  شعبانیه 
* شماره تماس:      31326000-034                 * شماره فکس: 034-33239661 

* اطاعات تماس سامانه ستاد جهت نجام مراحل عضویت در سامانه:
مرکز تماس: ۴۱۹۳۴-۰۲۱                                     دفتر ثبت نام: ۸۸۹۶۹7۳7 و ۸5۱۹۳7۶۸

روابط عمومی شرکت گاز استان کرمان

کد فراخوان۱۳۹۹.5775شماره مجوز۹۹/۱۰/۲۰تاریخ چاپ نوبت اول7۳۰مدت زمان اجرا)روز(

5/۳۸7/۰۰۰/۰۰۰2099093164000044مبلغ تضمین)ریال(۹۹/۱۰/۲7تاریخ چاپ نوبت دومیکتعداد مرحله

یاد یاران



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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ــرکت  ــی ش ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــا حضــور  معــادن زغالســنگ کرمــان ب
ــادن و  ــری مع ــورای کارگ ــای ش اعض
ــد جلســه ای  ــه زغالشــویی زرن کارخان
جهــت رفــع مشــکات کارگــران عزیــز 

ــزاری اســت .  در حــال برگ
 در ایــن جلســه در خواســت هــای 
ــاری  ــل بیم ــری از قبی ــورای کارگ ش

ــاوت  ــه التف ــکن، ماب ــق مس ــی، ح زای
ــدی مشــاغل  ــه بن اجــرای طــرح طبق
ــی و  ــرح بررس ــرای ط ــکاات اج و اش
ــل  ــر عام ــط مدی ــتورات ازم توس دس
شــرکت صــادر گردیــد .  دکتــر نیــک 
ــن  ــرکت در ای ــل ش ــر عام ــع مدی طب
ــدف  ــه ه ــت  ک ــوان داش ــه عن جلس
بــه کارگــران  اصلــی مــا خدمــت 
اســت  زغالســنگ  مجموعــه  عزیــز 
ــتمر  ــاش مس ــت و ت ــا هم ــزود  ب اف
ــرعت  ــه س ــادن ب ــز مع ــران عزی کارگ
پیگیــر رفــع مشــکات هســتیم  مدیــر 
عامــل شــرکت در ایــن جلســه ضمــن 
ــک  ــر نی ــد دکت ــل تولی ــادآوری اص ی
ــا  ــال ب ــان س ــد پای ــزود بای ــع اف طب
ــت و  ــا کیفی ــراه ب ــد هم ــش تولی افزای
ایمنــی جبــران کســری تولیــد اول 
ســال را پوشــش داد اضافــه کــرد 
شــوارهای کارگــری بایــد بــا همراهــی 
و  درخواســت  ضمــن  همیــاری  و 
عزیــز  کارگــران  انتقــال مشــکات 

ــند .  ــز باش ــد نی ــر تولی ــر ام ــاری گ ی
در ادامــه ایــن جلســه اعضــای شــورای 
زحمــات  از  تشــکر  بــا  کارگــری 
مدیریــت شــرکت عنــوان داشــتند 
الحمــدا... مکتــب حــاج قاســمی مدیــر 
عامــل شــرکت موجــب رضایــت و 
دلگرمــی کارگــران مــی باشــد افزودنــد 
بســیار خرســندیم کــه لطــف خداونــد 
ــری شــده کــه  منــان باعــث ورود مدی
مشــکات  رفــع  پیگیــر  خودشــان 

ــتند. ــز هس ــران عزی کارگ

مدیر عامل شرکت معادن زغالسنگ کرمان :

هدف اصلی ما خدمت به کارگران 
عزیز مجموعه زغالسنگ است

مراســم تودیــع و معارفــه مدیرعامــل شــرکت 
معدنــی و صنعتــی گل گهــر، در محل ســازمان 

ــد.  ــدرو برگزار ش ایمی
بین الملــل  امــور  و  روابط عمومــی  گــزارش  بــه 
شــرکت معدنــی و صنعتــی گل گهــر، در مراســمی که 
بــا حضــور مهنــدس جعفــری معــاون وزیــر و رئیــس 

ــرکت  ــره ش ــا هیئت مدی ــدرو، اعض ــل ایمی هیئت عام
ــازمان  ــل س ــهامداران در مح ــده س ــر و نماین گل گه
ایمیــدرو برگــزار شــد، از زحمــات مهنــدس جمشــید 
ــد و مهنــدس ایمــان  ــر به عمــل آم مارحمــان تقدی
عتیقــی، رســما به عنــوان مدیرعامــل جدیــد شــرکت 

معدنــی و صنعتــی گل گهــر معرفــی شــد. 
باســابقه  مدیــران  از  عتیقــی  ایمــان  مهنــدس 
ــت  ــال فعالی ــن س ــت و چندی ــر اس ــرکت گل گه ش
در قســمت های مختلــف مدیریتــی ایــن شــرکت 

ــت در  ــن آن عضوی ــه مهم تری ــه دارد ک را در کارنام
ــاون  ــن مع ــر و همچنی ــرکت گل گه ــره ش هیئت مدی
مدیرعامــل و مدیــر مجتمــع گل گهــر می باشــد.

وی همچنیــن عضویــت در هیئت مدیــره شــرکت های 
ــگاه  ــره باش ــرروش و هیئت مدی ــواد و گه ــان ف جه
گل گهــر، معــاون پشــتیبانی مجتمــع گل گهــر، مدیــر 
رفــاه و خدمــات اجتماعــی شــرکت گل گهــر و رییــس 
نظــارت تولیــد و فــروش شــرکت گل گهــر را نیــز در 

کارنامــه دارد.

و  فاصلــه ســی  هفتــواد: دهســتان گوغــر در 
هشــت کیلومتــری شــمال غربــی شهرســتان 
بافــت واقــع شــده اســت. ارتفــاع متوســط 
ــر  ــای آزاد 2570 مت ــطح آبه ــتان از س ــن دهس  ای
ــت  ــاد و جه ــاع زی ــل ارتف ــه دلی ــد. ب ــی باش م
ــارش آن   ــن ب ــتانها، میانگی ــب کوهس ــری مناس گی
بــاای 380 میلیمتــر و میانگیــن دمــای ســاانه  
آن  12.2  + درجــه ســانتی گــراد  مــی باشــد. لــذا 
ــب  ــوب در قل ــدل و مطل ــیار معت ــم بس ــک اقلی ی
بیابــان هــای ایــران مرکــزی شــکل گرفتــه اســت. 
ــش  ــوب، پوش ــبتا مرط ــم نس ــن اقلی ــن ای ــه یم ب
ــی آن  ــمال غرب ــات ش ــا در ارتفاع ــی، خصوص گیاه
ــم  ــزار،  متراک ــی م ــای آهک ــوه ه ــته ک ــی رش یعن
بــوده و جنــگل هــای بکــر ی از درختــان بنــه، 
کهکــم، ارچــن، بــادام کوهــی و ... گیاهــان دارویــی 
ــن  ــره و ...در ای ــه، زی ــن، درمن ــون آاله،ازگ همچ
ــه  ــه را ب ــن منطق ــه  و  ای ــترش  یافت ــه  گس ناحی
یکــی از بهتریــن مناطــق خــوش آب و هــوا و یکــی 
از  قطــب هــای کشــاورزی اســتان کرمــان تبدیــل 
کــرده اســت. عــاوه بــر آن  بایــد اشــاره داشــت 
کــه  تاریــخ باســتانی ایــن منطقــه در اســتانمان بــی 
ــز،  ــبز، جفری ــمه س ــتاهای چش ــت و روس ــر اس نظی
گنبــدان، گــوه ســلطانی، قایــی و ...  از کهــن تریــن 
روســتاهای حوضــه آبریــز  سرشــاخه هــای هلیــل 
رود بــوده و شــواهد، حاکــی از ارتبــاط ایــن تمــدن 
بــا تمــدن  کنارصنــدل در ازمنــه دور مــی باشــد .
امــا متاســفانه بهــره بــرداری از معــدن کــوه مــزار 
گوغــر بــا توجــه بــه خطــای آشــکار کارشناســان در 
مــکان یابــی و واگــذاری معــدن و نابــودی بســیاری 
ــا  ــش از صده ــًا بی ــان، گاه ــا و درخت ــه ه از بوت
ســاله،بُهت و بغــض ِ مــردم نجیــب دوســتداران و 
نخبــگان ایــن منطقــه را برانگیختــه اســت.آن هــم 
ــادی از  ــداد زی ــاانه تع ــه س ــری ک ــه  بک در منطق
گردشــگران سراســر کشــور را بــه خــود فــرا مــی 

خوانــد .
ــوژی و  ــد ژئومورفول ــناس ارش ــادری کارش ــد ن ــای محم ــا آق ب
مــدرس دانشــگاه فرهنگیــان کرمــان کــه از اهالــی ایــن منطقــه 
ــی  ــت و گوی ــوص گف ــن خص ــی در ای ــایر اهال ــت از س ــه نیاب ب

ــت . ــده اس ــما آورده ش ــت ش ــه خدم ــتیم ک داش
بنــده اصالتــا اهــل گوغــر بافــت هســتم کــه بــه نیابــت از 
ــکنی و  ــد ش ــه ح ــراض نســبت ب ــودم، اعت ــایر همشــهریان خ  س
ــه کوهســتانی  ــی در منطق ــر کارشناســی معدن ــرداری غی ــره ب به
ــرم و  ــا ی محت ــتانی ه ــم اس ــه ه ــت هم ــر را  خدم ــزار گوغ م

ــرم  ــئوان محت ــن  مس ــت و همچنی ــط زیس ــتداران محی دوس
برســانم تــا هــر چــه زودتــر جلــوی ایــن فاجعــه زیســت محیطــی 
را کــه در حــال تبدیــل شــدن بــه یــک فاجعــه اجتماعــی اســت، 

گرفتــه شــود .
منطقــه گوغــر بــا آب و هــوای بســیار مطبــوع و پوشــش گیاهــی 
ــده خــودم  ــان اســت. بن ــزد اســتان کرم ــی زبان ــاده غن ــوق الع ف
ــیاری از  ــه بس ــی  ب ــته تحصیل ــغلی و رش ــائل ش ــر مس ــه خاط ب
ــر  ــی و پ ــه از زیبای ــر چ ــا ه ــته ام ام ــفر داش مناطــق کشــور س

ــاز کــم اســت . ــم ب ــودن ایــن منطقــه بگوی خیــر و برکــت ب
ــدن ســنگ را در  ــه  شــخصی  مع ــرار اســت ک ــن ق ــه از ای قضی
ــزه و  ــدت تکتونی ــه بش ــد ک ــت داده ان ــت ثب ــر باف ــه گوغ منطق
نــارس بــوده وارزش اقتصــادی چنــدان هــم نــدارد . ایــن 
ــع  ــاا، دارای مناب ــری ب ــوذ پذی ــل نف ــه دلی ــتی ب ــه کارس منطق
ــتی  ــراوان کارس ــای ف ــمه ه ــوده و چش ــی ب ــی غن آب زیرزمین
ــتقرارگاهای  ــری اس ــکل گی ــبب ش ــراف آن س ــلی در اط و گس
متعــدد انســانی دراطــراف ان شــده اســت . حــدود ده ســال قبــل 
فــردی تقاضــای  ثبــت ایــن ناحیــه را بعنــوان معــدن از ســازمان 
ــن مجــوز  ــان  ای ــد،  در اســتان کرم ــی نمای ــدن م ــت و مع صنع
ــادن،  ــع و مع ــت، صنای ــط زیس ــه )محی ــای مربوط ــتگاه ه را دس
ــه  ــت ک ــخص نیس ــد و مش ــرده ان ــد نک ــی ...( تایی ــع طبیع مناب
ایشــان از چــه کانالــی وارد شــده انــد و در تهــران از شــورای عالی 
معــادن مجــوزی بــرای ســازمان صنعــت و معــدن اســتان کرمــان 
ــوان ســنگ اشــه ثبــت داده اســت  وی   ــه و معــدن را بعن گرفت
چندیــن ســال هــم تمدیــد کــرده و اخیــراً  شــروع بــه اســتخراج 

ــوده اســت. ــرداری نم ــره ب و به
ــا روی  ــدن دقیق ــن مع ــه ای ــت ک ــکل اینجاس مش
ســفره آب زیرزمینــی چشــمه ســبز پوشــان واقــع 
ــت  ــی را رعای ــفره آب زیرزمین ــم س ــده و حری ش
ننمــوده و  احتمــال ریــزش  ســقف غارهــا و 
ــیر  ــدن مس ــدود ش ــوه  و مس ــای درون ک داان ه
ــمه  ــت چش ــر اس ــت.قابل ذک ــاد اس ــیار زی آب بس
ــید  ــه جمش ــیم آب آن را ب ــه تقس ــوش ک ــبز پ س
ــی  ــی  باای ــد،  داری دب ــی دهن ــبت م ــم نس ج
ــزده شــبانه روز  ــردش آب آن  پان ــدار گ ــوده و م ب
ــاری  ــذر کار را آبی ــن ب ــزار َم ــی باشــد و ســه ه م
ــون  ــن میلی ــر چندی ــال حاض ــد و در ح ــی نمای م
... در مســیر  و  بــادام  و  اصلــه درخــت گــردو 
ــی  ــه برخ ــت ک ــده اس ــت ش ــان آب آن  کش جری
ــان در  ــاا خودت ــد .ح ــاله  دارن ــزار س ــی ه قدمت
نظــر بگیریــد ســه هــزار َمــن معــادل چــه مقــدار 
ــد  ــه تولی ــت و چ ــاورزی اس ــول کش ــاد محص زی
ایــن منطقــه صــورت  کشــاورزی عظیمــی در 
ــه  ــن منطق ــی ای ــی اهال ــد اصل ــه درآم ــرد ک میگی
ویکــی از پایــه هــای اصلــی محصــوات کشــاورزی 
ــه  ــن منطق ــادام در ای ــردو و ب ــه گ ــتان از جمل  اس
مــی باشــد. بایــد اضافــه کنــم: دانســتن ایــن 
نکتــه ضــروری اســت کــه اســتخراج  ایــن معــدن 
ــی  ــفره آب زیرزمین ــی س ــب ناگهان ــال تخری احتم
ــزش  ــوه ری ــن ک ــه ای ــال اینک ــن احتم و همچنی
داشــته باشــد بســیار زیــاد اســت و ایــن قضیــه از 

ــت .  ــاده اس ــاق افت ــم اتف ــی ه ــر تاریخ نظ
 * طبق تاریخ شــفاهی دهســتان  گوغر، سال 1302 
رخ  زار  الــه  گســل  امتــداد  در  ای  زلزلــه 
مــی دهــد در همــان  ســال قلعــه  تاریخــی 
گوغــر تخریــب مــی شــود و تعــداد 28 نفــر 

ــبز  ــمه س ــه  آب چش ــن زلزل ــر ای ــر اث ــد ب ــی کنن ــوت م ــز ف نی
نــذر   پــوش گوغــر 15-16 روز قطــع مــی شــود و مــردم 
ــزده روز  ــد از پان ــند و بع ــی کش ــفند م ــد و گاو و گوس ــی کنن م
ــان  ــه جری ــاز مــی کنــد و شــروع ب ــه تدریــج آب راه خــود را ب ب
مــی کنــد ولــی آن ســال آبدهــی چشــمه بســیار کمتــر از 
ســالهای مشــابه بــوده اســت کــه نشــانی از ریــزش ســقف غارهــا 

ــد . ــی باش ــی م ــیر آب زیرزمین ــدن مس ــدود ش و مس
ــال 1370   ــدود  س ــده ام ح ــه دی ــه عین ــودم ب ــه خ ــه ک * آنچ
جهــاد ســازندگی آن زمــان بــه ایــن منطقــه آمدنــد و قــرار شــد 
اســتخر چشــمه ســبز پوشــان بــاز ســازی و وســیعتر  شــود کــه 
در اثــر کنــده کاری کــه توســط دســتگاهای مکانیکــی  در مظهــر 
ــبانه روز  ــک ش ــمه  ی ــن چش ــت،  آب ای ــورت گرف ــمه  ص چش

ــان نمــود.  ــه جری ــه تدریــج شــروع ب قطــع شــد ولــی بعــد ب
ایــن شــواهد دال بــر حساســیت منابــع آبــی کارســتی بــه 

دســتکاری هــای انســانی اســت .
چشــمه  ایــن  روی  هایــی  دســتکاری  مجــدد  اگــر   حــال 
ــه  ــد داد و در نتیج ــاره رخ خواه ــاق دوب ــن اتف ــود ای ــام ش انج
ــادی از  ــداد زی ــک و تع ــا خش ــمه ه ــدود و چش ــیر آب مس مس
 روســتاهای اطــراف نابــود و  اقتصــاد خانــواده هــای منطقــه  فلــج  

می شود و ... 
مشــکل دیگــر اینکــه  بــه دلیــل بــرش ســنگ هــا بــا ســیم بــرش 
ــوذ در درون  ــن آب و نف ــدن ای ــیدی ش ــتفاده از آب و اس و اس
ــش ســرعت انحــال  ــر افزای ــاوه ب ــی ع ــا و ســفره زیرزمین غاره
ــی و  ــبب آلودگ ــی، س ــوب زای ــش رس ــیم و افزای ــات کلس کربن
ــا  ــمه زیب ــن چش ــی ای ــده و آب طبیع ــدن  آب  ش ــیدی ش اس

کــه تامیــن کننــده  آب کشــاورزی، دامــداری و آشــامیدن  
ــارج  ــتفاده خ ــه اس ــد، از حیط ــی باش ــه م ــن خط ــتاهای ای روس

ــی شــود . م
ــت  ــن ثب ــه قوانی ــدن ب ــن مع ــت ای ــه در ثب ــر اســت ک ــل ذک قاب
معــادن و مســائل زیســت محیطــی توجــه چندانــی نشــده اســت 
از جملــه: عــدم رعایــت حریــم جنــگل و مرتــع و منطقــه حفاظت 
شــده،عدم رعایــت حریــم جــاده  و اماکــن مقــدس )زیــارت ســبز 
پــوش و گلــزار شــهدا ( عــدم رعایــت حریــم ســد)محدوده معــدن 
دقیقــا بــر روی ســد احداثــی توســط آبخیــزداری اســتان جهــت 
ــه  ــوب رودخان ــار رس ــش ب ــی و کاه ــفره آب زیرزمین ــه س تغذی
ســلطانی یکــی از مهمتریــن سرشــاخه هــای  هلیــل رود احــداث 
شــده اســت( عــدم رعایــت حریــم چشــمه هــا و قنــوات اطــراف، 
عــدم توجــه بــه حریــم باغــات و زمیــن هــای زراعــی و جنــگل  
ــتی  ــای توریس ــم اندازه ــه چش ــه ب ــدم توج ــاورکان، ع ــوه ُگن انب

مثــل غــار گردشــگری جفریــز، چــاه یــا دولیــن مــزار، و.....  
ــدان دور  ــه چن ــده ای ن ــی در آین ــت محیط ــل زیس ــن معض ای
عــاوه بــر مشــکات زیســت محیطــی، پیامدهــای مخــرب 
ــن  انســانی و اجتماعــی همچــون مهاجــرت تجــاری ســاکنین ای
روســتاها، نابــودی تمــدن کهــن روســتاهای چشــمه ســبز، 

ــی و..... ــدان، قای ــاد، گنب ــر آب ــز، امی جفری
ــه  ــات وحــش منطق ــودی حی ــردو ناب ــادام و گ ــات ب ــودی باغ  ناب

و .... را در پی خواهد داشــت . 
ــرم  ــئواِن محت ــی مس ــر  از تمام ــردم گوغ ــا م م
ــی  ــتاندار گرام ــزز، اس ــه مع ــام جمع ــژه  ام ــه وی ب
ــامی  ــورای اس ــس ش ــرم دِر ِ مجل ــده محت و نماین

و مســئولین محتــرم صنعــت و معــدن، محیــط 
ــدار  ــز فرمان ــتان و نی ــی اس ــع طبیع ــت و مناب زیس
ــتان  ــورای شهرس ــریف ش ــای ش ــرم و اعض محت
بافــت درخواســت داریــم  ایــن  نعمــت الهــی  را از 
ــد  ــات دهن ــدادادی نج ــم ِ خ ــی در نظ ــم ریختگ به
ــگل  ــای جن ــِت رعن ــد طبیع ــز بتوان ــر عزی ــا گوغ ت
ــن  ــتانی ای ــخ باس ــا تاری ــد ب ــاورکان را در پیون ُگن
ــدان  ــرای فرزن ــزار، ب ــوه م ــا ک ــراه ب ــه هم منطق

ــه دارد . ــدگان  نگ ــال و آین ح
گزارش از : کمالی فرد

تخریب مراتع و جنگلهای گوغر بافت و استمداد ازمسئوان 

با برگزاری مراسم تودیع و معارفه در سازمان ایمیدرو؛

 مهندس ایمان عتیقی، 
رسما مدیرعامل گل گهر شد

ــی  ــط عموم ــر رواب ــی مدی ــا کاف محمدرض
در  مــس  شــرکت  بین الملــل  امــور  و 
ــا عنــوان بررســی عملکــرد  میزگــردی کــه ب
مســئولیت  حــوزه  در  مــس  شــرکت 
اجتماعــی در ســومین همایــش فلــزات غیــر 
آهنــی برگــزار شــد گفــت: مســئولیت 
ــه  ــت ک ــدرن اس ــوم م ــک مفه ــی ی اجتماع
در حــدود نیــم قــرن عمــر دارد و  همزمــان 
ــوان  ــه عن ــد و ب ــاد ش ــع ایج ــد صنای ــا رش ب
شــرکت ها  و  صنایــع  وظیفــه  و  تعهــد 
گرفتــه  نظــر  در  مصرف کننــدگان  بــه 

. د می شــو

بــه گــزارش مــس پــرس، کافــی بــا بیــان این کــه 
ــد در  ــی تعه ــی نوع ــه صــورت کل ــی ب مســئولیت اجتماع
قبــال کارکنــان، مــردم، بــازار هــدف و محیط زیســت 
ــوم  ــن مفه ــی ای ــرد: ول ــح ک ــود، تصری ــداد می ش و ... قلم
ــه،  ــل بودج ــی از قبی ــل چالش های ــه دلی ــا ب ــور م در کش
بــاور مدیــران، اعتقــاد دســت انــدرکاران و تصمیم گیــران، 
زودبــازده نبــودن و البتــه غیرقابــل محاســبه بــودن اثــرات 
مثبــت آن در بســیاری از مواقــع بــا مانــع روبــرو می شــود 
یــا صرفــاً بــه صــورت یــک نمایــش رســانه ای و تبلیغاتی در 
می آیــد کــه در کنــار غیراخاقــی بــودن ایــن رفتــار، ایــن 
موضــوع کلیــدی را از مفهــوم واقعــی خــود تهــی می کنــد.

ــا از  ــزرگ دنی ــرکت های ب ــه ش ــر این ک ــد ب ــا تاکی وی ب

مســئولیت اجتماعــی در حــوزه برندینــگ و گســترش 
داشــت:  اظهــار  می کننــد،  اســتفاده  کار  و  کســب 
بــرای نمونــه بررســی شــیوه عمــل شــرکتی ماننــد 
»خوشــنامی   آنهــا  کــه  می دهــد  نشــان  سامســونگ 
در  کلیــدی  اهــداف  از  یکــی  عنــوان  بــه  را  برنــد« 
کرده انــد. تعریــف  اجتماعــی  مســئولیت   حــوزه 

 و خدمات پایه  ارائه می کنند. 
مدیــر روابــط عمومــی و امــور بین الملــل شــرکت مــس بــا 
ــی  ــرد از مســئولیت اجتماع ــن رویک ــه ای ــر این ک ــد ب تاکی
ــنامی کســب و کار  ــوم خوش ــاش در گشــترش مف ــه ت ک
داشــته باشــد در ایــران بســیار کــم اســت اظهــار داشــت: 
همیــن مــورد مصداقــی اســت کــه نشــان می دهــد 

بســیار  ظرفیت هــای  دارای  اجتماعــی«  »مســئولیت 
ــران هوشــمند  گســترده اســت کــه در صــورت آنکــه مدی
روابــط عمومــی بتواننــد آن را برابــر نیازهــای جامعــه 
هــدف تعریــف کننــد، و نــه تنهــا گــره از مشــکات مــردم 

ــد. ــح می کنن ــم فت ــا را ه ــب آنه ــه قل ــد بلک ــاز کنن ب
وی در ادامــه بــا اشــاره بــه اقدامــات صورت گرفتــه از 
ســوی شــرکت مــس در حــوزه مســئولیت اجتماعــی اظهار 
داشــت: شــرکت مــس در ســال های اخیــر در مســیر 
ــت  ــته اس ــر داش ــی گام ب ــئولیت اجتماع ــی از مس متفاوت
ــع  به طوری کــه کــه ایــن شــرکت جــزو پیشــروترین صنای
در کشــور بــوده کــه مقولــه »مســئولیت اجتماعــی« را بــا 
همدلــی مدیــران ارشــد و همراهــی کارکنــان فرهیختــه به 

عنــوان یــک اســتراتژی پیــش گرفتــه و آن را از موضوعــی 
تئوریــک بــه اقدامــی عملــی تبدیــل کــرده اســت.

مدیر روابط عمومی و امور بین الملل شرکت مس 
شرکت مس پیشروترین صنعت در حوزه مسئولیت اجتماعی


