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

 در پی انتقاد تند دکترپورابراهیمی انجام شد؛

موافقت با استمرار فعالیت جشنواره 
موسیقی نواحی در کرمان

عسل َو َمثل

 سنگ فرهنگ، هدیه ای برای 
کرمانی ها در سمپوزیوم مجسمه سازی

 سنگ و سبو

سالم عمار
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استاندار کرمان:

شناسایی عاملین 
توزیع سیمان 
استان کرمان

فرمانده سپاه استان کرمان: 

سپاه و بسیج 
در کنار هم 

بن بست شکن 
می شوند 
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به میزبانی شرکت معدنی و صنعتی گل گهر؛

  نشست شورای فرهنگ عمومی 
شهرستان سیرجان برگزار شد

4

مدیر عامل شرکت مجتمع روکش الستیک آریا )راور( برنامه های این شرکت را تشریح کرد؛

طرح ملی روکش الستیک راور،
ظرفیت مغفول مانده ی بخش صنعت و معدن را احیاء می کند

اگر زحمات دکتر پورابراهیمی نبود ، سه سال دیگرمشکالتمان حل می شد
2

هفته نامه فرهنگی، سیاسی، خبری

آگهي مناقصه عمومي تجدید شده شماره 99/59/ع
شـرکت معدنـي و صنعتـي گل گهر )سـهامي عـام( در نظـر دارد پـروژه »طراحی 
و احـداث یـک باب مخـزن 20000 مترمکعبـی بصـورت EPC« مجتمع خـود را از 

طریـق برگـزاري مناقصـه عمومي بـه پیمانـکار واجد شـرایط واگـذار نماید. 
لـذا کلیـه متقاضیـان مي توانند جهت اخذ اسـناد مناقصـه بـه آدرس الکترونیکي 
WWW.GEG.IR مراجعـه و اسـناد مذکـور را به همراه فرم پرسشـنامه ارزیابي 
تأمیـن کننـدگان از بخـش مناقصه و مزایـده دانلـود نمایند. مهلـت تحویل پاکات 
سـاعت 9 الـي 14 روز شـنبه مـــورخ 1400/02/18 در محـــل دفترکمیسـیون 

معــامالت مجتمـع و یـا دبیرخانه دفتـر مرکزی تهران مي باشـد. 
ضمنـًا بازدیـد از محل اجـراي موضوع مناقصه روز چهارشـنبه مـورخ 1400/02/08 

است.  شـده  مقرر 
شـرکت معدنـي و صنعتـي گل گهـر در رد یـا قبول هر یـک از پیشـنهادات بدون 

نیـاز به ذکـر دلیـل و بدون جبـران خسـارت مختار مي باشـد.

           مدیریت قراردادها و معامالت            مدیریت قراردادها و معامالت 
                            شرکت معدني و صنعتي گل گهر                             شرکت معدني و صنعتي گل گهر 
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دادستان عمومی و انقالب مرکز استان کرمان خبر داد:

انهدام باند ارتشاء و رشاء 
در راهداری کرمان
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4

درخشش مجدد مخابرات منطقه کرمان  در 
 ارزیایب های 11 ماهه رشکت مخابرات ایران 

مخابـرات منطقـه کرمـان  در ارزیابـی هـای یـازده ماهه شـرکت 
مخابـرات ایـران در رتبـه برتـر قـرار گرفت.

بـه گـزارش روابـط عمومی مخابـرات منطقـه کرمان ، بر اسـاس 
ارزیابیهـای یـازده ماهـه سـال 1399 معاونـت راهبـرد و توسـعه 
کسـب وکار شـرکت مخابـرات ایـران، مخابـرات منطقـه کرمـان 
موفـق شـد تـا بـار دیگـر در جمـع برترین هـای مناطق اسـتانی 
شـرکت مخابـرات ایـران در حـوزه شـاخصی هـای کیفـی  قـرار 

 . د گیر
  GTCI Jitter - GTCI Loss  - DNS  - ایـن ارزیابی ها بر اسـاس شـاخص هـای
 Page Load Time - Internal Traffic Ratio  -  MTTR  - Availabillity
Actual User BW -Unstable Port - انجـام مـی شـود کـه نهایتا به یک شـبکه 

و سـروریس پایـدار و باکیفیـت می انجامد.

 با حضور مدیر کل کمیته امداد استان کرمان؛

مرکز نیکوکاری سپهبد شهید
حاج قاسم سلیمانی در روستای 

قنات ملک رابر افتتاح شد
دکتـر یحیـی صادقـی، مدیـر کل کمیته امداد اسـتان کرمان در مراسـم 
افتتـاح مرکـز نیکـوکاری سـپهبد شـهید حـاج قاسـم سـلیمانی کـه بـا 
حضـور حجت االسـام علیـدادی، امام جمعه شهرسـتان رابر، حسـینی، 
بخشـدار هنـزاء و جمعی از مسـئوالن شهرسـتان رابر در روسـتای قنات 
ملـک این شهرسـتان ضمن اشـاره به بیان خاطراتی از سـردار سرلشـکر 

شـهید حاج قاسـم سـلیمانی گفت: یکی از بارزترین خصوصیات اخاقی 
ایـن سـردار بـزرگ توجـه و دسـتگیری از ایتام و محرومـان بود. 

وی بـه ظرفیـت هـای شهرسـتان رابـر اشـاره و بیـان کـرد: بایـد از این 
ظرفیـت هـا در جهـت خدمـت رسـانی بـه محرومـان بهـره برد.

دکتـر صادقـی افزود: در این شـرایط سـخت اقتصادی که ایجاد اشـتغال 
کار دشـواری اسـت کمیته امداد اسـتان کرمان توانسـته در سال گذشته 
بـا تـاش جهـادی بیـش از 13 هـزار شـغل بـرای مددجویـان و اقشـار 

نیازمنـد جویـای کار در سـطح اسـتان ایجاد کند.
دکتـر صادقـی فلسـفه راه انـدازی مراکز نیکـوکاری را شناسـایی خیران 
و نیازمنـدان هـر محلـه اعـام کـرد و گفـت: مراکـز نیکـوکاری کامـا 
شناسـنامه دار هسـتند و بـا شناسـایی خیـران هـر محله و جمـع آوری 
کمـک هـای آن هـا از مشـکات نیازمنـدان همـان محلـه گره گشـایی 

کنند. مـی 
شایسـته ذکـر اسـت؛  بـا راه انـدازی ایـن مرکز نیکـوکاری تعـداد مراکز 

نیکـوکاری در اسـتان کرمـان بـه 361 مرکز افرایـش یافت.
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غالمحسین رضایی - نقاش

                                                          سیرت غرب
بوق آزادی بیان دارد صحنه ای از شکنجه های غرب   

جرم؟ اینکه طرف زبان دارد استخوان مخالفانش خرد   
می کشد ناخن از سر انگشت منتقد را چنین کند تنبیه   

نشود بر علیه ظالم مشت دست را بشکند که تا دیگر   
پرورش داده عده ای مزدور غرب با سیرتی چنین منفی   

شده )مزدور غرب( الل و کور مهد آزادی است غرب وحش؟   

فرمانده سپاه استان کرمان: 

سپاه و بسیج در کنار هم 
بن بست شکن می شوند 

حســین  ســردار 
معروفــی در جمــع 
ــا درود  ــگاران ب خبرن
ــهیدان و  ــه روح ش ب
ــه  ــهیدان ک ــام ش ام
شــجره  بنیانگــذار 
انقــاب  طیبــه 
اســت  اســامی 
ــام  اظهــار داشــت: ام
ــن  ــل از درون ای راح
انقــاب و بــا تبعیــت از مکتــب وحــی و مکتــب نبــی مکــرم 
اســام مجموعــه ای از انقابیــون را جــدا و  ســپاه پاســداران 

کــرد. تاســیس  را  اســامی  انقــاب 
ــا بیــان اینکــه تاســیس ســپاه پاســداران از ســال 57 و  وی ب
همزمــان بــا انقــاب اســامی بــوده امــا اساســنامه و رســمیت 
ســپاه پاســداران از 2 اردیبهشــت مــاه ســال 58 اســت گفــت: 
ماموریــت ســپاه حفــظ و نگهبانــی از انقــاب اســامی و 

دســتاوردهای آن اســت.
ــه  ــه اینک ــاره ب ــا اش ــان ب ــتان کرم ــارا... اس ــپاه ث ــده س فرمان
ــال  ــول 21 س ــلیمانی در ط ــهید س ــه ش ــی ک ــت بزرگ حرک
داد جــزو  انجــام  اســامی  انقــاب  و  اســام  در جبهــه 
ماموریت هــای ذاتــی ســپاه اســت افــزود: ســپاه و بســیج یــک 
ــت  ــورا و تربی ــی و عاش ــب وح ــده مکت ــت ش ــه تربی مجموع
شــده مکتــب حضــرت امــام )ره( و حضــرت آقــا هســتند کــه 
الگــو و خروجــی ســپاه پاســداران انســان های بزرگــی چــون 

ــلیمانی اســت. ــهید س ش
ــان اینکــه ســپاه پاســداران انقــاب اســامی یــک  ــا بی وی ب
ســری ماموریت هــای ذاتــی در مباحثــی چــون دفاعــی، 
امنیتــی و عمــق بخشــی دارد ادامــه داد: ســپاه ماموریت هــای 
ــی  ــانی در بحران های ــد کمک رس ــی مانن ــر ذات ــی و غی اقتضائ
ماننــد ســیل، زلزلــه، طوفــان، تنظیــم بــازار، کمــک مؤمنانــه و 
محرومیت زدایــی و قطــع زنجیــره کرونــا نیــز بــه عهــده دارد 

ــد. ــا ورود می کن ــه ضــرورت در آنه ــا ب ــه بن ک
ســردار معروفــی بــا اشــاره بــه اینکــه هــر جــا کــه مــردم نیــاز 
ــد  ــا ورود می کن ــه آنه ــک ب ــرای کم ــپاه ب ــند س ــته باش داش
ــم  ــور ه ــود، کش ــپاه نب ــر س ــد »اگ ــام )ره( فرمودن ــت: ام گف
ــنگر  ــپاه س ــد »س ــاب فرمودن ــم انق ــر معظ ــود« و رهب نب

ــت.« ــاب اس ــتحکم انق مس
وی بــا بیــان اینکــه ســنگر مســتحکم انقاب یعنی ســپاه ســد 
بــای مــردم، نظــام، تمامیــت ارضــی کشــور، آبــروی ملــت و 
ــود  را  ــامی خ ــاب اس ــداران انق ــپاه پاس ــودن و س ــت ب والی
ــداران  ــپاه پاس ــه داد: در س ــد ادام ــردم می دان ــای م ــد ب س
خط کــش گــذاری و سیاســی کاری نداریــم؛ سیاســت ســپاه، 
سیاســت نظــام و سیاســت انقــاب و امامیــن انقــاب اســت.
ــه  ــه اینک ــاره ب ــا اش ــان ب ــتان کرم ــارا... اس ــپاه ث ــده س فرمان
ــرای  ــت و ب ــی نیس ــذب و گروه ــچ ح ــه هی ــق ب ــپاه متعل س
ســپاه اصولگــرا اصــاح طلــب نداریــم افــزود: ســپاه پاســداران، 
ــت و  ــاب، مل ــث انق ــدای مثل ــا ف ــوده و تنه ــاب ب ســپاه انق

ــود. ــی نمی ش ــه کس ــن هزین ــز ای ــود و ج ــت می ش والی
وی بــا بیــان اینکــه خطــوط قرمــز ســپاه در چارچــوب 
انقــاب تعریــف شــده اســت و مــا همــان را دنبــال می کنیــم 
ــدار  ــه و اقت ــن روحی ــا همی ــز ب ــان نی ــتان کرم ــت: در اس گف
ــردم  ــکات م ــع مش ــرای رف ــادی ب ــی و جه ــادی، انقاب اعتق

تــاش می کنیــم.
ــیج از  ــپاه و بس ــه س ــه اینک ــاره ب ــا اش ــی ب ــردار معروف س
ــان کــرد: ســپاه  ــوده و مکمــل هــم هســتند بی هــم جــدا نب
مســئول بکارگیــری ایــن قــدرت عظیــم بســیج بــرای پیشــبرد 
جبهــه انقــاب و بــرای حــل مشــکات مــردم اســت و زمانــی 
ــچ  ــد هی ــرار می گیرن ــم ق ــار ه ــدرت در کن ــن دو ق ــه ای ک
ــود. ــکن می ش ــن بست ش ــیج ب ــم و بس ــتی را نمی بینی بن بس

دادستان عمومی و انقالب
مرکز استان کرمان خبر داد:

انهدام باند ارتشاء و 
رشاء در راهداری کرمان
* ۸ نفر دستگیر شدند

 
از  کرمــان  دادســتان 
ارتشــاء  بانــد  انهــدام 
کل  اداره  در  رشــاء  و 
و  حمــل  و  راهــداری 
نقــل جــاده ای کرمــان 
ــک  ــت: ی ــر داد و گف خب
معــاون، دو رئیــس اداره 
و تعــدادی از کارمنــدان 
ایــن اداره کل دســتگیر 

شــدند.
دادخــدا ســاالری از شناســایی و انهــدام بانــد ارتشــاء و رشــاء 
در اداره کل راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای کرمــان خبــر 
ــان، کارکنــان  ــه دســتگیری 8 نفــر از معاون ــا اشــاره ب داد و ب
و فعــاالن حــوزه راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای اســتان 
کرمــان اظهــار کــرد: ایــن افــراد بــا رصــد و نظارتــی اطاعاتــی 
ــه اداره کل  ــج( در مجموع ــان )ع ــام زم ــام ام ــربازان گمن س
اطاعــات اســتان کرمــان و دســتورات قضائــی بازپــرس ویــژه 
ــه  ــی از جمل ــل اتهامات ــه دلی ــد اداری ب ــه مفاس ــیدگی ب رس
دریافــت رشــوه، سواســتفاده از جایــگاه شــغلی و اســتفاده از 

ــد. ــه ســر می برن ــی دســتگیر و در بازداشــت ب ــت دولت ران
ــداری  ــان اداره کل راه ــدادی از کارکن ــرد: تع ــار ک وی اظه
ــع الســتیک  ــاالن حــوزه توزی و حمــل و نقــل جــاده ای و فع
ــاء و  ــد ارتش ــکیل بان ــا تش ــل، ب ــل و نق ــاوگان حم ــی ن تعاون
ــی  ــغلی و تبان ــگاه ش ــتفاده از جای ــو اس ــن س ــاس ضم اخت
بــا تعــدادی از عامــان فــروش الســتیک، مســئوالن انجمــن 
ــه صــدور  ــدام ب ــل کاال اق ــل و نق ــی و شــرکت های حم صنف
ــرده و در ازای آن  ــود ک ــر خ ــورد نظ ــراد م ــرای اف ــه ب حوال
ــتیک ها را  ــدادی از الس ــا تع ــرده و ی ــت ک ــی را دریاف مبالغ
ــازار آزاد بــه فــروش  بــه عنــوان ســهم خــود برداشــته و در ب
ــای  ــات اعض ــه اقدام ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــانده اند.وی ب می رس
ــه حیثیــت نظــام اداری و ایجــاد  ــد موجــب لطمــه ب ایــن بان
نارضایتــی در بیــن راننــدگان نــاوگان حمــل و نقــل جــاده ای 
شــده اســت، خاطرنشــان کــرد: اعضــای ایــن بانــد همچنیــن 
ــه کمیســیون  ــی از جمل ــا ســو اســتفاده از اهرم هــای نظارت ب
مــاده 12 )بررســی تخلفــات شــرکت های حمــل و نقــل 
ــدگان( و  ــات رانن ــاده 1۰ )تخلف ــافر(، کمیســیون م کاال ومس
ــرکت های  ــای ش ــدور مجوزه ــا ص ــد ی ــیون های تمدی کمیس
از  رشــوه های کان  اخــذ  بــه  اقــدام  و مســافری  بــاری 

می کرده انــد. مذکــور  شــرکت های  متولیــان 
ــی  ــده اتهامات ــن پرون ــه در ای ــه اینک ــاره ب ــا اش ــاالری ب س
از جملــه رشــاء و ارتشــاء، اســتفاده از رانــت دولتــی و 
ــات  ــرد: اداره کل اطاع ــح ک ــت، تصری ــرح اس ــویی مط پولش
ــی  ــتگاه قضائ ــتیبانی دس ــکاری و پش ــا هم ــان ب ــتان کرم اس
ــا مفاســد اداری و اقتصــادی  در راســتای مبــارزه بــی امــان ب
ــد شــده اســت. ــن بان ــا ای ــه شناســایی و برخــورد ب ــق ب موف

******

عسل َو َمثل
بوده در )بغداد( و در عهد قدیم   

یک مقام )رشوه گیر( و، بدمرام   
بد گره می داده در پرونده ها   

تا بدوشد مشتری ها را مدام   
داشت مانصردین پرونده ای   

زیر آن امضای آن )خرُمهره( کم   
حل نمی شد مشکل پرونده اش   

جیب بی پولش عقیم و متهم   
ُمهر و امضا در گروی رشوه بود   

برنمی آمد ز مای فقیر   
مشکل بعضی از این پرونده ها   

زاید از )مشکل فزای رشوه گیر(   
از برای اخذ امضای جناب   

مای بی چاره فکر )چاره( بود   
کوزه ای پرخاک رویش از عسل   

برد با پرونده و عرض درود   
ُمهر و امضا دید آنهم معتبر   

شد دوان راضی به سوی خانه اش   
رشوه گیر زانسو عسل را دیده خاک   

دیده که رفته کاهی بر سرش   
داده پیغامی به ما که بیا   

دارد ایراد آن سند که برده ای   
در جوابش گفته ما که جناب   

دارد ایراد آن عسل که خورده ای   
این سند با ُمهر و امضای شما   

معتبر باشد به پیش خاص و عام   
پیش مردم ُشهره ای از آن که تو   

مزد خود را پیش می گیری تمام   
بنده ام راضی و حل شد مشکلم   

نوش جانت آن عسل که دادمت   
سوزد آن زیر و دل و حلق و گلو   

تسلیت از ما به داغ و ماتمت   
******

دامن قانون و مسئولین خوب   
پاک می باشد ز هر گونه فساد   

ننگ هر جامعه باشد )رشوه گیر(   
که کند کار عدالت را کساد   

آی مسئولین بینا و بصیر   
حذف این آفت برآید از شما   

تا گلستان پاک گردد از لجن   
راضی از کار شما گردد خدا   

گفته ی گوینده باشد مستند   
استناد آن به )گفتار سران(   

دادرسی را سرعت بیشتر دهید   
انتظار مردم است از )دادرسان(   

عمر مردم در صفوف مختلف   
آی مسئولین، به یغما می رود   

با دو مثقال پشتکار و جدیت   
رنجها کم، یا به پایان می رسد   

انقابی شد )عظیم و بی نظیر(   
یارب آن را حفظ فرما از شکست   

آی )نقاش( حافظ دین و وطن   
بوده این ملت به الطاف خدا   

کدخدا حال مشکل نیست نیست  
   

دل ببند بعد از خدا به مقتدا

غالمحسین رضایی - نقاش

شعرشعر  هفتوادهفتواد

                                                              سنگ و سبو
مشغول جان گرفتن و، بی امان )کرونا( شد شارژ ز بعضی سران!   

تکیه به گفتار سران سادگی ماسک بزن باش در آمادگی   
بکن به )مقتدای دین( اقتدا حرف )سیاست زده ها( بی بها   

گوش به گفتار طبیبان بده تکیه به فتوای حکیمان بده   
که می کند ز جان جدا بدن ها حذر کن از گرد هم آمدن ها   
دور شو از آن و مشو روبرو کرونا سنگ است و بشر چون سبو  

غالمحسین رضایی - نقاش

ــازار اســتان کرمــان  ــد در جلســه ســتاد تنظیــم ب ــی زینــی ون عل
گفــت: چگونــه اســت کــه ســه کارخانــه ســیمان در اســتان باشــد 
و بــا کمبــود ســیمان روبــرو باشــیم لــذا شــفاف گــزارش دهیــد و 
اگــر تکلیــف ایــن موضوعــات روشــن نشــود دســت بــردار نیســتم و 

بایــد عامــان توزیــع مشــخص شــوند.
وی بــا تاکیــد برآنکــه در شــبکه توزیــع فســاد وجــود دارد، اظهــار 
کــرد: بایــد گــزارش نحــوه اجــرای مصوبــات را ارایــه دهیــد و نبایــد 

مصوبــات خودشــان عامــل فســاد شــوند.
اســتاندار کرمــان بیــان کــرد: کارخانــه جــات ســیمان نبایــد خــارج 
از سیستم)ســامانه( ســیمان را توزیــع کننــد و روزانــه گــزارش آنهــا 

گرفتــه شــود و بــا احتکارکننــدگان بــه شــدت برخــورد شــود.
وی بــا تشــریح میــزان تولیــد ســیمان و مــرغ ادامــه داد: متاســفانه 
یکســری دالل بــا ایجــاد اخــال در بــازار دارنــد بــه ریــش همــه مــا 
مــی خندنــد و صــف هــای طوالنــی باعــث شــرمندگی اســت ایــن 
درحالــی اســت کــه مــا کمبــودی در میــزان تولیــد ســیمان و مــرغ 

نداریــم بنابرایــن دســتگاه قضــا بــه هیــچ کــس از مدیــر گرفتــه تــا 
پاییــن تریــن رده، رحــم نکنــد و راهــی جــزی برخــورد نداریــم.

ــوید و  ــا ش ــازرس م ــما ب ــه ش ــت: هم ــردم گف ــه م ــاب ب وی خط
ــدن و  ــت، مع ــای صنع ــازمان ه ــد و س ــزارش کنی ــات را گ تخلف

ــد. ــیدگی کنن ــات رس ــه گزارش ــز ب ــتان نی ــارت اس تج
ــا تاکیــد برآنکــه ســیمان را فقــط بــه عاملیــن  اســتاندار کرمــان ب
توزیــع داده شــود، تصریــح کــرد: میــزان تولیــد و توزیــع ســیمان 
ســه کارخانــه روی ســامانه ســیمان بیایــد تــا هــر لحظــه امــکان 
بررســی وجــود داشــته باشــد.وی بــا بیــان ایــن مطلــب کــه نیــروی 
انتظامــی مــرغ و ســیمان بــدون مجــوز قانونــی هــر کجــا دیدنــد، 
ضبــط کننــد، اظهــار کــرد: اولویــت میــزان مصــرف اســتان اســت و 

مــازاد مصــرف اســتان را مــی توانیــد صــادر کنیــد.
زینــی ونــد از دســتگاه قضــا درخواســت برخــورد جــدی بــا اخــال 
ــع  ــن توزی ــداران عاملی ــه فرمان ــزود: هم ــرد و اف ــازار ک ــران ب گ

ــد. ــایی کنن ــود را شناس ــای خ ــتان ه شهرس

ــا  ــزوم رصــد ســیمان و مــرغ را از تولیــد ت ــر ل اســتاندار کرمــان ب
مصــرف تاکیــد کــرد و افــزود: تــا زمــان تعــادل در بــازار ســیمان 
حتــی یــک پاکــت ســیمان هــم از کارخانــه خــارج مــی شــود بایــد 
بدانیــم کجــا مــی رود و بــا هــر روش قانونــی بــرای ایــن مهــم تــا 

زمــان تعــادل بــازار موافقیــم.
ــاد راه دور زدن  ــای فس ــبکه ه ــه ش ــب ک ــن مطل ــان ای ــا بی وی ب
ــد  ــا ۹5 درص ــرد: ۹۰ ت ــار ک ــتند، اظه ــد هس ــوب بل ــی خ را خیل
شــبکه توزیــع ســالم کار مــی کنــد و فقــط اخــال گــران بــزرگ 
ــر  ــند و اگ ــر باش ــه نف ــی س ــن حت ــه ممک ــتند ک ــد هس 5 درص
شناســایی شــوند هرچنــد شناســایی آنهــا بــه ایــن راحتــی نیســت، 
مشــکل بــازار حــل مــی شود.اســتاندار کرمــان در ادامــه از وضعیــت 
ــوز راه  ــان مج ــت: کرم ــان آورد و گف ــه می ــخن ب ــرغ س ــع م توزی
ــا ســماجت  ــم و ب ــرای اســتان گرفتی ــد ب ــداری جدی ــدازی مرغ ان
ــز  ــی را نی ــه واردات ــهمیه جوج ــم و س ــاز کردی ــامانه را ب ــن س ای
ســازمان جهادکشــاورزی اســتان پیگیــری کنــد و همچنیــن ۹5۰ 

هــزار قطعــه جوجــه ریــزی از هفتــه آینــده در اســتان آغــاز شــود.
ــرد:  ــح ک ــد، تصری ــت کنن ــات تبعی ــد از مصوب ــداران بای وی فرمان
ــند  ــته باش ــرف نداش ــازاد مص ــرغ م ــر م ــر اگ ــای دیگ ــتان ه اس
هرگــز اجــازه صــادرات مرغشــان را بــه اســتان هــای دیگــر نمــی 
ــا طــی  دهنــد. واردات مــرغ از هــر اســتانی اجــازه ورود آنهــا را ب

ــد. ــی دهی روال قانون
زینــی ونــد تاکیــد کــرد: شــبکه توزیــع مــرغ و ســیمان را ســالم 

ســازی کنیــد و شــبکه هــای ســنتی را بــه هــم نزنیــد.

کرمان: استاندار 

شناسایی عاملین توزیع سیمان استان کرمان/ فقط ۵ درصد شبکه توزیع ناسالم است

امــداد  کمیتــه  مدیــرکل 
در  گفــت:  کرمــان  اســتان 
 18 از  بیــش   ۹۹ ســال 
صــرف  تومــان  میلیــارد 
درمانــی  هزینه هــای 
ــداد و  ــه ام ــت کمیت ــت حمای ــان تح مددجوی
خانواده هــای نیازمنــد اســتان شــده اســت. 
سیاســت های  از  یکــی  صادقــی«  »یحیــی 
ــگیری  ــدم پیش ــداد را تق ــه ام ــردی کمیت راهب
بــر درمــان مددجویــان ایــن نهــاد عنــوان کــرد 
ــا  ــداد ب ــه ام ــه همیــن منظــور کمیت ــزود: ب و اف
ــا  ــد ت ــاش می کن ــری ت ــات غربالگ انجــام خدم
ــت  ــان تح ــن مددجوی ــا در بی ــروز بیماری ه از ب
ــرد  ــه ک ــد. وی از هزین ــگیری کن ــت پیش حمای

بیــش از 18 میلیــارد تومــان بــرای درمــان 
ــال  ــی س ــی ط ــدان کرمان ــان و نیازمن مددجوی
ــه  ــن هزین ــرد: ای ــان ک ــر داد و بی ــته خب گذش
جملــه  از  مختلــف  ســرفصل های  در  کــرد 
ــاردار،  ــادران ب ــان، ســوءتغذیه کــودکان و م درم
ــان،  ــی مددجوی ــن اجتماع ــای تأمی حــق بیمه ه
درمــان بیمــاران خــاص و صعب العــاج و تــرک 
اعتیــاد مددجویــان و افــراد نیازمنــد انجام شــده 

اســت.
صادقــی بــا بیــان اینکــه ۴8۴۴ بیمــار خــاص و 
صعب العــاج در اســتان کرمــان تحــت حمایــت 
کمیتــه امــداد هســتند، افــزود: در ســال گذشــته 
ــرای  ــان ب ــارد توم ــش از دو میلی ــوع بی در مجم

درمــان ایــن بیمــاران هزینــه شــده اســت.

وی ادامــه داد: کمیتــه امــداد بــه  تنهایــی توانایی 
ــاران را  ــن بیم ــی ای ــای درمان ــت هزینه ه پرداخ
نــدارد و بــرای تأمیــن هزینه هــای درمانــی ایــن 

ــران اســت. ــای خی ــد کمک ه ــاران نیازمن بیم
مدیــرکل کمیتــه امــداد اســتان کرمــان در 
ادامــه از هزینــه کــرد یــک میلیــارد و 585 
میلیــون تومــان بــرای درمــان ســوءتغذیه 7۹2۶ 
کــودک مبتــا بــه ســوءتغذیه در ســال گذشــته 
در اســتان خبــر داد و گفــت: همچنیــن در ایــن 
مــدت 5 میلیــارد و ۴۶۹ میلیــون تومــان بــرای 
درمــان ســوءتغذیه 12 هــزار و 223 مــادر دچــار 

ــه شــده اســت.  ســوءتغذیه در اســتان هزین
ــارد و  ــان کــرد: در ســال گذشــته ۹ میلی وی بی
۴57 میلیــون تومــان بابــت حــق بیمــه تأمیــن 

اجتماعــی ۴811 نفــر از زنــان سرپرســت خانــوار 
و مجریــان طرح هــای اشــتغال کمیتــه امــداد در 

ــان پرداخت شــده اســت. اســتان کرم

مدیرکل کمیته امداد استان کرمان: 
بیش از 18 میلیارد تومان برای درمان مددجویان و نیازمندان کرمانی هزینه شده است

ــرکت  ــل ش ــان مدیرعام ــدار کرم ــور فرمان ــا حض ــه ای ب در جلس
ــداران ،  ــزی، بخش ــه ری ــت و برنام ــازمان مدیری ــس س ــا، رئی آبف
مدیــر امــور آب و فاضــاب شهرســتان کرمــان، سرپرســت معاونــت 
برنامــه ریــزی شــرکت آبفــا، معــاون هماهنگــی و برنامــه و بودجــه 

ــائل و  ــان ، مس ــتان کرم ــزی اس ــه ری ــت و برنام ــازمان مدیری س
مشــکات حــوزه آبرســانی شهرســتان کرمــان بــرای گــذر از 

ــی تابســتان ســال جــاری بررســی شــد. ــم آب بحــران ک
ــتان  ــی تابس ــم آب ــران ک ــه بح ــاره ب ــن اش ــری ضم ــد طاه محم
ــزان   ــه می ــان پیــک مصــرف ب ــان در زم ــت: شــهر کرم 1۴۰۰ گف
11۴5 لیتــر بــر ثانیــه کمبــود آب دارد و در شــهرها و روســتاهای 

ــه اســت. ــر برثانی ــزان  272 لیت ــه می ــود  ب ــن کمب ــع ای تواب
مدیــر عامــل شــرکت آب و فاضــاب اســتان کرمــان، اعتبــار الزم 
ــارد  ــور از بحــران تابســتان ســال جــاری را  113۰ میلی ــرای عب ب
ــرای اجــرای طــرح هــای آبرســانی  ریــال عنــوان کــرد و افــزود: ب
ــه  ــاز ب ــان، نی ــهر کرم ــش رو در ش ــذر از بحــران تابســتان پی و گ
تامیــن اعتبــار داریــم و بــه اعتبــاری بالــغ بــر 113۰ میلیــارد ریــال 

جهــت اجــرای پــروژه هــا نیــاز داریــم.

ــه  ــز 7 حلق ــر و تجهی ــرد: حف ــح ک وی تصری
ــر  ــرق ، 12 کیلومت ــال ب ــر خطــوط انتق چــاه، احــداث 28 کیلومت
خطــوط انتقــال آب ، جابجایــی و حفــر و تجهیــز 13 حلقــه چــاه 
مربــوط بــه شــهر کرمــان و حفــر و تجهیــز 13 حلقــه چــاه بــرای 
ــرای  ــن شــرکت ب ــای ای ــه ه ــه از برنام شــهرها و روســتاهای تابع
عبــور از بحــران کــم آبــی تابســتان هســتند کــه عملیــات اجرایــی 
آنهــا شــروع شــده و ادامــه واتمــام ایــن پــروژه هــا نیازمنــد تامیــن 

اعتبــار، مــی باشــد
در ادامــه فرمانــدار و بخشــداران دغدغــه هــا، مســائل و مشــکات 
خــود را در ارتبــاط بــا حــوزه آب مطــرح نمودنــد و در پایــان مقــرر 
ــغ  ــان، مبل ــتان کرم ــزی اس ــه ری ــت و برنام ــازمان مدیری ــد س ش
ــرح  ــرای ط ــتانی را ب ــارات اس ــل اعتب ــال از مح ــارد ری 35۰ میلی

هــای اضطــراری شــهر کرمــان منظــور نمایــد.

 مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان کرمان:
برای گذر از بحران تابستان پیش رو در شهر کرمان، نیاز به تامین اعتبار داریم

بــه گــزارش  روابــط عمومــی دفتــر نماینــده مــردم کرمــان 
دکترمحمدرضــا  اســالمی،  شــورای  مجلــس  در  راور  و 
ــگ و  ــر فرهن ــا وزی ــترک ب ــت مش ــی در نشس پورابراهیم
ــتمرار  ــدم اس ــوع ع ــرد: موض ــار ک ــالمی اظه ــاد اس ارش
ــراً در  ــه اخی ــی ک ــیقی نواح ــم موس ــداد مه ــزاری رخ برگ
ــی از  ــت یک ــرح اس ــان مط ــتان کرم ــانه ای اس ــای رس فض

ــت. ــگ اس ــر فرهن ــا از وزی ــدی م ــات ج مطالب
ــه قدمــت 13 ســاله ایــن جشــنواره مهــم در  ــا توجــه ب وی گفــت: ب
کرمــان بایــد ایــن موضــوع اســتمرار داشــته باشــد و عــدم برگــزاری 

ایــن جشــنواره بــرای مــا قابــل قبــول نیســت.
ــی  ــران یک ــی ای ــیقی نواح ــت: موس ــار داش ــی اظه ــر پورابراهیم دکت
ــا  ــه ارتق ــه ب ــت ک ــان اس ــتان کرم ــری اس ــم هن ــای مه از رخداده
ظرفیت هــای کشــور در حــوزه موســیقی نواحــی کمــک کــرده و بــه 
شــکلی بــه عنــوان کانــون موســیقی ایــران محســوب می شــود و هــر 
گونــه تغییــری در ایــن مــورد قابــل قبــول نیســت و وزارت فرهنــگ و 

ارشــاد اســامی بایــد پاســخگو باشــد.
ــد  ــامی تاکی ــورای اس ــس ش ــان و راور در مجل ــردم کرم ــده م نماین
ــه  ــریع تر برنام ــه س ــر چ ــامی ه ــاد اس ــگ و ارش ــرد: وزارت فرهن ک
زمانبنــدی برگــزاری موســیقی نواحــی را بــرای نیمــه دوم امســال بــه 

کرمــان ابــاغ کنــد کــه موضــوع اســتمرار برگــزاری ایــن جشــنواره 
در کرمــان منتفــی نشــود.

دکتــر پورابراهیمــی بــا اشــاره عــدم تکمیــل تــاالر مرکــزی فرهنــگ و 
ــای انجــام شــده در طــول ســال های  ــم کمک ه ــان علیرغ ــر کرم هن
اخیــر گفــت: بایــد هــر چــه ســریع تر عملیــات ســاخت ایــن 

ــان برســد. ــه پای ــه ب مجموع
ــر فرهنــگ و ارشــاد اســامی درخواســت کــرد  ــن از وزی وی همچنی
ــات  ــکات مطبوع ــی مش ــی، بررس ــات فرهنگ ــه مؤسس ــک ب ــا کم ت
کرمــان، حمایــت از مطبوعــات و تســریع در زمینــه صــدور مجوزهــا را 

در دســتور کار قــرار دهــد.
کرمان ظرفیت استمرار برگزاری جشنواره موسیقی 

نواحی را دارد
ــان  ــت: کرم ــت گف ــن نشس ــامی در ای ــاد اس ــگ و ارش ــر فرهن وزی

ظرفیــت اســتمرار برگــزاری جشــنواره موســیقی نواحــی را دارد و بــا 
ــن  ــر اســتمرار ای ــی ب ــان و راور مبن ــردم کرم ــده م درخواســت نماین

ــم. ــت می کنی ــان موافق ــنواره در کرم جش
ســید عبــاس صالحــی بــا اشــاره بــه درخواســت پورابراهیمــی مبنــی 
بــر تکمیــل تــاالر مرکــزی فرهنــگ و هنــر کرمــان افــزود: تــا پایــان 
دولــت دوازدهــم عملیــات ســاخت ایــن مجموعــه فرهنگــی و هنــری 

ــد. ــام می رس ــه اتم ب
ــت  ــر درخواس ــه دیگ ــاره ب ــا اش ــامی ب ــاد اس ــگ و ارش ــر فرهن وزی
ــات  ــه مؤسس ــک ب ــر کم ــی ب ــان و راور مبن ــردم کرم ــده م نماین
از  حمایــت  کرمــان،  مطبوعــات  مشــکات  بررســی  فرهنگــی، 
مطبوعــات و تســریع در زمینــه صــدور مجوزهــا افــزود: تمامــی ایــن 
ــد  ــام خواهن ــه انج ــی و ب ــخص عملیات ــی مش ــازه زمان ــوارد در ب م

ــید. رس

 در پی انتقاد تند دکترپورابراهیمی انجام شد؛
موافقت با استمرار فعالیت جشنواره موسیقی نواحی در کرمان

در مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام گهرزمین مطرح شد:

 اجرای برنامه های توسعه ای شرکت در سال جاری
 بــه گــزارش روابــط عمومــی و امــور بیــن الملــل شــرکت ســنگ آهــن گهرزمیــن در مجمــع عمومــی عــادی 
ــا  ــی ب ــع عموم ــالیانه مجم ــزارش س ــن در گ ــل گهرزمی ــرکت، مدیرعام ــن ش ــهام ای ــان س ــالیانه صاحب س
ــاری و ــال ج ــانتره در س ــط ۳ کنس ــاح خ ــازی، از افتت ــه س ــط ۱ گندل ــاح خ ــا و افتت ــه فعالیته ــاره ب  اش

همچنین ورود به فاز اجرایی احداث خط ۲ گندله سازی شرکت خبر داد. 
ــن  ــداث خــط 1 آه ــتای اح ــای الزم در راس ــرد: مجوزه ــوان ک ــفنجی عن ــن اس ــه آه ــا کارخان ــه ب ــاح در رابط ــد ف محم
اســفنجی اخــذ شــده اســت کــه در صــورت تاییــد کارشناســی، اقدامــات الزم در خصــوص احــداث ایــن کارخانــه صــورت 
خواهــد پذیرفــت. وی خاطرنشــان کــرد: برنامــه هــای توســعه ای شــرکت ســنگ آهــن گهرزمیــن در ســال جــاری بــا توجــه 

بــه منافــع ملــی بــا قــدرت اجــرا خواهــد شــد.

بــا مدیــر  زاده در نشســتی  عبــاس صــادق 
بیمــه روســتاییان و عشــایر کرمــان درخصــوص 
ــه ای  ــش بیم ــدان پوش ــکل فق ــع مش ــد رف رون
برخــی از مددجویــان بهزیســتی، بــا اشــاره 
همــه ی  وهم افزایــی  همــکاری  اهمیــت  بــه 
دســتگاه های اجرایــی و مســئولین تاثیرگــذار در 
رفــع مشــکات و تنگناهــای موجــود بــرای افــراد 
ــان  ــه، بی ــوردار جامع ــت و کم برخ دارای محدوی
ــتم  ــی سیس ــر حمایت ــتراندن چت ــا گس ــرد: ب ک
بیمــه ای بــرای همــه ی اقشــار جامعــه گام موثــر 
و مانــدگاری بــرای ارتقــا ســطح  رفــاه و ســامت 

ــد. ــد ش ــته خواه ــی برداش اجتماع
خدمت دهــی  بــه  توجــه  بــا  افــزود:  وی 
ــراد دارای  ــری از اف ــع کثی ــه جم ــتی ب بهزیس
معلولیــت، زنــان سرپرســت خانــوار و ســایر 
ــه  ــکان ب ــتفاده از ام ــا اس ــیب پذیر ب ــار آس اقش
ــوق و  ــرح ف ــرای ط ــی از اج ــده ناش ــود آم وج
و  نظارتــی  دســتگاه های  ارزشــمند  حمایــت 
ــود  ــم ب ــادر خواهی ــس ق ــن پ ــذار از ای قانون گ
ــار مالــی و مشــارکت و همــکاری  ــا کمتریــن ب ب
ــازی  ــه ی توانمندس ــان، زمین ــتقیم مددجوی مس

ــان را  ــکات آن ــای از مش ــش عمده ــع بخ و رف
ــم. ــم آوری فراه

مددجویــان  تمامــی  داد:  ادامــه  صــادق زاده 
بهزیســتی بــا طــرح جدیــد بیمــه ی روســتاییان 
و عشــایر تحــت پوشــش بیمــه قــرار می گیرنــد 
و خواهنــد توانســت از مزایــای بازنشســتگی 
ــوع  ــن موض ــود ای ــه خ ــد ک ــتفاده کنن آن اس
می توانــد بــار بزرگــی را از روی دوش دولــت 

ــردارد«. ب
اســتان  عشــایر  و  روســتاییان  بیمــه  مدیــر 

ــل متعــدد  ــه دالی ــار کــرد: »ب ــز اظه ــان نی کرم
ســال های گذشــته بــه بحــث بیمــه ی اجتماعــی 
روســتاییان و عشــایر بی توجهــی شــده اســت و 
ــر معطــوف  ــال های اخی ــا در س ــاش م ــام ت تم
و  بیمــه  ایــن  مــورد  در  فرهنگ ســازی  بــه 
مزایــای آن خصوصــا بــرای روســتاییان و عشــایر 

ــوده اســت. ــاورزان ب و کش
ایــن  در  این کــه  بیــان  بــا  میرجعفــری 
ــا دو ســوم  ــوان کارفرم ــه عن ــت ب ــدوق، دول صن
ــد  ــوع 15 درص ــالیانه، از مجم ــه ی س ــق بیم ح

1۰ درصــد، را پرداخــت می کنــد، گفــت: بــا 
ــرای  مطالعــات انجــام شــده و ســهمیه ای کــه ب
ــد  ــج درص ــده پن ــه ش ــر گرفت ــتی در نظ بهزیس
پوشــش  تحــت  مددجویــان  بیمــه ی  حــق 
خواهدشــد،  دریافــت  پلکانــی  صــورت  بــه 
بدیــن صــورت کــه مددجــوی بیمــه شــده 
در ســال اول یــک درصــد از پنــج درصــد، 
در ســال دوم دو درصــد و تــا ســال پنجــم، 
ــت،  ــی اس ــغ اندک ــه مبل ــد ک ــج درص ــر پن ه
شــد. خواهــد  پرداخــت  بیمه شــده   توســط 
وی ادامــه داد: بازنشســتگی در ایــن بیمــه پــس 
از 1۰ ســال بازپرداخــت حــق بیمــه بــوده و 
ــن 5۰  ــل از س ــا قب ــمول ت ــراد مش ــه ی اف هم
اســتفاده  بیمــه  ایــن  از  می تواننــد  ســالگی 
کننــد. در ادامــه ی ایــن نشســت، رونــد بــه اجــرا 
ــتاییان و  ــه ی روس ــد بیم ــرح جدی ــدن ط درآم
ــت و  ــرار گرف ــورد بحــث و  بررســی ق عشــایر م
در پایــان مقــرر شــد مددجویــان واجــد شــرایط 
اســتفاده از امکانــات ایــن بیمــه، شناســایی 
ــه  ــان ب ــه ی آن ــاز بیم ــام و آغ ــل ثبت ن و مراح

ــد. ــان افت جری

مدیرکل هبزیسیت استان: 

مددجویان هبزیسیت کرمان تحت پوشش بیمه روستایی قرار یم گیرند 
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                                                  سجده ی شکر
بر الف دفتر جانم دمید خالق یکتا که مرا آفرید   

قطره ای بر لبم ز دریای عشق به سینه ام داده الفبای عشق   
بوسه به َرّد و جای پای خلقت عشق به آفریده های خلقت   

به خالق این ذره ها درودم عشق به ذره ذره ی وجودم   
سوسن و سرو و ثمن آفریده آنکه جمیل و احسن آفریده   

می طلبم توفیق فردای پاک غالمحسین رضایی - نقاشپیشانی شکر و سپاسم به خاک   

* شهیدی که خوراک ماهی ها شد

پرسید: »ناهار چی داریم مادر؟« 
پلــو  »باقالــی  گفــت:  مــادر 

» ماهــی. با
باخنــده روکــرد بــه مــادر و 
گفــت: »مــا امــروز ایــن ماهیهــا 
ــن  ــک روزی ای ــم و ی را میخوری

ــا را ...« ــا م ــی ه ماه
عملیــات  در  بعــد  چندوقــت 
ــم  ــدرود گ ــر ۸ درون ارون والفج
ــب  ــر عمرل ــا آخ ــادر ت ــد... م ش

ــزد .. ــی ن ــه ماه ب
مادر شهید جاویداالثر »غالمرضا آلویی

یاد یارانیاد یاران

                                                        خمار لبخند سردار

هرگز متکبر نشد از جاه وجیهش دلتنگ سلیمانی و لبخند ملیحش  
چتری ز ارادت سر مردم بکشیده مردی که تملق به زبانش نرسیده  

دستش به روی سینه به فکر ضعفا بود خوشنامترین خادم مخلوق خدا بود  
که سنگر رزمش بوده محراب عبادت در اوج تواضع بود و دریای نجابت  

دشمن همه جا در نظرش بوده چو ابلیس که چشمه ی اشکش همه از خوف خدا خیس 
بر قامت بدخواه وطن لرزه بیفکند مردی که به سوی خودی خم بود و، با لبخند 

غالمحسین رضایی - نقاش

ــاخته  ــی س ــای مفهوم ــمه ه ــان مجس ــمپوزیوم کرم در س
ــر همــه  شــد کــه در میــان آنهــا یــک مجســمه عــالوه ب
ــزی  ــای برن ــالک ه ــش روی پ ــاص درون ــای خ ــی ه ویژگ
نوشــته هایــی دارد کــه هــر زمــان مجســمه از بیــن رود، 
ــن هنــر روح  ــق ای ــه تعبیــر خال ــان خواهــد شــد و ب نمای

ــت. ــمه اس مجس
 محمــد بهابــادی، اســتاد مجســمه ســاز ایرانــی کــه بــه ســمپوزیوم 
ــرای  ــه ب ــه ای ک ــده و هدی ــوت ش ــان دع ــازی کرم ــمه س مجس
ــداد ســاخته اســت را »ســنگ فرهنــگ«  ــن روی ــی هــا در ای کرمان
نــام گــذاری کــرده اســت ،گفــت :ســنگ فرهنــگ عــاوه بــر اینکــه 
روی بدنــه آن امضــا فرهیختــگان کرمانــی نگاشــته شــده اســت در 
ــه  ــت چ ــخص نیس ــه مش ــده دارد ک ــی کار ش ــود جمات درون خ

کســی آنهــا پیــدا خواهــد کــرد.
بــه گفتــه ایــن هنرمنــد، متــن نوشــته هــا محرمانــه اســت و بــه نحو 
خاصــی مهــر و مــوم مــی شــود و تنهــا در زیــر آن یــک نمــاد اســت 
کــه راهــی بــرای یافتــن آنهاســت، اگــر در ســال هــای آینــده دور 

کــه مشــخص نیســت چنــد ســال باشــد، بــر اســاس تغییــرات آب 
و هوایــی ســنگ بشــکافد یــا خــراب شــود ایــن پــاک هــا نمایــان 

مــی شود،شــاید هــم باســتان شناســی ایــن نوشــته هــا را بیایــد.
ــاد  ــنگ، نم ــن س ــر ای ــده ب ــش ش ــای نق ــت: امضاه ــادی گف  بهاب
پاسداشــت فرهنــگ و هنــر ایــن ســرزمین اســت و نــه همــه آن و از 
ســویی امضاهــا بــرای مــن خطوطــی تجســمی بوده انــد و بــزرگ و 
کوچــک بودن شــان و یــا محــل قرارگیری شــان، دال بــر ارجحیــت 
ــا کم ســنگ تر بودنشــان نیســت، بلکــه تنهــا عناصــری  داشــتن و ی

ــته اند. ــک نقش برجس ــرای ی ــیونی ب ــری از کمپوزیس بص
ــاخت و  ــرای س ــمپوزیوم ب ــن س ــه ای ــه ب ــی ک ــزود: هنگام وی اف
ــا  ــه مــردم کرمــان دعــوت شــدم، خــودآگاه ی هدیــه مجســمه ای ب
ــات ظاهــری و  ــا خصوصی ــه ب ــری فکــر کــردم ک ــه اث ناخــودآگاه ب

ــد.  ــگ باش ــی( هماهن ــه ی مل ــن بنا)کتابخان ــی ای مفهوم
ایــن مجســمه ســاز بــا بیــان اینکــه دوســت دارد تــا ایــن مجســمه 
ــرد: در ورودی  ــد ک ــی نصــب شــود، تاکی ــه مل در محوطــه کتابخان
ــن  ــه ای ــت ک ــل اس ــک نخ ــان ی ــان درخت ــی درمی ــه مل کتابخان

ــم  ــه ه ــه پای ــازی ب ــرد، نی ــی گی ــرار م ــل ق ــن نخ ــمه پایی مجس
ــده  ــوش ش ــنگی فرام ــه س ــد تک ــمه همانن ــن مجس ــت، ای نیس
مقــداری درون خــاک قــرار می گیــرد. وی ادامــه داد: ایــن مجســمه 
را مــن بــرای ایــن ســاختمان ســاخته ام و امیــدوارم ماننــد بســیاری 
ــن  ــد، ای ــده ان ــع نش ــود واق ــت خ ــگاه درس ــه در جای ــا ک از آدم ه

ــد. ــدا کن ــاوت پی مجســمه سرنوشــتی متف
سمپوزیوم کرمان دستاورد های زیادی داشت

ــم  ــت: ده ــم  گف ــز ه ــروژه نی ــتیار پ ــش دس ــام کی ــه اس عاطف
ــم  ــز از یازده ــا نی ــد و کار م ــاح ش ــه افتت ــن مجموع ــن ای فروردی
شــروع شــد. وی بــا بیــان اینکــه برگــزاری ایــن ســمپوزیوم هــا بــه 
رشــد خانــواده مجســمه ســاز و هنرمنــد کمــک می کنــد، تصریــح 
ــواده بزرگــی نیســت و درایــن  ــواده مجســمه ایــران، خان کــرد: خان
ــده  ــزار کنن ــد برگ ــا تاکی ــران دعــوت شــدند ام ــزرگان ای ــداد ب روی
ایــن بــود کــه دســتیار بومــی انتخــاب کننــد کــه ایــن کار بــه رشــد 

ــد. ــایانی می کن ــک ش ــان کم ــمه کرم ــواده مجس خان
ــادی  ــای زی ــه ه ــن تجرب ــدت م ــن م ــزود: در ای ــش  اف اســام کی
کســب کــردم و کار اســاتید دیگــر را هــم دیــدم و مــن االن دختــر 
بیســت روز پیــش نیســتم و پیشــرفت هــای زیــادی حاصــل کــردم 

کــه از ایــن بابــت خوشــحالم.
امضــای حــدود ۴۰ نفــر روی ایــن ســنگ اســت و حــرف دل 
ــر  ــتند(، در درون آن مه ــه هس ــد چ ــس نمیدان ــه هیچک ــا )ک آنه
و مــوم خواهنــد شــد.  چهارمیــن ســمپوزیوم ملــی مجسمه ســازی 
شــهرداری پــس از ۲۰ روز تــاش هنرمندانــی از گوشــه بــه گوشــه 
ایــران بــا معرفــی نفــرات برتــر ایــن دوره از رقابت هــای هنــری، بــا 
حضــور اســتاندار و شــهردار کرمــان و ســایر مســئوالن در ایــن شــهر 

بــه کار خــود خاتمــه داد.

محمد هباابدی، استاد مجمسه ساز ایراین :

سنگ فرهنگ ، هدیه ای برای کرماین ها در مسپوزیوم مجمسه سازی

خــب نوبتــی هــم باشــد نوبــت مصــداق هاســت بعــد از 
ــی شــهری ، تاریخچــه  صحبــت در خصــوص فضــای کل
ــب  ــاال مطال ــی آن ، ح ــای تاریخ ــکان ه ــان و م ی کرم
ــن  ــم: ای ــش میبری ــر پی ــاوت ت ــی متف ــگ و بوی ــا رن را ب
مطلــب را بصــورت اختصاصــی بــه میــدان تاریخــی ارگ 
اختصــاص میدهــم. میدانــی کــه در دل بخــش تاریخــی 
شــهر کرمــان واقــع شــده اســت و از لحــاظ ســن و ســال 
ــن  ــری میکند)ای ــان براب ــان اصفه ــش جه ــدان نق ــا می ب
کجــا ، آن کجا(.ایــن میــدان بطــور عجیبــی مــورد کــم 
لطفــی قــرار گرفتــه اســت و امــروزه چنــان کــه شــاهد 
ــدک  ــود ی ــا خ ــت را ب ــده و زش ــی زنن ــتید فضای هس
ــان  ــده نمای ــد بینن ــواره در دی ــه هم ــی ک میکشــد فضای
گــر عــدم اهمیــت و بــا اســتفادگی ایــن میــدان اســت 
حــال آنکــه میتوانســتیم میدانــی چــون میــدان هــم دوره 
ی آن )نقــش جهــان( پــر از پویایــی نشــاط و ســرزندگی 
داشــته باشــیم و بــا توجــه بــه موقعیــت میــدان و جنبــه 
ــتی   ــتفاده ی توریس ــه دارد  از آن اس ــی ای ک ی تاریخ

ــم. ــی ببری گردشــگری ،تجــاری و اقتصــادی گوناگون
ــا  ــای دیواره ــا نم ــه ت ــدان از ورودی آن گرفت ــن می ای
،کاربــری مغــازه هــای) از لحــاظ جنســی کــه میفروشــند 
( واقــع در آن، رنــگ، شــکل و فــرم درهــای مغــازه هــا 
دیوارهــای خــراب ، کثیــف و طراحــی نامناســب بخــش 
مرکــزی آن)جســارتا قیــد میکنــم بخــش مرکــزی آن در 
ــب  ــن مطل ــتن ای ــغول نوش ــن مش ــه م ــر ک ــال حاض ح
ــد  ــر میباش ــده و در دســت تعمی ــیده ش ــم ، پوش میباش
ــرح  ــوع را مط ــن موض ــه ای ــود ک ــف ب ــن دور از لط و ای

نکنــم ، امــا بطــور کلــی منظــور از نوشــتن ایــن 
مطالــب توجــه بیشــتر بــه ایــن میــدان بــا ویژگــی 
ــه متاســفانه رو  ــرد اســت ک ــه ف ــای منحصــر ب ه
ــل اســتفاده ،  ــوان فضــای قاب ــه عن ــه فراموشیســت.( ب ب
حکایــت از نامهربانــی هایــی دارد کــه در طــول ســالیان 
دراز بــر پیکــره ی ایــن میــدان فــرود آمــده اســت حــال 
ــر آن و  ــه ظاه ــتر ب ــیدگی بیش ــی رس ــا کم ــه ب آن ک
اعمــال یــک ســری قوانیــن بــرای مغــازه هایــی کــه در 
ایــن میــدان واقــع شــده انــد و یــک کــف ســازی متفاوت 
بــا کــف ســازی فعلــی )ســنگ فــرش بــه جــای آســفالت 
ــه  ــل اهمیــت دیگــر ک ، همچــون فضاهــای شــهری قاب
بــرای جلوگیــری از ورود بــی رویــه ی خــودرو هــا از ایــن 
ــی  ــتیم میدان ــد.( میتوانس ــتفاده میکنن ــوش اس ــف پ ک
بســیار مفیــد و بــا شــکوه در شــهر خــود داشــته باشــیم 
کــه جــاذب جمعیــت گردشــگر بــه ســمت خــود باشــد.
ــودن  ــده ب ــدان و زنن ــود می ــی خ ــای فعل ــی ه از ویژگ
ــدان  ــی می ــش جنب ــه بخ ــم ب ــه بگذری ــای آن ک فض
میرســیم. آیــا طبــق قوانیــن جهانــی حــق ایــن را داریــم 
ــن  ــی چنی ــابقه ی تاریخ ــن س ــا ای ــی ب ــار میدان در کن
ــه  ــر ن ــم؟؟؟؟؟؟؟ مگ ــا کنی ــاری ای را بن ــاختمان تج س
ــای  ــاخت بناه ــرای س ــی ب ــار تاریخ ــار آث ــه در کن اینک
جدیــد قوانیــن و مقــررات محکمــی بــرای تعــداد 
طبقــات ، کاربــری ، نمــا و .... وجــود دارد؟!!!!!! آیــا بنظــر 
شــما ایــن نقــد وارد نیســت کــه چــرا در ضلــع کنــاری 
ــن  ــا چنی ــاری ب ــاختمان تج ــی س ــدان تاریخ ــن می ای
عظمتــی در حــال ســاخته شــدن اســت!!!!!! آیــا در شــهر 
ــرای  ــری ب ــای دیگ ــچ ج ــاحت هی ــن مس ــا ای ــان ب کرم
ســاخت چنیــن پاســاژی نبــود؟ کــه از ارزش ، احتــرام و 

ــد؟! ــن فضــای تاریخــی نکاه ــار ای اعتب
عظمت و شکوه نقش جهان اصفهان 

به این دلیل حفظ شد.........
جالــب تــر بــود بــه جــای ســاخت چنیــن پاســاژی، بــه 
ــک فضــای تاریخــی و  ــوان ی ــه عن ــدان ب ــن می خــود ای
تجــاری توجــه میشــد. مغــازه هایــی کــه در ایــن میــدان 
مشــغول فعالیــت هســتند قابلیــت تبدیــل ایــن میــدان 
را بــا کمــی مرمــت و بازســازی و تغییــر اجناســی کــه بــه 
فــروش میرســانند ، بــه یــک فضــای بســیار پــر کاربــرد 
دارنــد. در ایــن صــورت بــود کــه جمعیت بــرای اســتفاده 
ــی  ــد فضای ــیده میش ــمت آن کش ــه س ــا ب ــن فض از ای
ــتی  ــه راس ــد. ب ــی آم ــود م ــا بوج ــذاب و پوی ــا ، ج زیب
ــای مربوطه)شــورای شــهر ، شــهرداری  ،  چــرا ارگان ه
ــوع  ــن موض ــه ای ــگری و... (ب ــی و گردش ــراث فرهنگ می
ــن  ــت ای ــرار اس ــا ق ــد؟ آی ــرده ان ــتری نک ــه بیش توج
ــرد؟!! ــرار گی ــی ق ــی توجه ــورد ب ــان م ــدان همچن  می
ــت  ــن اس ــدان ای ــن می ــوص ای ــده در خص ــنهاد بن پیش
کــه بــه میــدان ارگ کرمــان هماننــد میــدان هــم ســن 
و ســال خود)نقــش جهــان اصفهــان( توجــه گــردد و بــا 
کمــی توجــه و بودجــه الزم هماننــد میــدان نقــش جهان 
ــگری و  ــتی ، گردش ــی ، توریس ــدان فرهنگ ــک می ــه ی ب
ــوغ  ــی نب ــا کم ــر ب ــن ام ــردد و ای ــل گ ــادی تبدی اقتص

و  ناسیونالیســتی  تاریخــی، 
ــد. ــد ش ــق خواه ــری محق پیگی

ــدان  ــن می ــه ای ــد روزی ک ــه امی ب
همچــون میــدان نقــش جهــان 

ــد. ــان بدرخش اصفه
محمد علی سعادتی

  در اجــرای  مــواد مذکــور بدینوســیله  اماکــی  کــه برابــر اراء هیاتهــای  حــل اختــاف  موضــوع 
قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــي اراضــي و ســاختمانهاي فاقــد ســند رســمي مســتقر در واحــد 
ثبتــي  ناحیــه  دو شهرســتان کرمــان  تقاضــای ثبــت انهــا پذیرفتــه و ادامــه عملیــات ثبتــی انهــا 
مطابــق قانــون مذکــور تجویــز گردیــده اســت  بــه ترتیــب شــماره پــاک فرعــی از اصلــی  و بخــش 
محــل  وقــوع  ملــک و مشــخصات مالــک یــا مالکیــن ) متقاضیــان ثبــت( واقــع در بخشــهای  )  ۲ 
و3 و 6 (  ثبتــی شهرســتان کرمــان  بشــرح ذیــل اگهــی  میشــود تــا  در صورتــي کــه  شــخص  یــا 
اشــخاصی  نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضیــان اعتراضــي داشــته باشــند بتواننــد از تاریــخ 
ــس از اخــذ  ــن اداره تســلیم و پ ــه ای ــراض خــود را ب ــاه اعت ــدت دو م ــه م ــي ب ــن آگه انتشــار اولی
رســید، ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض، دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــي 
ــراض طبــق  ــم نمایند.بدیهــي اســت در صــورت انقضــاي مــدت مذکــور و عــدم   وصــول اعت تقدی
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 . 
امالک تقاضای ثبت شده واقع در بخش 2 کرمان 

ــی-   ــرر از 3968 اصل ــی مک ــده از 840 فرع ــزی ش ــی مج ــی از  3968 اصل 16314 فرع
خانــم صدیقــه محمــدی گودیــزی  فرزنــد  قربانعلــی بــه شناســنامه شــماره 1۰1 صــادره از کرمــان 
ــه  مســاحت ۸۸/۸۰ متــر  ــر زمیــن ب ــی و زی ــر طبقــه فوقان درششــدانگ یکبــاب مغــازه مشــتمل ب
مربــع  بــه ادرس کرمــان - سراســیاب- کوچــه شــهیدان مغفــوری  ۲1  خریــداری ازمحــل مالکیــت 

بنیــاد مســتضعفان و جانبــازان انقــاب اســامی-  ردیــف ۰۰۰۴
16415  فرعــی از  3968 اصلــی مجــزی شــده از  881  فرعــی از  3968  اصلــی-  آقــای 
امیــر صادقــی زاده  فرزنــد رضــا بــه شناســنامه شــماره ۲1۰۲  صــادره از بــم در ششــدانگ یکبــاب 
خانــه بــه  مســاحت ۲5۲ متــر مربــع  بــه ادرس کرمــان - خیابــان شــهیدان ماهانــی- کوچــه 17 - 

شــرقی 7 خریــداری ازمحــل مالکیــت ماشــااله فتحــی زاده- ردیــف 1397
ــای  ــی -  آق ــی از 3968 اصل ــده از 696 فرع ــزی ش ــی مج ــی از  3968 اصل 16416 فرع
عبــاس بهــزادی ســیرچی  فرزنــد احمــد  بــه شناســنامه شــماره 17 صــادره از شــهداد درششــدانگ 
یکبــاب یکبــاب خانــه  بــه  مســاحت ۲۰۰ متــر مربــع  بــه ادرس کرمــان - خیابــان شــهید ابراهیمــی 
جنوبــی - کوچــه ۸ - شــرقی ۴ - انتهــای کوچــه ســمت چــپ خریــداری ازمحــل مالکیــت حســین 

جعفــری فرســنگی-  ردیــف 1317
ــی -  آقــای  ــی مجــزی شــده از 793 فرعــی از 3968 اصل 16444 فرعــی از 3968 اصل
مرتضــی حصیبــی ده باالئــی  فرزنــد علــی بــه شناســنامه شــماره 1۲۲۴ صــادره از کرمــان و خانــم 
مهــری قربانــی ده باالئــی فرزنــد محمــود بــه شناســنامه شــماره 1635 صــادره از کرمــان بالمناصفــه 
ــان - سراســیاب -  ــه ادرس کرم ــع  ب ــر مرب ــه  مســاحت 1۲۲/1۰ مت ــه ب ــاب خان درششــدانگ یکب
خیابــان صیــاد شــیرازی - خیابــان ســرد خانــه خریــداری ازمحــل مالکیــت محمــد رضــا جعفــرزاده-  

ردیــف هــای  ۰53۲ و ۰533
ــای  ــی -  آق ــی از 3968 اصل ــده از 200 فرع ــزی ش ــی مج ــی از  3968 اصل 16462 فرع
محمــود محمــدی پشــوئی  فرزنــد علــی بــه شناســنامه شــماره ۴93 صــادره از شــهداد درششــدانگ 
ــان شــهید احمــدی  ــان - خیاب ــه ادرس کرم ــع  ب ــر مرب ــه  مســاحت 179/3۰ مت ــه  ب ــاب خان یکب

ــی-  ردیــف ۰616  ــداری ازمحــل مالکیــت صغــری اشــرف گنجوئ -  کوچــه شــماره 1  خری
ــم  ــی-  خان ــی از 3968 اصل ــده از 807 فرع ــزی ش ــی مج ــی از  3968 اصل 16468 فرع
ــم  درششــدانگ  ــه شناســنامه شــماره 56۸ صــادره از ب ــاس ب ــد عب ــری نارتیچــی  فرزن ــذرا صاب ع
یکبــاب خانــه بــه  مســاحت 1۰۸/3۲ متــر مربــع  بــه ادرس کرمــان - سراســیاب فرســنگی - خیابــان 
امــام ســجاد ) ع( - کوچــه شــرقی 3 ســمت راســت خریــداری ازمحــل مالکیــت علــی جعفــرزاده-  

ردیــف ۰۲79
ــم  ــی-  خان ــی از 3968 اصل ــده از 899 فرع ــزی ش ــی مج ــی از  3968 اصل 16484 فرع
ــدانگ  ــیر  درشش ــادره از بردس ــماره 6 ص ــنامه ش ــه شناس ــی ب ــد عل ــه زاری  فرزن ــاح الل ــز ف کنی
یکبــاب خانــه بــه  مســاحت 1۴1/3۰ متــر مربــع  بــه ادرس کرمــان - خیابــان دســتغیب - کوچــه۴5 
ــل  ــداری ازمح ــم  خری ــپ درب هفت ــمت چ ــتقیم س ــه مس ــار کوچ ــد از چه ــه بع ــای کوچ - انته

ــف 1۰75 مالکیــت کیخســرو ســپهری-  ردی
16497 فرعــی از  3968 اصلــی مجــزی شــده از 899 فرعــی از 3968 اصلــی -  خانــم 
عشــرت برخــورداری برواتــی  فرزنــد عزیزالــه  بــه شناســنامه شــماره 16 صــادره از بــم درششــدانگ 
یکبــاب خانــه  مشــتمل بــر طبقــه فوقانــی  بــه  مســاحت ۲6۸/75 متــر مربــع  بــه ادرس کرمــان 
- خیابــان  قدوســی 5 - ســرکوچه فرهنگســرا داخــل کوچــه ســمت راســت- درب ســوم خریــداری 

ازمحــل مالکیــت  جمشــید عیــش ابــادی -  ردیــف ۰۴93 
16513 فرعــی از  3968 اصلــی مجــزی شــده از 899 فرعــی از 3968 اصلــی -  آقــای 
ــادره از  ــماره ۲9۸۰369۸۰۲ ص ــنامه ش ــه شناس ــا ب ــد رض ــانی  فرزن ــور جوش ــی پ ــید حاج جمش
کرمــان درششــدانگ یکبــاب خانــه  بــه  مســاحت 17۰/65 متــر مربــع  بــه ادرس کرمــان - بزرگــراه 
امــام - بلــوار شــهیدان محمــدی -  کوچــه 5 ســمت چــپ منــزل پنجــم خریــداری ازمحــل مالکیــت 

ســید حســن پــور حیــدری-  ردیــف ۰۲75 
16524 فرعــی از  3968 اصلــی مجــزی شــده از 928 فرعــی از 3968 اصلــی -  آقــای 
ــان  ــادره از کرم ــماره ۲9۸11۰365۲ ص ــنامه ش ــه شناس ــر ب ــد ناص ــش  فرزن ــت بخ ــال زین دانی
ــیاب  ــان - سراس ــه ادرس کرم ــع  ب ــر مرب ــاحت ۲۸۴/3۰ مت ــه  مس ــه  ب ــاب خان ــدانگ یکب درشش
ــاا...مفیدی  ــت ماش ــل مالکی ــداری ازمح ــه 3۴ خری ــیرازی -  کوچ ــاد ش ــان  صی ــنگی- خیاب فرس

ــف ۰1۲۸  ــنگی-  ردی فرس
16546 فرعــی از  3968 اصلــی مجــزی شــده از 885 فرعــی از 3968 اصلــی -  آقــای 
ــهداد   ــادره از ش ــماره 319۰۰33366  ص ــنامه ش ــه شناس ــدی ب ــد مه ــیرچی  فرزن ــی س ــا تراب رض
درششــدانگ یکبــاب خانــه  مشــتمل بــر طبقــه فوقانــی  بــه  مســاحت ۲1۸ متــر مربــع  بــه ادرس 
کرمــان - خیابــان ســرباز -کوچــه 1۲ امــام- غربــی 15 انتهــای کوچــه خریــداری ازمحــل مالکیــت 

ارســطو کیــان پــور-  ردیــف ۰9۸۲
ــی -  آقــای هــادی  ــی از 4220 اصل ــده از 66 فرع ــزی ش ــی مج ــی از 4220 اصل 611 فرع
افــروز نیــا  فرزنــد اکبــر بــه شناســنامه شــماره ۲637 صــادره از کرمــان در ششــدانگ یکبــاب خانــه 
مشــتمل بــر طبقــه فوقانــی  بــه  مســاحت 133/36 متــر مربــع  بــه ادرس کرمــان- خیابــان  ســرباز 
- کوچــه ۴5 - انتهــای کوچــه ســمت چــپ - یــک درب مانــده بــه اخــر خریــداری ازمحــل مالکیــت 

ســید حســین حســینی - ردیــف 1۴17
امالک تقاضای ثبت شده واقع در بخش 3 کرمان

ــنامه  ــه شناس ــا ب ــد رض ــد محم ــری فرزن ــین نظ ــای حس ــی- آق ــی از 1783 اصل 22076 فرع
ــه  ــی  ب ــات فوقان ــر طبق ــتمل ب ــه مش ــاب خان ــدانگ یکب ــان درشش ــادره از کرم ــماره ۲۲71 ص ش
مســاحت 3۰۰ متــر مربــع بــا قیــد بــه اینکــه مــوازی 1۰۸/۴۲ متــر مربــع از ششــدانگ عرصــه مــورد 
تقاضــا متعلــق بوقــف و دراجــاره مالــک متــن میباشــد  بــه ادرس کرمــان -  بلــوار شــیراز - خیابــان 

بوســتان- کوچــه 17 خریــداری از محــل مالکیــت ماشــاا... بنــازاده- ردیــف ۰۸۴1
22096 فرعــی از 1783 اصلــی-  خانــم ناهیــد یوســفی ذبــاح فرزنــد حبیــب الــه بــه شناســنامه 
ــاک 1۲9۴۴  ــه پ ــت الحــاق ب ــه  ) جه ــاب خان ــان  درششــدانگ یکب شــماره 71۸ صــادره از کرم
فرعــی از 17۸3 اصلــی بخــش 3 کرمــان ( بــه مســاحت 56/۲۰ متــر مربــع بــا قیــد بــه اینکــه مــوازی 
۲۰/13 متــر مربــع از ششــدانگ عرصــه مــورد تقاضــا متعلــق بوقــف و دراجــاره مالــک متــن میباشــد  
بــه ادرس کرمــان -  بلــوار ازادگان - خیابــان جــواد االئمــه )ع( - بعــد از شــرقی 6 خریــداری از محــل 

مالکیــت ســید حســین طباطبائــی - ردیــف ۰9۲9
ــه   ــین  ب ــد غامحس ــی فرزن ــدی ماهان ــا محم ــرج م ــای ای ــی-  آق ــی از 2203 اصل 85 فرع
ــه  بــه مســاحت ۲75 متــر  شناســنامه شــماره  ۲۰۲ صــادره از ماهــان در ششــدانگ  یکبــاب  خان
ــل  ــداری از مح ــه ۴7 خری ــی-  کوچ ــی خمین ــهید مصطف ــان ش ــان - خیاب ــه ادرس کرم ــع  ب مرب

ــف 1۰75 ــرد - ردی ــل جوانم ــت خلی مالکی
ــه  شناســنامه  ــد غامحســین  ب ــر فرزن ــای ابوالقاســم امینیــان ف ــی-  آق ــی از 2444 اصل 1 فرع
شــماره ۴۸۲ صــادره از فهــرج  در ششــدانگ  یکبــاب خانــه بــه مســاحت 35۴/51 متــر مربــع  بــه 
ــداری از  ــام خری ــب مســجد 1۲ ام ــی دوم جن ــروزی- کوچــه 16-  جنوب ــوار پی ــان - بل ادرس کرم

ــادی- ردیــف 1۰۲3 محــل مالکیــت  تقــی شــیروانی ســعادت اب

ــه  شناســنامه  ــد احمــد ب ــی-  آقــای حمیــد رضــا علــی غیــاث فرزن ــی از2785 اصل 317 فرع
ــع   ــر مرب ــه مســاحت 1۲3/۰5 مت ــاب ســوله ب ــان در ششــدانگ  یکب شــماره  15۰  صــادره از کرم
ــام رضــا ) ع ( 9  ــروی کوچــه ام ــام رضــا ) ع ( - روب ــان ام ــم-  خیاب ــوار قائ ــان - بل ــه ادرس کرم ب

ــف ۰۲71 ــران منــش - ردی ــداری از محــل مالکیــت حســن ای خری
ــه  شناســنامه  ــد احمــد ب ــی-  آقــای احســان اســکندری نســب فرزن ــی از2785 اصل 318 فرع
شــماره  ۲9۸۰۴3۴6۴7  صــادره از کرمــان در ششــدانگ  یکبــاب مغــازه  بــه مســاحت 5۲/5۰ متــر 
مربــع  بــه ادرس کرمــان - شــرف ابــاد -  قائــم 31 -  روبــروی امــام رضــا ) ع ( 5 خریــداری از محــل 

مالکیــت حســن ایرانمنــش - ردیــف 1667
ــه   ــم ب ــر ابراهی ــد  می ــر ســید ســجادی فرزن ــای ســید جعف ــی-  آق ــی از2787 اصل 2912 فرع
شناســنامه شــماره 61۴9 صــادره از مرنــد  در ششــدانگ  یکبــاب خانــه بــه مســاحت 71/5۰ متــر 
مربــع  بــه ادرس کرمــان - خیابــان میــرزا اقاخــان جنوبــی- کوچــه 59-  اخریــن درب ســمت چــپ 

خریــداری از محــل مالکیــت  میــرزا محمــد علــی جــوادی- ردیــف ۰9۰6
ــی  ــد عل ــی فرزن ــاه کرمان ــزدان پن ــور ی ــای محمــد رضــا پ ــی-  آق ــی از2787 اصل 24410 فرع
ــر طبقــات  ــه  شناســنامه شــماره  ۲3۸  صــادره از قــم در ششــدانگ  یکبــاب  مغــازه مشــتمل ب ب
فوقانــی ) بــا کاربــری عرصــه مســکونی (  بــه مســاحت 1۲6 متــر مربــع  بــه ادرس کرمــان - خیابــان 
ــورزاده  ــت محمــود پ ــداری از محــل مالکی ــک صــادرات  خری ــل از بان ــدرت -  کوچــه اول - قب باق

ــف ۰۸67 حســینی - ردی
24460 فرعــی از2787 اصلــی-  شــرکت گاز اســتان کرمــان  به  شناســه ملــی 1۰۸6۰۲۴769۸ 
ــه مســاحت 1۰۲/75  ــری عرصــه مســکونی( ب ــا کارب در ششــدانگ  یکبــاب ایســتگاه فشــار گاز ) ب
ــار گاز  ــتگاه فش ــه 35 - ایس ــان - کوچ ــا خ ــرزا اق ــان می ــان -  خیاب ــه ادرس کرم ــع  ب ــر مرب مت

ــداری از محــل مالکیــت  محمــود مصبــاح- ردیــف ۰۸۰5 خری
24476 فرعــی از2787 اصلــی-  آقــای علــی شــمس الدینــی  فرزنــد مریــد  بــه  شناســنامه 
شــماره  1۲۲5  صــادره از کرمــان در ششــدانگ  یکبــاب  خانــه بــه مســاحت 1۰6/9۰ متــر مربــع 
بــه ادرس کرمــان - خیابــان گلدشــت -  کوچــه شــماره 5 - نبــش جنوبــی 3  خریــداری از محــل 

مالکیــت محمــد ســام زاده - ردیــف 1۴۰۰
ــی-   ــی از 2788 اصل ــالک 124 فرع ــده از پ ــزی ش ــی  مج ــی از2788 اصل 16456 فرع
خانــم آذر شــیخعلی بابائــی فرزنــد محمــد  به شناســنامه شــماره 7۸9 صــادره از کرمان در ششــدانگ  
ــه ادرس کرمــان - جنــب پــارک نشــاط- بعــد از  ــع  ب ــه مســاحت ۲۰۴ متــر مرب ــه  ب یکبــاب  خان

کوچــه ۸  خریــداری از محــل مالکیــت منصــور ایراندوســت- ردیــف  1۴۰۴
16494 فرعــی از2788 اصلــی مجــزی شــده از پــالک 1642 فرعــی باقیمانــده از 2788 
ــه شناســنامه شــماره 351   ــد عباســقلی ب اصلــی -  آقــای مرتضــی پــور شمســی گوشــکی   فرزن
صــادره از زرنــد  در ششــدانگ  یکبــاب  خانــه  ) جهــت الحــاق بــه پــاک 9333 فرعــی از ۲7۸۸ 
اصلــی بخــش 3 کرمــان (  بــه مســاحت  ۸5 متــر مربــع  بــه ادرس کرمــان - خیابــان جهــاد-  کوچــه 
۸   خریــداری از محــل مالکیــت فرنگیــس و ســیامک صالحــی و مهرنــاز و پــری نــاز خضــری - ردیــف 

۰۲15
امالک تقاضای ثبت شده واقع در بخش 6 کرمان 

ــه شناســنامه  ــد احمــد ب ــور  فرزن ــی-  آقــای امیــد علــی شــمس الدیــن پ ــی از 75 اصل 9 فرع
شــماره 179 صــادره از رابــر درششــدانگ قســمتی از یکبــاب خانــه مشــتمل بــر فوقانــی به  مســاحت 
۲۰۰ متــر مربــع  بــه ادرس کرمــان -  شــهرک هشــت بهشــت- کوچــه ۲۲ - ســمت راســت قطعــه 

5 خریــداری ازمحــل مالکیــت  ســید جــواد حســینی گوهــری -  ردیــف 11۲9
تاریخ انتشار نوبت اول : شنبه  1۴۰۰/۰۲/۰۴
 تاریخ انتشار نوبت اول : شنبه  1۴۰۰/۰۲/1۸

محمود مهدی زاده 
 رییس اداره ثبت اسناد و امالک  منطقه  دو شهرستان کرمان   

آگهی مرحله  دوم سال 1400) منطقه دو کرمان ( - نوبت اول
اداره کل ثبت اسناد و امالك استان کرمان

اداره ثبت اسناد و امالك  ناحیه دو شهرستان کرمان
هیات موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

)) آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي (( 

قافلــه شــهادت هم چنــان در جــاده هــای  پــر پیــچ و 
خــم تاریــخ طــی طریــق میکنــد تــا بــه وادی مقــدس 
ــود  ــا خ ــده اند، ب ــال ش ــق وص ــه الی ــا را ک ــد وآنه رس
همــراه می  کنــد. امــا چــه کســی فکــر می کــرد در ایــن 
ــرای  ــل گ ــی و تجم ــر و مادی زدگ ــت بش روزگار غفل
انســان ، بــاب شــهادت بــاز هــم ایــن چنیــن بــه روی 
خیــل اصحــاب آخرالزمانــی سیدالشــهدا)ع( بــاز شــده و 
نردبــان رســیدن بــه اوج، پیــش پــای دل دادگان حــق 

نهــاده شــود؟
ــری)س(  ــی حضــرت زینــب کب ــم نوران ســوریه و حری
ــده  ــق ش ــه ح ــادار جبه ــاران وف ــادگاه ی ــروز میع ام
و پذیــرای خیــل مشــتاقان شــهادت اســت. آنهــا 
ــرم  ــامی و ح ــاب اس ــم انق ــاع از حری ــرای دف ــه ب ک
ــدر  ــر برایشــان مق ــد و اگ ــب)س( می رون حضــرت زین
ــراه  ــندو هم ــهادت می رس ــض ش ــه فی ــد، ب ــده باش ش

ــوند.  ــا میش ــای کاروان کرب ــه ه الل
متولــد ســال136۴ بــود، در تهــران. مثــل همــه دهــه 
ــال  ــدس و ح ــاع مق ــادی از دف ــز زی ــا چی ــصتی ه ش
ــالروز  ــت.مطابق س ــاد نداش ــه ی ــا ب ــه ه ــوای جه و ه
تولــدش تنهــا ۴ ســاله بــود کــه آقــا روح ا... بــه خــدا 
پیوســت.اما از همــان کودکــی ســرباز امــام بــود و 
گــوش بــه فرمــان خلــف صالحــش. و دقیقــا بــه همیــن 

ــه  ــه دغدغ ــنید هم ــی ش ــه وقت ــود ک ــم ب ــل ه دلی
رهبــری حفــظ حرمیــن شــریفین اســت زن و بچــه 
9 ماهــه اش را بــه خــدا ســپرد و جامــه رزم پوشــید. 

ــد. ــاع کن ــا از حــرم آل ا... در شــام دف ت
ــلحه  ــگ و اس ــط در جن ــاع را فق ــد دف ــر چن ه
نمــی دیــد، او ســال هــای متمــادی در اردوهــای 
ــور  ــاگرد، ج ــون بش ــی همچ ــادی در مناطق جه
ــه مــردم محــروم  ــاع را در خدمــت ب دیگــری دف
ــرد عمــل  ــود. م ــرده ب ــن ک ــه و تمری آنجــا تجرب
بــود و شــجاع. مریــد امــام حســین )ع( بــود و بــه 
قــول مــادرش اصــا مدافــع حــرم بــه دنیــا آمــده 
بــود. پــس از شــهادتش، حــاج قاســم ســلیمانی با 
ــه او را این گونــه توصیــف کــرد:  کلماتــی مقتدران
ــد  ــار مانن ــهید عم ــجاعت های ش ــادت ها و ش رش
ــه  ــود، همیش ــرم ب ــل پس ــار مث ــود، عم ــت ب هم
مراقــب  میگفتــم  و  می گذاشــتم  صدقــه  برایــش 
ــده  ــود و فرمان ــان باشــید.نامش محمدحســین ب خودت
تیــپ هجومــی سیدالشــهدا )ع( در ســوریه و یکــی از 
ــاع از حــرم  ــی در جبهــه دف ــد ایران فرماندهــان توانمن
بــود. حضــور وی در ســوریه بــا عنــوان مربــی آموزشــی 
شــروع شــد، امــا چنــان در بیــن نیروهــا درخشــید کــه 
ــع شــد و  ــورد توجــه فرماندهــان ارشــد نظامــی واق م
ــی  ــپ هجوم ــده تی ــوان فرمان ــه عن ــی ب ــد از مدت بع
سیدالشــهدا)ع( منصــوب شــد. محمدحســین را در 
ســوریه بــه نــام مســتعار »حــاج عمــار« می شــناختند. 
حــاج قاســم ســلیمانی نــگاه ویــژه ای بــه محمدحســین 
داشــت و در یکــی از دیدارهایــش گفتــه بــود: »عمــار 

بــرای مــن مثــل »همــت« بــود.«
شــجاعت و دالوری شــهید محمدحســین محمدخانــی 
ــدم  ــط مق ــواره او را در خ ــه هم ــود ک ــده ب ــث ش باع
ــین در  ــرس محمدحس ــر نت ــاک و س ــد. دل بی ب ببینن
ــی  ــن فرمانده ــود. در عی ــهور ب ــش مش ــن نیروهای بی
ــود.  ــدان ب ــه می ــه در میان ــی، همیش ــوش نظام و ه
ــه اش  ــال 9۴، آرزوی دیرین ــان س ــه آب ــه نیم ــا اینک ت
تحقــق یافــت و در حومــه شــهر حلــب بــه خــون ســرخ 
ــهدا  ــه ش ــه قافل ــود را ب ــت و خ ــته گش ــش آغش خوی

رســانید. پیکــر پــاک محمدحســین محمدخانــی پــس 
از چنــد روز بــه تهــران بازگشــت و بــا حضــور پــر شــور 
ــش در  ــای دور و نزدیک ــتان و رفق ــکوه دوس ــا ش و ب
بهشــت زهــرا)س( و در جــوار مــزار عمــوی شــهیدش 

ــه خــاک ســپرده شــد. ب
ــت .  ــدا داش ــرش خ ــا ع ــکوهی ت ــرواز باش ــه پ و چ
رفاقــت عاشــقانه او بــا حضــرت ثــارا...  شــفاعت رضــوان 
ــخ   ــاب در تاری ــارم انق ــل چه ــه نس ــا حماس ــد ت او ش

ــود . ــدگار ش مان
انــگار کــه یــاد جــوان رعنــای لیــا همــواره ورد زبــان 
بچــه هــای مدافــع حــرم بــود. مقاومــت بــا نــام او معنــا 

مــی شــد وایســتادن در قامتــش رنــگ مــی یافــت. 
زمیــن و آســمان همیشــه بــه خــود خواهــد بالیــد بــه 
خاطرغیــرت ومردانگــی جوانــان ثــارا... ، کــه بــه موقــع 
نــدای هــل مــن ناصــر  ســید خراســانی را شــنیدند و 
ــه گــرد شــمع حریــم والیــت  عاشــقانه همچــون پروان

ســوختند و آســمانی شــدند.
امــا وظیفــه مــا در قبــال شــهدای حــرم ایــن اســت کــه 
ــا  ــریعتی » آن ه ــی ش ــر عل ــه دکت ــه مصــداق  جمل ب
کــه رفتنــد کاری حســینی کردنــد و آنهــا کــه ماندنــد، 
بایــد کاری زینبــی کننــد و گرنــه یزیــدی انــد « بایــد 
ــر آن  از  ــه خاط ــهدا ب ــه ش ــی ک ــای واقع از ارزش ه
جــان خــود گذشــتند ماننــد حفــظ وحــدت مســلمین 
و حفــظ کرامــت انســان، در جامعــه دفــاع کنیــم و باید 
تمــام تــاش مــا بــر ایــن باشــد کــه چیــزی کــه شــهدا 
برجــای گذاشــتند در جامعــه پیــاده شــودیا بــه تعبیــر 
اســتاد حــاج شــیخ علیرضــا پناهیــان کــه میگفــت: باید 
ــم.  ــی کنی ــان معرف ــه جه ــلیمانی را ب ــم س ــاج قاس ح

پــای شــهید و آرمــان هــای شــهید باســتیم . 
ــا ادامــه زندگــی در مســیر شــهدا و پیــروی از ارزش  ب

ــاع مقــدس و  هــا و آرمــان هــای دف
شــهدای مدافــع حــرم، علــم انقــاب 
را بــه پرچــم ظهــور حضــرت حجت 

)عــج( متصــل نماییــم.

حامدشجاعی باغینی

میدان ارگ کرمان سالم عمار
شایسته توجه ای همچون 

میدان نقش جهان اصفهان است



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.
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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

گزارش از : ساره نخعی فر
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مدیر عامل شرکت مجتمع روکش الستیک آریا )راور( برنامه های این شرکت را تشریح کرد؛

طرح ملی روکش الستیک راور، ظرفیت مغفول مانده ی بخش صنعت و معدن را احیاء می کند
اگر زحمات دکتر پورابراهیمی نبود ، سه سال دیگرمشکالتمان حل می شد

ــناخته  ــی ش ــتان معدن ــک اس ــوان ی ــه عن ــان ب ــتان کرم ــاره : اس اش
ــود  ــتان وج ــن اس ــی در ای ــاد و متنوع ــیار زی ــادن بس ــود، مع ــی ش م
ــن  ــز در ای ــی نی ــزرگ معدن ــای ب ــرکت ه ــت ش ــن جه ــه همی دارد ب
ــا  ــتند، اّم ــال هس ــی فع ــی و صنعت ــای معدن ــت ه ــه فعالی ــتان ب اس
ایــن شــرکت هــا در خصــوص ماشــین آالت و خودروهــای معدنــی بــه 
لــوازم و تجهیزاتــی نیــز نیــاز مبــرم و حیاتــی دارنــد کــه نمــی تــوان 
ــا دالر و یــورو   از آنهــا چشــم پوشــی کــرد حتــی اگــر قــرار باشــد ب
تجهیــزات آنهــا را تأمیــن کــرد بایــد ایــن کارهــا انجــام شــود، یکــی 
از مهــم تریــن وســایل ماشــین آالت معدنــی در دنیــا الســتیک هــای 
فــوق ســنگین ایــن ماشــین آالت اعــم از دامپتــراک ها،واپکوهــا و ... 
ــت  ــورد غفل ــا م ــد آنهــا در کشــور م ــه متأســفانه تولی مــی باشــد ک
ــه  ــاز ب ــاس نی ــا احس ــر ب ــالهای اخی ــا در س ــت. اّم ــه اس ــرار گرفت ق
ــور و  ــروج ارز از کش ــری از خ ــت جلوگی ــه جه ــم و ب ــأله مه ــن مس ای
تأمیــن الســتیک هــای ماشــین هــای فــوق ســنگین معدنــی جمعــی از 
جوانــان خــوش فکــر و بــا اراده  بــا همتــی بلندتصمیــم بــه راه انــدازی 
کارخانــه روکــش الســتیک هــای ماشــین آالت معدنــی بــا تکنولــوژی 
ــوژی  ــه تکنول ــرا ک ــت چ ــان نیس ــا کار آس ــد، اّم ــی گیرن )OTR( م
ــد  ــد و بای ــی باش ــی م ــور صنعت ــد کش ــار چن ــار و انحص آن در اختی
 بســیار سرســختانه و بــا علــم و دانــش کافــی وتضمیــن صددرصــدی و 
مذاکــره هــای هوشــمندانه بتــوان ایــن تکنولــوژی را بــه داخل کشــور 
ــل  ــا  »فع ــتیک آری ــش الس ــع روک ــرکت مجتم ــه ش آورد . کاری ک
خواســتن توانســتن اســت « را صــرف کــرده و بــا تــاش جوانــان ایــن 

ــه فعلیــت  رســانیده اســت . ــوم ب مــرز و  ب
ــن کار  ــرای ای ــری و اج ــکل گی ــوه ش ــه نح ــود ک ــب ب ــان جال برایم
ــه ایــن شــرکت ایرانــی موفــق  بــه چــه شــکل بــوده  اســت، و چگون
شــده اســت در ایــن زمینــه کــه بســیار حائــز اهمیــت اســت و بــرای 
بخــش صنعــت و معــدن ایــن کشــور مهــم اســت وارد شــود و بــا همــه 
ســختی هــا اعــم از تحریــم هــا و رونــد بروکراســی ســخت و طوالنــی 
ــِر  ــک عص ــت در ی ــن جه ــه همی ــت و ب ــام داده اس ــم را انج ــن مه ای
ــر عامــل شــرکت مجتمــع روکــش الســتیک  ــا مدی متبــوع بهــاری ب
آریــا ) جنــاب آقــای دکتــر فریبــرز امیــری( از جوانــان خــوش آتیــه 
ــا نحــوه فعالیــت هــای  ــا  ب ــرار گفــت و گویــی گذاشــتیم ت کشــور ق

ایــن شــرکت بــزرگ آشــنا شــویم.
هفتواد: جناب آقای دکتر فریبرز امیری لطفا در مورد  فعالیتهای 

شرکت مجتمع الستیک آریا که در شهر راور راه اندازی شده 
است توضیحاتی ارائه دهید؟

بــا ســالم و عــرض خیــر مقــدم، همانگونــه کــه مســتحضر هســتید طــرح روکــش 
ــن  ــرح اولی ــن ط ــد و ای ــاز ش ــش آغ ــاه پی ــد م ــال و چن ــا  یکس ــتیک آری الس
ــوژی )OTR( الســتیک هــای  ــا تکنول طــرح روکــش  الســتیک ماشــین آالت ب
ــا ســرمایه گــذاری حــدود  ــران هســت کــه ب ــزرگ در ای ــی ب ماشــین آالت معدن

ــاز شــده اســت. ــورو آغ ــان و حــدوداً 6 میلیــون ی ــارد توم 300 میلی
ــک  ــا ی ــا ب ــد م ــی کن ــتفاده م ــا اس ــوژی روز دنی ــرح از تکنول ــن ط ــع ای در  واق
شــرکت معتبــر اروپایــی مذاکــره کردیــم قــرار داد بســتیم و موفــق شــدیم عــالوه 
بــر انتقــال خــط تولیــد تکنولــوژی ) ایــن تکنولــوژی خیلــی مهــم هســت( آن را 

کــه دســت چنــد کشــور صنعتــی بیشــتر نیســت  در اختیــار بگیریــم .

بــه همیــن جهــت مذاکــرات زیــادی داشــتیم هزینــه هــای زیــادی داشــتیم کــه 
ــور  ــل کش ــم و داخ ــت کنی ــوژی را دریاف ــا تکنول ــم از آنه ــه بتوانی ــن زمین در ای

عزیزمــان بیاوریــم کــه امیدواریــم ســریعتر هــم انجــام شــود.
 حمایت های دکتر پورابراهیمی 

در کوتاه تر شدن مراحل بروکراسی

تقریبــا در اوایــل ســال 98 مــن مفتخــر شــدم خدمــت آقــای دکتــر پورابراهیمــی 
)نماینــده مــردم کرمــان و راور و رئیــس کمیســیون اقتصــادی مجلــس(  رســیدم 
ــا  ــح دادم و ایشــان ب ــرای ایشــان توضی ــل ب ــه صــورت مفصــل و کام طــرح را ب
ذکاوت و تخصصــی کــه در امــور اقتصــادی دارنــد از ایــن طــرح اســتقبال کردنــد 
و در خیلــی مــوارد مختلــف شــرکت را کمــک کردنــد ســال 98 بــود کــه شــرکت 
ــا حضــور آقــای دکتــر پــور ابراهیمــی، جنــاب  کلنــگ زنــی را آغــاز کــرد کــه ب
ــدن(و همینطــور  ــک صنعــت و مع ــرم بان ــل محت ــری )مدیرعام ــر مه ــای دکت آق
ــر  ــان وزی ــام ایشــان، معاون ــم مق ــای عســکری  قائ ــای مربوطــه و آق ــت ه معاون
صنعــت، شــهردار راور و فرمانــدار راور، معاونیــن اســتاندار کرمــان و آقــای 
موحــدی )مدیــر هماهنگــی پــروژه( و ... ایــن کار انجــام شــد کــه از آن تاریــخ هــر 
روز خــود بنــده و یــا پرســنل  شــرکت وقــت زیــادی بــرای ایــن پــروژه گذاشــتند 

و همچنــان پیگیــر آن هســتیم. 
ــا  ــازی( وجــود دارد ب متأســفانه در کشــور مــا خیلــی بروکراســی اداری )کاغــذ ب
توجــه بــه اینکــه حمایــت مســئولین بــا مــا بــوده و نــگاه مثبــت  بــه ایــن پــروژه 
ــه اقتصــاد شــهر راور  ــه عنــوان یــک طــرح ملــی داشــتند کــه واقعــاً خیلــی ب ب
ــد پیشــرفت  ــه بای ــان ک ــا آنچن ــد ام ــی کن ــان و کشــور کمــک م و اســتان کرم
ــت و از  ــی گرف ــورت م ــدی ص ــه کن ــی ب ــا خیل ــده  و کاره ــام نش ــرد انج میک
ــران ارشــد اســتان  ــه مدی ــه البت ــاد ک ــی افت ــر م ــا عقــب ت ــدی م ــه زمانبن برنام
حمایــت مــی کننــد اّمــا بــاز هــم مشــکالت اداری کار وجــود دارد . در عیــن حــال 
مــا پروســه هــای مختلفــی را پشــت ســر گذاشــتیم مدیــران در بانــک صنعــت و 
معــدن، در ســازمان صمــت، در شــرکت شــهرک هــای  صنعتــی همــکاری خوبــی 
در خصــوص اخــد مجــوز و طــی پروســه هــا داشــتیم کــه بحمــدا.. توانســتیم بــا 

بانــک صنعــت و معــدن قــرار داد مشــارکت مدنــی امضــا کنیــم .

 )OTR( طرح روکش الستیک 
در راستای اقتصاد مقاومتی کشور 

ــی  ــاد مقاومت ــوص اقتص ــرح در خص ــن ط ــی ای ــواد: ویژگ هفت
ــت ؟ چیس

در راســتای اقتصــاد مقاومتــی کشــور طــرح روکــش الســتیک هــا )OTR( خیلی 
ــذاری  ــرمایه گ ــان س ــارد توم ــال 300 میلی ــا عم ــون م ــت،  چ ــی اس ــرح خوب  ط
مــی کنیــم و) حــدود 6 میلیــون یــورو(و تقریبــا  ده میلیــون یــورو از خــروج ارز در 

هــر ســال  جلوگیــری مــی کنیــم کــه در نــوع خــود بــی نظیــر اســت .
هفتواد: با توجه به اینکه شهرستان راوردر شمال استان مد نظر 
احداث این کارخانه بوده است با چه مشکالتی روبرو بوده اید؟

زیــر ســاخت هــای شــهر راور آنچنــان قــوی نیســت  و مــا االن معضــل در نیــروی 
کار )حتــی غیــر ماهــر( و شــرکت متخصــص داریــم .

ــه را  ــر20 شــرکت مذاکــره کردیــم  کــه عملیــات ســاختمانی کارخان ــغ ب مــا بال
انجــام دهنــد کــه از ســاخت ماشــین آالت عقــب نمانیــم ولــی در حــال حاضــر 
ــه رو  ــا مشــکل روب ــه دلیــل عــدم کــم کاری شــرکت هــا در اســتان کرمــان ب ب
ــه  ــا هیــچ شــرکتی در اســتان کرمــان ب ــم کــه  عمــال مــا نتوانســتیم ب شــده ای
توافــق برســیم و قــرار داد ببندیــم کــه ایــن یــک معضــل  بــوده بــرای احــداث 
کارخانــه مــد نظــر مــا .اّمــا امیدواریــم کــه ایــن معضــل را حــل کنیــم .حتــی ایــن 
راهــکار هــم بــه ذهنمــان رســید کــه علــی رغــم میــل باطنــی خودمــان کارهــای 
ــی  ــم  ول ــه از کار عقــب نمانی ــم ک ــه را شــروع کنی ــات ســاختمانی کارخان عملی
امیدواریــم بــه آنجــا نرســیم و  بتوانیــم بــا دو یــا ســه شــرکت قــرار داد منعقــد 

کنیــم کــه بتواننــد کارهــای عملیاتــی ســاختمان را اجرایــی کننــد .
ــک  ــیار کم ــه بس ــهر راور و منطق ــاد ش ــه اقتص ــم ب ــه ه ــاخت کارخان ــرا  س زی
ــد شــد  ــادی مشــغول خواهن ــر زی ــر ماه ــر و غی ــروی کار ماه ــرد و نی خواهــد ک
عــالوه بــر آن راه انــدازی کارخانــه نیــز بــه اقتصــاد شهرســتان کمــک مــی رســاند 
در حــدود800 نفرمســتقیم و غیــر مســتقیم کمــک بــه اشــتغال زایــی مــی کنــد و 
در واقــع چراغــی بــرای آینــده شهرســتان راور روشــن مــی شــود کــه بــه اقتصــاد 

راور  و کشــور عزیزمــان کمــک بزرگــی خواهــد شــد .
ــاختمانی  ــای س ــرکت ه ــکاری ش ــدم هم ــا ع ــا ب ــواد: آی هفت
ــش  ــا پی ــرای مجوزه ــکلی ب ــداده و مش ــت ن ــان را از دس زم

ــد؟  ــی آی نم
بلــه  در واقــع همــه مجــوز هــا و  تاییدیــه هــای کــه گرفتــه ایــم زمــان محــدود 
دارنــد و مــا بایــد بتوانیــم در ایــن زمــان محــدود الاقــل فعالیــت هایمــان را شــروع 
ــه خطــر  ــان  ب ــاختار و زحماتم ــد کل س ــاق نیافت ــه اتف ــن قضی ــر ای ــم و اگ کنی

مــی افتــد کــه بایــد هــر چــه زودتــر ایــن مشــکالت راهبــردی را رفــع کنیــم تــا 
بتوانیــم ایــن طــرح را بــه ســرانجام برســانیم 

هفتــواد: پیشــنهاد شــرکت آریــا چیســت  و چــه درخواســت از 
مدیــران اســتان داریــد؟

جنــاب آقــای اســتاندار کرمــان، جنــاب آقــای دکتــر پــور ابراهیمــی کــه همیشــه 
یــاور ایــن طــرح  بــوده انــد خیلــی میتواننــد در ایــن زمینــه هــم بــه یــاری مــا 
بیاینــد و البتــه بــا آقــای مهنــدس گلســتانی )ریاســت محتــرم نظــام مهندســی 
ســاختمان اســتان کرمــان( نیــز مذاکراتــی شــده اســت  و ایشــان قــول مســاعد 

دادنــد کــه امیدواریــم ســریعتر عملیاتــی شــود . 

 )OTR( به صرفه بودن  الستیک های 
برای شرکت های معدنی

هفتواد: این الستیک های )OTR(چه ویژگی هایی دارند؟ 
الســتیک هــای معدنــی خیلــی گــران قیمــت هســتند از حلقــه ای در حــدود 10 
ــه طــور  ــا حــدود 45 هــزا دالر قیمــت هــر حلقــه اســت .  یعنــی ب هــزار دالر ت
ــون  ــارد و 500 میلی ــی در حــدود 1 میلی ــنگین معدن ــک ماشــین س متوســط ی
ــد  ــد دارن ــر مفی ــاه عم ــدود 8 م ــا ح ــتیک ه ــن الس ــتیک دارد و ای ــان الس توم
ــا را  ــتیک ه ــن الس ــی  ای ــای صنعت ــور ه ــوند در  کش ــه ش ــد دور انداخت  و بای
ــک  ــت( و در ی ــان هس ــد نظرم ــا م ــه م ــبیه آنچ ــه ) ش ــد در کارخان ــی آوردن م
ــد  ــی کنن ــدد م ــذاری مج ــش گ ــا را روک ــتیک ه ــن الس ــده ای ــه پیچی پروس
)OTR( و ایــن تایــر هــا مثــل تایــر نــو قابــل اســتفاده مــی شــوند . ایــن بــرای 
ــی  ــه بســیار کمــک م ــه هزین ــت اســت و ب ــز اهمی ــی حائ ــده خیل مصــرف کنن
کنــد چــون در همــه شــرکت هــای معدنــی کــه فعالیــت مــی کننــد الســتیک و 

ــم اســت . اســتهالک الســتیک بســیار مه
هفتواد: چند بار می شود یک الستیک را روکش کرد ؟

بــه شــرایط تایــر بســتگی دارد و بیــن 1 تــا 3 بــار میشــود ایــن کار را انجــام داد 
ــه :  ــوزی داریــم  در همــه معــادن از جمل ــه ایــن تکنول  مــا خیلــی نیــاز مبــرم ب
گل گهــر، مــس سرچشــمه، چــادر ملــو و ... کوهــی از الســتیک هــای فرســوده 
بــدون مصــرف دارنــد بالاســتفاده کــه معضــل زیســت محیطــی هــم ایجــاد کردند  
چــون بیــن هشــتصد تــا هــزار ســال طــول میکشــد تــا تجزیــه بشــوند عــالوه بــر 
ــی را  ــر زمین ــای زی ــد و آب ه ــی رون ــی شــود م ــا جــدا م ــه از آنه ــی ک آن ذرات

هم آلوده می کنند.
ــه  ــرای احــداث کارخان ــواد: چــه شــد  شهرســتان راور را ب هفت

ــد ؟ روکــش الســتیک انتخــاب کردی
درواقــع مــا دو گزینــه بــرای انتخــاب و مــکان یابــی کارخانــه داشــتیم )ســیرجان 
و راور(  کــه مــا هــر دو را موقعیــت ســنجی ومطالعــه کردیــم کــه  بــا یــک امتیــاز 
ــاب  ــتان راور انتخ ــر شهرس ــا در آخ ــد اّم ــرار گرفتن ــی  ق ــکان یاب ــاوی در م مس
ــه ویژگــی هــای شهرســتان راور کــه یــک شهرســتان  ــا توجــه ب کردیــم. زیــرا ب
کمتــر برخــوردار هســت و خیلــی کارخانــه و صنایــع بــه ایــن شهرســتان احــداث 
نشــده کــه میشــود گفــت مــا اولیــن کارخانــه صنعتــی هســتیم کــه در شــهرک 
ــا  ــان م ــران در کرم ــی مدی ــا راهنمای ــکار مــی شــود و ب صنعتــی راور مشــغول ب
تصمیــم گرفتیــم ایــن طــرح را در راور  بــا توجــه بــه ویژگــی هــای آن انتخــاب 

کردیــم . 
 شوک ارزی و چند برابر شدن هزینه ها 

هفتواد: تحریم ها ناامیدتان نکرد ؟
در ایــن یکســال و نیــم کــه از آغــاز کلنــگ زنــی گذشــته اســت خیلــی مشــکالت 
زیــادی را پشــت ســر گذاشــتیم و یکــی از بزرگتریــن معضالتــی کــه ایــن طــرح 
داشــت شــوک ارزی بــود کــه بــه شــرکت و  بــه شــریک تجــاری شــرکت  )بانــک 
صنعــت و معــدن( وارد شــد کــه طــی ایــن شــوک  عمــال از صــد میلیــارد تومــان 
بــه حــدود ســیصد میلیــارد تومــان ارتقــا هزینــه پیــدا کردیــم و  شــرکت  )چــون 
خصوصــی اســت( تامیــن ایــن مبلــغ و ایــن اختــالف هزینــه بــرای آن کار آســانی 
ــران اقتصــادی توانســتیم  ــد و لطــف مدی ــت خداون ــا عنای ــه الحمــدا... ب ــود ک نب
مشــکالت را پشــت ســر بگذاریــم و مــا مُصمــم هســتیم کــه ایــن طــرح را هــر 
چــه ســریعتر شــروع کنیــم .بــه همیــن جهــت از ابتــدای ســال 2021 مــا حــدود 
650 هــزار یورو)حــدود 20 میلیــارد تومــان( بــه ماشــین ســازها پرداخــت کردیــم 
)طــرف هــای خارجــی( کــه افزایــش قیمــت ندهنــد و مــا بایــد هــر چــه ســریعتر 
مذاکــرات خودمــان را شــروع کنیــم و امیــدوارم آنهــا هــم ســاخت خــط تولیــد را 
شــروع کننــد تــا بتوانیــم انشــاا... ظــرف مــدت دو ســال  خــط تولیــد را بســازیم.

زیــرا خــط تولیــد بزرگــی اســت و تکنولــوژی باالیــی  دارد و حتــی شــرکت هــا 
ــد از همیــن دســتگاه و  ــن و میشــلن فرانســه دارن بزرگــی مثــل برجســتون  ژاپ
ــع  ــد،  طــرح در واق ــم اســتفاده مــی کنن ــا ســفارش دادی ــی کــه م ماشــین آالت
طــرح بــزرگ ملــی اســت و انشــاا... بتوانیــم بــا راه انــدازی ایــن طــرح بــه اقتصــاد 

راور، کرمــان و کشــور کمــک کنیــم . 
هفتواد: این طرح چند فاز دارد ؟

بســتگی بــه زیــر ســاخت هــای راور دارد در ایــن طــرح دو فــاز دیگــر پیــش بینــی 
شــده اســت کــه  یــک فــاز آن روکــش الســتیک هــای کامیونــی و ماشــین هــای 
بــزرگ معدنــی اســت و فــاز بعــدی هــم بازیافــت تایــر هــای فرســوده اســت .کــه 
همــه تمهیــدات در ایــن طــرح دیــده شــده اســت کــه نیــاز دارد شــرایط محیــا 

شــود تــا بــه مراحــل عملیاتــی بعــدی هــم برســیم .
هفتــواد : آقــای دکتــر امیــری از اینکــه وقــت تــان را در اختیــار 
ــد  ــی داری ــه پایان ــر نکت ــگزارم، اگ ــد سپاس ــرار دادی ــا ق م

ــد ؟ بفرمایی
در پایــان ضمــن تشــکر ویــژه از آقــای دکتــر پــور ابراهیمــی کــه اگر پشــتیبانیهای 
ایشــان نبــود مــا همچنــان بایــد روی مراحــل  بروکراســی )کاغــذ بــازی( در جــا 
میزدیــم  شــاید ســه ســال دیگرطــرح  روی همیــن مرحلــه ای کــه االن هســتیم 
ــائل  ــه مس ــه ب ــی ک ــه و تخصص ــگاه  تیزبینان ــه ن ــه ب ــا  توج ــت و ب ــرار داش ق
اقتصــادی دارنــد دلســوزانه و مجدانــه  بــرای اســتان کرمــان فعالیــت مــی کننــد. 
توقــع داریــم ســایر مدیــران ارشــد اســتان کرمــان نیــز در جهــت هــر چه ســریعتر 
بــه بهــره بــرداری رســانیدن ایــن کارخانــه ی مهــم در شــرایط اقتصــاد مقاومتــی 
جــدی تــر در کنارمــان باشــند. و جــا دارد از آقــای موحــدی )مدیــر هماهنگــی 
پــروژه(  کــه بــا تــالش هــای شــبانه روزی در کنــار مــا هســتند نیــز صمیمانــه 

تشــکر کنــم .
گفت و گو از : محمد حسنی سعدی 

مهنــدس غالمعلــي رخشــاني مهــر معــاون هماهنگــي توزیــع 
ــه   ــرد ک ــان ک ــر اذع ــبکه خب ــا ش ــو ب ــت وگ ــر در گف توانی
ــا در انتظــار تابســتان ســختي نیســتیم بلکــه مــي دانیــم  م
تابســتان بســیار ســختي پیــش رو داریــم چــرا کــه  شــاهد 
ــش  ــل کاه ــه دلی ــور ب ــدهاي کش ــر س ــدید ذخای ــت ش اف

ــا هســتیم .  ــي ه بارندگ
ــش  30  ــاهد کاه ــال ش ــرد: امس ــح ک ــر تصری ــاني مه رخش
ــوع  ــن موض ــه همی ــتیم ک ــا هس ــارش ه ــدي ب ــا 35 درص ت
باعــث شــده تــا بــه همیــن مقــدار نیــز از ظرفیــت تولیــد برق 

ــد. ــي کاهــش یاب ــرق آب نیــروگاه هــاي ب
معــاون هماهنگــي توزیــع توانیــر در پاســخ بــه ایــن کــه آیــا 

تابســتان ســختي را پیــش بینــي مــي کنیــد، تاکیــد کــرد: 
تابســتان امســال ســخت نیســت، بســیار ســخت اســت چــرا 
ــدن  ــر ش ــا و محدودت ــي ه ــش بارندگ ــر کاه ــالوه ب ــه ع ک
اســتفاده از پتانســیل نیــروگاه هــاي بــرق آبــي، شــاهد 
افزایــش دمــا، شــرایط کرونایــي کشــور، اســتفاده غیرمجــاز از 
بــرق بــراي اســتخراج رمــز ارز و... هســتیم کــه همگــي باعــث 
شــده تــا تــراز تولیــد و مصــرف بهــم خــورده و منفــي باشــد.

ــات  ــا و اقدام ــه ه ــد برنام ــه نیازمن ــن ک ــد برای ــا تاکی وي ب
فراگیــر بــراي مدیریــت بــار تابســتان هســتیم، افــزود: 
درراســتاي اقدامــات فراگیــر  و در قــدم نخســت، بــه مبــازه 
ــا رمــز ارزهــاي غیرمجــاز رفتــه ایــم و تمــام تــالش خــود  ب
را بــراي جمــع آوري مراکــز و دســتگاه هایــي کــه در منــازل 
ــرق غیرمجــاز  ــه شــده و از ب ــکار گرفت ــردي ب ــه صــورت ف ب
بــراي اســتخراج رمــز ارز اســتفاده مــي کننــد، بــکار خواهیــم 

ــت.  گرف
ــز  ــه خی ــاط حادث ــرق نق ــرد: ب ــد ک ــال تاکی ــن ح وي در عی

ــد. ــد ش ــل  نخواه تعدی
ــیل  ــه پتانس ــن ب ــر همچنی ــع توانی ــي توزی ــاون هماهنگ مع
ــرف  ــش مص ــز در کاه ــي نی ــاي دولت ــتگاه ه ادارات و دس
پرداخــت و اظهارداشــت: امســال بــراي نخســتین بــار، 
ــرق مصرفــي  ــد کــه ب دســتگاه هــاي اداري موظــف شــده ان
ــزان  ــش و می ــاعات اداري  کاه ــد در س ــود را  50 درص خ
مصــرف بــرق خــود را در ســاعات غیــراداري بــه 10 درصــد 

ــانند. برس
ــه  ــن گون ــام ای ــرورت انج ــه ض ــاره ب ــا اش ــر ب ــاني مه رخش
ــراي گــذر از پیــک  کارهــا و اجــراي چنیــن برنامــه هایــي ب
تابســتان گفــت:  در همیــن فروردیــن مــاه، شــاهد افزایــش 
5درجــه اي دمــاي هــوا و 22درصــدي مصــرف بــرق بودیــم 

ــود. ــوع خــود بــي ســابقه ب کــه در ن
وي ورود زودهنــگام چــاه هــاي کشــاورزي بــه مــدار مصــرف 
ــاال  ــل ب ــر دالی ــع را از دیگ ــرق صنای ــرف ب ــش مص و افزای
ــح  ــال تصری ــن ح ــت و در عی ــرق  دانس ــرف ب ــن مص رفت
کــرد: هــر یــک درجــه افزایــش دمــاي هــوا، افزایــش حداقــل 
یکهــزار مگاواتــي مصــرف بــرق را در کشــور بــه دنبــال دارد .
ــه  ــه ب ــا توج ــا ب ــه آی ــش ک ــن پرس ــا ای ــه ب وي  در مواجه
ایــن شــرایط ســخت، در تابســتان دچــار خاموشــي خواهیــم 
شــد یــا خیــر؟ پاســخ داد: از آنجــا کــه 24 هــزار مــگاوات از 
مصــرف 60 هــزار مگاواتــي بــرق کشــور در اوج تابســتان بــه 
سیســتم هــاي سرمایشــي اختصــاص دارد، در صورتــي کــه 
ــاي گازي  ــه کولره ــم درج ــه تنظی ــا دو نکت ــترکان تنه مش
ــي را در  ــد کولرهــاي آب روي عــدد 24 و اســتفاده از دور کن
نظــر داشــته باشــند و بــه آن عمــل کننــد، دچــار خاموشــي 

نخواهیــم شــد.
معــاون هماهنگــي توزیــع توانیــر همچنیــن بــه ســایر 
نیــز  تابســتان  در  بــرق  مدیریــت مصــرف  راهکارهــاي 
وســایل  از  نکــردن  اســتفاده  اظهارداشــت:  و  پرداخــت 
پرمصــرف برقــي در ســاعات هــاي گــرم روز و بــکار گرفتــن 
ایــن دســتگاه هــا در ســاعت هــاي پایانــي شــب یــا ابتدایــي 
صبــح و بهــره گیــري از نــور طبیعــي روز را از دیگــر عوامــل 
ــد در  کاهــش مصــرف بــرق  مهمــي برشــمرد کــه مــي توان

ــد. ــر باش ــیار موث بس

 معاون هماهنيگ توزيع توانري : معاون هماهنيگ توزيع توانري :

اتبستان امسال سخت نيست، بسيار سخت است اتبستان امسال سخت نيست، بسيار سخت است 
به میزبانی شرکت معدنی و صنعتی گل گهر؛

  نشست شورای فرهنگ عمومی 
شهرستان سیرجان برگزار شد

نشســت شــورای فرهنــگ عمومــی شهرســتان 
ــی و صنعتــی  ــی شــرکت معدن ــه میزبان ســیرجان ب
گل گهــر و بــا حضــور امــام جمعــه ســیرجان، 
ــری از  ــع کثی ــر و جم ــرکت گل گه ــل ش مدیرعام

ــد. ــزار ش ــط برگ ــران مرتب مدی
ــل  ــور بین المل ــی و ام ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
در  ســیرجان  جمعــه  امــام  گل گهــر،  شــرکت 
ــارک  ــاه مب ــل م ــه فضای ــاره ب ــا اش ــن نشســت ب ای
ــاه رحمــت، برکــت  ــارک رمضــان م ــاه مب گفــت: م
و معرفــت اســت و همــه می تواننــد از فضایــل ایــن 
ــا  ــد شــوند. ب ــدر بهره من ــاه خصوصــا شــب های ق م
ــن  ــرآن در ای ــه ق ــل ب ــر و عم ــرآن، تدبی ــالوت ق ت

ــض برســند. ــه فی ــاه ب م
حجت االســالم والمســلمین حســینی بــا اشــاره 
بــه تعییــن و تدویــن دوازده موضــوع در ایــن شــورا 
حــول محــور فرهنــگ و فرهنگ ســازی بــرای ســال 

ــی  ــی مصوبات ــگ عموم ــورای فرهن ــد در ش ــال جدی ــم در س ــزود: امیدواری ــر، اف ــرکت گل گه ــتمر ش ــای مس ــر از حمایت ه ــد و تقدی جدی
بگذرایــم کــه بــا عملی شــدن آنهــا تاثیــرات معنــوی و فرهنگــی خوبــی در شهرســتان شــاهد باشــیم.مدیرعامل شــرکت معدنــی و صنعتــی 
گل گهــر هــم در ایــن جلســه ضمــن گرامیداشــت مــاه مبــارک رمضــان گفــت: هماهنگــی شــرکت بــا شهرســتان را در دســتور کار گل گهــر 
ــا و  ــر حمایت ه ــی مدنظ ــگ عموم ــورای فرهن ــات ش ــرده ام. تصمیم ــه ک ــرکت توصی ــران ش ــه مدی ــواره ب ــم را هم ــن مه ــم و ای می دانی

ــود. ــد ب ــر خواه ــرکت گل گه ــای ش کمک ه
مهنــدس ایمــان عتیقــی بــه دوازده موضــوع تدویــن شــده در دســتور کار ســال جدیــد شــورای فرهنــگ عمومــی شهرســتان اشــاره کــرد و 
افــزود: در بســیاری از ایــن موضوعــات شــرکت گل گهــر می توانــد مشــارکت کــرده و در راســتای تحقــق آنهــا برنامــه داشــته باشــد. وی ادامــه 
داد: در حــوزه مســئولیت های اجتماعــی جــدای از اقدامــات قبلــی، در حــال تدویــن ســند چشــم انــداز ســه ســاله مســئولیت های اجتماعــی 

بــرای گل گهــر هســتیم کــه مســلما در ایــن راســتا اقدامــات خوبــی در چندمــاه آتــی  انجــام خواهــد گرفــت.


