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ات آزادی ااقتند رد کار نباشد
ستایش ارزنده ای نیز وجود نخواهد داشت

هفته نامه فرهنگی، سیاسی، خبری

اربعین ارباب

 حصر آبادان
۳

بیانیه تشکلهای والیی 
و انقالبی 

استان کرمان
در خصوص انتخاب 

استاندار کرمان
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استاندار کرمان: 

  دشمن از کم کاری ها 
در معرفی الگوهای دفاع 

مقدس سوءاستفاده 
کرده است

2

فرمانده سپاه استان کرمان: 

لشکر ۴۱ ثارا... در 
بسیاری از عملیات ها به 
فرماندهی شهید سلیمانی 

نقش کلیدی داشت 

گزارش اختصاصی هفتواد :

سیستم بی نظِم نوبت دهی 
پزشکان در کرمان 

بیداد می کند
۳

اسایم رتبه های برتر 
دبیرستان دخرتانه فرزانگان دبیرستان دخرتانه فرزانگان 

کرمان کرمان دوره اول
 سال تحصییل ۱۴۰۰-۱۳۹۹

۴

۳

در نشست هم اندیشی ارتقای سطح کیفی برگزاری 
نماز جماعت در شهرداری کرمان تأکید شد:

ضرورت تالش 
برای برگزاری باشکوه تر 

فریضه الهی نماز در ادارات
2

 اربعین سید و ساالر هشیدان حرضت امام حسین )ع(
و یاران ابوفایش تسلیت ابد

روابط عمویم رشکت اببک مس ایرانیان

اربعین است و جهان دل هب غمت می بندد                                                    اکش محراب طواف حرمت می بندداربعین است و جهان دل هب غمت می بندد                                                    اکش محراب طواف حرمت می بندد

مزایده اداره اوقاف و امور خیریه هشرستان کوهبنان

ــق  ــل را از طری ــات ذی ــان در نظــر دارد موقوف ــه شهرســتان کوهبن ــور خیری ــاف و ام اداره اوق
ــه افــراد واجــد الشــرایط اجــاره دهــد  آگهــی مزایــده ب

1- موقوفــات صحــرای دهنــو امامــزاده سلیمانشــاه بــا نــرخ پایــه 13000000 تومــان ســالیانه بــه 
مــدت دو ســال

2- موقوفــه اقــا احمــد طــاب ا... بــا نــرخ پایــه 13500000 تومــان بــه مــدت یــک ســال واقــع 
در روســتای رود شــور

3-موقوفه حاجیه فاطمه با نرخ پایه 600000 تومان به مدت دو سال  
4- موقوفه مشهدی عباس واقع در عباس اباد با نرخ پایه 4000000 تومان بمدت دو سال 

متقاضیان ابیسیت جهت رشکت در مزایده از اتریخ 1400/6/۲۷ ایل 1400/7/۱۰ به اداره اوقاف مراجعه و نرخ 
پیشهنادی خود را هرماه اب رسید در اپکت قرار داده و تحویل اوقاف منایند 

اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان کوهبنان  03433494719

هفته

اَینَ مُعِز ُاالولِیاءاَینَ مُعِز ُاالولِیاء

  با رعایت دستورالعمل های بهداشتی 
هیات رزمندگان اسالم استان کرمان هیات رزمندگان اسالم استان کرمان 

صبح جمعه ساعت 6 
حسینیه ثارا... کرمان

دکتر پورابراهیمی :
برخی در کرمان اتاق تقسیم 

قدرت راه انداخته اند

2

 دبیر حزب موتلفه اسالمی استان کرمان:
عضویت در سازمان همکاری شانگهای 
پایان سیاست التماسی و آغاز سیاست 

عزتمندانه است 

۳

2
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                                              قداست دفاع
که بگیرد ز جسم مردم جان جنگ خیلی بد است و، ویرانگر  

شود از واجبات بر انسان ولی گاهی مقدس است و خوب  
پاسخ جنگ و دفع آن )جنگ( است گر به خاک وطن تجاوز شد  

اشغال و ماندنش ننگ است کند    متجاوز اگر نگردد دفع 
شهدا دشمنان را پس راندند در دفاع مقدس دیروز   

زنده  در محضر خدا ماندند یادشان تا ابد گرامیباد   

غالمحسین رضایی - نقاش

                                                 چلو صافی
شده سوراخ چون چلو صافی گنبد آهنین )اسقاطیل(   

مانده از اقتدارش حرافی خانه اش بیت عنکبوت وسست  
کرده اند زیر بُرَجکش سوراخ شش اسیر که به بند وی بودند  

زده اند زیر اقتدارش شاخ یعنی زندانیان پا بسته   
ُکشت و سوخت و سوار مردم شد سالها غاصب فلسطین است  

اسقاطیل دفن و فانی و گم شد دارم امید رسد به گوش جهان  

بیانیه تشکلهای والیی و انقالبی 
استان کرمان در خصوص انتخاب 

استاندار کرمان

جناب آقای دکتر وحیدی 
وزیر محترم کشور

ــی در  ــق حضرتعال ــام و آرزوی توفی ــداء س ــا اه ب
ــه  ــف محّول ــام وظای انج

بــا توجــه بــه اینکــه در روزهــای اخیــر در خصــوص انتخــاب 
ــران  ــاً نگ ــض و بعض ــد و نقی ــای ض ــان، خبره ــتاندار کرم اس
ــوش  ــه گ ــود، ب ــع موج ــت وض ــر تثبی ــی ب ــده ای مبن  کنن
ــان  ــی اســتان کرم ــی و انقالب ــای والی ــی رســد، تشــکل ه م
ــد،  ــی بودن ــت ا... رئیس ــی آی ــر، حام ــات اخی ــه در انتخاب ک
ــه عــرض  ــد، ب ــد بن ــی را در چن ــد مطالب ــر خــود الزم دیدن ب

ــانند: برس
ــف  ــد ســال گذشــته، معضــالت و مشــکالت مختل ۱- در چن
ــاد  ــاد، اعتم ــد و اقتص ــت، تولی ــه معیش ــژه در زمین ــه وی ب
ــدت  ــه ش ــت، را ب ــام اس ــی نظ ــرمایه اصل ــه س ــی ک عموم

ــت.  ــش داده اس کاه
در بحبوحــه رنــج هــا و ناامیــدی هــا، آقــای رئیســی بــا منطق 
اســتوار و ســخنان شــورآفرین، امیــد را در بیــن بخــش هایــی 
از جامعــه تزریــق کــرد و آنهــا را در یکــی از حســاس تریــن 

مقاطــع انقــالب، پــای صنــدوق هــای رای آورد. 
ــه  ــد و چ ــاد کردن ــان اعتم ــه ایش ــه ب ــی ک ــه آنهای ــروز چ ام
ــر  ــدوق رای قه ــا صن ــدی، ب ــه من ــه از روی گالی ــی ک آنهای
ــده داده شــده هســتند؛  ــر وع ــد، منتظــر تحــول و تغیی کردن
ــوان سرنوشــت جمهــوری اســالمی  ــه ای کــه مــی ت ــه گون ب
را در گــرو موفقیــت ایــن دولــت و بازگشــت اعتمــاد و امیــد 

ــردم دانســت.  م
ــک  ــد ی ــردم، نیازمن ــع م ــه نف ــی ب ــرایط فعل ــر ش ۲- تغیی
حرکــت جهادگونــه و انقالبــی وســیع و فراگیــر اســت. اینکــه 
یــک رئیــس جمهــور والیــی، انقالبــی و پــاک دســت در راس 
ــن  ــت؛ ای ــی نیس ــا کاف ــت؛ اّم ــه الزم اس ــر چ ــد، اگ کار باش
گفتمــان بایــد بــه وســیله مدیــران میانــی و میدانــی معتقــد 
ــد و  ــدا کن ــی پی ــداد اجتماع ــی و امت ــم، تجســم عین و مصّم
مــردم در کوچــه و بــازار و مزرعــه و معــدن و بــر ســر ســفره 
ــد شــوند.  ــره من ــای آن به ــد و از مزای ــرات آن را ببینن خــود، اث
علــی القاعــده کســانی کــه در طــول عمــر خــود، در تبییــن 
ــد، نماینــدگان  ــم زده ان گفتمــان دیگــری ســخن گفتــه و قل
شایســته ای بــرای گفتمــان انقالبــی و عدالــت خواهانــه 
محســوب نمــی شــوند. همانطــور کــه رئیــس جمهــور محتــرم 
ــود،  ــع موج ــّببان وض ــد، مس ــان کردن ــتی بی ــه درس ــا ب باره
ــه نفــع مــردم  ــر ب نمــی تواننــد منشــا تحــّول و حامــل تغیی

باشــند.
ــرایط  ــان ش ــتان کرم ــور، اس ــای کش ــتان ه ــن اس ۳- در بی
ــای  ــروت ه ــو ث ــک س ــی دارد؛ از ی ــض نمای ــژه و متناق وی
هنگفــت حاصــل از معــادن پرتعــداد و محصــوالت کشــاورزی 
متنــّوع و ظرفیــت هــای گردشــگری مختلــف، ایــن اســتان را 
ــرار داده و از ســوی دیگــر،  در رده اســتان هــای برخــوردار ق
رنــج و محنــت و فقــر فزاینــده در جــای جــای اســتان بیــداد 

مــی کنــد. 
ــد؛  ــر برس ــه نظ ــده ب ــر پیچی ــه در ظاه ــن معادل ــاید ای ش
جریــان  در  کــه  اســتان  انقالبــی  نیروهــای  بــرای  امــا 
ــت؛  ــن اس ــیار روش ــل آن بس ــل و عوام ــتند، عل ــور هس ام
حاکمیــت مدیــران لیبــرال مســلک بــر ظرفیــت هــای 
اصلــی عوامــل  از  یکــی  اســتان  اقتصــادی  نظیــر   کــم 
نابســامانی هــای موجــود اســت. مــردم کرمــان کــه از 
ــران لیبــرال منــش و ســرمایه ســاالر،  حاکمیــت شــبکه مدی
ــات  ــد، در انتخاب ــیده ان ــا کش ــت ه ــده و محن ــا دی ــج ه رن
ــا صــدای  ــی، ب ــت انقالب ــه دول ــاالی خــود ب ــا رأی ب ــر، ب اخی
بلنــد فریــاد زدنــد کــه خواســتار تحــّول و تغییــر انــد و ادامــه 

ــد. ــی تابن ــود را برنم ــع موج وض
ــتان  ــروم اس ــردم مح ــاد م ــه اعتم ــب ب ــخ مناس ــا پاس تنه
ــرال مســلک اســت و  ــران لیب ــان، گسســتن شــبکه مدی کرم
ایــن میّســر نخواهــد شــد مگــر بــا تغییــر در مدیریــت کالن 
اســتان.  بــدون ایــن تغییــر، قطعــاً فاصلــه بیــن فقیــر و غنــی 
در اســتان افزایــش مــی یابــد و ســرمایه اجتماعــی باقیمانــده 

ــاد مــی رود. ــر ب ب
ــدرت  ــی ق ــت طلب ــازی و منفع ــت ب ــای سیاس ۴- در وانفس
ــت  ــای کار دول ــه پ ــه و مخلصان ــه خالصان ــان، کســانی ک طلب
ــج  ــاع و تروی ــرای دف ــد و ب ــب آمدن ــت طل ــی و عدال انقالب
گفتمــان آن، ســینه ســپر کردنــد، نیروهــای انقالبــی، جهــادی 

ــد.  ــرا بودن ــف گ و تکلی
در ادمــه هــم همینهــا پــای کار هســتند و از جــان و مــال و 

آبــرو، مایــه مــی گذارنــد. 
ــت کالن  ــت مدیری ــود و تثبی ــع موج ــداوم وض ــورت ت در ص
ــه جــای  فعلــی اســتان، ظرفیــت شــبکه نیروهــای انقالبــی ب
ــرف ــود، ص ــردم ش ــه م ــانی ب ــت رس ــرف خدم ــه ص  اینک
تنــش هــای سیاســی خســته کننــده و مــالل آور مــی شــود 
کــه کمتریــن اثــر ســوء آن، ناهماهنگــی، چندپارگــی مدیریتی 
ــث  ــه باع ــت ک ــتان اس ــطح اس ــی در س ــت حاکمیت  و گسس
مــی شــود فرصــت بــی نظیــر خدمــت رســانی و محرومیــت 

زدایــی، بــه بهــای انــدک از بیــن بــرود.
ــاس  ــر اس ــه ب ــده ن ــه ش ــب گفت ــه مطال ــر اینک ــخن آخ و س
تعلّقــات حزبــی و گروهــی؛ بلکــه از ســر خیرخواهــی و تعهــد 
ــه  ــبت ب ــوزی نس ــالب و دلس ــای انق ــان ه ــه آرم ــبت ب نس

ــود.  ــی ب ــی و والی ــت مردم ــت دول سرنوش
ــر  ــان، ب ــتان کرم ــت کالن اس ــوص مدیری ــم در خص امیدواری
ــر  ــق ب ــت و منطب ــم درس ــت، تصمی ــر و حکم ــاس تدبی اس

ــود. ــه ش ــردم، گرفت ــی م ــت واقع مصلح

غالمحسین رضایی - نقاش

ــان  ــری بی ــت خب ــی در نشس ــر پورابراهیم دکت
انتخابــات ســتاد  از  قبــل  برخــی    : داشــت 
تشــکیل داده و در کرمــان تقســیم قــدرت کــرده 
انــد و بــه آقایــان قــول اســتانداری، فرمانــداری و 
بخشــداری داده انــد در حالــی کــه بایــد در ایــن 

ــرد. ــم بگی ــت تصمی ــه دول زمین
مجلــس  در  راور  و  کرمــان  مــردم  نماینــده 
ــه  ــه ب ــا توج ــرد: ب ــد ک ــالمی  تاکی ــورای اس ش
اعتمــادی کــه بــه وزیــر کشــور بــه عنــوان امیــن 

ــان  ــتاندار کرم ــس را اس ــم، هرک ــری داری رهب
انتخــاب کننــد، حتمــا حمایــت مــی کنیــم؛ مــن 
از مــردم رای گرفتــه ام بــرای مــردم کار کنــم و 
ــتان  ــی در اس ــروه سیاس ــر گ ــس از ه ــر ک از ه
ظرفیــت کار داشــته باشــد، اســتفاده مــی کنــم 
و ایــن مشــی رهبــری اســت نــه مشــی مــا. پیــام 
مقــام معظــم رهبــری بــه دولــت ســیزدهم ایــن 
اســت از هــر گــروه سیاســی کــه ظرفیــت دارد، 

ــد. اســتفاده کنی
دکتــر پورابراهیمــی تصریــح کــرد: کرمــان جــای 
ــای  ــت و ج ــی اس ــای انقالب ــالش نیروه کار و ت
سیاســی کاری نیســت و تــا جایــی کــه مــا 
باشــیم اجــازه نمــی دهیــم سیاســی کار کننــد؛ 

ــر  ــی و وزی ــای رئیس ــت آق ــت دول ــم پش محک
کشــور هســتیم و هــر تصمیمــی بگیرنــد احتــرام 

ــرد.  ــم ک ــک خواهی ــتیم و کم ــل هس قائ
بیایــد،  اســتانداری  بــرای  هرکــس  البتــه 
ــگاه  ــدی و ن ــدی، توانمن ــالب، کارآم ــع انق  مواض
توســعه ای معیــار ماســت و اگــر کســی بــه 
انــدازه ســر ســوزنی از مواضــع انقــالب و رهبــری 
فاصلــه بگیــرد، جلویــش مــی ایســتیم چــون بــا 

ــم. ــارف نداری کســی تع
وی بیــان کــرد: برخــی کــه امــروز ادعــای 
ــک  ــم ش ــاج قاس ــه ح ــد، ب ــری دارن ــی گ انقالب
ــران  ــه ته ــاج قاســم ب ــه ح ــی ک ــتند و زمان داش
رفــت، نامــه زدنــد هیــچ پاســداری حــق شــرکت 

در جلســات ســردار را در کرمــان  نــدارد و امــروز 
ــتند! ــالب هس ــان انق ــی جری مدع

نماینــده مــردم کرمــان و راور در مجلــس و 
ــت:  ــس گف ــادی مجل ــیون اقتص ــس کمیس رئی
هــدف برخــی از طــرح بحــث هــای اخیــر فقــط 
قــدرت و پُســت اســت و البتــه برخــی هــم افــراد 
ــی  ــرار م ــر ق ــت تاثی ــه تح ــتند ک ــالمی هس س
گیرنــد امــا مســائل مربــوط بــه ســهم خواهــی در 
اســتان کرمــان از نــگاه مــا مــردود اســت و اجــازه 
ایــن موضــوع را نمــی دهیــم. ســهم هرکــس بــه 
ــت و  ــودش اس ــوزه خ ــش در ح ــدازه ماموریت ان
اجــازه تکــرار جریــان دولــت احمــدی نــژاد را در 

ــم داد. ــان نخواهی کرم

دکرت پورابراهیمی :

برخی در کرمان ااتق تقســیم قدرت راه انداخته اند

فرمانده سپاه استان کرمان: 

لشکر ۴۱ ثارا... در بسیاری از 
عملیات ها به فرماندهی شهید 
سلیمانی نقش کلیدی داشت 

ــکر ۴۱  ــش لش ــت: نق ــان گف ــتان کرم ــپاه اس ــده س فرمان
ثــارا... در دوران دفــاع مقــدس بی بدیــل بــوده و در بســیاری 
ــه فرماندهــی شــهید ســپهبد قاســم ســلیمانی  ــا ب عملیات ه

ــدی داشــته اســت.  نقــش کلی
ســردار حســین معروفــی در دیــدار اعضــای ســتاد بزرگداشــت 
هفتــه دفــاع مقــدس اســتان کرمــان بــا حجت االســالم 
والمســلمین حســن علیدادی ســلیمانی نماینــده ولی فقیــه در 
اســتان و امــام جمعــه کرمــان به مناســبت آغــاز هفتــه دفــاع 
ــاع  ــه دف ــبت هفت ــال به مناس ــت: امس ــار داش ــدس اظه مق
مقــدس بــا توجــه بــه شــرایط کرونایــی رژه نیروهــای مســلح 

ــود. ــزار نمی ش برگ
ــد  ــادث ش ــا ح ــر م ــه ب ــی ک ــه در جنگ ــان اینک ــا بی وی ب
ــرای نســل جــوان  ــن موضــوع ب ــد ای ــم و بای ــاع کردی ــا دف م
کشــور تبییــن شــود گفــت: هشــت ســال تمــام دنیــا بــا هــم 
متحــد شــدند تــا یــک وجــب از خــاک ایــران را بگیرنــد، امــا 

ــتند. نتوانس
فرمانــده ســپاه ثــارا...  اســتان کرمــان بــا طــرح ایــن ســؤال 
ــه دفــاع مقــدس  کــه چــرا جنگــی کــه خســارت آور اســت ب
تبدیــل شــد افــزود: بایــد فرهنــگ دفــاع مقــدس کــه مبتنــی 
بــر فرهنــگ عاشــورایی اســت بــرای آنهــا کــه ایــن دوران را 

درک نکردنــد، بازروایــی و تبییــن شــود.
ــه  ــرای بزرگداشــت هفت ــی ب ــه برنامه های ــوان اینک ــا عن وی ب
ــزار  ــه برگ ــده ک ــده ش ــدارک دی ــتان ت ــدس در اس ــاع مق دف
می شــود ادامــه داد: از 500 فرمانــده دوران دفــاع مقــدس در 
ــل می شــود. ــب لشــکر پیشکســوتان تجلی ــه در قال ــن هفت ای

ــان  ــی فرمانده ــه گردهمای ــان اینک ــا بی ــی ب ــردار معروف س
ــن  ــز در ای ــتان نی ــر اس ــیج سراس ــت بس ــای مقاوم پایگاه ه
ــای  ــدت نیروه ــه وح ــت: جلس ــود گف ــزار می ش ــه برگ هفت
مســلح در اســتان نیــز بــا حضــور فرماندهــان نظامــی و 
ــه در  ــه ک ــن جلس ــده و در ای ــزار ش ــتان برگ ــی اس انتظام
بیت الزهــرای حــاج قاســم اســت روایتگــری نیــز می شــود.

وی بــا اشــاره بــه رونمایــی از 8 کتــاب دفــاع مقــدس در ایــن 
هفتــه بیــان کــرد: 500 واحــد مســکونی ســاخته شــده بــرای 
ــاح  ــدس افتت ــاع مق ــه دف ــداد در هفت ــه ام ــان کمیت مددجوی

می شــود.
فرمانــده ســپاه ثــارا... اســتان کرمــان از بهره بــرداری از 
ــدس در  ــاع مق ــه دف ــی در هفت ــروژه محرومیت زدای ۱۴۴ پ
ــام اســتان  ــادواره شــهدای گمن ــزود: ی ــر داد و اف اســتان خب
ــاع مقــدس برگــزار  کرمــان به صــورت همزمــان در هفتــه دف

می شــود.
وی بــا بیــان اینکــه تجلیــل از ســربازان از دیگــر برنامه هــای 
ــارا...  ــاع مقــدس اســت گفــت: نقــش لشــکر ۴۱ ث ــه دف هفت
ــت و در  ــل اس ــش بی بدی ــک نق ــدس ی ــاع مق در دوران دف
بســیاری از عملیات هــا بــه فرماندهــی شــهید ســپهبد قاســم 

ســلیمانی نقــش کلیــدی داشــته اســت.

خوشا آنانکه جانان می شناسند                   
طریق عشق و ایمان می شناسند

بسی گفتند و گفتیم از شهیدان                    
شهیدان را شهیدان می شناسند

دفاع مقدس در کالم رهربی
هفتــه دفــاع مقــدس نمــودار مجموعــه ای 
از برجســته تریــن افتخــارات ملــت ایــران 
در دفــاع از مرزهــای میهــن اســامی 
و جانفشــانی دالورانــه در پــای پرچــم 

ــت.  ــرآن اس ــام و ق ــته اس برافراش
در ایــن مجموعــه تابنــاک، درخشــنده 
تریــن و نفیــس تریــن نگیــن گرانبهــا یــاد 
ــان  ــا جوان ــت. آنه ــهیدان اس ــره ش و خاط
و جوانمــردان رشــید و پــاک سرشــتی 

ــا آگاهــی و درک واالی خــود  ــد کــه ب بودن
ــخیص  ــور را تش ــاس کش ــت حس موقعی
ــاد در راه  ــزرگ جه ــه ی ب ــد و وظیف دادن
ــر  ــدند. ه ــرا ش ــتاقانه پذی ــدا را مش خ
ملتــی کــه چنیــن دالوران آگاه و شــجاعی 

را در دامــان خــود پــرورده باشــد حــق دارد 
ــان را الگــوی تربیــت  ــد و آن ــان ببال ــه آن ب
ــد. ــا بدان ــه دوران ه ــود در هم ــان خ جوان

هفتــه دفــاع مقــدس یــادآور خــون هــای مقدســی 
اســت کــه در پــای شــجره طوبــای انقــالب 
اســالمی ریختــه شــد. فرزنــدان جبهــه و شــهادت 

ــد.  ــی بینن ــادت م ــت را عب اطاع
ــت  ــا ذل ــاد را ب ــزت جه ــدس ع ــاع مق ــان دف وارث
در خانــه نشســتن عــوض نمــی کننــد. ایســتادگی 
آنهــا نشســتگان تاریــخ را بــه قیــام وا مــی دارد و 

ایــن پیــام بــزرگ دفــاع مقــدس اســت. 
هشــت ســال دفــاع جانانــه ملــت در برابــر تجــاوز 
وحشــیانه دشــمن منشــأ غــرور ملــی پایــان 
ناپذیــری بــرای مــردم سلحشــور ایــران گردیــد و 
باعــث شــد کــه توطئــه مشــترک شــرق و غــرب 

ــه  ــران ب ــزرگ ای ــت ب ــو درآوردن مل ــه زان ــرای ب ب
ــات توانمنــدی هــای اســالم و  ــرای اثب ــی ب فرصت
ــای  ــادت ه ــود. رش ــل ش ــور تبدی ــالب و کش انق
ــرد  ــه ک ــام را بیم ــالب و نظ ــد، انق ــان برومن جوان
ــی  ــتوانه مردم ــتن پش ــا داش ــه ب ــان داد ک و نش
ــا  ــدت نیروه ــالم و وح ــت اس ــو حاکمی  و در پرت
ــاکام  ــری را ن ــره س ــمن خی ــر دش ــوان ه ــی ت م
ســاخت. هفتــه دفــاع مقــدس یــادآور خــون 
هــای مقدســی اســت کــه در پــای شــجره طوبــای 
انقــالب اســالمی ریختــه شــد. فرزنــدان جبهــه و 
ــان  ــد. وارث ــی بینن ــادت م شــهادت اطاعــت را عب
ــا ذلــت در خانــه  دفــاع مقــدس عــزت جهــاد را ب
ــا  ــتادگی آنه ــد. ایس ــی کنن ــوض نم ــتن ع نشس
نشســتگان تاریــخ را بــه قیــام وا مــی دارد و ایــن 

ــدس اســت. ــاع مق ــزرگ دف ــام ب پی

 درخشنده ترین و نفیس ترین نگین گرانبها یاد و خاطره شهیدان است

اســتاندار کرمــان گفــت: کــم کاری هایــی در 
معرفــی الگوهــای دفــاع مقــدس وجــود دارد 
ــتفاده  ــوع سوءاس ــن موض ــمن از همی و دش

کــرده اســت. 
ثاراللهیــان  گردهمایــی  در  زینی ونــد  علــی 
اســتان کرمــان کــه بــا حضــور حجت االســالم 
والمســلمین حســن علیدادی ســلیمانی نماینــده 
کرمــان،  امــام جمعــه  و  اســتان  در  ولی فقیــه 
ــارا...  ــپاه ث ــده س ــی فرمان ــین معروف ــردار حس س
اســتان، حجت االســالم امــان ا... علیمــرادی نماینــده 
مــردم اســتان کرمــان در مجلــس خبــرگان رهبری 
ــه   ــی ب ــی و انتظام ــان نظام ــی از فرمانده و جمع
حســینیه  در  مقــدس  دفــاع  هفتــه  مناســبت 
ــار داشــت:  ــزار شــد اظه ــان برگ ــارا... شــهر کرم ث
دفــاع  الگوهــای  معرفــی  در  کاری هایــی  کــم 
ــن موضــوع  ــدس وجــود دارد و دشــمن از همی مق
سوءاســتفاده کــرده اســت.وی بــا بیــان اینکــه 
جنــگ و مؤلفه هــای دفــاع مقــدس جذبــه زیــادی 
بــرای نســل آینــده مــا دارد کــه بایــد معرفــی شــود 

گفــت: دشــمنان اســالم بــه ســردمداری آمریــکا و 
ــی  ــورهای عرب ــی کش ــف برخ ــای کثی ــا پول ه ب

علیــه اســالم و نظــام اســالمی کار می کننــد. 
اســتاندار کرمــان بــا اشــاره بــه اینکــه دفــاع 
مقــدس بــرای کشــورما سراســر جوانمــردی اســت 
ــری  ــاوز و غارتگ ــط تج ــمن فق ــه دش ــی  ک در حال
ــا  ــن تجاوزه ــاهد ای ــم ش ــروز ه ــزود: ام ــت اف داش
ــتیم. ــام هس ــمنان نظ ــوی دش ــا از س و غارتگری ه
هیچ کس را یارای مقابله نظامی با مردم 

ایران نیست 
وی بــا بیــان اینکــه بــه وجــه مردمــی جنــگ کمتــر 
ــب  ــردم در قال ــه داد: م ــه شــده اســت ادام پرداخت
بســیج مردمــی در دفــاع از کشــور وارد عمــل 
شــدند و تاریــخ شــاهد ایــن حضــور مردمــی اســت.
زینی ونــد بــا اشــاره بــه اینکــه امــروز هــم ســپردن 
ــدس راه  ــاع مق ــد دوران دف ــردم مانن ــه م ــور ب ام
بــرون رفــت از مشــکالت اســت گفــت: بزرگتریــن 
ــه  ــرا ک ــت چ ــی نیس ــور امنیت ــروز کش ــد ام تهدی
ــردم  ــا م ــی ب ــه نظام ــارای مقابل ــس را ی ــچ ک هی

ــران نیســت. ای
بزرگترین تهدید کشور تغییر هویت 

ایرانی اسالمی جوانان است 
وی بــا بیــان اینکــه امــروز بزرگتریــن تهدیــد 
ــان  ــالمی جوان ــی اس ــت ایران ــر هوی ــور تغیی کش
ــر  ــز ب ــالب نی ــم انق ــر معظ ــه داد: رهب ــت ادام اس
ــور  ــان در کش ــه جوان ــی ب ــای هویت ــی الگوه معرف
تأکیــد دارنــد. اســتاندار کرمــان بــا اشــاره بــه اینکه 
ســردار ســلیمانی بــه  خوبــی جمهــوری اســالمی را 
بــه دنیــا معرفــی کــرد افــزود: تکریــم ایثارگــران و 
ــت  ــه جامعــه هوی ــن اســت و ب ــازان غرورآفری جانب

می بخشــد.
وی بــا بیــان اینکــه فضــای اســتان کرمــان فضــای 
ثاراللهــی و ســردار ســلیمانی اســت گفــت: تکریــم 
خانــواده شــهدا یــک وظیفــه انســانی اســت و ایــن 

تکریــم بایــد بــرای جامعــه تبییــن شــود.
امید دادن به مردم امروز بزرگترین 

خدمت به نظام اسالمی است 
زینی ونــد بــا اشــاره بــه اینکــه هفتــه دفــاع 

مقــدس را بایــد قــدر دانســت و دســتاوردهای 
داد:  ادامــه  کــرد  تبییــن  را  اســالمی  انقــالب 
ــران  ــم ایثارگ ــه تکری ــدس هفت ــاع مق ــه دف هفت
و رزمندگانــی اســت کــه بــرای کشــور عــزت 

کردنــد. افتخارآفرینــی  و  آفریدنــد 
اســتاندار کرمــان بــا بیــان اینکــه بایــد بــرای 
ــالش  ــور ت ــده کش ــرای آین ــردم و ب ــدواری م امی
ــه نظــام  ــن خدمــت ب ــروز بزرگتری کــرد گفــت: ام

ــت. ــردم اس ــه م ــد دادن ب ــالمی امی اس

 استاندار کرمان: دشمن از کم کاری ها در معرفی الگوهای دفاع مقدس سوءاستفاده کرده است
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ایــن  در  کرمان آنایــن،  گــزارش  بــه 
ــام  ــور حجت االس ــا حض ــه ب ــت ک نشس
مظفــری، کارشــناس نظــارت و ارزیابــی 
کرمــان،  اســتان  نمــاز  اقامــه  ســتاد 
ــاز  ــه نم ــورای اقام ــر ش ــاهی، دبی جهانش
جماعــت  ائمــه  و  کرمــان  شــهرداری 
شــهرداری  مناطــق  شــهرداری های 
کرمــان برگــزار شــد، در خصــوص برخــی از 
شــیوه های مؤثــر در ترویــج فرهنــگ نمــاز 

ــد. ــر ش ــادل نظ تب
و  نظــارت  کارشــناس  مظفــری،  حجت االســالم 

ارزیابــی ســتاد اقامــه نمــاز اســتان کرمــان در ایــن نشســت، گفــت: 
در حــوزۀ نمــاز در شــهردای کرمــان اقدامــات مطلوبــی شــده، امــا 

بایــد کارهــای بیشــتری انجــام شــود.
وی بــا بیــان اینکــه نمــاز، مالقــات بــا خداســت و نمازخانــه، محــل 
ــب و  ــی مناس ــد محیط ــه بای ــه داد: نمازخان ــات، ادام ــن مالق ای
مطلــوب باشــد تــا نمازگــزار بــا رعبــت و تمایــل در آن حضــور یابــد.

ــا  ــا و ب ــن زیب ــا لح ــش اذان ب ــزود: پخ ــری اف ــالم مظف حجت االس
صــدای مناســب، رعایــت پروتکل هــای بهداشــتی، نمــاز ســِر وقــت 
ــت  ــواردی اس ــه م ــز، ازجمل ــِت رغبت انگی ــاز جماع ــزاری نم و برگ

کــه در برگــزاری نمــاز جماعــِت باشــکوه تأثیــر دارد.
ــان  ــتان کرم ــاز اس ــه نم ــتاد اقام ــی س کارشــناس نظــارت و ارزیاب
ــرای  ــوان ب ــا، می ت ــی در اداره ه ــی و همراه ــا همدل ــرد: ب ــان ک بی
ــی  ــه اله ــن فریض ــکوه تر ای ــزاری باش ــت برگ ــتر جه ــق بیش توفی

ــرد. ــالش ک ت
دبیــر شــورای اقامــه نمــاز شــهرداری کرمــان نیــز در 
ایــن نشســت، ضمــن اشــاره بــه جایــگاه ویژۀ نمــاز در 
دســتورات دینــی اظهــار داشــت: در اســالم بــر اقامــۀ 
نمــاز تأکیــد فراوانــی شــده و الزم اســت تــا در ایــن 
ــه نمــاز را  خصــوص ســطح معرفتــی خــود نســبت ب

افزایــش دهیــم.
ــهرداری  ــۀ ش ــزود: مجموع ــاهی اف ــماعیل جهانش اس
کرمــان بــا توجــه بــه ظرفیــت موجــود، آمــادۀ انجــام 
ــتان  ــاز اس ــۀ نم ــتاد اقام ــای س ــا و طرح ه برنامه ه

اســت.
ــای  ــات مثبــت فرهنگــی درخصــوص احی ــر اقدام ــد ب ــا تأکی وی ب
فرهنــگ غنــی نمــاز جماعــت و بهره بــرداری از اندیشــۀ واالی 
ــوص  ــناخت در خص ــت و ش ــردن معرف ــاال ب ــوص ب ــا در خص علم
ــد منفعــل  ــه نمــاز نبای ــارف الهــی گفــت: شــورای اقام نمــاز و مع
ــه و ابتــکارات  ــا اســتفاده از روش هــای خالقان ــد ب باشــد؛ بلکــه بای

ــردازد. ــن مهــم بپ ــه ای خــاص، ب

در نشست هم اندیشی ارتقای سطح کیفی برگزاری نماز جماعت در شهرداری کرمان تأکید شد:

ضرورت تاش برای برگزاری باشکوه تر فریضه الهی نماز در ادارات
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آییــن گرامیداشــت هفتــه دفــاع مقــدس بــه مناســبت آغــاز هفتــه دفــاع مقــدس 
ــر و  ــی گل گه ــی و صنعت ــرکت معدن ــارکت ش ــا مش ــیرجان ب ــهدای س ــزار ش در گل
ــئولین  ــی از مس ــر و جمع ــل گل گه ــر عام ــدار، مدی ــه، فرمان ــام جمع ــور ام ــا حض ب

شهرســتان برگــزار شــد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی و امــور بین الملــل شــرکت گل گهــر، در ابتــدای ایــن مراســم حجــت االســالم 
ــه  ــدم ب ــن خیرمق ــیرجان ضم ــران س ــور ایثارگ ــهید و ام ــاد ش ــی بنی ــاون فرهنگ ــی مع ــلمین کرم و المس

حاضریــن از برگزارکننــدگان ایــن آئیــن تشــکر کــرد.
ــن  ــوان ســخنران  ای ــه عن ــت ســپاه ســیرجان ب ــگاه بســیج مقاوم ــده پای ــی دســتوری فرمان  ســرهنگ عل
مراســم ضمــن بررســی ابعــاد مختلــف هشــت ســال دفــاع مقــدس، گفــت: هشــت ســال دفــاع مقــدس مــا 
صرفــاً یــک امتــداد زمانــی و فقــط یــک برهــه            ی زمانــی نیســت گنجینــه            ی عظیمــی اســت کــه تــا مدتهــای 
ــد از آن اســتفاده کنــد، آن را اســتخراج کنــد و مصــرف کنــد و ســرمایه            گذاری  ــا می توان ــی ملــت م طوالن

کنــد. تبییــن فرهنــگ ایثــار و مقاومــت بــرای نســل جــوان و نوجــوان کشــور یــک ضــرورت اســت.
در پایــان ایــن مراســم بــا حضــور مدیرعامــل شــرکت معدنــی و صنعتــی گل گهــر، قبــور شــهدای ســیرجان 

در محــل گلــزار شــهدا، غبارروبــی و عطرافشــانی شــد.

به همت رشکت گل گهر؛

 آیین گرامیداشت هفته دفاع مقدس و غباررویب قبور هشدا برگزار شد

اربعین ارباب
یارب چهل شب و روز، طی شد ز داغ حسین)ع(  

از داغ قبله ی عشق، گلهای باغ حسین)ع(  
می رسد از کربال، پیام خون شهید   

رهرو راه عزت، معزز است و سعید   
که عرض عمر آدم، مهمتر از طول آن   

باید شناخت و طی کرد، راه امام )زمان(
پیام کربال را، با گوش جان بشنوید   

همیشه دست رد بر، سینه ی ذلت زنید  
امام و ساالر دین، شهید راه دین شد   

حماسه ای آفرید، که )عزت آفرین( شد
اخالص و بندگی در، آل عبا ببینید   

نمونه های آن را، در کربال ببینید   
از جان خود گذشتند، تا جان دین بمانده  

کربال خون حیات، در رگ دین دوانده  
بنگر به امروز دین، َو شیعیان جهان   

دین زنده شد با حسین)ع(، َو مذهب شیعیان  
فنا شد آخر )یزید( لعنت دائم بر او   

جز لعن و نفرین بر او، چیزی نمانده از او  
اما حسین)ع( زهرا)س(، در دل مردم مقیم  

هدایتش بر سر، جهانیان مستقیم   
بعد از خدا و رسول)ص(، َو علی)ع( و این اذان  

زنده تر از حسیِن)ع( فاطمه کو در جهان؟  
از کربال تا ابد، ُمَبلّغ رهایی   

چراغ آزادگان، شهیدان خدایی   
سعادت جاودان، در مکتب حسین)ع( است  

سعید شد آنکه به این، )مکتب ویژه( پیوست  
مردند ظالمان و، لعین و فانی شدند   

حسینیان مانده اند و، جاودانی شدند  
دلدادگان حسین)ع(، دامن حق گرفتند  

در راه این ارادت، ز هم سبق گرفتند  
تجارت شهدا، پر سود و بی زیان است   

خریدار جانشان، خداوند جهان است
هم جاودانگی هم، عزت در این مسیر است  

ثارا... تا قیامت، بر این مسیر امیر است  
حماسه ی حسینی، آینه ی هدایت   

که اندر آن ببینی، سفینه ی سعادت  
کشتی نوح است و، مرکب نجات مردم  

ببین در این سفینه، روح حیات مردم  
)نقاش( اگر که خواهی، شوی تو از شهیدان  

شهید زندگی کن، تا شوی الیق آن   
وقتی که الیق شدی، تو را صدا می زنند  

بال و پر پریدن، سوی خدا می دهند  

غامحسین رضایی - نقاش 

شعرشعر  هفتوادهفتواد

آرامش در قبرستان 

 مرگ را دیدم در وسعت قبرستان 
 قبرستان دید مرا طلب کرد جسد 

 گفتمش رحم بکن بچه ها منتظرند 
 مرگ فرمود زن تو هشت یک 

 بچه ها ارث تو را میخواهند
 گفتمش جز همین لباس کهنه که تنم هست

 مرا چیزی نیست 
قبرستان خندید گفت راحت جان اگر می خواهی 

 بیا قبرستان
 آرامش در قبرستان فراوان

 وقت مردن همه چیز می میرد
 دست آدم که شود کوتاه از دنیا

 تن آدم با خاک می آمیزد
 بعد مردن آدم با خاک آرامش می گیرد

 آدم آنقدر بر در خاک می ماند تا خاک شود 
 من نمیدانم چه کنم 

بمانم یا بروم قبرستان 
» حمزه فریفته «

شعرشعر  هفتوادهفتواد

 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )1197289

آگهــی تغییــرات صنــدوق قــرض الحســنه مشــیز موسســه غیــر تجــاری بــه شــماره 
ثبــت ۱۲۳ و شناســه ملــی ۱06۳00۱۴885 )در حــال تصفیــه( بــه اســتناد صورتجلســه 
ــماره ۳۴5۱۲0/99 - ۱۳99/۱0/۲9  ــه ش ــه نام ــم ب ــورخ ۱۳97/07/۲8 منض ــاب م ــرو انتص تغیی
بانــک مرکــزی جمهــوری اســالمی ایــران : بــا عنایــت بــه اختیــارات حاصــل از مصوبــات جلســه 
مــورخ ۱۳97/07/۲8 شــورای عالــی هماهنگــی اقتصــادی )ســران ســه قــوا( ونیــز بند)۴(پیوســت 
بنــد)۲( مصوبــات یکهــزارو دویســت و هشــتادمین جلســه مــورخ ۱۳98/07/۱6 شــورای محتــرم 
پــول و اعتبــار درخصــوص تعییــن اعضاءهیــآت تصفیــه نهادهــای درحــال تصفیــه وصورتجلســه 
مــورخ ۱۳99/07/۱5 کمیتــه تخصصــی اصــالح نظــام بانکــی دایربرلــزوم اجــرای مصوبــه شــورای 
پــول واعتبــار در خصــوص معرفــی اعضــای هیــآت تصفیــه نهادهــای درحــال تصفیــه از طریــق 
ــان  ــک مرکزی،آقای ــور توســط رییــس کل بان ــاری غیربانکــی ن ــأت سرپرســتی موسســه اعتب هی

فرهادعلیــزاده باکدملــی ۲75۳08۱999 - محمدرضــا تکلــو باکدملــی 58۴966۲7۳۱ - محســن 
ــرض الحســنه  ــدوق ق ــه صن ــأت تصفی ــوان اعضاءهی ــه عن ــی ۲99۱۴9۳9۲5ب ــی باکدمل غفاربیگ

ــد.  مشــیز ) درحــال تصفیــه (منصــوب گردیدن
مــورخ   ۲060۳ شــماره  روزنامــه  آگهــی  در  منــدرج  تصفیــه  هیــأت  اعضــاء  آخریــن 
۱۳9۴/09/05،موضــوع صورتجلســه هیئــت تصفیــه مــورخ ۱۳9۴/06/۱6وشــماره ۲058۳ مــورخ 
۱۳9۴/08/۱۲ موضــوع صورتجلســه هیئــت امنامــور۱۳9۲/0۲/۱۴ آقایــان عبــاس صاحــب الزمانــی 
ــی  ــی باکدمل ــی ۳07089۴۴88 ونیماقربان ــی ۳05۱55۱۲۲8 وافراســیاب پارســا باکدمل ــا کدمل ب
ــی  ــی باکدمل ــین دولت ــی ۲99۱5۲69۳9 وحس ــی باکدمل ــاب مقدس ــی کامی 0068۳00۲55وعل
۲99۱00۱7۴7 از ســمت هــای یادشــده عــزل وامضــا ایشــان در صنــدوق قــرض الحســنه مشــیز 

ــی باشــد .  ــار ســاقط م ــه ( از درجــه اعتب )در حــال تصفی
ضمنــا، حــدود اختیــارات اعضاءهیــأت تصفیــه بــه شــرح منــدرج در اساســنامه وچارچــوب مقررات 

مربــوط خواهــد بــود . 
اداره کل ثبــت اســناد و امــالک اســتان کرمــان اداره ثبــت شــرکت هــا و موسســات غیرتجــاری 

ــان )۱۱97۲89( کرم
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                                              حصر آبادان
)پیر( فتوای بر شکستن داد  آبادان در محاصره افتاد  

شهر شد با نثار خون آزاد  )پیروان( جان به کف ز فتوایش  
)آبادان( از مهاجمان شد پاک  طبق درخواست آن امام همام  

)الله( ها کاشتند اندر خاک  شهدا در دفاع از میهن   
تا ابد سربلند و آباد است  آبادان پاره ی تن ایران  

تا همیشه عزیز و آزاد است ایران از وحدت همه اقوام  

                                                                    وقف خدا
 دل به )حاج قاسم( و به، مکتب نابش دادم                   جام عرفان طلبید، جام شرابش دادم
دیده عزت همه در راه منیر )قاسم(  دل چو نوشید بشد مست مسیر )قاسم(  

خرم آنکس که شهادت به سراغش آمد  نه مگر مرگ سراغ همگان می آید؟  
با بهار )الله ی پاینده( به باغش آمد  زد به سرمای خزان و به زمستان وی  

نفسش وقف خدا بود و همین را می خواست  مرد میدان عبادت بود و میدان جنگ  
عزت مملکت و ملت و دین را می خواست غالمحسین رضایی - نقاشخستگی خسته شد از کار و جهاد این مرد  

* هم قد گلوله توپ بود

گفتن: چه جوری اومدی اینجا؟
گفت:با التماس!

چــه  گفتــن: 
گلولــه  جــوری 
ــی  ــد میکن رو بلن

؟ ی ر میــا
گفت:با التماس!

ــوخی گفتن  ــه ش ب
میدونــی آدم چــه 
شــهید  جــوری 

ــه؟ میش
و  زد  لبخنــدی 
ــا التمــاس! گفت:ب

وقتــی تکــه هــای بدنشــو جمــع میکــردن، فهمیــدم 
چقــدر التمــاس کــرده !!!

هفته دفاع مقدس گرامی باد

یاد یارانیاد یاران
احمدعلــی مقــدم گفــت: سیاســت دولــت آیــت ا... رئیســی نــگاه بــه 
ــت دیپلماســی همســایگی اســت، پیوســتن  ــیا و تقوی شــرق و آس
ــانگهای،  ــکاری ش ــازمان هم ــه س ــم ب ــوان عضــو دائ ــه عن ــران ب ای
یعنــی دیپلماســی التماســی و لیبرالــی ایــران در دولــت انقالبــی بــه 

دیپلماســی عزتمندانــه و همســایگی تغییــر کــرده اســت.
احمــد علــی مقــدم عضــو شــورای مرکــزی حــزب موتلفــه اســالمی 
در رابطــه بــا عضویــت ایران در ســازمان همــکاری شــانگهای، اظهار 
کــرد: عضویــت دائــم ایــران در پیمــان شــانگهای نقطــه عطفــی در 
ــرا  ــت زی ــی اس ــت ا... رئیس ــی آی ــت انقالب ــی دول ــت خارج سیاس
ــوک شــرق و کشــورهای  ــا اقتصادهــای بل ــاط ب ضمــن اینکــه ارتب
همســایه بــا تقویــت دیپلماســی همســایگی دولــت ســیزدهم اســت  
پایانــی بــر تفکــر محــدود، غــرب گــرا و انحصــاری بــه اقتصادهــای 

غربــی اســت.
ــی  ــت ا... رئیس ــفر آی ــن س ــتاوردهای اولی ــه دس ــاره ب ــا اش وی ب
ــای  ــار و تهدیده ــت از فش ــرون رف ــای ب ــی از راه ه ــه یک و اینک
خارجــی، برقــراری ارتبــاط و انعقــاد قراردادهــای اقتصــادی، 
سیاســی و امنیتــی دو جانبــه بــا همســایگان و کشــورهای منطقــه 
اســت، گفــت: ایــن ســند عضویــت، موفقیــت و دســتاوردی بــزرگ 
ــت ا... رئیســی اســت  ــی آی ــی و مردم ــت انقالب ــدای کار دول در ابت
ــرا وی در نخســتین نشســت خبــری خــود، از آغــاز دور جدیــد  زی
ــر  ــا تمرکــز ب ــه شــرق و چنــد جانبه گرایــی ب ــگاه ب دیپلماســی و ن

ــر داد. ــایگان خب همس
عضــو شــورای مرکــزی حــزب موتلفــه اســالمی بیــان کــرد: ایــن 
همــکاری مــی توانــد ســبب گشــایش و حــل بســیاری از مشــکالت 
و تحریــم هــای اقتصــادی ایــران باشــد چــرا کــه اقتصــاد مقاومتــی 
عــالوه  بــر آنکــه درون  زاســت، بــرای شکســتن تحریم هــا بــا 

ــز تعامــل دارد. ــی نی اقتصادهــای جهان
کاهــش  همــکاری شــانگهای  در ســازمان   عضویــت 
تحریــم هــا و ترغیــب کشــورهای غربــی بــرای تجــارت بــا 

ایــران را بــه دنبــال دارد
مقــدم افــزود: ســازمان همــکاری هــای شــانگهای بــه عنــوان یــک 
ــه  ــد جانب ــای چن ــرا همکاری ه ــی اســت زی ــدرِت ضدغرب ــوک ق بل
ایــن کشــورها بــرای جلوگیــری از نفــوذ سیاســی، اقتصــادی، 
ــه  ــران ب ــکا اســت و پیوســتن ای امنیتــی، نظامــی و فرهنگــی آمری
ــع  ــازمان،  مناف ــن س ــرای ای ــم ب ــران و ه ــرای ای ــم ب ــانگهای، ه ش
متعــددی خواهــد داشــت کــه باعــث کاهــش تحریــم هــا و ترغیــب 
ــت  ــن تقوی ــران و همچنی ــا ای ــارت ب ــرای تج ــی ب ــورهای غرب کش

ــی شــود. ــی م ــی و  امنیت ــی، دفاع مناســبات نظام
وی یــادآور شــد: همــان گونــه کــه امــام خامنــه ای فرمودنــد: »در 
ــد  ــیم، بای ــته باش ــال داش ــد در دیپلماســی موضــع فّع ــا بای همه ج
در مســائلی شــبیه مســائل منطقــه، بــا دّقــت، هوشــیاری و قــدرت 
فعــل، فّعــال بــودن و اثرگــذار بــودن، وارد میــدان شــد« از ایــن رو 
ــک موفقیــت دیپلماتیــک محســوب  ــران ی ــرای ای ــت ب ــن عضوی ای
می شــود زیــرا در جریــان تفاهــم نامــه ایــران و چیــن نیــز، رســانه 
هــای معانــد و البتــه فریــب خــوردگان و کدخــدا پرســتان داخلــی 
ــن  ــه ای ــبت ب ــی رو نس ــکار عموم ــا اف ــد ت ــالش کردن ــیار ت بس

موضــوع تخریــب کننــد امــا موفــق نشــدند.
ــر  ــرد: اگ ــراز ک ــان اب ــتان کرم ــالمی اس ــه اس ــزب موتلف ــر ح دبی
ــزرگ امــا  ــرارداد ببنــدد مــی گوینــد توافــق ب ــا چیــن ق ــکا ب آمری
اگــر ایــران بــا چیــن قــرارداد ببنــدد مــی گوینــد قــرارداد ننگیــن، 
ــانگهای  ــذار در ش ــازمان های اثرگ ــی از س ــوان یک ــه عن ــن ب چی
ــزرگ علیــه اقتصــاد آمریــکا اســت و ســند  ــه عنــوان تهدیــدی ب ب
ــکار  ــانگهای راه ــکاری ش ــازمان هم ــران در س ــم ای ــت دائ عضوی

ــت. ــی اس ــه بین المل ــران در عرص ــوی ای ــتراتژیک از س اس
مقــدم تاکیــد کــرد: جمهــوری اســالمی ایــران، پیمان هــای 
و کشــورهایی همچنیــن  بــا چیــن  نیــز  دیگــری  راهبــردی 
بــر  عــالوه  راهبــردی  روابــط  ایــن  کــه  دارد  هندوســتان 
ــه عنــوان یــک مکمــل  همکاری هــای امنیتــی پیمــان شــانگهای ب

ویــژه بــرای سیاســت نــگاه بــه شــرق و همســایگان ایــران اســت.
ــره  ــرژی، مه ــی ان ــع غن ــتن مناب ــل داش ــه دلی ــران ب ای
 مهمــی در ســازمان همــکاری شــانگهای محســوب 

می شود
ــی  ــع غن ــل داشــتن مناب ــه دلی ــران ب ــه ای ــر اینک ــد ب ــا تاکی وی ب
انــرژی، نفــت و گاز یــک مهــره مهــم در ســازمان همــکاری 
شــانگهای محســوب مــی شــود، تشــریح کــرد: کشــورهای 
قــدرت  زمینــه  در  برتــر  کشــورهای  جــز  شــانگهای،  عضــو 
ــال های  ــول س ــن رو در ط ــتند از ای ــا هس ــی دنی ــادی و اتم اقتص
ــه نوعــی  ــا ب ــد ت گذشــته بســیاری از کشــورها تــالش کــرده بودن
ــان  ــا همچن ــوند ام ــیا ش ــرب آس ــه غ ــران در منطق ــن ای جایگزی
ــه آســیا  ــه ب ــن منطق ــور از ای ــرای عب ــدور ب ــن کری ــران مهم تری ای

می شــود. محســوب 
ــر  عضــو شــورای مرکــزی حــزب موتلفــه اســالمی اذعــان کــرد: ب
طبــق آمارهــای موجــود، بیشــترین ذخایــر نفــت و گاز جهــان در 
ــه  ــد ب ــن و هن ــاز چی ــورد نی ــه  شــدت م ــه ب ــران وجــود دارد ک ای
ــرای  ــن رو ب ــانگهای اســت از ای ــان ش ــم پیم ــوان دو عضــو مه عن
ایــن ســازمان هــم اهمیــت دارد کــه بــا قدرتــی بــزرگ، مثــل ایــران 
کــه دارای منابــع بســیار غنــی اســت همــکاری اقتصــادی داشــته 

باشــد.
ــر  ــی ب ــری مبن ــام معظــم رهب ــش مق ــه فرمای ــاره ب ــا اش ــدم ب مق
ــم  ــان تحری ــورد، جری ــت بخ ــف شکس ــان تحری ــر جری ــه »اگ اینک
هــم شکســت خواهــد خــورد«، بیــان کــرد: برخــالف شــانتاژهای 
دولــت سرســپرده و خــود تحقیــر قبــل کــه همــه امــور کشــور از 
جملــه روابــط بیــن الملــل خــود را بــه برجــام و FATF گــره زده 
بــود و تــالش زیــادی بــرای پذیــرش و تصویــب لوایــح مرتبــط بــا 
ــران  ــت ای ــه مل ــان ب ــد، هشــت ســال غرب گرای FATF مــی کردن
دروغ گفتنــد امــا ایــران بــا همــت دولــت انقالبــی و والیــی بــدون 
ــا  ــه عضویــت ســازمان شــانگهای درآمــد ت هیــچ شــرطی رســما ب

ــزدگان و  ــان غرب ــرای جری ــد ب ــا اب ــن ننــگ و خفــت تاریخــی ت ای
ــد. لیبــرال هــای داخلــی بجــای بمان

عضویــت در ســازمان همــکاری شــانگهای پایــان سیاســت 
التماســی و آغــاز سیاســت عزتمندانــه همســایگی اســت

وی افــزود: سیاســت دولــت آیــت ا... رئیســی نــگاه به شــرق و آســیا 
و تقویــت دیپلماســی همســایگی اســت، پیوســتن ایــران بــه عنــوان 
ــی دیپلماســی  ــه ســازمان همــکاری شــانگهای، یعن ــم ب عضــو دائ
ــی  ــه دیپلماس ــی ب ــت انقالب ــران در دول ــی ای ــی و لیبرال التماس
عزتمندانــه و همســایگی تغییــر کــرده کــه ایــن تغییــر، نویدبخــش 
آینــده ای روشــن، بــرای اقتصــاد ایــران اســت چــرا کــه بــا تغییــر و 
تحــوالت اخیــر در دیپلماســی دولــت انقالبــی، مطمئنــا دوران تــازه 
ــاهد  ــی ش ــن الملل ــه بی ــی را در عرص ــط خارج ــق رواب ای از تعمی

خواهیــم بــود.
ــی  ــت مردم ــت دول ــا هم ــرد: ب ــان ک ــر نش ــان خاط ــدم در پای مق
ــتفاده  ــایگان و اس ــا همس ــازنده ب ــط س ــاد رواب ــا ایج ــی ب و انقالب
ــاد  ــی و ایج ــد مل ــت از تولی ــرای حمای ــی ب ــای داخل از ظرفیت ه
اشــتغال، در آینــده نزدیــک، شــاهد گشــایش اقتصــادی در حــوزه 
بیــن المللــی و احیــای اقتصــاد و معیشــت ملتمــان خواهیــم بــود 
ــار  ــزت و افتخ ــرف و ع ــای ش ــه ه ــورمان در قل ــان کش ــا همچن ت
ــد  ــا ق ــدی در دنی ــدرت جدی ــه ابرق ــد ک ــان بدانن بایســتد و جهانی

ــم کــرده اســت. عل

 دبیر حزب موتلفه اسالمی استان کرمان:
عضویت در سازمان همکاری شانگهای پایان سیاست التماسی و آغاز سیاست عزتمندانه است 

ــای   ــر آراء هیأت ه ــه براب ــی  ک ــیله  امالک ــن وس ــور بدی ــواد مذک ــرای  م در اج
ــی و  ــی اراض ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــوع قان ــالف  موض ــل اخت ح
ــک   ــه ی ــی  ناحی ــد ثبت ــتقر در واح ــمی مس ــند رس ــد س ــاختمان های فاق س
کرمــان  تقاضــای ثبــت آن هــا پذیرفتــه و ادامــه عملیــات ثبتــی آن هــا مطابــق 
قانــون مذکــور تجویــز گردیــده اســت، بــه ترتیــب شــماره پــالک فرعــی از اصلــی  
ــان  ــن ) متقاضی ــا مالکی ــک ی ــخصات مال ــک و مش ــوع  مل ــل  وق ــش مح و بخ
ثبــت( واقــع در بخش هــای  )1-4(  ثبتــی شهرســتان کرمــان  بــه شــرح ذیــل 
آگهــی  می شــود تــا  در صورتــی کــه  شــخص  یــا اشــخاصی  نســبت بــه صــدور 
ــار  ــخ انتش ــد از تاری ــند بتوانن ــته باش ــان اعتراضــی داش ــت متقاضی ــند مالکی س
اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس 
از اخــذ رســید، ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض، دادخواســت 
خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد. بدیهــی اســت در صــورت انقضــای 
ــت صــادر  ــررات ســند مالکی ــق مق ــراض طب ــدم وصــول اعت ــور و ع ــدت مذک م
ــر اســاس  ــت ب ــر اســت صــدور و تســلیم ســند مالکی خواهــد شــد. شــایان ذک

ــود. ــه دادگاه نخواهــد ب ــع مراجعــه متضــرر ب ــون مذکــور مان قان
* امالک تقاضای ثبت شده واقع در بخش 1 کرمان

ــد حســین  ــم گوهــر اکبــری جــور فرزن ــی - خان ــی از 4657 اصل 487 فرع
بــه شناســنامه شــماره 18 صــادره از کوهبنــان در ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه 
ــه 16  ــه کوچ ــان مهدی ــان خیاب ــه آدرس کرم ــع ب ــر مرب ــاحت 279/52 مت مس
 پــالک شــهری 52 خریــداری از محــل مالکیــت غالمعلــی رئوفــی - ردیــف  1680

6 فرعــی از 4752 اصلــی - خانــم زهــرا عبدالــه آبــادی فرزنــد علــی بــه 
ــاب  ــدانگ یکب ــان در شش ــادره از کرم ــماره 2980578274 ص ــنامه ش شناس
ــیدی  ــهرک س ــان ش ــه آدرس کرم ــع ب ــر مرب ــاحت 224/01 مت ــه مس ــه ب خان
ــان شــهداء کوچــه 6 خریــداری از محــل مالکیــت  بلــوار غدیــر کوچــه 15 خیاب
ســیمین دخــت کیانیــان فرزنــد کیخســرو و رســتم کیانیــان فرزنــد ســهراب - 

ــف  0586 ردی
3310 فرعــی از 4776 اصلــی - خانــم صدیقــه حســینی بیدوئیــه ســیمکی 
فرزنــد محمــد بــه شناســنامه شــماره 3 صــادره از کرمــان در ششــدانگ یکبــاب 
خانــه بــه مســاحت 274/09 متــر مربــع بــه آدرس کرمــان بلــوار ســیدی انتهــای 
ــی قاســمی  ــازه عل ــب مغ ــی جن ــه مرغ ــد از کوچــه دان ــب زاده بع ــان نجی خیاب

خریــداری از محــل مالکیــت جلیــل رشــیدفرخی - ردیــف  1652
ــی از 4776  ــده از 34 فرع ــزی ش ــی مج ــی از 4776 اصل 16737 فرع
اصلــی - آقــای ســعید گزســتانی کوهپایــه فرزنــد احمــد بــه شناســنامه شــماره 
ــر  ــاحت 307 مت ــه مس ــه ب ــاب خان ــدانگ یکب ــان در شش ــادره از کرم 111 ص
ــان  ــی خیاب ــجد خدای ــد از مس ــرقی بع ــدی ش ــان کمربن ــه آدرس کرم ــع ب مرب
امــام ســجاد انتهــای کوچــه 23 خریــداری از محــل مالکیــت شــاهپور کیانیــان و 

ــف  0011 ــد رضــا - ردی محمــد رشــیدفرخی فرزن
ــی از 4776  ــده از 33 فرع ــزی ش ــی مج ــی از 4776 اصل 16801 فرع
اصلــی - آقــای محمدرضــا گزســتانی فرزنــد مرتضــی بــه شناســنامه شــماره 30 
صــادره از کرمــان در ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت 239/20 متــر مربــع 
ــجاد  ــام س ــری ام ــت مت ــه ای بیس ــه خامن ــت ال ــراه آی ــان بزرگ ــه آدرس کرم ب
ــد کیخســرو -  ــان فرزن ــاهپور کیانی ــت ش ــداری از محــل مالکی ــه 17 خری کوچ

ــف  0432 ردی
16846 فرعــی از 4776 اصلــی مجــزی شــده از 203 فرعــی از 4776 
اصلــی - آقــای محمــد شــورآبادی تکابــی فرزنــد حاجــی بــه شناســنامه شــماره 
1 صــادره از شــهداد در ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت 149/4 متــر مربــع 
بــه آدرس کرمــان بزرگــراه امــام رضــا انتهــای کوچــه 9 ســمت راســت خریــداری 

از محــل مالکیــت اکبــر رشــیدفرخی فرزنــد محمــد - ردیــف  0963

ــی از 4776  ــده از 11 فرع ــزی ش ــی مج ــی از 4776 اصل 16856 فرع
ــه  ــن ب ــد حس ــی فرزن ــور کوهبنان ــی پ ــر حبیب ــی اکب ــای عل ــی - آق اصل
ــه  ــه ب ــاب خان ــدانگ یکب ــان در شش ــادره از کوهبن ــماره 158 ص ــنامه ش شناس
ــه ای  ــه خامن ــت ال ــراه آی ــان بزرگ ــه آدرس کرم ــع ب ــر مرب ــاحت 200 مت مس
ــداری از  ــی هاشــم خری ــر بن ــب فرهنگســرای قم ــام ســجاد )ع( جن ــان ام خیاب
محــل مالکیــت کیخســرو کیانیــان فرزنــد رســتم و کیخســرو و فریــدون کیانیــان 

ــف  1572 ــاهرخ - ردی ــدان ش فرزن
ــی از 4776  ــده از 87 فرع ــزی ش ــی مج ــی از 4776 اصل 16861 فرع
اصلــی - آقــای داود کدخداحســین آبــادی فرزنــد حســن بــه شناســنامه شــماره 
ــر  ــاحت 231/3 مت ــه مس ــه ب ــاب خان ــدانگ یکب ــهداد در شش ــادره از ش 2 ص
مربــع بــه آدرس کرمــان بزرگــراه آیــت الــه خامنــه ای بلــوار پردیــس کوچــه 3 

ــار سروشــیان - ردیــف  1017 ــداری از محــل مالکیــت کامی خری
ــد  ــادی فرزن ــت آب ــود حج ــای محم ــی - آق ــی از 4776 اصل 17698 فرع
ــه  ــاب خان ــدانگ یکب ــم در شش ــادره از ب ــماره 4 ص ــنامه ش ــه شناس ــین ب حس
بــه مســاحت 221/80 متــر مربــع بــه آدرس کرمــان بلــوار امــام رضــا کوچــه 3 

ــف  1693 ــی - ردی ــیدعباس عمران ــت س ــل مالکی ــداری از مح خری
ــی از 4776  ــده از 150 فرع ــزی ش ــی مج ــی از 4776 اصل 17700 فرع
اصلــی - خانــم حکیمــه اکبــری جــور فرزنــد اکبــر بــه شناســنامه شــماره 92 
صــادره از کرمــان در ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت 205/43 متــر مربــع 
ــداری از محــل  ــه خامنــه ای کوچــه 7 خری ــت ال ــه آدرس کرمــان بزرگــراه آی ب

مالکیــت جمشــید آمیغــی - ردیــف  1453
ــی از 4776  ــده از 122 فرع ــزی ش ــی مج ــی از 4776 اصل 17704 فرع
ــه شناســنامه شــماره  ــد ابراهیــم ب ــی - آقــای حســن امینــی هنکــی فرزن اصل
11 صــادره از کرمــان در ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت 189 متــر مربــع 
ــهرک  ــه 25 ش ــای کوچ ــه ای انته ــه خامن ــت ال ــراه آی ــان بزرگ ــه آدرس کرم ب
ثامــن الحجــج فــاز 2 قطعــه 89 خریــداری از محــل مالکیــت هوشــنگ آمیغــی 

ــف  0886 - ردی
ــری  ــوری باغاب ــر منص ــی اکب ــای عل ــی - آق ــی از 4776 اصل 17708 فرع
ــدانگ  ــیر در شش ــادره از بردس ــماره 861 ص ــنامه ش ــه شناس ــی ب ــد موس فرزن
یکبــاب خانــه بــه مســاحت 281/94 متــر مربــع کــه مــوازی 35/25 متــر مربــع 
از ششــدانگ عرصــه مــورد تقاضــا متعلــق بوقــف و در اجــاره نامبــرده قــرار دارد 
بــه آدرس کرمــان خیابــان حکیــم کوچــه 38 نبــش چهــار کوچــه ســمت چــپ 

ــو بهرامــی - ردیــف  0532 ــداری از محــل مالکیــت بان پــالک شــهری 1 خری
ــی از 4776  ــده از 34 فرع ــزی ش ــی مج ــی از 4776 اصل 17867 فرع
ــماره 6  ــنامه ش ــه شناس ــی ب ــد عل ــژاد فرزن ــی ن ــد کاکوئ ــای احم ــی - آق اصل
ــع  ــر مرب ــه مســاحت 275 مت ــه ب ــاب خان صــادره از بردســیر در ششــدانگ یکب
ــان امــام ســجاد انتهــای  ــه خامنــه ای خیاب ــه آدرس کرمــان بزرگــراه آیــت ال ب
ــداری از محــل مالکیــت  کوچــه 21 فرعــی دوم ســمت چــپ منــزل ســوم خری

ــف  0352 ــیدفرخی - ردی ــا رش رض
17868 فرعــی از 4776 اصلــی مجــزی شــده از 139 فرعــی از 4776 
اصلــی - آقــای علــی ســلمانی درختنجانــی فرزنــد محمدعلــی بــه شناســنامه 
شــماره 1 صــادره از کرمــان در ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت 322 متــر 
ــس کوچــه 4  ــوار پردی ــه ای بل ــه خامن ــت ال ــوار آی ــان بل ــه آدرس کرم ــع ب مرب
ــف   ــی - ردی ــیدعباس عمران ــت س ــداری از محــل مالکی ــه دوم خری ــار کوچ چه

1641
3 فرعــی از 4778 اصلــی - خانــم مهدیــه جعفــری افشــار فرزنــد جهانگیــر 
ــه  ــاب خان ــدانگ یکب ــان در شش ــادره از کرم ــماره 3450 ص ــنامه ش ــه شناس ب
ــان  ــر خیاب ــوار غدی ــه بل ــه آدرس جــاده کوهپای ــع ب ــه مســاحت 200 متــر مرب ب

ولیعصــر غربــی کوچــه 5 فرعــی ســوم ســمت چــپ خریــداری از محــل مالکیــت 
ــون کیانیــان و مهــوش سروشــیان - ردیــف  0149 رســتم و همای

ــی از 4809  ــده از 31 فرع ــزی ش ــی مج ــی از 4809 اصل 4533 فرع
ــنامه  ــه شناس ــی ب ــد محمدتق ــور فرزن ــری ج ــا اکب ــای حمیدرض ــی - آق اصل
شــماره 293 صــادره از زرنــد در ششــدانگ یکبــاب مغــازه بــه مســاحت 25/83 
ــداری از  ــش کوچــه 54 خری ــه نب ــان مهدی ــان خیاب ــه آدرس کرم ــع ب ــر مرب مت

ــف  0655 ــروزی - ردی ــززاده ه ــد عزی ــت محم ــل مالکی مح
ــه  ــی ب ــد عل ــی فرزن ــد صادق ــای محم ــی - آق ــی از 4809 اصل 4543 فرع
شناســنامه شــماره 17 صــادره از کرمــان در ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه 
ــه 58  ــه کوچ ــان مهدی ــان خیاب ــه آدرس کرم ــع ب ــر مرب ــاحت 195/47 مت مس
پــالک شــهری 65 خریــداری از محــل مالکیــت کیاندخــت کیانیــان و گوهربانــو 

ــف  1466 ــیان - ردی سروش
4558 فرعــی از 4809 اصلــی - خانــم مرضیــه لولوئــی فرزنــد عبدالحســین 
بــه شناســنامه شــماره 2980511730 صــادره از کرمــان در ششــدانگ یکبــاب 
خانــه بــه مســاحت 321/19 متــر مربــع بــه آدرس کرمــان خیابــان ســده کوچــه 
ــد  ــت محم ــل مالکی ــداری از مح ــت خری ــن بس ــروی ب ــمالی 3 درب روب 15 ش

رشــیدفرخی - ردیــف  1430
ــد  ــی فرزن ــدری هینمان ــواد قلن ــای ج ــی - آق ــی از 4811 اصل 1920 فرع
پنجعلــی بــه شناســنامه شــماره 1 صــادره از کرمــان در ششــدانگ یکبــاب خانــه 
بــه مســاحت 308/88 متــر مربــع بــه آدرس کرمــان خیابــان مهدیــه کوچــه 34 
ــان  ــد عبدالرحم ــت محم ــل مالکی ــداری از مح ــپ خری ــمت چ ــارم س درب چه

ــف  0453 ــوچ - ردی بل
3090 فرعــی از 5209 اصلــی - آقــای محمدجــواد باقــری فرزنــد رحیــم بــه 
ــه  ــه ب ــاب خان ــدانگ یکب ــان در شش ــادره از کرم ــماره 3246 ص ــنامه ش شناس
مســاحت 167 متــر مربــع کــه مــوازی 29/23 متــر مربــع از ششــدانگ عرصــه 
ــان  ــه آدرس کرم ــرار دارد ب ــرده ق ــف و در اجــاره نامب ــق بوق ــورد تقاضــا متعل م
ــل  ــداری از مح ــت خری ــمت راس ــم س ــزل شش ــه 10 من ــم کوچ ــان حکی خیاب

ــف  1418 ــه ســاالرکالنتری - ردی ــزت ال ــت ع مالکی
* امالک تقاضای ثبت شده واقع در بخش 4 کرمان

ــه  ــی ب ــد عل ــی فرزن ــدی بازرگان ــه محم ــم مهدی ــی - خان ــی از 1 اصل 426 فرع
شناســنامه شــماره 517 صــادره از کرمــان در ششــدانگ یکبــاب خانــه مشــتمل 
ــر  ــوازی 89/2 مت ــه م ــع ک ــر مرب ــه مســاحت 205/30 مت ــی ب ــه فوقان ــر طبق ب
ــرده  ــاره نامب ــف و در اج ــق بوق ــا متعل ــورد تقاض ــه م ــدانگ عرص ــع از شش مرب
قــرار دارد بــه آدرس کرمــان شــرف آبــاد بیســت متــری مطهــری خیابــان امــام 
حســن مجتبــی جنوبــی 4 فرعــی 4 ســمت راســت بــن بســت خریــداری از محــل 

ــاری - ردیــف 0297 مالکیــت ســهراب بختی
ــد  ــری فرزن ــب جعف ــین مذه ــای امیرحس ــی - آق ــی از 8 اصل 4194 فرع
ا... بــه شناســنامه شــماره 2980667587 صــادره از کرمــان در  حشــمت 
ــه مســاحت 192  ــی ب ــه فوقان ــر طبق ــاختمان مشــتمل ب ــاب س ششــدانگ یکب
ــان کمیــل انتهــای کوچــه  ــوار جمهــوری خیاب ــه آدرس کرمــان بل ــع ب متــر مرب
3 یــک درب مانــده بــه آخــر ســمت چــپ خریــداری از محــل مالکیــت حســن 

ــف 1327 ــوری - ردی ــاب ناظ ذه
ــی -  ــی از 10 اصل ــده از 11 فرع ــزی ش ــی مج ــی از 10 اصل 6287 فرع
ــم در  ــادره از ب ــماره 692 ص ــنامه ش ــه شناس ــر ب ــد اکب ــر فرزن ــم آرزو برزگ خان
ششــدانگ یکبــاب خانــه مشــتمل بــر طبقــه فوقانــی بــه مســاحت 175/45 متــر 
مربــع بــه آدرس کرمــان بلــوار امیرکبیــر کوچــه 4 شــمالی 1 غربــی 2 خریــداری 

از محــل مالکیــت حســن ذهــاب ناظــوری - ردیــف 1130
ــی  ــی از 10 اصل ــده از 43 فرع ــزی ش ــی مج ــی از 10 اصل 6292 فرع

- آقــای محمدجــواد ذهــاب ناظــوری فرزنــد حبیــب ا... بــه شناســنامه شــماره 
ــاحت  ــه مس ــه ب ــاب خان ــدانگ یکب ــان در شش ــادره از کرم 2980208957 ص
ــی  ــام حســن مجتب ــوار ام ــاد بل ــان طاهرآب ــه آدرس کرم ــع ب ــر مرب 155/80 مت
کوچــه 27 خریــداری از محــل مالکیــت اســداله ذهــاب ناظــوری - ردیــف 0218
ــی  ــی از 10 اصل ــده از 43 فرع ــزی ش ــی مج ــی از 10 اصل 6293 فرع
- آقــای محمدجــواد ذهــاب ناظــوری فرزنــد حبیــب ا... بــه شناســنامه شــماره 
2980208957 صــادره از کرمــان در ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت 96 
متــر مربــع بــه آدرس کرمــان طاهرآبــاد بلــوار امــام حســن مجتبــی کوچــه 27 

ــداری از محــل مالکیــت اســداله ذهــاب ناظــوری - ردیــف 0219 خری
ــر  ــد منوچه ــی زاده فرزن ــا صفاهان ــای رض ــی - آق ــی از 13 اصل 4108 فرع
ــد  ــج فرزن ــا بزن ــم بیت ــان و خان ــادره از کرم ــماره 38840 ص ــنامه ش ــه شناس ب
اصغــر بــه شناســنامه شــماره 2093 صــادره از کرمــان بالمناصفــه در ششــدانگ 
یکبــاب ســاختمان دوبلکــس بــه مســاحت 280 متــر مربــع کــه مــوازی 70 متــر 
مربــع از ششــدانگ عرصــه مــورد تقاضــا متعلــق بوقــف و در اجــاره نامبــردگان 
قــرار دارد بــه آدرس کرمــان بلــوار جمهــوری کوچــه 65 ســومین کوچــه ســمت 
چــپ قطعــه 4 خریــداری از محــل مالکیــت محمــود ســبزواری فرزنــد محمــد - 

ردیف هــای  0758 و 0759
4110 فرعــی از 13 اصلــی - آقــای مصطفــی حســینی بمــی فرزنــد احمــد بــه 
ــاختمان  ــاب س ــدانگ یکب ــان در شش ــادره از کرم ــماره 2573 ص ــنامه ش شناس
دوبلکــس بــه مســاحت 250 متــر مربــع کــه مــوازی 62/5 متــر مربــع از 
ششــدانگ عرصــه مــورد تقاضــا متعلــق بوقــف و در اجــاره نامبــرده قــرار دارد بــه 
آدرس کرمــان بلــوار جمهــوری انتهــای کوچــه 65 خریــداری از محــل مالکیــت 

ــف 0589 ــان - ردی ــاس مهرابی عب
ــی  ــی از 31 اصل ــده از 171 فرع ــزی ش ــی مج ــی از 31 اصل 5314 فرع
ــماره 7105  ــنامه ش ــه شناس ــود ب ــد محم ــادی فرزن ــی آب ــداد زنگ ــای مق - آق
صــادره از کرمــان در ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت 277/30 متــر مربــع 
ــان طالقانــی کوچــه 32 خریــداری از محــل  ــاد خیاب ــه آدرس کرمــان اختیارآب ب

ــف 0808 ــی ایرانمنــش - ردی ــت نادعل مالکی
ــی  ــی از 31 اصل ــده از 411 فرع ــزی ش ــی مج ــی از 31 اصل 5377 فرع
- آقــای محمدرضــا عامــری اختیارآبــادی فرزنــد حســین بــه شناســنامه شــماره 
ــر  ــه مســاحت 149 مت ــه ب ــاب خان ــان در ششــدانگ یکب 2822 صــادره از کرم
مربــع بــه آدرس کرمــان اختیارآبــاد خیابــان امــام خمینــی کوچــه 27 خریــداری 

از محــل مالکیــت علــی عامــری فرزنــد نــوروز - ردیــف 0420
6 فرعــی از 49 اصلــی - شــرکت ملــی گاز اســتان کرمــان بــه شناســه شــماره 
10860247698 در ششــدانگ یکبــاب ســاختمان )ایســتگاه تقلیــل فشــار گاز( 
ــاد  ــرح آب ــدای روســتای ف ــان ابت ــه آدرس کرم ــع ب ــر مرب ــه مســاحت 108 مت ب

خریــداری از محــل مالکیــت علــی زنگــی آبــادی - ردیــف 1042
ــه  ــه شناس ــان ب ــتان کرم ــی گاز اس ــرکت مل ــی - ش ــی از 60 اصل 131 فرع
ــل  ــتگاه تقلی ــاختمان )ایس ــاب س ــدانگ یکب ــماره 10860247698 در شش ش
ــان ابتــدای روســتای  ــه آدرس کرم ــع ب ــر مرب ــه مســاحت 108 مت فشــار گاز( ب
کهنــوج مدیــم ســمت راســت خریــداری از محــل مالکیــت هــادی کهنوجــی - 

ــف 1041 ردی
میم الف: 743

تاریخ انتشار نوبت اول : شنبه 1400/07/03
تاریخ انتشار نوبت دوم : شنبه 1400/07/17

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

 آگهی مرحله هشتم سال 1400) منطقه یک کرمان (
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان

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

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

ایــن روزهــای کرونایــی رعایــت  // در   هفتــواد 
ــکان  ــب پزش ــتی در مط ــای بهداش ــتورالعمل ه دس
ــاران  ــه بیم ــوری ک ــه ط ــت ب ــن اس ــدت پایی ــه ش ب
ــب و  ــک مط ــه کوچ ــا در محوط ــاعت ه ــد س مجبورن

ــود. ــان ش ــا نوبتش ــینند ت ــر بنش در کناریکدیگ
ــه  ــه بهان ــی کــه ب ــم. جای ــه ای ــی دیگــر رفت ــه ســراغ محل ــار ب ــن ب ای
ســالمت مــردم تأســیس شــده امــا اکنــون مشــغول بــه خطــر 
انداختــن جــان مــردم اســت  کــه بــا نگاهــی اولیــه مــی تــوان فهمیــد 
ــا شــده اســت . بــه عنــوان نمونــه ســاختمان  جوالنگاهــی بــرای کرون
پزشــکان چهــارراه طهماســب آبــاد )چهــارراه ســمیه ( وضعیــت بســیار 
ــی  ــال کرونای ــود اص ــاس میش ــه احس ــه ای ک ــه گون ــفناک دارد ب اس
ــادی در  ــی ع ــاران خیل ــراد و  بیم ــادی از اف ــداد زی ــدارد تع ــود ن وج
رفــت وآمــد هســتند . بــدون ماســک ! بــدون فاصلــه اجتماعــی ! بــدون 
مــواد ضدعفونــی کننــده و...  ایــن شــلوغی هــا و تجمعــات در مراکــزی 
کــه بــه جــای تضمیــن ســالمت افــراد برعکــس ســالمت آن هــا را بــه 
خطــر مــی انــدازد نشــان میدهــد مســئوالن اســتان  در ایــن مــورد هم  
ضعیــف عمــل کردنــد ! االن کــه ســامانه نوبــت دهــی اینترنتــی و نــرم 
افزارهــای نوبــت دهــی در هــر جــای دنیــا بســیار دقیــق و موفــق عمــل 
مــی کننــد مــا در بســیاری از مطــب هــای پزشــکان شــهرمان همــان 

دفتــر و دســتک نوبــت دهــی حضــوری و تلفنــی را شــاهد هســتیم . 
البتــه  نــا گفتــه نمانــد در بســیاری از درمانــگاه هــا تامیــن اجتماعــی و 
کلینیــک هــای پزشــکان نوبــت دهــی اینترنتــی و غیــر حضــوری داریم 

امــا نــه همــه جــا .
دارنــد  اینترنتــی  دهــی  نوبــت  کــه  پزشــکان  از  بســیاری   
ایــن  کــه  دارنــد.  کنــارش  در  هــم  حضــوری  دهــی  نوبــت 
ــت  ــده اس ــاران ش ــت بیم ــدم رضای ــث ع ــم باع ــا منظ ــتم ن  سیس
بــه عنــوان نمونــه پزشــکان متخصــص در ســاختمان پزشــکان خیابــان 

 . د جها
اگــر کــه نوبــت دهــی اینترنــی دارد آیــا بــرای این نیســت کــه  بیماران 
ســر ســاعت ویزیــت شــوند پــس چــرا پشــت در اتــاق پزشــک حــدود 
30-20 بیمــار منتظــر نشســته انــد کــه اغلــب افــراد مســن و بدحــال 
مــی باشــند! اگــر مــا ســامانه اینترنتــی داریــم چــرا در مجتمــع هــای 
پزشــکی ایــن همــه بیمــار منتظــر نشســته انــد. چــرا بایــد بســیاری از 
درمانــگاه هــا و مطــب هــای شــهر شــلوغ باشــد کــه حتــی مــوارد اولیه 
دســتورالعمل هــای بهداشــتی, زدن ماســک و رعایــت فاصلــه اجتماعی 

در آنهــا کمتــر دیــده مــی شــود . 
ایــن معضــالت حاکــی از آن اســت اســتان مــا در بســیاری از امــور از 
ــدارد ! امــا  جملــه نوبــت دهــی اینترنتــی هــم زیرســاختهای الزم را ن

چــه کســی بایــد پاســخگو باشــد !! 
در این بین با چند بیمار در این خصوص صحبتی داشتیم.

ابتــدا بــا خانــم میانســالی گفــت و گویی داشــتیم ایشــان که از مشــکل 
ــرای  ــم ب ــی گرفت ــت اینترنت ــرد گفــت: نوب ــج میب ــو درد شــدید رن زان
ــم  ــی االن حــدود یکســاعت نشســته ام نمیدان چهــار و نیــم عصــر ول
کــی نوبــت مــن میشــود . بیمــاران دیگــر میرونــد نــزد پزشــک گویــا 
نوبــت از قبــل داشــته انــد یــا اینکــه ســفارش شــده انــد و مــن اینجــا 
بــا ایــن همــه شــلوغی در ایــن فضــای کوچــک بــا این زانــو درد شــدید 
بایــد بنشــینم چــرا بایــد نوبــت دهــی مطــب بــه ایــن کوچکــی اینقــدر 

بــی نظــم باشــد.
می بایست مریض نشوی 

بــه ســراغ مــرد جوانــی کــه گویــا بــرای چــک آپ پــای خــود کــه قبــال 
ــزار گالیــه و نارضایتــی از  ــا اب ــود رفتیــم ایشــان نیــز ب عمــل کــرده ب
ایــن همــه شــلوغی در ایــن اوضــاع وخیــم کرونایــی گفــت : کــه یکمــاه 
قبــل بــه پزشــک مراجعــه کــرده انــد کــه بــرای امــروز نوبــت داده انــد 
ولــی االن 45 دقیقــه پشــت در منتظــر نشســته انــد و معلــوم نیســت 

یکســاعت دیگــه نوبتشــان بشــود یــا نــه ؟ 
ــا آقــای دیگــر صحبــت داشــتیم ایشــان  بــه مطــب دیگــری رفتیــم ب
هــم گفــت: ســاعت17 و 15 دقیقــه نوبتــم بــود ولــی وقتــی مراجعــه 

کــردم منشــی گفــت : ســاعت نــه تــا هشــت و نیــم شــب بیــا گفتــم 
مــن برنامــه ریــزی کــردم بایــد بــه کارهــای دیگــر برســم اربــاب رجوع 
ــا  ــا تمســخر گفــت : میباســت مریــض نشــی و مــن مجبــورا ت دارم ب
یــک ســاعتی صبــر کــردم ولــی اجــازه ندادنــد و االن بایــد بــروم دوباره 

برگردنــم. » خــدا نکنــد آدم کارش بــه دوا و دکتــر برســد.«
نوبت اینترنتی نهایی نیست 

بین مریض ها میفرستیم
ــی  ــت و گوی ــز گف ــده نی ــود از راه دور آم ــخص ب ــه مش ــای ک ــا آق ب
 داشــتیم ایشــان بــه مــا گفــت: از روســتایی در جنــوب کرمــان بــه اینجا 
ــا حــال خانمــم وخیــم شــده  گفتنــد  آمــده ام  در ایــن اوضــاع کرون
ــرای امــروز . از صبــح  روی  بیاوریــد اینجــا نوبــت اینترنتــی گرفتــم ب
ــر  ــب دکت ــه مط ــی ب ــود وقت ــر بش ــا عص ــم ت ــته ای ــا نشس ــن ه چم

مراجعــه کــرده ام گفتنــد نوبــت اینترنتــی نهایــی نیســت باید بشــینید 
ــن  ــا میفرســتیم خالصــه االن 2 ســاعت در ای اگــه شــد بیــن مریضه

مطــب منتظــر هســتیم. 
شــما رو بــه خــدا بگوییــد ملــت اذیــت نکننــد من مریــض بدحــال دارم  

300 کیلومتــر آمــده ام کــه اینقــدر اذیت بشــوم!؟
ایــن هــا  تنهــا گوشــه ای از مشــکالت بیمــاران آن هــم در ایــن دوران 
حــاد کرونایــی کــه هــر روز شــاهد از دســت رفتــن عزیزانمــان هســتیم 
ــه تشــدید نظــارت  ــاز ب ــود . امــروز اســتان مــا بیشــتر از هــر روز نی ب
ــت دهــی  و بازرســی هــا چــه در مطــب پزشــکان ، چــه سیســتم نوب
ــای بهداشــتی در  ــت دســتورالعمل ه ــی( ، رعای ــا اینترنت )حضــوری ی

مطــب هــا و... دارد .
گزارش از : کمالی فرد 

گزارش اختصاصی هفتواد :
سیستم بی نظِم نوبت دهی پزشکان در کرمان بیداد می کند



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 آالینـده 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   HSE-MS  ،18001 اهسـاس   ،14001 ایـزو   ،9001 ایـزو  هـای 

اسـت. اروپـا   CE MARK 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 بیالن 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 
سـاالنه 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  از سـال 88 
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 محصوالت 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 
والیـت 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. اصـاٌل 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 سـالح 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 ایـالم، 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 دالوری 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 سـالم ا... علیهـا« قسـم دهنـد تـا آرام و رام باشـد و 
رزمنـدگان را بـه سـالمت بـه آن سـوی آب ببـرد و چنیـن شـد و در پایان 
شـب ظلمانی تسـلط دشـمن،  فجری دمید که چشـم بدخواهان و دشمنان 

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

قالویزان تو را می شناسـند. 
و  یـاران  و  تـو  بغـض  دشـمن  اسـت.  دیـده  را  تـو  رزم   »  »کربـالی4 
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 اعـالم 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 اعـالم کـرد.

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

اشتغال ۱۵۰ 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

هفتواد یعنی هچ؟

هفتواد : آقـای زین الصالحین )مدیر کل سـازمان 
ثبـت احوال اسـتان کرمـان( کارت هوشـمند ملی را  
پاالیـش  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.

مالک توسعه و پیشرفت استان 
واگذاری خدمات به بخش خصوصی 

است 
آقـای زیـن الصالحیـن مـالک 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 تـالش 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 واال مقـام ) رییـس دفاتـر پیشـخوان کرمـان(  
هـدف از تعویـض شناسـنامه و صـدور کارت ملـی 
هوشـمند را پاالیـش 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 اطالعـات از 

سـازمان ثبـت احـوال اسـتعالم 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 الزمـه 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 اسـالمی و اخالقـی 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 اطالعـات 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  بالفاصلـه  پیشـخوان، 
پسـت اعـالم 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  الزم  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 سـاالنه  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 انقـالب 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 تسـیهالت 
نظـر  در  منظـور  ایـن  بـرای  بالعـوض 
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 محصـوالت زراعـی اجـرا 
شـده و جوابگـو بـوده اسـت؛ بنابرایـن 
ایـن  کـه  باشـند  مطمئـن  کشـاورزان 
شـیوه آبیـاری بـرای انـواع محصـوالت 

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 سـالمت 
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  مشـکالت  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 معضالت 
اجتماعـی از جملـه اعتیـاد و طـالق 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
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