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هفته ی وحدت

  گره دل
2

دکتر پورابراهیمی:

 اقتصاد گردشگری کرمان 
نیازمند بازنگری است

2

3

مدیرکل کمیته امداد استان کرمان خبر داد؛

توزیع بیش از دو میلیون 
و 500 هزار پرس غذای گرم 
میان نیازمندان در پویش 

ملی اطعام حسینی
2

دیدار رئیس انجمن کارگران ساختمان کشور 
با مدیر کل تامین اجتماعی استان کرمان

فرمانده سپاه اثرا... : 
مدیران ابید تحول خواه و حالل مشکالت مردم ابشند

2

3
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مرکز پژوهش های مجلس: 
تشکیل استان کرمان جنوبی به لحاظ 

قانونی و کارشناسی قابل توجیه نیست
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عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسالمی:

 ماندگاری واقعه 24 مهر در تاریخ انقالب، 
حاصل بصیرت مردم کرمان بود 

بنیـاد مسـکن انقاب اسـامی اسـتان کرمـان در نظـر دارد تهیـه مصالـح و اجرای 
پـروژه  واحدهـای مسـکونی به شـرح مندرج در جـدول ذیـل را از طریـق برگزاری 
مناقصـه عمومـی یـک مرحلـه ای )روش اول ( براسـاس مشـخصات فنـی منضم به 
اسـناد مناقصـه و در بسـتر سـامانه تـدارک الکترونیکی دولت )سـتاد ( به اشـخاص 
حقوقـی دارای گواهینامـه صاحیت پیمانکاری در رشـته سـاختمان و ابنیه پایه 5 به 
بـاال واگـذار نماید. ) به اسـتناد نامـه شـماره 203048 مـورخ 1400/5/04 رئیس امور 

فنـی و اجرایی ، مشـاورین و پیمانکاران سـازمان برنامه و بودجه کشـور سـقف ظرفیت ریالـی پیمانکاران 
پایـه 5 ابنیـه در سـال 1400 مبلـغ 276/790 میلیون ریال اعام شـده اسـت(

فراخوان مناقصه عمویم یک مرحله ای روش اول ) نوبت اول (فراخوان مناقصه عمویم یک مرحله ای روش اول ) نوبت اول (

هتیه مصالح و اجرای پروژه واحدهای مسکوینهتیه مصالح و اجرای پروژه واحدهای مسکوین
بنیاد مسکن انقالب اسالیم استان کرمان مهرماه بنیاد مسکن انقالب اسالیم استان کرمان مهرماه 14001400

روابط عمویم بنیاد مسکن انقالب اسالیم استان کرمان

شماره 
مناقصه

مدت 
اجرای 
پروژه

مبلغ تضمین 
شرکت در 

مناقصه )ریال(

برآورد اولیه 
براساس فهرست 

بهای پیه ابنیه سال 
1400)ریال(

محل 
اجرای 
پروژه 

مشخصات پروژه احداث 
واحدهای مسکونی  استان شهرستان ردیف

1400/17 15 ماه 	
5/006/000/000

	 	
100/112/743/954

 شهربابک
 روستای
 مهراباد

 اجرای 18 واحد مسکونی
  ویایی یک طبقه

 مهرآباد شهربابک تا
 پایان سفتکاری  ،اجرای
 نما و حصارکشی به متراژ

 1947/5 مترمربع

شهربابک کرمان 1

��  فراخوان مناقصه :

1 ـ نام فراخوان : عمومی	یک	مرحله	ای	)روش	اول(.
2 ـ نــام و نشــانی دســتگاه مناقصــه گــزار :	بنیــاد	مســکن	انقــاب	اســامی	اســتان	کرمــان	واقــع	در	کرمــان،	انتهــای	خیابــان	

خواجــو	نبــش	ابــوذر.
3 ـ موضــوع مناقصــه :	اجــرای	واحدهــای	مســکونی	بــه	شــرح	جــدول	فــوق	براســاس	نقشــه	هــا	و	مشــخصات	فنــی	منضــم	بــه	

اســناد	مناقصــه	.
4 ـ مهلت دریافت اسناد	از	ساعت	13	ظهر	روز	سه	شنبه	1400/07/20		تا	ساعت	13	روز	سه	شنبه	1400/07/27

www.setadiran.ir	آدرس	به	دولت	الکترونیکی	تدارکات	سامانه	5 ـ محل دریافت اسناد :
6 ـ آخرین مهلت زمانی ارائه پیشنهادات توسط مناقصه گران :	تا	ساعت	13	روز	شنبه	1400/08/08

7 ـ تاریــخ و محــل بازگشــایی پــاکات : ســاعت	10	صبــح	روز	یکشــنبه	1400/08/09	در	محــل	دفتــر	امــور	قراردادهــای	بنیــاد	
ــه	معرفــی	نامــه	 ــا	ارائ ــه	آدرس	فــوق	)حضــور	یــک	نفــر	نماینــده	مناقصــه	گــران	ب مســکن	انقــاب	اســامی	اســتان	کرمــان	ب

کتبــی	در	جلســه	بازگشــایی	پــاکات	بامانــع	اســت(
8 ـ شــرایط مناقصــه گــران	کلیــه	شــرکتهای	)اشــخاص	حقوقــی	(	دارای	گواهینامــه	صاحیــت	پیمانــکاری	پایــه	5	و	باالتــر	در	
رشــته	ســاختمان	و	ابنیــه	از	ســازمان	مدیریــت	و	برنامــه	ریــزی	کــه	در	ســامانه	ســتاد	ثبــت	نــام	نمــوده	و	امضــای	الکترونیکــی	

دریافــت	کــرده	انــد	.	
9 ـ خریــد اســناد مناقصــه	بــا	پرداخــت	مبلــغ	2/000/000	)دومیلیــون	ریــال(	از	طریــق	درگاه	تعییــن	شــده	در	ســامانه	ســتاد	
ــرای	مناقصــه	گــران	امــکان	پذیــر	 ــام	بنیــاد	مســکن	انقــاب	اســامی	اســتان	کرمــان	ب ــه	ن ــه	حســاب	0105841897001	ب ب

مــی	باشــد	.
10 ـ 	ضمنــا	جهــت	کســب	اطاعــات	بیشــتر	مــی	توانیــد	بــا	شــماره	تلفــن	32524896	دفتــر	امــور	نظــارت	و	ارزیابــی	مســکن	

شــهری	تمــاس	حاصــل	نمائیــد	.	
11 ـ	رعایــت	بخشــنامه	هــای	صــادره	از	ســوی	ســازمان	برنامــه	و	بودجــه	کشــور	در	خصــوص	ظرفیــت	نهایــی	پیمانــکاران	جهــت	
شــرکت	در	مناقصــه	از	ســوی	پیمانــکاران	الزامــی	اســت	.)پیمانــکاران	در	هنــگام	شــرکت	در	مناقصــه	بایــد	دارای	ظرفیــت	خالــی	

تعــدادی	و	ریالــی	باشــد(

َایَن ُمِعز ُاالولِیاءَایَن ُمِعز ُاالولِیاء

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

هر صبح جمعه ساعت هر صبح جمعه ساعت 66  
حسینیه ثارا... کرمان

انتـشار فـراخـوان:
از یک شنبه 18 مهرماه 1400

آخرين فرصت ارسال ايده ها:
5 آبــان مـــاه 1400

داوری و انتخاب ايده های برتر: 
از 6 آبان ماه به مدت یک هفته

اعــــالم نــتـــايـــج:
متعاقبـاً اعــالم خواهـد شد

عالقمنـدان و ایـده پـردازان عزیز بدون محدویت سـنی و 
بـا در نظر گرفتن محورهای جشـنواره خالصـه ای از طرح 
پیشـنهادی خـود شـامل بیـان ایده خالقانـه، مزایـای آن و 
کاربـرد در حـد پیشـیگری آسـیب هـای اجتماعـی طبـق 
برنامـه زمانی جشـنواره به صندوق  پسـتی 78185/111 و یا 

بـه شـماره واتـس آپ 09130633676 ارسـال نمایند. 

به ايده های برگزيده 
جوايز نفیسی اهداء می گردد. 
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                                                         گره دل
اندیشه ام عاجز از منزلت و مقامش دلم گره خورده به )حاج قاسم( و مرامش  

تالش و همتش بر قدرت برای مردم قاسم در اندیشه ی عزت برای مردم  
که در عمل بوده چون چراغ راه ملت )خودباوری( خواسته بر فکر و نگاه ملت  
در راه اعتقادات ناب و ویژه جان داد سرمایه اش بوده جان در راه آرمان داد  

جام )وصال حق( را با معرفت سرکشید تجارتش با خدا به )سود( و )مقصود( رسید 
بوده و هست و باشد جانش کنار مردم معتقدم که روحش ناظر به کار مردم  

غالمحسین رضایی - نقاش

                                                   گرد مرگ
راه تنفس بشر را ببست بشکند این پای )کرونا(ی مست  

شب را نموده چیره بر سفیدی پاشیده گرد مرگ و ناامیدی  
چتر عزا بر همه جا کشیده عفریته ای درد و بال دمیده  

که مردگان را به صفوف کشانده فرصت دفن مردگان نمانده  
دوا به دست خالق دو جهان بشر به درمان بال ناتوان   

که شده مشکالت، حجیم و پروار یارب بال را ز جهان تو بردار  

غالمحسین رضایی - نقاش

فرمانده سپاه ثارا... : 
مدیران باید تحول خواه و 
حالل مشکالت مردم باشند

 

ســردار حســین معروفــی در آییــن اختتامیــه پنجمیــن 
جشــنواره رســانه ای ابــوذر کرمــان گفــت:  مکتبــی، انقالبــی 
ــب حــاج  ــران مکت ــودن ســه ویژگــی طــراز مدی ــی ب و مردم
قاســم ســلیمانی اســت و بایــد بــه جــوان هــا بگوییــم 
کــه گام دوم انقــالب اســالمی بــر عهــده شــما اســت.
ــی محافظــه کار نمــی  ــر مکتب ــه مدی ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
ــد و  ــد باش ــواه بای ــول خ ــی تح ــر انقالب ــزود: مدی ــود اف ش
لبــاس و مــکان برایــش مهــم نیســت بــه همیــن دلیــل اســت 
ــان  ــی نعمت ــردم ول ــد م ــی فرماین ــام )ره( م ــه حضــرت ام ک
ــا  ــد ب ــران بای ــا باشــیم و مدی ــد خــادم آنه ــا هســتند و بای م
صداقــت، حــالل مشــکالت مــردم باشــند و کار را بــرای خــدا 

ــد. انجــام دهن
ســردار معروفــی تصریــح کــرد: در اســتانی کــه بهشــت 
دارد،  کشــاورزی  محصــوالت  بهتریــن  و  اســت  معــادن 
مدیریــت تقســیم عدالــت و ثــروت درســت نبــوده چــون نــگاه 
ــوده  ــن ســال مســئول ب ــردی کــه چندی ــم، ف سیاســی کردی
مــی گویــد زیبنــده اســتان کرمــان نیســت کــه فقــر داشــته 
ــد؟ ــی کردی ــه م ــدت چ ــن م ــما در ای ــید ش ــد پرس ــد، بای باش
 وی بیــان کــرد: ملــت و کشــور مــا بــه برکــت دیــن، 
 ائمــه )ع(، شــهیدان، عاشــورا اقتــدار کردنــد، برخی کشــورها و 
دولــت هــا بــا ســقوط یــک هواپیمــا سیســتم شــان فــرو مــی 
ــی  ــمن نم ــتحکام دارد و دش ــالمی اس ــول اس ــا اص ــزد، ام ری

ــد آن را شکســت دهــد. توان
فرمانــده ســپاه ثــارا... اســتان کرمــان افــزود: اصحــاب رســانه  
مطالبــه گریشــان عاقالنــه، بــا مصلحــت، بــه حــق و منطقــی 
ــردم  ــه م ــت ب ــرای خدم ــب را ب ــام جوان ــد تم ــد و بای باش

ــر اســت.    ــه بســیار موث ــن زمین ســنجید و رســانه در ای
ســردار معروفــی بــا بیــان اینکــه مطالبــه گــری بایــد توســط 
ــق و  ــه ح ــه ب ــالم، مطالب ــا س ــرد، ام ــورت گی ــا ص ــانه ه رس
ــام  ــم تم ــعی کنی ــم و س ــه دهی ــد و راه کار ارائ ــی باش منطق

ــم. ــردم ســوق دهی ــه م ــه ســمت خدمــت ب ــوان را ب ت
وی بیــان کــرد: برانگیختــه کــردن همــه بــه ســوی خدمــت 
ــه  ــم ب ــام ندهی ــر انج ــه اگ ــت ک ــانه اس ــردم  کار رس ــه م ب

ــم. ــرر زده ای ــالب ض انق
وی تاکیــد کــرد: مــا ملتــی مظلومیــم امــا ضعیــف نیســتیم و 
خــدا را شــاکریم کــه بــه برکــت پیامبــر و انقــالب و امامیــن 
انقــالب و شــهدا و خاصــه شــهید ســلیمانی امــروز  یــک ملــت 

هوشــمند و بــروز هســتیم.

پنجمین جشنواره رسانه ای 
ابوذر کرمان 

به کار خود پایان داد
 

پنجمیــن جشــنواره رســانه ای ابــوذر کرمــان بــا معرفــی و 
تجلیــل از برگزیــدگان بــه کار خــود خاتمــه داد. 

ــه  ــن اختتامی ــان در آیی ــتان کرم ــانه اس ــیج رس ــئول بس مس
ــب  ــت مکت ــا محوری ــوذر ب ــانه ای اب ــنواره رس ــن جش پنجمی
ــار  ــا انتش ــت: ب ــلیمانی گف ــم س ــاج قاس ــهید ح ــپهبد ش س
فراخــوان پنجمیــن جشــنواره رســانه ای ابــوذر ۱۵۰ اثــر بــه 
دبیرخانــه ایــن جشــنواره ارســال شــد کــه ۲۲ اثــر در هفــت 
بخــش خبــر، گــزارش، تیتــر، ســرمقاله، یادداشــت، گرافیــک و 

ــز رتبــه شــدند. موشــن و کلیــپ حائ
ــانه ای  ــم رس ــنواره پنج ــتر جش ــزود: پوس ــی اف ــن رجای امی
ابــوذر در اســتان کرمــان همزمــان بــا ســالروز شــهادت حــاج 
ــه  ــا ب ــد، ام ــی ش ــته رونمای ــال گذش ــلیمانی در س ــم س قاس
ــی  ــا، معرف ــروس کرون ــیوع وی ــی از ش ــکالت ناش ــل مش دلی

ــد. ــام ش ــر انج ــا تاخی ــدگان آن ب برگزی
وی بیــان کــرد: از پوســتر ششــمین جشــنواره ابــوذر کرمــان 
نیــز در هفتــه گذشــته رونمایــی شــد کــه مهلــت ارســال آثــار 
بــه دبیرخانــه ایــن جشــنواره تــا ۱۴ دی مــاه اســت و اختتامیه 

نیــز ۱۰ بهمــن برگــزار مــی شــود.
مســئول بســیج رســانه اســتان کرمــان بــا اشــاره بــه اهمیــت 
جایــگاه و نقــش رســانه در تنویــر افــکار عمومــی تاکیــد کــرد: 
بــا تمــام تــوان در خدمــت اصحــاب رســانه ایــن اســتان بــرای 
انجــام رســالت هــا در چارچــوب توصیــه هــای مقــام معظــم 

رهبــری هســتیم.
آییــن اختتامیــه پنجمیــن جشــنواره رســانه ای ابــوذر کرمــان 
ــی  ــان و جمع ــتان کرم ــارا... اس ــپاه ث ــده س ــور فرمان ــا حض ب
از مســئوالن و اصحــاب رســانه و مطبوعــات در فرهنگســرای 

دفــاع مقــدس کرمــان برگــزار شــد.
ــنی خبرنــگار و دبیــر خبــر  در ایــن آییــن از نجمــه حس
ــی،  ــور اله ــر، منص ــش خب ــان در بخ ــا کرم ــزاری ایرن خبرگ
محمــد حســنی ســعدی، اللــه پرنــد افشــار بخــش یادداشــت، 
ســمیه صدیــق زاده، مریــم ســادات بهــادر، طاهــره بادامچــی 
گــزارش خبــری، حامــد شــجاعی، آمنــه شــهریارپناه، زینــب 
ــی اســدی، ســید مجتبــی  ــر، محمــد عل جــوادی بخــش تیت
میــر کمالــی، محمــد قاســمی بخــش موشــن گرافــی، یاســر 
ــس  ــش عک ــو بخ ــدی آبخ ــی، محمدمه ــال جناب ــور، مه علیپ
ــدوی  ــی مه ــش، مصطف ــرادی، حســین دان ــم م نوشــت، مری
بخــش کلیــپ هــای تصویــری؛ محمدصــادق طاهــری بخــش 
ــلیمانی  ــهید س ــژه ش ــی بخــش وی ــاا... میرافضل ــه و ماش مقال
و در بخــش تصویــری از معصومــه یحیــی زاده و حســین 

ــد. ــل بعمــل آم ــی تجلی ذوالعل
همچنیــن در ایــن آییــن از خانــواده شــهید حســن مصطفــوی 

از شــهدای بســیج رســانه اســتان کرمــان نیــز تجلیــل شــد.

******

دکتــر محمدرضــا پورابراهیمــی در آییــن گرامیداشــت روز 
ــه  ــاره ب ــا اش ــان ب ــی کرم ــاق بازرگان ــل ات ــگری در مح گردش
ــه  ــه اول واکسیناســیون کشــور علی ــان رتب ــتان کرم ــه اس اینک
ــه هــدف واکســینه شــدند  ــزود: ۶۵ درصــد جامع کروناســت اف
ــه  ــتان ب ــتین اس ــوان نخس ــه عن ــم ب ــی کنی ــی م ــش بین و پی

۹۰ درصــد برســیم و ســپس وارد هوشــمند ســازی شــویم و در 
ایــن زمینــه ارائــه خدمــات گردشــگری نیــز بــه واکسیناســیون 
ــاده  ــال آم ــور در ح ــت: کش ــود. وی اظهارداش ــی ش ــته م وابس
ــک ســطح  ــه ی ــود را ب ــده خ ــاه آین ــا ۲ م ــه ت ــدن اســت ک ش
ــا  ــان ب ــیر حرکتم ــاند و مس ــا برس ــا کرون ــه ب ــی در مقابل ایمن

ــود. ــی ش ــژه م ــیون وی ــل واکسیناس ــرای کام اج
ــت:  ــالمی گف ــورای اس ــس ش ــان و راور در مجل ــده کرم نماین
ــه شــرایط  پــس از واکسیناســیون از اواخــر امســال بازگشــت ب
قبــل را در گردشــگری شــاهد خواهیــم بــود کــه ظرفیــت هــای 
قبــل احیــا مــی شــود امــا نیــاز بــه اصــالح ســاختار در اقتصــاد 

ــم. گردشــگری داری
* سهم اقتصاد کرمان از گردشگری 

پایین تر از میانگین کشور
وی اضافــه کــرد: در وضعیــت فعلــی صنعــت گردشــگری 
ــهم  ــه س ــی ک ــور دارد در حال ــاد کش ــدک در اقتص ــهمی ان س
برخــی کشــورها تــا ۱۵ درصــد اســت؛ در کشــور مــا هدفگــذاری 
۶ درصــد بــوده امــا اکنــون معــادل یــک دوم آن محقــق شــده 

اســت.
دکتــر پورابراهیمــی گفــت: اســتان کرمــان بــا وجــود ظرفیتهــا و 
جاذبــه هــا ســهمی کمتــر از میانگیــن کشــور دارد زیــرا حجــم 

فعالیــت هــای دیگــر اقتصــادی اســتان بیشــتر اســت.
وی بیــان داشــت: سیاســتگذاری دولــت و عملیــات بخــش 
خصوصــی مــی توانــد بــه گردشــگری اســتان کمــک کنــد امــا 
دولــت منابــع و امــکان کار در حــوزه عملیاتــی را نــدارد. دکتــر 
ــه زیرســاختها  ــد ابتــدا ب دکتــر پورابراهیمــی تصریــح کــرد: بای
ــل آن در  ــرای تکمی ــی ب ــای خوب ــت ه ــرد و ظرفی ــه ک توج
ــا  ــپس ب ــذاری س ــدا هدفگ ــد ابت ــذا بای ــود دارد ل ــتان وج اس

ــم. ــق کنی ــان را محق ــد هدفم ــردی جدی رویک
* بارگاه سردار دل ها 

مسیر حرکت گردشگری کرمان را متحول کرد
نماینــده مــردم کرمــان و راور در مجلــس شــورای اســالمی در 
ــارگاه شــهید ســلیمانی گفــت:  ــه ظرفیــت ب ــا اشــاره ب ــه ب ادام
شــهادت ســردار دل هــا گردشــگری مقاومــت در اســتان کرمــان 
ــد تمامــی فضــای اســتان را تحــت  ایجــاد کــرده کــه مــی توان
تاثیــر قــرار دهــد؛ در شــرایط محدودیــت هــای کرونــا از حــدود 
۶۰ کشــور از مرقــد مطهــر شــهید حــاج قاســم ســلیمانی 
بازدیــد کردنــد و در صورتــی کــه شــرایط عــادی تــر شــود ایــن 

ــارگاه مســیر حرکــت مــا را متفــاوت مــی کنــد. ب
ــا  ــد گردشــگری دنی ــه برن ــد ب ــی توان ــان م ــه  داد: کرم وی  ادام
تبدیــل شــود در صورتــی کــه از ایــن فضــای اســتان اســتفاده 

کنیــم
دکتــر پورابراهیمــی افــزود: کرمــان رتبــه نخســت ثبــت جهانــی 

آثــار را در کشــور بــا هفــت اثــر دارد.
وی بــا بیــان اینکــه مدیریــت گلــزار شــهدا در کرمــان نیازمنــد 
تحــول اســت تاکیــد کــرد: بایدســاختاری در کنــار مجموعــه ای 

بــا تمامــی ظرفیــت هــا در ایــن منطقــه تعریــف شــود.
دکتــر پورابراهیمــی خاطرنشــان کــرد: پــروژه هتــل بــام کرمــان 
در کوه هــای صاحــب الزمــان بایــد انجــام شــود و توســعه یابــد 
ــد؛  ــی افزای ــر ضــرورت آن م ــزار شــهدا ب ــه گل ــرا نزدیکــی ب زی
در دوران کرونــا ســاخت زیرســاخت عقــب مانــده کــه نیازمنــد 

رویکــرد ملــی و اســتانی اســت.
ــالمی  ــورای اس ــس ش ــان و راور در مجل ــردم کرم ــده م نماین
ــه ســرمایه گــذاری در  ــد ب ــه من ــا عالق گفــت: بســیاری در دنی
بــارگاه ســردار دل هــا هســتند و بایــد بخــش هــای گردشــگری 
ــراث  ــط می ــه توس ــن منطق ــاختار در ای ــک س ــب ی را در قال

ــم ــف کنی ــی تعری فرهنگ
وی تاکیــد کــرد: مراکــز اقامتــی در حــوزه گردشــگری مشــمول 
قانــون مالیــات بــر ارزش افــزوده را بــه دلیــل اهمیــت در قانــون 
ــا  ــی ت ــز اقامت ــرای مراک ــده ب ــال آین ــه از س ــم ک ــاف کردی مع

ــال می شــود. ــتاره اعم ــای ســه س ــل ه هت

دکتر پورابراهیمی:  اقتصاد گردشگری کرمان نیازمند بازنگری است

ــی  ــراض برخ ــه اعت ــاره ب ــا اش ــان ب ــتاندار کرم اس
ــه  ــر این ک ــد ب ــا تاکی ــود، ب ــوق خ ــه حق ــران ب کارگ
ــت،  ــق اس ــده  به ح ــرح ش ــات مط ــیاری از مطالب بس
ــری  ــه مســائل کارگ ــد توجــه داشــت ک ــت: »بای گف
ــک از  ــر ی ــر ه ــت و اگ ــده اس ــیار پیچی ــور بس کش
ــکا  ــدون ات ــق و ب ــات دقی ــدون اطالع ــئوالن ب مس
بــه مبانــی بــه قانونــی بــه ایــن مســائل ورود کننــد، 
ممکــن اســت یــک اقــدام، مســائل متعــددی را بــرای 
ــتار ورود  ــن خواس ــد«.وی همچنی ــاد کن ــور ایج کش
نهادهــای امنیتــی بــرای شناســایی افــرادی شــد کــه 

از مطالبــات کارگــران، سوءاســتفاده می کننــد.
)ائمــه  روحانیــان  همایــش  در  زینی ونــد،  علــی 
و  تبلیــغ  راســتای  در  کرمــان  شــهر  جماعــات( 
ــرد:  ــان ک ــد، بی ــزار ش ــف برگ ــگ وق ــج فرهن تروی
ــی  ــوری اســالمی در عرصه های ــدس جمه ــام مق »نظ
پیشــرفت شــگفت انگیزی داشــته کــه دو حــوزه ی آن 

ــت«. ــت اس ــت و سیاس امنی
وی افــزود: »در منطقــه ی  پرتالطــم خاورمیانــه و 
کشــورهای اطــراف مــا کــه اتــاق فرمانشــان در جــای 
دیگــری اســت و هــر لحاظــه ارباب هایشــان اراده 
کننــد، آن کشــور بــه هــم می ریــزد، جمهــوری 
ــی  ــت داخل ــن امنی ــر تامی ــالوه ب ــران ع ــالمی ای اس

ــت«. ــذار اس ــز اثرگ ــه نی ــت منطق ــر امنی ــود ب خ
ــش عمــده ای از  ــرد: »بخ ــان ک زینی ونــد خاطرنش

ــرافزار و  ــردار س ــون س ــه ای مدی ــت منطق ــن امنی ای
ــت«. ــلیمانی اس ــم س ــاج قاس ــی ح ــار کرمان پرافتخ

ــه لحــاظ  ــوری اســالمی را ب ــان، جمه اســتاندار کرم
سیاســت نیــز از جملــه کشــورهای برجســته و الگــو 
ــالب  ــی انق ــاختارهای سیاس ــت: »س ــت و گف دانس
و  دولت هــا  جابه جایــی  انتخابات هــا،  اســالمی، 
ــل  ــه ذی ــی ک ــای مختلف ــای آن در گروه ه فعالیت ه
ــه  ــر والیت فقی ــری و چت ــم رهب ــام معظ ــر مق تدابی
فعالیــت می کننــد، در دنیــا منحصــر به فــرد اســت«.
ــوری  ــام جمه ــت نظ ــه راز موفقی ــان این ک ــا بی وی ب
ــت،  ــت اس ــی حکوم ــدل سیاس ــران، م ــالمی ای اس
اظهــار کــرد: »امــا در دو حــوزه ی اقتصــاد و فرهنــگ 
ــام معظــم  ــدی مق ــد و بعضــا گله من ــورد تاکی ــه م ک
ــد  ــالمی رش ــوری اس ــراز جمه ــت در ت ــری اس رهب

ــم«. نکردی
زینــی ونــد افــزود: »فرهنــگ ســطح جامعــه ی مــا بــا 
آنچــه در تــراز تعریــف قــرآن و کالم امــام و رهبــری 
داریــم، فاصلــه دارد و وقــف موضوعــی اســت کــه بــه 

هــر دو حــوزه ی اقتصــاد و فرهنــگ ارتبــاط دارد«.
ــد کنیــم و علــم و  وی ادامــه داد: »اگــر وقــف را مول

فنــاوری را بــه آن آوریــم بخشــی از اقتصاد و معیشــت 
ــف  ــازی وق ــم. در فرهنگ س ــل می کنی ــردم را ح م
ــه برکــت نظــام اســالمی  ــی کــه ب ــز از تریبون های نی

در اختیــار ماســت بایــد اســتفاده کنیــم«.
اســتاندار کرمــان در بخــش دیگــری از ســخنان 
ــت  ــد امنی ــت بای ــه حکوم ــه این ک ــا اشــاره ب خــود ب
ــت: »بســیاری از  ــد، گف ــت کن ــردم رعای ــوق م و حق
ــت  ــق اس ــران به ح ــده ی کارگ ــرح ش ــات مط مطالب
امــا بایــد توجــه داشــت کــه مســائل کارگــری کشــور 
بســیار پیچیــده اســت و اگــر هــر یــک از مســئوالن 
بــدون اطالعــات دقیــق و بــدون اتــکا بــه مبانــی بــه 
ــه ایــن مســائل ورود کننــد، ممکــن اســت  قانونــی ب
یــک اقــدام، مســائل متعــددی را بــرای کشــور ایجــاد 
کنــد«.وی همچنیــن بــر رســیدگی صحیــح و ســریع 
تاکیــد  کارگــری  جامعــه ی  درخواســت های  بــه 
ــژه و  ــای وی ــکیل کارگروه ه ــا تش ــزود: »ب ــرد و اف ک
ــران  ــا مدی ــر 3۰۰ ســاعت جلســه ب ــغ ب برگــزاری بال
قانونــی  حقــوق  تــا  می کنیــم  تــالش  مربوطــه 

ــم«. ــا پرداخــت نمایی ــه آن ه ــران را ب کارگ
ــران  ــالمی ای ــوری اس ــرد: »جمه ــان ک ــد بی زینی ون

ــران  ــرای کارگ ــت را ب ــته اس ــه توانس ــه ک آنچ
ــردی  ــچ ف ــه هی ــد دارد ک ــرده و تاکی ــاظ ک لح
نبایــد بــه حقــوق کارگــران دخالــت کنــد و در 
ایــن رابطــه بایــد توجــه داشــت کــه دولــت داور 
اســت و  بایــد بیــن  کارگــر و کارفرمــا بــه شــکلی 
ــع  ــک تضیی ــچ ی ــوق هی ــه حق ــد ک ــدام کن اق

نشــود«.
وی یــادآور شــد: »برخــی کارگــران بــه حقــوق 
ــا  ــت ب ــا در نهای ــته اند ام ــراض داش ــود اعت خ
ــی  ــه بررس ــیده ایم. البت ــم رس ــه تفاه ــا ب آن ه
ــف درخواســت ها ضــروری اســت و  ــاد مختل ابع
ــایی  ــه ورود و شناس ــزم ب ــی مل ــای امنیت نهاده

کارگــران،  مطالبــات  از  کــه  هســتند  افــرادی 
ــی  ــر حت ــه اگ ــه ک ــد. همانگون ــتفاده می کنن سوءاس
مدیــران نیــز خــالف حقیقــت و قانــون اقدامــی 
ــورد  ــی م ــای امنیت ــوی نهاده ــد، از س ــام دهن انج

ســوال قــرار می گیرنــد«.
اســتاندار کرمــان تاکیــد کــرد: »هــر فــردی در 
ــاد  ــد ابع ــات بای ــه موضوع ــرای ورود ب ــی ب ــر مقام ه
مختلــف آن را بررســی کــرده، و ضمــن مشــورت بــا 

مســئوالن مربوطــه و کســب اطالعــات الزم و قانونــی، 
نســبت بــه اظهــار نظــر و ارائــه ی راهــکار اقــدام کنــد 
ــر  ــک اظهارنظ ــای ی ــر مبن ــرده ب ــی ناک ــا خدای ت
ــه رو  ــدد روب ــا مســائل متع غیرکارشناســی، کشــور ب

نشــود«.
ــای  ــران و خانواده ه ــه ی کارگ ــه هم ــت: »ب وی گف
ــه  ــزی ک ــه از آن چی ــم ک ــان می ده ــا اطمین آن ه
ــک  ــد، ت ــی باش ــاختار قانون ــوان س ــم و در ت بتوانی

تومانــی از آن هــا ضایــع نمی شــود«

استاندار کرمان: بسیاری از مطالبات کارگران به حق است 

سرپرســت شــهرداری کرمــان گفــت: خیابــان »شــهید 
ــال  ــی در ح ــراث فرهنگ ــط می ــق ضواب ــی« طب تجل

پیاده راه ســازی اســت.
ــد  ــماعیلی در بازدی ــن، محســن پوراس ــزارش کرمان آنالی ــه گ ب
ــن  ــی«، آخری ــهید تجل ــان »ش ــازی خیاب ــروژۀ پیاده راه س از پ
ــد« )ارگ( را  ــدان »توحی ــروژۀ می ــروژه و پ ــن پ ــت ای وضعی
ــاه  ــروژه از آذرم ــن پ ــروع ای ــه ش ــاره ب ــا اش ــرد و ب ــریح ک تش
ــروژه از  ــن پ ــی ای ــدا کار اجرای ــت: در ابت ــته گف ــال گذش س
ــا  ــود، ام ــده ب ــپرده ش ــکار س ــه پیمان ــرارداد ب ــد ق ــق عق طری
ــدی  ــۀ زمان بن ــق برنام ــکار نتوانســت طب ــه پیمان ــل اینک به دلی

ــان  ــازی خیاب ــهرداری پیاده راه س ــاند، ش ــان برس ــه پای کار را ب
ــت. ــت گرف ــی« را به دس ــهید تجل »ش

ــان  ــل در تکمیــل پیاده راه ســازی خیاب ــان اینکــه تعل ــا بی وی ب
ــی  ــی، نارضایت ــل پیش بین ــی« و مشــکالت غیرقاب »شــهید تجل
نــوع  بــه  توجــه  بــا  گفــت:  داشــت،  به همــراه  را  کســبه 
ــار، طــرح  ــۀ ب ــرای تخلی ــروز مشــکالتی ب فضاســازی طــرح و ب

ــت. ــرار گرف ــری ق ــورد بازنگ م
ــی  ــا هماهنگ ــرح ب ــزود: ط ــان اف ــهرداری کرم ــت ش سرپرس
ســازمان میــراث فرهنگــی، صنایــع دســتی و گردشــگری 
بــرای  آن  از  پــس  و  شــد  بازنگــری  طــرح  مشــاور  و 
سرعت بخشــیدن بــه پــروژه، شــهرداری بخشــی از اجــرای 

پــروژه را بــر عهــده گرفــت.
طبــق  پــروژه  ایــن  اینکــه  بــر  تأکیــد  بــا  پوراســماعیلی 
برنامــۀ زمان بنــدی به ســرعت در حــال اجراســت، گفــت: 
ــد  ــام ش ــه انج ــود ک ــا ب ــزی پیاده روه ــن کار، بتن ری اصلی تری

و اکنــون، ســنگ فرش معبــر در دســتور کار قــرار دارد.
ــان اینکــه در ســنگ فرش  ــا بی ــان ب سرپرســت شــهرداری کرم
ــاال اســتفاده می شــود،  معبــر، از ســنگ »کوبیــک« باکیفیــت ب

ــه زودی تحویــل داده می شــود. ــح مــورد نیــاز ب گفــت: مصال
پوراســماعیلی افــزود: مصالــح الزم بایــد از خــارِج اســتان 
تأمیــن شــود و پــس از آن در اولیــن فرصــت، کار ســنگ فرش 

آغــاز می شــود.
وی بــا تأکیــد بــر اینکــه قصــد داریــم بــا تمــام ســرعت 
ســاعته،   ۲۴ زمان بنــدِی  و  شــیفت بندی  اســاس  بــر  و 
ــان  ــای خیاب ــوی مغازه ه ــان و جل ــراف خیاب ــازی اط پیاده روس
ــۀ  ــت: در مرحل ــانیم، گف ــان برس ــه پای ــی« را ب ــهید تجل »ش
ــد« )ارگ( در  ــدان »توحی ــازی می ــازی و پیاده راه س ــد، بهس بع
ــاص و  ــای خ ــه ویژگی ه ــه ب ــا توج ــه ب ــت ک ــتور کار اس دس
ــط  ــا ضواب ــق ب ــروژه مطاب ــن پ ــده، ای ــش تعیین ش ــرح از پی ط
گردشــگری  و  دســتی  صنایــع  فرهنگــی،  میــراث  اداره کل 

اســتان اجــرا می شــود.
ــرداری از  ــان بهره ب ــورد زم ــان در م سرپرســت شــهرداری کرم
ــر  ــه منتظ ــان اینک ــا بی ــی«، ب ــهید تجل ــان »ش ــاده راه خیاب پی
ــی  ــای صنعت ــق کارخانه ه ــاز از طری ــورد نی ــح م ــن مصال تأمی
ــه خریــد ســنگ »کوبیــک« مــورد نیــاز در اجــرای  هســتیم، ب
پــروژه از اصفهــان اشــاره کــرد و گفــت: پیاده روســازی جلــوی 
ــر ظــرف ۲۱ روز آینــده انجــام خواهــد شــد. مغازه هــا، حداکث
پوراســماعیلی ادامــه داد: اجــرای طــرح میــدان »توحیــد« نیــز 
ــط و  ــود ضواب ــی و وج ــت تاریخ ــن در باف ــرار گرفت ــل ق به دلی
ــت  ــت و ظراف ــا دق ــد ب ــی، بای ــراث فرهنگ ــای می محدودیت ه
بیشــتر و بــا نظــارت و همــکاری کارشناســان میــراث فرهنگــی 

اجــرا شــود.

ــروژۀ  ــرای پ ــی، اج ــیت های تاریخ ــل حساس ــزود: به دلی وی اف
تــالش  امــا  اســت،  زمان بــر  مقــداری  »توحیــد«  میــدان 
ــۀ  ــه نقط ــده کار ب ــه چهارماه آین ــی س ــا ط ــرد ت ــم ک خواهی
ــرار  ــردم ق ــت م ــورد رضای ــی برســد و م ــل قبول ــوب و قاب مطل

ــرد. گی
ــروژۀ  ــه پ ــه اینک ــاره ب ــا اش ــان ب ــهرداری کرم ــت ش سرپرس
ــان امســال اجــرا می شــود،  ــا پای ــر ت میــدان »توحیــد« حداکث
ــدان  ــروژۀ می ــر پ ــودن ب ــز ب ــل متمرک ــکار به دلی ــت: پیمان گف
مدت زمــان  در  را  پــروژه  ایــن  اســت  موظــف  »توحیــد«، 

تعیین شــده بــه پایــان برســاند.
ــد« و  ــدان »توحی ــروژۀ می ــراژ پ ــرد: مت ــان ک پوراســماعیلی بی

ــت. ــع اس ــزار و 3۰۰ مترمرب ــی« ۲۶ ه ــهید تجل ــان »ش خیاب
ــد«،  ــدان »توحی ــط می ــی وس ــه در طراح ــان اینک ــا بی وی ب
پیــاده راه، آب نمــا، باکس هــای گل، ســتون ها و المان هــای 
مطابــق بــا بافــت تاریخــی شــهر اجــرا می شــود، تصریــح 
ــت. ــکار اس ــرد پیمان ــِش رو، عملک ــع پی ــن مان ــرد: اصلی تری ک

ــه  ــرد: البت ــان ک ــن بی ــان همچنی ــهرداری کرم ــت ش سرپرس
اینکــه الزم اســت  مشــکل برطــرف شــده اســت؛ ضمــن 
ــروژه  ــن پ ــد ای ــکاری کنن ــز هم ــان نی ــتگاه های خدمت رس دس

ــد. ــه برس ــه نتیج ــه ب ــر ب زودت

سرپرست شهرداری کرمان خبر داد:
اجرای پروژۀ پیاده راه سازی خیابان »شهید تجلی« طبق ضوابط میراث فرهنگی

مدیــرکل کمیتــه امــداد اســتان 
ــون و  ــع دو میلی ــان از توزی کرم
ــرم  ــذای گ ــرس غ ــزار پ 680 ه
میــان نیازمنــدان در مــاه محــرم 
و صفــر در قالــب پویــش اطعــام 
و گفــت:  داد  حســینی خبــر 
هــم چنیــن در ایــن پویــش 58 
هــزار و 588 ســبد کاال بیــن 
ــده  ــتان توزیع ش ــدان اس نیازمن

ــت. اس
پایــگاه اطالع رســانی  بــه گــزارش 
صادقــی  یحیــی  امــداد،  کمیتــه 
ــی از مشــارکت خــوب  ضمــن قدردان
مــردم خیــر و نیکــوکار اســتان در 

ــزود:  ــینی اف ــان حس ــام و احس ــرح اطع ط
ــرح  ــب ط ــر در قال ــرم و صف ــاه مح در م
ــزار  ــون و ۶8۰ ه ــام حســینی دو میلی اطع
ــه ارزش بیــش از ۶۶  پــرس غــذای گــرم ب
میلیــارد تومــان بــا مشــارکت خیــران و بــا 
همــکاری مراکــز نیکــوکاری پخــت و بیــن 
خانواده هــای نیازمنــد اســتان توزیــع شــد.
در  آشــپزخانه   3۱8 فعالیــت  از  وی 
اســتان  در  حســینی  اطعــام  طــرح 
ــت  ــرد: فعالی ــان ک ــر داد و بی ــان خب کرم
کامــل  رعایــت  بــا  آشــپزخانه ها  ایــن 
ــل  ــور کام ــتی و به ط ــای بهداش پروتکل ه
ــوکاری  ــز نیک ــر مراک ــر نظ ــی و زی مردم

بــوده اســت.

مدیــرکل کمیتــه 
اســتان  امــداد 
کرمــان در ادامــه از 
ــزار و  ــع ۵8 ه توزی
۵88 ســبد کاال بــه 
ارزش ۱۰ میلیــارد 
قالــب  در  تومــان 

ــان  ــینی می ــان حس ــام و احس ــرح اطع ط
خانواده هــای تحــت حمایــت و نیازمنــد 
ــان کــرد: هم چنیــن  اســتان خبــر داد و بی
در قالــب ایــن طــرح ۹۱ هــزار و ۴۶7 ســبد 
ــه ارزش یــک میلیــارد تومــان  بهداشــتی ب
توزیع شــده  اســتان  مددجویــان  بیــن 

ــت. اس

مدیرکل کمیته امداد استان کرمان خبر داد؛

توزیع بیش از دو میلیون و 500 هزار پرس غذای گرم میان نیازمندان
در پویش ملی اطعام حسینی

ــرکت  ــی ش ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــتان  ــوب اس ــرق جن ــروی ب ــع نی توزی
محمودآبــادی  محمــود  کرمــان، 

معــاون فــروش و خدمــات مشــترکین 
ایــن شــرکت در خصــوص امــکان 
ــداث  ــق اح ــذاری از طری ــرمایه گ س
ــر روی  ــیدی ب ــای خورش ــروگاه ه نی
ــان  ــازل مشــترکین، بی ــام من پشــت ب
ــت  ــیدی پش ــروگاه خورش ــود: نی نم
ــب  ــی از کس ــک یک ــدون ش ــی ب بام
ــه  ــود ب ــر س ــات و پ ــا ثب ــای ب و کاره
ــک  ــا ریس ــه ب ــد ک ــی آی ــمار م ش
ــترکین  ــه مش ــود ب ــن خ ــیار پایی بس
ــل توجهــی  امــکان ایجــاد درآمــد قاب

را خواهــد داد.
وی تاکیــد نمــود: بــا توجــه بــه مصوبــه خرید 

بــرق  تضمینــی 
انــرژی  تولیــدی 
تجدیــد  هــای 
توســط  پذیــر 
نیــرو،  وزارت 
مشــترکین  تمــام 

ــا احــداث ســامانه هــای  بــرق مــی تواننــد ب
خورشــیدی و فــروش بــرق تولیــدی نیــروگاه 
ــا  ــه و ت ــه طــور ماهیان ــی خــود ب پشــت بام
مــدت ۲۰ ســال تضمینــی بــه طــور خــودکار 

باشــند. داشــته  ثابــت  درآمــد 
ــک  ــر ی ــزل ه ــرد: در من ــان ک وی خاطرنش
از مشــترکین عزیــز امــکان احــداث نیــروگاه 

خورشــیدی تــا دو برابــر ســقف انشــعاب 
ــط  ــه توس ــدام ک ــن اق ــا ای ــود دارد و ب وج
پیمانــکار مربوطــه صــورت مــی گیــرد یــک 
ــترک  ــا مش ــاله ب ــی ۲۰ س ــرارداد تضمین ق
ــط  ــور متوس ــه  ط ــردد و ب ــی گ ــه م مبادل
ــت  ــیدی پش ــای خورش ــروگاه ه ــد نی درآم
بامــی در ســال اول بــا ظرفیــت ۵ کیلــووات 
مــاه  هــر  در  تومــان   ۱۵۰۰۰۰۰ حــدود 
ــه  ــار ب ــاه یکب ــر دو م ــه ه ــود ک ــد ب خواه
حســاب مالــک نیــروگاه پرداخــت می شــود.
خــود  ســخنان  ادامــه  در  محمودآبــادی 
اضافــه نمــود: بــرای نصــب هــر نیــروگاه پنــج 
کیلــو واتــی حــدود ۵۰ متــر مربــع فضــا نیــاز 
ــه  ــوص، عالق ــن خص ــه در ای ــد  ک ــی باش م
منــدان مــی تواننــد بــا مراجعــه بــه مدیریــت 
ــکان  ــس از ام ــرق شهرســتان مربوطــه و پ ب
ســنجی توســط آن مدیریــت، اقدامــات الزم 
را بــا کمــک پیمانــکار، جهــت خریــد و 

ــد. ــزات انجــام دهن نصــب تجهی

معاون فروش و خدمات مشترکین شرکت برق جنوب استان :

امکان کسب درآمد از طریق احداث نیروگاه های خورشیدی 
خانگی بر روی پشت بام منازل مشترکین

مدیرعامل توزیع برق مشال 
در ابزدیداز کارخانه آلومینوم هزار کرمان:

تجلیل از همکاری صنایع استان 
کرمان در مدیریت مرصف برق 

»مهنــدس محمــد ســلیمانی «  به  
ــت  ــر مدیری ــاون دفت ــراه مع هم
ــد  ــن بازدی ــر ضم ــرف توانی مص
ــی، از  ــای صنعت ــدادی واحده ازتع

ــار تابســتان تقدیــر کــرد.  همــکاری صنایــع اســتان در پیــک ب

ــمال  ــرق ش ــروی ب ــع نی ــرکت توزی ــل ش ــی ، مدیرعام ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــد  ــای تولی ــژه واحده ــتان به وی ــن اس ــع ای ــکاری صنای ــت: هم ــان گف ــتان کرم اس
فــوالد و ســیمان و نیــز شــهرک هــای صنعتــی،در شــرایط بحرانــی کمبــود انــرژی 
الکتریکــی و مشــارکت در مدیریــت مصــرف بــرق پیــک بارتابســتان  قابــل تقدیــر 

اســت.
ــن  ــت : ای ــتان گف ــار تابس ــک ب ــتان در پی ــع اس ــکاری صنای ــر از هم ــا تقدی وی ب
ــت  ــا ظرفی ــدند و ب ــل ش ــد متحم ــش تولی ــا کاه ــی را ب ــارهای فراوان ــع فش صنای
ــه  ــی ب ــری در خاموش ــت جلوگی ــا جه ــد ام ــه دادن ــود را ادام ــت خ ــن فعالی پایی
ــه  ــد ک ــا را تحمــل کردن شــهروندان و بخــش خانگــی همــه مســائل و ســختی ه

ــد. ــود میباش ــرایط موج ــاال از ش ــان از درک ب ــن نش ای
ــرف  ــت مص ــی درمدیری ــکاری خوب ــع هم ــرد: صنای ــه ک ــلیمانی اضاف ــدس س مهن
ــی از  ــکالت ناش ــی ها و مش ــود خاموش ــا نب ــکاری آن ه ــر هم ــته اند و اگ ــرق داش ب

ــد. ــف می ش ــال مضاع ــرم امس ــتان گ آن در تابس
ــت  ــه هــای شــمال اســتان در همــکاری مدیری ــع و کارخان ــراز صنای ــا تقدی  وی ب
ــرف را  ــت مص ــیت مدیری ــا حساس ــا ب ــت ت ــترکان  خواس ــه مش ــار از هم ــک ب پی
ــا شــوک و محدودیــت جــدی اتفــاق  در پیــک زمســتان مدنظــر داشــته باشــند ت
ــژه  ــه وی ــرق توج ــی در مصــرف ب ــه صرفه جوی ــی مشــترکان ب ــر تمام ــد و اگ نیفت
ــن و  ــی در تامی ــکل خاص ــد، مش ــام دهن ــکاری  الزم را انج ــند و  هم ــته باش داش

ــود. ــاد نمی ش ــدار ایج ــرق پای ــع ب توزی
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                                             هفته ی وحدت
)هفته ی وحدت( آفرید و رفت رحمت حق بر آن خمینی)ره( که  

با بیانات خود کشید و رفت خط باطل بر هرچه )تفرقه جو(  
به جهان آمد و، جهان روشن هفته ای که در آن )رسول خدا(  

دین و آیین و، چشم جان روشن تا ابد از والدت این ُگل   
شاد گردد ز اتحاد ما هفته ی وحدت است و پیغمبر  

تا که باشد خدا به یاد ما با خدا باش و آنچه فرموده  

مرکــز  سیاســی  مطالعــات   معاونــت 
ــی  ــامی ط ــورای اس ــس ش ــای مجل ــش ه پژوه
ــتان  ــکیل اس ــرح تش ــی ط ــه بررس ــی ب گزارش

ــت. ــی پرداخ ــان جنوب کرم
بــه گــزارش ایســنا، بــه نقــل از  مرکــز پژوهــش 

ــن  ــامی در ای ــورای اس ــس ش ــای مجل ه
گــزارش بــا بیــان ایــن نکتــه کــه طبــق 

مــاده واحــده طــرح حاضــر، »اســتان 
از شهرســتان های  کرمــان جنوبــی 
ــار،  ــاد، کهنــوج، رودب جیرفــت، عنبرآب
فاریــاب  و  منوجــان  قلعــه  گنــج، 
تشــکیل مــی شــود«، آمــده: بــه 
ــته  ــی، گذش ــی و قانون ــاظ حقوق لح

بــا  حاضــر  طــرح  مغایــرت  از 
 )۷۵( پنجــم  و  هفتــاد  اصــل 
قانــون اساســی و بنــد »۱۰« اصــل 

ســوم )۳( قانــون اساســی، محــدوده 
پیشــنهادی بــرای تشــکیل اســتان کرمــان 

جنوبــی، براســاس تبصــره »۱« مــاده )۹( 
تقســیمات  ضوابــط  و  تعاریــف  قانــون 
از   ،)۱۳۶۲  /۰۴  /۱۵ )مصــوب  کشــوری 
نفــر حداقــل شــرایط قانونــی )یــک میلیــون 

جمعیــت بــرای هــر اســتان( برخــوردار نیســت. همچنیــن طــرح 
ــم  ــه شش ــون برنام ــاده )۲۸( قان ــف« م ــد »ال ــر بن ــر مغای حاض
توســعه اســت کــه طبــق آن حجــم، انــدازه و ســاختار مجمــوع 
ــد  ــه، بای ــون برنام ــرای قان ــول اج ــی در ط ــتگاه های اجرای دس
ــود  ــع موج ــه وض ــبت ب ــد نس ــزان ۱۵ درص ــه می ــل ب حداق

ــد. ــش یاب کاه
در ادامــه ایــن گــزارش بیــان شــده: از آنجــا کــه ایجــاد اســتان 
جدیــد ضرورتــاً ســبب گســترش تشــکیات 
ــدازه آن خواهــد شــد، از منظــر  دولــت و ان
ــرح  ــام، ط ــی نظ ــای کل ــت ه سیاس
حاضــر مغایــر بنــد 
سیاســت   »۱۶«
هــای کلــی اقتصــاد 
ــر  ــه ب ــی ک مقاومت
جویــی  »صرفــه 
هــای  هزینــه  در 
بــا  کشــور  عمومــی 
ــر تحــول اساســی  ــد ب تأکی
منطقــی  ســاختارها،  در 
ســازی انــدازه دولــت و حــذف 
ــروری و  ــوازی و غیرض ــای م ــتگاه ه دس
هزینــه هــای زائــد« تأکیــد دارد و نیــز بنــد 
ــر  ــه ب ــت ک ــام اداری اس ــی نظ ــت های کل »۱۰« سیاس
ــاختن  ــی س ــازی و منطق ــب  س ــازی، متناس ــک  س »چاب

دارد. تأکیــد  اداری«  نظــام  تشــکیات 
در ایــن گــزارش تاکیــد شــده: بررســی تجربیــات ســایر کشــورها 
در زمینــه تغییــر و اصــاح تقســیمات کشــوری حاکــی از ایــن 
اســت کــه رونــد جهانــی غالــب گرایــش بــه ســمت »وســیع تر 
ــای  ــطوح و واحده ــش س ــتان ها و کاه ــع اس ــردن و تجمی ک

تقســیمات کشــوری« اســت.
تصویــب طــرح حاضــر پیامدهــای منفــی بــرای دولت دربــردارد. 
ایجــاد اســتان جدیــد بــه معنــای بــار مالــی فزاینــده بــر دوش 

دولــت اســت کــه بــه  ویــژه در شــرایط کنونــی اقتصــادی کشــور 
ــا تهدیدهــای ناشــی از مســائلی همچــون تحریــم  کــه دولــت ب
ــادی  ــای اقتص ــورم، پیامده ــی، ت ــول مل ــش ارزش پ ــا، کاه ه
بحــران کوویــد ـ ۱۹ و ... مواجــه اســت، بــه  لحــاظ کارشناســی 
قابــل توجیــه نیســت. شــایان ذکــر اســت کــه طبــق برآوردهــای 
ــازمان  ــرآورد س ــز ب ــور و نی ــتخدامی کش ــازمان اداری و اس س
ــوط  ــی مرب ــای فعل ــه  ه ــه هزین ــه ب ــا توج ــه، ب ــه و بودج برنام
ــای  ــردن نهاده ــاظ ک ــدون لح ــنلی و ب ــای پرس ــه پرداخت ه ب
ــتانی و  ــای اس ــتری  ه ــی و دادگس ــی، اطاعات ــی، انتظام نظام
ــاد  ــرای ایج ــاز ب ــورد نی ــه م ــن بودج ــر گرفت ــدون درنظ ــز ب نی
ــی  ــار مال ــزات اداری و ... ، ب ــتحدثات و تجهی ــل مس ــا تکمی ی
ــرای پرداخــت هزینــه  هــای پرســنلی ناشــی از اضافــه شــدن  ب
یــک اســتان جدیــد، حــدود ۸۱۰ میلیــارد تومــان بــرای »یــک 

ــود. ســال« خواهــد ب
در بخــش دیگــری از ایــن گــزارش تصریــح شــده: گذشــته از بــار 
مالــی، تنــش هــای احتمالــی فراینــد تفکیــک اســتان کرمــان و 
ــرای تفکیــک  ــرای تفکیــک ســایر اســتان ها ب مطالبــه  ســازی ب
از دیگــر پیامدهــای منفــی تصویــب طــرح حاضــر اســت. شــایان 
ــورد پیشــنهاد  ــل ۲۶ م ذکــر اســت کــه در حــال  حاضــر حداق

بــرای ایجــاد اســتان جدیــد در وزارت کشــور موجــود اســت.
ــی  ــرح از وزن کاف ــه ط ــده در مقدم ــه ش ــی ارائ ــل توجیه دالی
ــیم  ــوان تقس ــی  ت ــا م ــه آنه ــتناد ب ــا اس ــت و ب ــوردار نیس برخ

ــرد: ــه ک ــور توجی ــز در کش ــتان ها را نی ــایر اس س
ــز  ــد تمرک ــائلی مانن ــده: مس ــان ش ــزارش بی ــن گ ــه ای در ادام
ــه  ــه ب ــرای مراجع ــه ب ــرف هزین ــتان، ص ــز اس ــور در مرک ام
آن،  پیامدهــای  و  امــورات  پیگیــری  بــرای  اســتان  مرکــز 
توســعه نامتــوازن ناحیــه  ای، مســافت میــان شهرســتان ها 

ــتان و ...  ــز اس ــا مرک ــتان ها ب ــان شهرس ــافت می ــژه مس ــه  وی ب
ــر  ــان نیســت، بلکــه مســئله ای همــه  گی مختــص اســتان کرم
ــیع  ــتان های وس ــه اس ــژه مبتاب ــه وی  ــه ب ــت ک ــور اس در کش
اســت. راهــکار اساســی بــرای رفــع معضــل  هــای فــوق  الذکــر، 
نــه ایجــاد اســتان جدیــد، بلکــه »تمرکززدایــی و تفویــض 
اختیــارات اداری ـ مالــی« بــه ســطوح و واحدهــای زیریــن 
ــزء »۴«  ــه ج ــون )ازجمل ــرای قان ــوری در مج ــیمات کش تقس
ذیــل بنــد »الــف« مــاده )۲۶( قانــون برنامــه ششــم توســعه( و 
ــه فرمانداری هــا  ــژه تفویــض اختیــارات اســتانداری  هــا ب ــه وی ب
ــات، زیرســاخت ها و ... در  ــه، امکان ــوازن بودج ــع مت ــز توزی و نی
ــتم )۴۸( و  ــل وهش ــل چه ــق اص ــور، مطاب ــتان های کش شهرس
بندهــای »۹« و »۱۲« اصــل ســوم )۳( قانــون اساســی، بــه گونــه 
ــع مســائل و مشــکات همــه شهرســتانها در  ای اســت کــه راف
همــه اســتان هــا باشــد و احســاس نیــاز و مطالبــات پی درپــی 
ــور  ــیماتی را در کل کش ــام تقس ــرات در نظ ــاد تغیی ــرای ایج ب

ــد. کاهــش ده
ــش  ــاخص های آمای ــر ش ــده: از منظ ــان ش ــزارش بی ــن گ در ای
ســرزمین، تقســیم اســتان کرمــان بــا چالش هــای متعــدد 
ازجملــه متــوازن نبــودن پراکندگــی واحدهــای تولیــدی و 
و چالش هــای  اســتان؛  زیرســاخت های صنعتــی در ســطح 

ــت. ــه اس ــدار مواج ــع آب پای ــف در مناب ــج از ضع منت
ــی  ــان جنوب ــتان کرم ــوق تشــکیل اس ــوارد ف ــه م ــت ب ــا عنای ب
ــن  ــه نیســت، ازای ــل توجی ــی و کارشناســی قاب ــه لحــاظ قانون ب
رو تصویــب کلیــات طــرح حاضــر توصیــه نمــی شــود. شایســته 
اســت، بحــث تغییــر و اصــاح تقســیمات کشــوری، بــه صــورت 
کان و بــا هــدف ایجــاد یــک سیســتم جامــع تقســیمات 
کشــوری بــرای کل کشــور مــورد توجــه و بررســی قــرار گیــرد.

مرکز پژوهش های مجلس: 

تشکیل استان کرمان جنوبی به لحاظ قانونی و کارشناسی قابل توجیه نیست

مزار جیحون 
باید به میعادگاه عاشقان 

اهل بیت )ع( تبدیل شود
ــی  ــا حضــور شــاعران برجســته و مطــرح کرمان ب
ــن  ــم و انجم ــی دل عال ــن ادب ــت انجم ــا هم و ب
ترانــه کرمــان ســومین همایــش شــعر عاشــورایی 

ــزار شــد. ــان برگ نیســتان ســرخ در کرم
ــوم   ــت مرح ــا بزرگداش ــه ب ــش ک ــن همای در ای
میــرزا محمدجیحــون شــاعر بــزرگ و مــداح اهــل 

ــود  ــارت  همــراه ب ــت عصمــت و طه بی
استاداحمداســداللهی  همچــون  شــاعرانی 
متخلــص بــه شــعله کرمانــی ، اســتاد علــی اکبــر 
ــم  ــدوی، عبد  الرحی ــی، اســتاد مســعود مه اصفهان
عبدالکریمــی، ســیدعلی منصوریــان، حســین 
ســبزه صادقــی، مجتبــی امیــری، احمــد قنبــری 
)محــزون کرمانــی( مهتــاب عزیــزی، عبــاس 
ــاز ســعید، ســید  ــه ســعید، مهن ــی، معصوم موالی
،ســعیده  ســیرجانی   طباطبایــی  محمدرضــا 
ــلطانی،  ــد س ــدی، محم ــماعیلی،  فهمیه مجی اس
فاطمــه لشــکری، فریــده ابوســعیدی ،محمــد 
فریــده  اجــرای  بــا  و  و...  دومــاری   امیــری 
ــت  ــدح و منقب ــعرخوانی در م ــه ش ــعیدی ب ابوس

اهلبیــت پرداختنــد .
ــکری  ــه لش ــم دکترفاطم ــن مراس ــدای  ای در ابت
ــه گــزارش  ــه ارائ ــون ب ــا حضــور در پشــت تریب ب
ــن دل  ــای انجم ــت ه ــی از فعالی ــرد کوتاه عملک
ــا  ــت وی ب ــته پرداخ ــال گذش ــی یکس ــم ط عال
اشــاره بــه اینکــه در دوســال گذشــته اکثربرنامــه 

هــای انجمــن بــه صــورت مجــازی برگــزار شــده 
ــن  ــان یافت ــا پای ــرد ب ــدواری ک ــار امی ــت اظه اس
ــه  ــش  ب ــش از پی ــوان بی ــد ۱۹ بت ــاری کویی بیم
ــردم  ــور م ــا حض ــده و ب ــای زن ــه ه ــرای برنام اج

ــت . پرداخ
ــن  ــر انجم ــان دبی ــی منصوری ــید عل ــه س در ادام
ادبــی دل عالــم بــا اشــاره بــه اینکــه ایــن ســومین 
ــتان  ــه نیس ــمی ب ــورایی مس ــعر عاش ــش ش همای
ســرخ مــی باشــد گفــت : یکــی از اهــداف انجمــن 
ترانــه  انجمــن  همچنیــن  و  عالــم  دل  ادبــی 
ــل  ــا اه ــان ب ــان و نوجوان ــنایی جوان ــان آش کرم
ــه  ــد ک ــی باش ــواران م ــن بزرگ ــیره ای ــت و س بی
ــن  ــت ای ــه از فعالی ــد ســال ک ــن چن در طــول ای
ــاء  ــه انح ــم ب ــعی کردی ــذرد س ــی گ ــا م انجمنه
ــه ایــن مهــم جامعــه عمــل بپوشــانیم  مختلــف ب
در ادامــه ایــن همایــش همچنیــن اســتاد احمــد 
ــون  ــه جیح ــی نام ــان زندگ ــه بی ــی ب ــد اله اس
ــات وی  ــان و وف ــه کرم ــرت ب ــا هج ــد  ت از تول

ــت. پرداخ
وی بــا اشــاره بــه این مطلب کــه  کرمانــی ها حق 
جیحــون را ادا نکــرده انــد گفــت:  بیــش از ۱۴۰ 
ــا هیچــگاه  ــات جیحــون  میگــذرد ام ســال از وف
ــزرگ  ــاعر ب ــن ش ــان ای ــور و ش ــه ای در خ برنام
اجــرا نشــده اســت و ایــن اولیــن برنامــه ایســت 
ــده ــا گردی ــاعر برپ ــن ش ــت ای ــه در بزرگداش  ک
ــت نابســامان  ــاد از وضعی ــا انتق ــی ب شــعله کرمان
ــون  ــر جیح ــت :قب ــار داش ــون اظه ــزار جیح م
بــدون هیــچ آدرس و عامــت و نشــانه ای در 
ــه  ــس کوچ ــه پ ــه در کوچ ــن مدرس ــه ای گوش
ــو  ــاد و تابل ــچ نم ــه و هی ــان قرارگرفت ــای کرم ه
و ... ای بــرای ایــن مــزار ســاخته نشــده ، و 
ــت ــی هاس ــا کرمان ــتگی م ــث سرشکس ــن باع  ای
وی بــا بیــان اینکــه ســالهای ســال اســت کــه بــر 
منابــر حســینیه هــا و تکایــا اشــعار جیحــون دلهــا 
را بــه یــاد علــی اصغــر)ع(  و حضــرت عبــاس)ع( 
انداختــه و واقعــه کربــا را بــا زبانــی روان و شــیوا 

ــئولین  ــزود: از مس ــد اف ــان مینمای ــردم بی ــه م ب
اســتان و خصوصــا مســئولین آمــوزش و پــرورش 
ــورای  ــز از ش ــامی و نی ــات اس ــازمان تبلیغ و س
شــهر و شــهردار کرمــان میخواهــم تــا بــا ســاخت 
ــزرگ و  ــاعر ب ــن ش ــاءن ای ــا و در ش ــادی زیب نم
ــه  ــکان را ب ــن م ــا و...  ای ــای راهنم ــب تابلوه نص
ــد. ــل کنن ــت تبدی ــل بی ــقان اه ــادگاه عاش  میع
ــون  ــعر جیح ــای ش ــی ه ــی از ویژگ ــان بخش  بی
ــی  ــای والی ــمط ه ــرودن مس ــی او در س و توانای
بخــش دیگــری از همایــش بــود کــه توســط 
اســتاد مســعود مهــدوی اجــرا شــد مهــدوی 
همچنیــن بــا خوانــدن غزلــی از جــد خــود 
ــی  ــه بررس ــون ب ــعرا جیح ــاج الش ــه ت ــاب ب خط
ــت حضــرت  مســمط مســدس جیحــون در منقب
عبــاس )ع( و داســتان شــهادت ایشــان پرداخــت .
عبدالرحیــم  چــون  شــاعرانی  ادامــه  در 
عبدالکریمــی و... نیــز بــا بیــان خاطراتــی از 
ــا اشــاره  ــدن در مدرســه جیحــون و ب درس خوان
ــتار توجــه جــدی مســئولین  ــعار او خواس ــه اش ب
ــدند ــون  ش ــره جیح ــازی مقب ــه بازس ــان ب  کرم
اجــرای مداحــی و مرثیــه ســرایی توســط مــداح 
ــهای  ــدوی از بخش ــای مه ــت آق ــل بی ــوان اه ج
دیگــر ایــن مراســم بــود و در پایــان نیــز شــاعران 
و حاضــران در همایــش بــا حضــور بــر ســر مــزار 
جیحــون و روشــن کــردن شــمع و قرائــت فاتحــه 

ــزرگ را گرامــی داشــتند.  ــن شــاعر ب ــاد ای ی
ــرخ  ــتان س ــش نیس ــت همای ــر اس ــه ذک الزم ب
ــال  ــومین س ــرای س ــته ب ــنوات گذش ــق س طب
ــاد  ــگ و ارش ــت اداره کل فرهن ــا هم ــی ب متوال
اســامی کرمــان، انجمــن ترانــه کرمــان و انجمــن  
ــی،  ــاعران آیین ــون ش ــکاری کان ــم  و هم دل عال

معــارف دینــی صــدرای  و  علــوم  دبیرســتان 
ــد. ــزار ش ــدی برگ ــت المه ــات رای ــان و هی کرم
شــایان ذکــر اســت میــرزا محّمــد جیحــون، 
ملّقــب بــه »تــاج الشــعراء«، در ســال ۱۳۵۰هـ . ق 
در محلــه ی »گازرگاه« یــزد تولـّـد یافــت ، نســبت 
ــرای آل  ــجاع، از ام ــاه ش ــه ش ــدر ب ــوی پ او از س
مظفــر می رســد. در نوجوانــی صــرف و نحــو 
ــن  ــت و همچنی ــروض را آموخ ــم ع ــی و عل عرب
ــت. او در  ــتغال داش ــز اش ــی نی ــه حکاک ــه حرف ب
دوره جوانــی چنــد ســالی را در هنــد و پــس از آن 
ــه  در بنــادر جنــوب ســپری کــرد و پــس از آن ب
عــراق مهاجــرت نمــود. جیحــون ســه ســال نیــز 
در اســارت ترکمنهــا بــود. زمانــی کــه جیحــون در 
شــیراز بــود بــه نــزد فرهــاد میــرزا معتمدالدولــه 
رســید و مــورد توجــه او قــرار گرفــت و بــا 
ــه  ــت و ب ــران رف ــه ته ــرزا ب ــاد می ــطه فره واس
حضــور ناصرالدیــن شــاه رســید. در اصفهــان نیــز 
ظل الســلطان را ســتود و لقــب تاج الشــعرا را از او 
گرفــت. بــرادر او ســیحون پیشــه طبابــت داشــت 

ــود.  ــا ملقــب ب ــاج االطب ــه ت و ب
ــد  ــی بل ــزد نف ــائلی از ی ــه مس ــا ب ــون بن جیح
شــد و  پــس از چنــد ســال ســرگردانی بــه 
کرمــان آمــد در کرمــان بــه واســطه اقبــال 
ــنا  ــی( آش ــر کرمان ــعرا )افس ــا افسرالش ــدش ب بلن
ــاعر و  ــی ش ــان کرمان ــی خ ــدی قل ــد میرزامه ش
ــر  ــه افس ــب ب ــیزدهم ملق ــرن س ــنویس ق خوش
الشــعرا آنروزهــا اســم و رســمی بــرای خود داشــت 
وی بــه جیحــون پنــاه داد و جیحــون در کرمــان 
 مانــدگار شــد و در همیــن شــهر ازدواج کــرد و ...
ــون در دوران  ــی جیح ــعرها و مراث ــیاری از ش بس

ــان ســروده شــده اســت. ــت او در کرم اقام

با حضور شاعران برجسته و مطرح کرمانی
سومین همایش شعر عاشورایی نیستان سرخ در کرمان برگزار شد

دیدار رئیس انجمن کارگران 
ساخمتان کشور اب مدیر کل 

اتمین اجمتاعی استان کرمان

ــور و  ــاختمان کش ــران س ــن کارگ ــس انجم ــوکت رئی ــر ش اکب
ــراه  ــه هم ــی ب ــن اجتماع ــازمان تامی ــا،  س ــات امن ــو هی عض
رئیــس و اعضــا،  هیــات مدیــره ایــن انجمــن در اســتان کرمــان 
ــان  ــتان کرم ــی اس ــن اجتماع ــر کل تامی ــینی مدی ــی حس ــا عل ب
ــران  ــه کارگ ــائل بیم ــل مس ــکاری و ح ــل و هم ــتای تعام در راس

ــود. ــو نم ــدار و گفتگ ــاختمانی دی س
در ادامــه دیــدار و  گفتگــوی ریاســت انجمــن کارگــران ســاختمانی 
کرمــان ضمــن  اســتان  اجتماعــی  تامیــن  کل  مدیــر  کشور،حســینی 
خیــر مقــدم بــه حضــور ایشــان و اعضــاء هیــات مدیــره انجمــن کارگــران 
ــا  ــن و ب ــریف تری ــزء ش ــاختمانی ج ــران س ــتان افزود:کارگ ــاختمانی اس س
صداقــت تریــن اقشــار جامعــه هســتند و در واقــع ایــن عزیــزان بــه عنــوان 
مالــکان اصلــی ایــن ســازمان شــناخته میشــوند و مــا بــه  امانــت دار ایــن 
عزیــزان در ایــن مقــام و در ایــن ســازمان حضــور داریــم و آرزومندیــم کــه 
خداونــد متعــال مــا را انجــام درســت مســئولیت و ارائــه خدمــت مناســب 

ــد. ــن قشــر زحمــت کــش ســرافراز نمای ــه ای ب
ــزار  ــان ۱۶۰ ه ــتان کرم ــه در اس ــب ک ــن مطل ــه ای ــاره ب ــا اش ــینی ب حس
ــان  ــن ســازمان هســتند بی ــه صــورت توافقــی عضــو ای ــر بیمــه شــده ب نف
ــاختمانی و  ــران س ــوان کارگ ــه عن ــر ب ــزار نف ــداد ۳۰ ه ــن تع داشــت از ای
بــا اخــذ ۲۰ درصــد حــق بیمــه از محــل صــدور پروانــه هــای ســاختمانی 
ــران  ــی حــق بیمــه  توســط  خــود کارگ ــا همراهــی و  پرداخــت مابق و  ب
صنعــت ســاختمانی حــق بیمــه  ایــن ایــن برزگــواران بــه ســازمان تامیــن 

ــردد. ــت میگ ــی پرداخ اجتماع
ــران  ــن کارگ ــت انجم ــای ریاس ــت ه ــد صحب ــا تائی ــه ب ــان در ادام ایش
ســاختمانی افــزود :بــا توجــه بــه کســری بودجــه در بحــث بیمــه کارگــران 
ــب  ــس شــورای اســامی در تصوی ــر مجل ــدام موث ــا اق ــا ب ــاختمانی قطع س
ــن قشــر زحمــت کــش  ــه ای ای ــع مشــکات بیم ــه ای و رف ــات بیم مصوب

ــود. ــم ب ــه خواهی ــف جامع ــرای اقشــار ضعی ــی ب ــی انقاب ــاهد اقدام ش
ایشــان در پایــان خطــاب بــه همــکاران خــود بیــان کــرد: حضــور کارگــران 
ــرای  ــن ســازمان ب ــن قشــر محــروم و ضعیــف جامعــه در ای ســاختمانی ای
ــا  مــا جــزء خیــر و برکــت محســوب میشــود و ت در راســتای تعامــل و  ب
ــون همــکاری  ــح قان ــران ســاختمانی و اجــرای صحصی انجمــن هــای کارگ

الزم را داشــته باشــید تــا حقــی از ایــن عزیــزان ضایــع نگــردد.

* سردار شهید ابراهیم هادی

هــادی  ابراهیــم   شــهید 
رفــع  بــرای  گفــت:   مــی 
دقــت  بــا  هــا  گرفتــاری 
 تســبیحات حضــرت زهــرا 

)سالم ا... علیها( رابگوئید

یاد یارانیاد یاران

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک منطقه دو کرمان
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 

ساختمان های فاقد سند رسمی

آگهــی موضــوع مــاده ۳  قانــون و ماده ۱۳ آئیــن نامه قانــون تعیین تکلیف  
وضعیــت ثبتــی و اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی برابــر رای 
شــما ۱۴۰۰۶۰۳۱۹۰۷۸۰۰۵۷۶۰ هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف 
وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای  فاقد ســند رســمی مســتقر در واحد 

 ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک منطقــه دو کرمــان تصرفــات مالکانــه بامعــارض متقاضــی آقــای حمیدرضا 
مومــن زاده فرزنــد مهــدی بشــماره شناســنامه ۳۷ صــادره از شــهداد در ششــدانگ دو بــاب مغــازه  
ــاک ۱۴۱  ــع پ ــه مســاحت ۱۸۴/۲۶ مترمرب ــری عرصــه مســکونی ( ب ــی )باکارب ــر فوقان مشــتمل ب
فرعــی از ۲۲۲۵ اصلــی واقــع در بخــش ۳ کرمــان بــه آدرس کرمــان خیابــان شــهاب بلــوار ســاوه 
ــرز  ــوادی مح ــا ج ــای رض ــمی آق ــک رس ــداری از مال ــت خری ــمت راس ــش ۱ س ــه نیای ــیده ب نرس
گردیــده اســت.  لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو  نوبــت بــه فاصلــه  ۱۵ روز آگهــی مــی 
شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند 
مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم 
و پــس از اخــذ رســید ، ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض، دادخواســت خــود را بــه 
مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد، بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول 

اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد. 
شناسه آگهی : ۷۸۵

تاریخ انتشار نوبت اول : شنبه ۱۴۰۰/۷/۱۰                  
تاریخ انتشار نوبت دوم : شنبه ۱۴۰۰/۷/۲۴

رئیس ثبت اسناد و امالک - محمود مهدی زاده 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک منطقه دو کرمان
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 

ساختمان های فاقد سند رسمی

ــون تعییــن  ــون و مــاده ۱۳ آئیــن نامــه قان آگهــی موضــوع مــاده ۳  قان
ــد ســند رســمی  تکلیــف  وضعیــت ثبتــی و اراضــی و ســاختمانهای فاق
برابــر رای شــما ۱۴۰۰۶۰۳۱۹۰۷۸۰۰۵۷۵۳ هیــات موضــوع قانــون 

تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای  فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی 
حــوزه ثبــت ملــک منطقــه دو کرمــان تصرفــات مالکانــه بامعــارض متقاضــی آقــای اکبــر محمــدی 
ــه شــماره شناســنامه ۲۵۱۵ صــادره از کرمــان درششــدانگ  ــد غامحســین ب قنــات غســتانی فرزن
ــع پــاک ۱۴۰ فرعــی از ۲۲۲۵  ــه مســاحت ۲۱۴/۵ مترمرب ــر مغــازه ب ــه مشــتمل ب ــاب خان یــک ب
ــای  ــک رســمی آق ــداری از مال ــوار ســاوه خری ــان بل ــان آدرس کرم ــع در بخــش ۳ کرم ــی واق اصل

مهــدی جــوادی محــرز گردیــده اســت . 
لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو  نوبــت بــه فاصلــه  ۱۵ روز آگهــی مــی شــود در صورتــی 
کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از 
ــه ایــن اداره تســلیم و پــس از  ــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را ب تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی ب
اخــذ رســید، ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض، دادخواســت خــود را بــه مراجــع 
قضایــی تقدیــم نماینــد، بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض 

طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد. شناســه آگهــی : ۷۸۴
تاریخ انتشار نوبت اول: شنبه ۱۴۰۰/۷/۱۰                                    

تاریخ انتشار نوبت دوم: شنبه ۱۴۰۰/۷/۲۴
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک منطقه دو کرمان
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 

ساختمان های فاقد سند رسمی

ــون تعییــن  ــون و مــاده ۱۳ آئیــن نامــه قان آگهــی موضــوع مــاده ۳  قان
ــد ســند رســمی  تکلیــف  وضعیــت ثبتــی و اراضــی و ســاختمانهای فاق
برابــر رای شــما ۱۴۰۰۶۰۳۱۹۰۷۸۰۰۵۷۷۸ هیــات موضــوع قانــون 
ــند  ــد س ــاختمانهای  فاق ــی و س ــی اراض ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی تعیی

رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک منطقــه دو کرمــان تصرفــات مالکانــه بامعــارض 
متقاضــی آقــای علیرضــا شــریفی فرزنــد چراغعلــی بشــماره شناســنامه ۲۰۴  صــادره از بوشــهر در 
ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت ۲۸۸/۷۸ مترمربــع پــاک ۲۴۶۶۶ فرعــی از ۲۷۸۷ اصلــی 
ــی کوچــه ۵۴ فرعــی اول  ــرزا آقاخــان جنوب ــان می ــان خیاب ــان آدرس کرم ــع در بخــش ۳ کرم واق
خریــداری از مالــک رســمی آقــای احمــد تجربــه کار محــرز گردیــده اســت .لــذا بــه منظــور اطــاع 
عمــوم مراتــب در دو  نوبــت بــه فاصلــه  ۱۵ روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت 
بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن 
ــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ، ظــرف  ــه ای ــاه اعتــراض خــود را ب ــه مــدت دو م اگهــی ب
مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض ، دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد 
، بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند 

مالکیــت صــادر خواهــد شــد . 
شناسه آگهی : ۷۸۱
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک منطقه دو کرمان
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 

ساختمانهای  فاقد سند رسمی

ــون تعییــن  ــون و مــاده ۱۳ آئیــن نامــه قان آگهــی موضــوع مــاده ۳  قان
ــد ســند رســمی  تکلیــف  وضعیــت ثبتــی و اراضــی و ســاختمانهای فاق
برابــر رای شــما ۱۴۰۰۶۰۳۱۹۰۷۸۰۰۶۱۹۶ هیــات موضــوع قانــون 
ــند  ــد س ــاختمانهای  فاق ــی و س ــی اراض ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی تعیی
ــان  ــه دو کرم ــک منطق ــت مل ــی حــوزه ثب رســمی مســتقر در واحــد ثبت

ــماره  ــواد بش ــد ج ــب فرزن ــو طل ــی نیک ــای محمدعل ــی آق ــارض متقاض ــه بامع ــات مالکان تصرف
شناســنامه ۴۰۴ صــادره از کرمــان در ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت ۲۸۸/۴ متــر مربــع 
ــمت  ــه ۲۸ س ــرباز کوچ ــان س ــان خیاب ــش ۲ کرم ــع در بخ ــی واق ــی از ۴۳۳۴ اصل ــاک ۱ فرع پ
چــپ درب دوم خریــداری از مالــک رســمی آقــای جــواد نیکــو طلــب محــرز گردیــده اســت . لــذا 
بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو  نوبــت بــه فاصلــه  ۱۵ روز آگهــی مــی شــود در صورتــی 
کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از 
ــه اداره تســلیم و پــس از اخــذ   تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را ب
رســید ، ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض ، دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی 
تقدیــم نماینــد ، بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق 

مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد . 
شناسه آگهی: ۷۶۸
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بـه گـزارش هفتـواد : مهنـدس محمدرضـا میرزایـی در نشسـت 
خبـری کـه بـه همـت روابـط عمومـی اداره کل صنعـت ، معـدن و 
تجـارت اسـتان کرمـان برگزار شـده بود با اشـاره به اقدامات شـرکت 
بابـک مـس ایرانیـان در زمینـه اقتصـاد مقاومتـی افزود: شـرکت بابک 
مـس ایرانیـان در روش تولیـد کاتـد مـس از سـوخت هـای فسـیلی 
اسـتفاده نمـی کنـد لـذا فرآینـد ذوب نیـز حـذف می شـود لذا بـر این 
اسـاس ایـن صنعت سـازگاری مناسـبی با محیـط زیسـت از نظر وجود 
نداشـتن آالینـده هـا دارد.وی ادامـه داد: ایـن پـروژه هـم اکنـون 89 
درصـد پیشـرفت فیزیکـی دارد و بـا توجـه بـه خـوراک ایـن کارخانه 
بـه کنسـتانتره مـس، شـرکت بابـک مـس ایرانیـان در زمینـه معـادن و 
کنسـتانتره سـرمایه گـذاری مـی کند.مدیرعامـل شـرکت بابـک مـس 
ایرانیـان بـا بیـان اینکـه ایـن شـرکت در مسـائل فرهنگـی و اجتماعـی 
شهرسـتان شـهربابک حضـوری فعـال دارد گفـت: بـرای تولیـد کاتـد 
بـه روش  زیسـت  محیـط  بـا  سـازگار  و  تکنولـوژی جدیـد  از  مـس 
بایوتانـک لیچینـگ اسـتفاده مـی شـود کـه بـر اسـاس دانـش فنـی و 
انحصـاری شـرکت میدکـو و یـک شـرکت کانادایـی اجرایـی شـده 

. ست ا
وی افـزود: تکنولـوِژی شـرکت بابـک مـس ایرانیـان دارای گواهینامه 
و   HSE-MS  ،18001 اهسـاس   ،14001 ایـزو   ،9001 ایـزو  هـای 

اسـت. اروپـا   CE MARK اسـتاندارد 
توجه به استخدام نیروهای بومی 

در شرکت بابک مس

مهنـدس میرزایـی بـا بیـان اینکـه سـرمایه اصلـی ایـن شـرکت نیـروی 
انسـانی اسـت عنـوان کـرد: پـس از تکمیـل پـروژه کاتـد در شـرکت 
بابـک مـس ایرانیـان بالـغ بـر 500 نفـر مشـغول بـکار مـی شـوند لـذا 
اسـتراتِژی بومی گرایی از شهرسـتان شـهربابک و پس از آن، از استان 

کرمـان در دسـتور کار ایـن شـرکت اسـت.
وی گفـت: شـرکت بابـک مـس ایرانیـان در کنـار نیروهـای بومـی 
ترکیبـی از نیروهـای باتجربـه کشـوری را بـه کار مـی گیـرد و هـم 
اکنـون 90 درصـد از کادر ایـن شـرکت نیروهـای بومی اسـتان کرمان 
هسـتند. مدیرعامل شـرکت بابک مـس ایرانیان افـزود: نیروهای معدن 
و کارخانجات شـرکت بابک مس ایرانیان در شهرسـتان شـهربابک با 
متوسـط سـن 29 سـال و بسـیار جوان هسـتند و همینطور این شـرکت 
بصـورت غیرمسـتقیم بـه اشـتغال پنـج هـزار نفـر کمک خواهـد کرد.

استفاده از تکنولوژی های جدید 
باعث مصرف کم انرژی در شرکت بابک مس 

وی اظهـار کـرد: شـرکت بابک مس ایرانیـان با اسـتفاده از تکنولوژی 
روز دنیـا در کارخانجـات خـود نهایـت صرفـه جویـی را در دسـتور 
کار دارد کـه بـه نفـع شـرکت، جامعه و اقتصاد کشـور اسـت.میرزایی 
گفـت: بـرای 2 کارخانـه تولیـد لولـه مسـی و کاتـد مـس 35 مگاوات 
بـرق و حـدود 40 لیتـر بر ثانیه آب مـورد نیاز اسـت و همچنین 2 هزار 
و 300 مترمکعـب سـاعت گاز مصـرف دارد کـه در مقایسـه بـا سـایر 
روش هـای تولیـد مـس بسـیار کم مصرف اسـت. وی افزود: شـرکت 
بابـک مـس ایرانیـان در فـاز نخسـت خـود، مجـوز اخـذ چـاه آب را 
گرفتـه و در پـی مجـوز انتقال آب اسـت و میزان مصـرف آب مجتمع 
بابـک مـس ایرانیـان عـددی کمی در بیالن آب شهرسـتان شـهربابک 

محسـوب می شـود.

شرکت بابک مس ایرانیان 
چهارمین تولید کننده لوله مسی 

 مدیرعامـل شـرکت بابـک مـس ایرانیان با بیـان اینکه تـا پایان 
سـال جـاری تولیـد کاتـد در ایـن مجتمـع راه اندازی می شـود 
خاطرنشـان کـرد: ایـن مجموعـه بـا هـدف تولیـد 50 هـزار تن 
سـاالنه مـس کاتـد از کنسـتانتره کار خـود را آغـاز کـرده و 
اگـر ایـن میزان تولیـدات محقق شـود 25 درصـد ظرفیت مس 

کشـور در ایـن مجتمـع تولیـد خواهد شـد.
وی بـا بیـان اینکه شهرسـتان شـهربابک روی کمربند مس خیز 
ایران از شـمال شـرق تا سیسـتان و بلوچسـتان قرار دارد گفت: 
حجـم سـرمایه گـذاری در منطقـه شـهربابک بـرای احـداث 
کارخانجـات شـرکت بابـک مـس ایرانیـان بالـغ بـر یکهـزار و 
100 میلیـارد تومـان اسـت کـه توسـط صنـدوق توسـعه ملـی و 

بانـک پاسـارگاد سـرمایه گذاری شـده اسـت.
میرزایـی افـزود: هـم اکنـون 95 درصـد تجهیـزات مـورد نیـاز 

ایـن شـرکت وارد کشـور شـده و در حـال نصـب اسـت.
چهارمیـن  ایرانیـان  مـس  بابـک  شـرکت  اینکـه  بیـان  بـا  وی 
شـرکت تولیـد کننده لوله مسـی اسـت بیـان کرد: این شـرکت 
بـه  ویـژه  نـگاه  و  اقتصـادی  و  فنـی  مطالعـات  بـا  از سـال 88 
محیـط زیسـت فعالیـت خـود را در شهرسـتان شـهربابک بـا 2 
تکنولـوِژی تولیـد کاتـد بـا روشـی نویـن و لولـه مسـی فعالیت 

خـود را آغـاز کـرده اسـت.
مدیرعامـل شـرکت بابک مـس ایرانیـان گفت: این شـرکت با 
حمایـت میدکـو کارخانـه لولـه مسـی بـا ظرفیـت 12 هـزار تن 

لولـه مسـی در شـکلها و سـایزهای مختلـف بـا اسـتفاده از جدیدتریـن 
تکنولـوژی روز دنیـا در سـال 95 بـه بهـره بـرداری رسـید و اکنـون در 
حـال تولیـد آن اسـت. وی افـزود: اسـتراتژی فـروش لولـه مسـی در 
ایـن شـرکت بـر اسـاس نیـاز مشـتری و سـفارش تولیـد می شـود و در 
کنـار آن، اسـتراتژی 80 درصـد تولیـدات برای صادرات اسـت که در 

مرحلـه رایزنـی بـا مناطـق خاورمیانـه بـرای صـادرات هسـتیم لـذا ایـن 
شـرکت در حـال انسـجام بیشـتر صـادرات محصوالت اسـت.

میرزایـی تاکیـد کـرد: پـروژه هـای این شـرکت قطعـا سـودده خواهد 
بـود لـذا در برنامـه هـای شـرکت بابـک مـس ایرانیـان بسـتری بـرای 

احـداث صنایـع پاییـن دسـتی فراهـم می شـود.
کارخانجات شرکت بابک مس ایرانیان 

برای طبیعتی پاک
مدیـر مجتمـع شـرکت بابـک مس ایرانیـان نیـز در این نشسـت گفت: 
بـرای محیـط زیسـت و  ایرانیـان  بابـک مـس  کارخانجـات شـرکت 
طبیعتـی پـاک احـداث شـده اسـت.و ایـن شـرکت نسـبت بـه مسـائل 
محیـط زیسـت حسـاس اسـت و نهایـت سـعی خـود را در ایـن زمینـه 

بـه کار مـی گیـرد . 
محمدحسـن رحمانـی افـزود: صنایـع هلدینـگ 
میدکـو و شـرکت بابـک مـس ایرانیان بـه علت 
تعهـدی کـه دارند همـواره محیط زیسـت را در 

اولویـت برنامـه هـای خـود قـرار داده اند.

خبرنگار : مرضیه قاضی زاده

مهندس میرزایی :

با استفاده از روش های نوین در شرکت بابک مس ایرانیان 
سازگاری مناسبی با محیط زیست ایجاد شده است

و  اطاعـت  پـادگان  در  سـربازی  تواضـع.  دایـره  مرکـز  در   سـرداری 
والیـت پذیری. سـرفرازی در پـای پرچم عاشـورا، پایداری، بـی ادعایی، 
خسـتگی ناپذیـر و حماسـه سـاز. نامت بر تـارک جهاد اسـت و آوازه ات 
همپـای کرامـت و شـهادت. مظلـوم شناسـی و ظلـم سـتیز. تـا عشـق زنـده 

اسـت، عاشـقی ات جاودانـه خواهد بود. سـردار...
آن روز هـا هـم کـه سـردار نبـودی، بـاز بـی ادعـا بـودی. اصـاٌل از اولـش 
بـی ادعـا بـودی. ایـن را بچـه های کرمـان که با وقـوع جنـگ تحمیلی در 
جنـوب و غـرب کشـور، نـام رزمنده به خودشـان گرفتند و راهـی دفاع از 
وطـن شـدند، خوب یادشـان هسـت. سوسـنگرد هم یادش هسـت؛ قاسـم 
سـلیمانی، فرمانـده ی بچـه هـای کرمـان. آن روزهـا کـه در سـرت بـا آن 
موهـای مشـکی، هـزار نقشـه بـرای مقابلـه با دشـمن داشـتی. جـوان بودی 
و جوانـان همشـهری را گـرد آوردی. نیروهایـت کم اما استقامتشـان زیاد 
بـود. پایـداری در خونشـان بـود. همـه شـان. همـه تـان. همـه ی بچـه های 
کرمان. سوسـنگرد ایسـتاد و در ایسـتادگی اش شـما نقش داشـتی. بسـتان 
آزاد شـد و آزادگیـش را مرهـون شـجاعت شماسـت؛ از لحظـه ای کـه 
در مقابـل پاتـک هـای سـخت دشـمن بـا دو گـردان از بچـه هـای کرمان 
بـر اسـتقامت پـای فشـردی و فرمانـده ی کرمانـی هـا لقب گرفتـی و قبای 
فرماندهـی، قامتـت را برازنـده کـرد. پیـروزی هـا شکسـت هـم داشـت، 
زود بـه زود داغـدار یارانـت می شـدی و در بسـتان » اکبر محمدحسـینی« 

زودتـر بـه خـط شـهادت رسـید و رخ از تـو برگرفت.
بـا دسـت پـرورده هایـت در» فتـح المبیـن« فتحی آفریـدی که امـام آن را 

» فتـح الفتـوح« خواند. 
» بیـت المقـدس« سـرآغازی بـرای تـداوم رشـادت هایـت شـد. دشـت 

»جفیـر«  دارد.  یـاد  بـه  را  تـو  خوزسـتان 
هسـت.  یادشـان  را  تـو  جابـر«  »سـید   و 
یادشـان  را  تـو  ریختـه،  برزمیـن  هـای  خـون 
از  را  تـو  رزمنـدگان  هـای  حماسـه  هسـت. 
یـاد نبـرده انـد. بـودی و آوازه ات بلنـد شـد 
و گـوش بعثـی هـا را هـم مجبـور بـه شـنیدن 
نـام بلنـدت کـردی. کوشـیدی و خروشـیدی 
خرمشـهر«   « آزادی  ننشسـتی.  پـا  از  و 
و  شـما  رزم  از  نشـدنی  فرامـوش  ای  ودیعـه 
همرزمانتـان شـد.  اولیـن ضرب شسـت جانانه 
»رمضـان«،  مـرزی  بـرون  عملیـات  در   شـما 
بعثـی هـای مغـرور و مسـلح بـه سـالح هـای 
بـه  را  اسـرائیلی،  هـای  طراحـی  و  پیشـرفته 

انداخـت. سـرگیجه 
رادیـو بعـث و رادیـو اسـرائیل هـم نامـت را 
انتشـار دادنـد وقتـی کـه جسـورانه از کمنـد 
زنجیـر محاصـره شـان، خـود را نجـات دادی 

... و 
وقتـی تیـپ » ثـارا...« به لشـکر تبدیل شـد، باز 

شـما فرمانـده اش شـدی. گروهـان هـا گـردان شـدند و گردان هـا تیپ و 
دوسـتانت فرماندهانـی کـه دسـت آمـوز خـودت بودنـد. و شـهدایی کـه 

بازویـت بودنـد و بـا خونیـن بالی شـان، دلـت را غصـه دار مـی کردند.
همه ی افتخارهای لشـکر ثارا...درگوشـه گوشـه دشـت پهناور خوزستان، 
در بیابـان هـای ایـالم، در قلـه ی بلنـد کـوه هـای کردسـتان و کرمانشـاه ، 
در هـور و در جزایـر مجنـون و درعملیـات هـای بـدر و خیبـر کـه طعـم 
تلـخ شکسـت را بـه دشـمن بی مغز چشـاندند، مرهـون دالوری و حماسـه 
در  شـما  فرماندهـی  و  تدبیـر  و  درأیـت  تحـت  هـای  یـگان  رزمنـدگان 

خطـوط مقـدم نبـرد دفـاع مقدس اسـت.   
نمـی شـود » والفجـر هشـت« را گفـت و شـنید و شـما را نگفـت و ندیـد. 
آن شـب تاریـک و بارانـی و ارونـد خروشـان در پیش رو و آن آب سـرد 
غلتانـی کـه مـی غریـد و هـر وارد شـونده ای در خـود را ناجوانمردانه می 
بلعیـد و شـما کـه بـه غـواص های رشـیدت یـاد دادی تـا آب را ملتمسـانه 
بـه »حضـرت زهـرا سـالم ا... علیهـا« قسـم دهنـد تـا آرام و رام باشـد و 
رزمنـدگان را بـه سـالمت بـه آن سـوی آب ببـرد و چنیـن شـد و در پایان 
شـب ظلمانی تسـلط دشـمن،  فجری دمید که چشـم بدخواهان و دشمنان 

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

قالویزان تو را می شناسـند. 
و  یـاران  و  تـو  بغـض  دشـمن  اسـت.  دیـده  را  تـو  رزم   »  »کربـالی4 
رزمنـده هایـت را داشـت کـه غواصـان بـی گنـاه را » دسـت بسـته« زنـده 

زنـده در خـاک پنهـان کـرد و داغ سـینه هـای داغـدار را سـوزان تـر.
ادامه دارد ...

مدیرعامـل شـرکت بابـک مـس ایرانیان گفت: نگاه شـرکت 
بابک مس ایرانیان در شهرسـتان شـهربابک به محیط زیسـت 
همـراه بـا تولیـد پایـدار اسـت لـذا توجـه بـه محیط زیسـت و 
اشـتغال پایدار اسـتراتژی شـرکت بابک مس ایرانیان اسـت و 

بـا روش هـای نویـن این کار عملی شـده اسـت . 

 طبـق تفاهم نامـه همـکاری بیـن کمیتـه امـداد، اداره کل 
آمـوزش فنـی و حرفـه ای و کارخانـه رینگ پـارس 150 
نفـر از فرزنـدان مددجویـان کرمانـی در شـرکت رینـگ 

پـارس مشـغول بـه کار می شـوند. 
مدیـرکل کمیتـه امداد اسـتان کرمان، مدیـرکل آموزش 
پـارس  رینـگ  کارخانـه  نماینـده  و  و حرفـه ای  فنـی  و 
تفاهم نامـه  بـم  جدیـد  ارگ  اقتصـادی  ویـژه  منطقـه 

کردنـد. امضـا  همـکاری 
یحیـی صادقـی، مدیـرکل کمیتـه امـداد اسـتان کرمـان 
هـدف از انعقـاد ایـن تفاهم نامـه را ایجـاد بسـتر مناسـب 
بـرای آمـوزش تخصصی و کاریابی فرزنـدان مددجویان 
تحـت حمایـت اعـالم کـرد و گفت: بـا انعقـاد تفاهم نامه 
کل  اداره  کرمـان،  اسـتان  امـداد  کمیتـه  بیـن  سـه جانبه 
آمـوزش فنـی و حرفـه ای و کارخانـه رینگ پـارس 150 
نفـر از فرزنـدان مددجویـان در شـرکت رینـگ پـارس 
منطقـه ویـژه اقتصـادی ارگ جدیـد بـم مشـغول بـه کار 

می شـوند.
تحـت  مددجویـان  اشـتغال  زمینـه  کـردن  فراهـم  وی 
حمایـت و فرزنـدان آن هـا باهـدف کاهش نـرخ بیکاری 
از مهم تریـن  را  اسـتان  ایـن  بیـن جامعـه مددجویـی  در 
و  گفت:جـذب  و  بـرد  نـام  تفاهم نامـه  ایـن  اهـداف 
آموختـه،  مهـارت  مددجویـان  فرزنـدان  به کارگیـری 
پرداخت کمک هزینه بـه کارآموزان در دوره کارورزی 
در کارخانـه، ارسـال قـرارداد جـذب کارجـو بـه همـراه 
بیمه نامـه بـه کمیتـه امـداد از مهم ترین تعهـدات کارخانه 
رینـگ پـارس منطقـه ویـژه اقتصـادی ارگ جدیـد بم بر 

اسـاس انعقـاد ایـن تفاهم نامـه اسـت.
وی افـزود: شناسـایی و معرفی کارآموزان واجد شـرایط 
بـرای شـرکت در مصاحبـه و گزینـش اولیـه، پرداخـت 
کمک هزینـه آموزشـی در مدت آموزش بـه کارآموزان 
و پرداخـت حـق بیمـه سـهم کارفرمـا بـه مـدت دو سـال 
در سـال اول 100 درصـد و در سـال دوم 50 درصـد از 
مهم تریـن تعهـدات کمیتـه امـداد بـر اسـاس انعقـاد ایـن 

تفاهم نامـه اسـت.
برگـزاری دوره آمـوزش تخصصـی موردنیـاز  صادقـی 
اقتصـادی  ویـژه  منطقـه  پـارس  رینـگ  تولیـد  کارخانـه 
آموزشـی،  اسـتانداردهای  اسـاس  بـر  بـم  جدیـد  ارگ 
بـم  شـهرهای  در  موردنیـاز  آموزشـی  کارگاه  تجهیـز 
بیمـه  بـرای کارآمـوزان،  آزمـون  برگـزاری  و کرمـان، 
مسـئولیت بدنـی کارآمـوزان در برابـر حـوادث در زمـان 
آمـوزش و اعطـای گواهینامـه پایـان دوره آموزشـی بـه 
کارآمـوزان را ازجملـه تعهـدات اداره کل فنـی و حرفـه 

اسـتان کرمـان اعـالم کـرد.

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

سال ششم ـ شماره 201 ـ شنبه  11  آذر  1396  ـ 13 ربیع االول 1439 ـ  2 دسامبر 2017  ـ 4  صفحه ـ 500 تومان

نویسنده: صدیقه انجم شعاع

سال دهم ـ شماره367 ـ شنبه 24 مهر ماه 1400   ـ  9 ربیع االول  1443 ـ  16 اکتبر 2021 ـ 4 صفحه ـ 2000 تومان

هفته نامه هفتواد : صاحب امتیاز و مدیر 
مسئول

هفته نامه هفتواد
صاحب امتیاز و مدیر مسئول: 
محمد حسنی سعدی 
گستره توزیع: استان کرمان 

آدرس : کرمان ـ خیابان شهید رجائی )خورشید( ـ 
کوچه شهید رجائی9 ) انتهای کوچه(  ـ سمت راست ـ 
جنب خانه کارگر ـ پالک 2۵ ـ طبقه اول ـ دفتر مرکزی 
نشریه هفتواد ) ابتدای شهرک ارتش (
*تلفکس : ۰34-327۵846۵
*کدپستی : 76۱4643877

همراه : ۰9۱3۱978997 
  Haftvadnews @ yahoo.com  :آدرس ایمیل 
    https://haftvadkhabar.ir :آدرس سایت هفتواد کرمان 

پیش چاپ و چاپخانه  : مهدوی کرمان

امیر شکاری - آدرس میدان امام خمینی)ره( رو به 

   هفته نامه فرهنگی، سیاسی، خبری

رئیــس و اعضــای هیئــت علمــی دانشــگاه 
پیــام نــور ســیرجان بــا حضــور در شــرکت 
توســعه آهــن و فــوالد گل گهــر، از کارخانه 
هــا و پــروژه هــای در دســت احــداث ایــن 
شــرکت بازدیــد و بــا مدیرعامــل و معاونــان 

شــرکت دیــدار و گفتگــو کردنــد.
ــن و  ــعه آه ــرکت توس ــی ش ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــا  ــدار ب ــور در دی ــام ن ــوالد گل گهر؛رئیــس دانشــگاه پی ف
ــر  ــوالد گل گهــر ب مدیرعامــل شــرکت توســعه آهــن و ف
تحقیــق و توســعه در حــوزه صنعــت تاکیــد کــرد و گفــت: 
ارتبــاط دانشــگاه بــا حــوزه صنعــت می توانــد عامــل 
ــور  توســعه باشــد و ایــن ارتبــاط از ســوی دانشــگاه پیام ن

ــت.  ــکل می گرف ــن ش ــر از ای ــد زودت بای
و  هــا  کارخانــه  از  بازدیــد  کــرد:  خاطرنشــان   وی 
ــاط  ــوالد؛ ارتب ــن و ف ــعه آه ــرکت توس ــای ش ــروژه ه پ
ــروع را  ــن ش ــم و ای ــروع کردی ــت را ش ــوزه صنع ــا ح ب
ــی در  ــعه آن، گام ــا توس ــا ب ــم ت ــک می گیری ــال نی ــه ف ب
جهــت علمــی ســاختن فعالیت هــای صنعتــی و صنعتــی 

ــیم. ــته باش ــی برداش ــای علم ــت ه ــاختن فعالی س

محیاپــور مدیرعامــل شــرکت توســعه آهــن و فــوالد 
ــگاه  ــاط دانش ــراری ارتب ــز از برق ــیرجان نی ــر س گل گه
ــر  ــواره ب ــت: هم ــرد و گف ــندی ک ــراز خرس ــت اب و صنع
ــر  ــد هســتیم و ب ــد معتق ــروی علمــی و توانمن ــت نی تربی
ــد  ایــن باوریــم کــه ارتبــاط صنعــت و دانشــگاه مــی توان
ــزایی  ــر بس ــتعد تاثی ــی و مس ــای علم ــرورش نیروه در پ

ــد.  ــته باش داش
ــن  ــد همچنی ــی توان ــاط م ــن ارتب ــرد: ای ــح ک وی تصری
ــد  ــگاه و تولی ــوزه دانش ــی ح ــای صنعت ــع نیازه ــه رف ب
کــرده  کمــک  هــم  صنعتــی  نیــاز  مــورد  قطعــات 
بتوانیــم  امیدواریــم  شــود.  واقــع  ثمــر  مثمــر  و 
آینــده  در  را  دانشــگاه  و  صنعــت  ارتبــاط   دامنــه 

گسترده تر نماییم.

در دیدار رئیس دانشگاه پیام نور سیرجان با مدیرعامل شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر مطرح شد:

ارتباط صنعت و دانشگاه، عامل توسعه است

روابط عمویم رشکت توزیع برق مشال استان کرمان

برقبرق  خادمخادم  شماست ولی می تواندشماست ولی می تواند  قاتلقاتل  شما هم باشد. شما هم باشد. 
هنگام حفر کردن زمین مراقب کابل های برق  زیرزمیین ابشید. هنگام حفر کردن زمین مراقب کابل های برق  زیرزمیین ابشید. 

عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسالیم: ماندگاری واقعه 24 مهر در اتریخ انقالب، حاصل بصیرت مردم کرمان بود 

ــت:  ــامی گف ــه اس ــزب مؤتلف ــزی ح ــورای مرک ــو ش عض
آتش ســوزی مســجد جامــع کرمــان حرکتــی عظیــم و 
خودجــوش مردمــی و برخاســته از قیــام 17 شــهریور بــود کــه 
ســبب بیــداری و بصیــرت مــردم شــد و باعــث شــد پیــروزی 
ــن و  ــره ننگی ــد و چه ــاق بیفت ــریعتر اتف ــامی س ــاب اس انق

ــود.  ــن ش ــه روش ــرای هم ــوی ب ــم پهل ــد رژی پلی
ــال 57،  ــر س ــه 24 مه ــا واقع ــه ب ــدم  در رابط ــی مق ــد عل احم
ــار  ــه اظه ــن حادث ــره شــهدای ای ــاد و خاط ــن بزرگداشــت ی ضم
کــرد: تجمــع و اعتــراض شــدید مــردم کرمــان در مســجد جامــع 
ــاهی و  ــم ستمش ــز رژی ــت های خفقان آمی ــه سیاس ــهر ب ــن ش ای
کشــتار مــردم بیگنــاه کــه آغــاز آن در روز 17 شــهریور در تهــران 
ــدگاری آن در  رقــم خــورد، ســبب شــکل گیری ایــن واقعــه و مان

ــی  ــه، نمــاد حق طلب ــن واقع ــذا ای ــخ انقــالب اســالمی شــد ل تاری
و عدالت خواهــی مــردم شــهید پــرور و والیتمــدار کرمــان اســت.
ــوان کــرد: روز  ــخ عن ــه تل ــن حادث ــع ای ــه وقای ــا اشــاره ب مقــدم ب
24مهــر، مصــادف شــده بــود بــا چهلمیــن روز شــهدای 17 
ــد  ــهادت فرزن ــالگرد ش ــن س ــن اولی ــران و همچنی ــهریور ته ش
حضــرت امــام خمینــی )ره(، کــه بــه همیــن مناســبت تمــام بــازار 
ــون  ــا و روحانی ــرف علم ــود و از ط ــده ب ــل ش ــا تعطی و مغازه ه
کرمــان در مســجد جامــع مراســم بزرگداشــتی برگــزار شــده بــود.

کارشــناس مســائل سیاســی افــزود: زمانــی کــه ســخنران، بــاالی 
ــرای  ــوی ب ــت پهل ــل حکوم ــود، عوام ــر در حــال ســخنرانی ب منب
ــه  ــا حمل ــان ب ــردم شــهر کرم ــی م ــای انقالب ــا فعالیت ه ــه ب مقابل
ــت و  ــا حمای ــر شــده اطــراف شــهر، ب ــای اجی گروهــی از کولی ه
هدایــت نیروهــای دولــت ستمشــاهی بــا چــوب و میلــه آهنــی بــه 
ــه خــاک و  ــد و مســجد را ب ــورش بردن ــان ی ــع کرم مســجد جام
ــجد  ــل مس ــای داخ ــه و قرآن ه ــا، اثاثی ــیدند و فرش ه ــون کش خ
را آتــش زدنــد و حتــی دوچرخه هــا و موتورهــای داخــل محوطــه 
ــه  ــز ب ــده ای نی ــد و ع ــش زدن ــه و آت ــم ریخت ــجد را روی ه مس
پشــت بــام مســجد رفتنــد و روی ســر جمعیــت داخــل محوطــه 

ــد. ــاب می کردن ــر پرت ــجد آج مس
مقــدم بــا تاکیــد بــر اینکــه ایــن واقعــه ســند معتبــر دفــاع مــردم 
ــا شــاه و جنایــات رژیــم شاهنشــاهی اســت،  کرمــان در مقابلــه ب
افــزود: ســتم ها و جنایــات رژیــم منحــوس و فاســد پهلــوی باعــث 
ــی  ــا خــروش و جوششــی درون ــدار شــوند و ب شــد کــه مــردم بی

ایــن حکومــت منحــوس را ســرنگون کننــد چراکــه ملــت ایــران از 
ــد و در همیــن  ایــن همــه ســتم و بی عدالتــی خســته شــده بودن
راســتا در گوشــه گوشــه ایــران اســالمی هــر از چنــد گاهــی شــاهد 
اعتراضــات و قیام هــای مردمــی بودیــم کــه اعتــراض مــردم 
ــر  ــای موث ــن قیام ه ــه ای از همی ــز نمون ــر نی ــان در 24 مه کرم
بــود کــه ســبب ســرعت بخشــیدن بــه پیــروزی انقــالب اســالمی 
و تشــکیل حکومــت مردمــی بــه رهبــری امــام خمینــی )ره( شــد.

مقــدم بــا اشــاره بــه اینکــه 24 مهــر بــه همــت و بصیــرت مردمــان 
انقالبــی کرمــان بــه یکــی از ماندگارتریــن روزهــا در تاریــخ انقالب 
ــان  ــردم کرم ــرکوب م ــت: س ــد، گف ــل ش ــران تبدی ــالمی ای اس
ــاواک و  ــط س ــدا توس ــاب خ ــع و کت ــجد جام ــش زدن مس و آت
عمــال رِژیــم پهلــوی زمینه ســاز نابــودی رژیــم شاهنشــاهی شــد 
ــژه ای در انقــالب  ــه ســبب شــد پویایــی وی به طوریکــه ایــن حادث

اســالمی شــکل بگیــرد.
ــه  ــت ب ــک حرم ــن هت ــوز و ای ــه جانس ــن واقع ــزود: ای ــدم اف مق
کتــاب و خانــه خــدا توســط رژیــم شاهنشــاهی ســبب شــد رژیــم 
ــد  ــت کن ــودی حرک ــمت ناب ــه س ــده و ب ــش ش ــر از پی ضعیف ت
زیــرا در حقیقــت ایــن واقعــه تاریخــی هماننــد قیــام 17 شــهریور، 
مقدمــه ای بســیار مهــم بــرای پیــروزی انقــالب و تشــکیل 
حکومــت جمهــوری اســالمی شــد چراکــه ایــن واقعــه ســبب پیــام 
ــردم  ــه م ــد به طوریک ــوت ش ــم طاغ ــه رژی ــام ب ــن ام ــدید لح ش
ــان  ــع کرم ــه مســجد جام ــم حادث ســایر شــهرها در مراســم هفت
قیــام کردنــد و شــعار »شــاه، خلــق مســلمان را،  کتــاب قــرآن را، 

ــد. ــش کشــید« را ســر دادن ــه آت ــان را ب مســجد کرم
ــر  ــد ب ــا تاکی ــان ب ــتان کرم ــالمی اس ــه اس ــزب موتلف ــر ح دبی
ــش  ــاه و عوامل ــی ش ــل بی حرمت ــه دلی ــر ب ــه 24 مه ــه واقع اینک
بــه مقدســات دینــی مــردم در طــول تاریــخ مبــارزات مــردم ایــران 
بی نظیــر اســت، بیــان کــرد: آتش ســوزی مســجد جامــع کرمــان 
ــام 17  ــته از قی ــی و برخاس ــوش مردم ــم و خودج ــی عظی حرکت
شــهریور بــود کــه ســبب بیــداری و بصیــرت مــردم شــد و باعــث 
ــره  ــد و چه ــاق بیفت ــالب اســالمی ســریعتر اتف ــروزی انق شــد پی
ــود و در  ــن ش ــه روش ــرای هم ــوی ب ــم پهل ــد رژی ــن و پلی ننگی
نتیجــه موجــب نفــرت شــدید مــردم از رژیــم شــد و باعــث شــد 
ــه  ــران ب ــردم ای ــرای م ــی ب ــاق مل ــک اتف ــوان ی ــن روز به عن ــا ای ت
خصــوص اســتان کرمــان ثبــت تاریــخ مجاهدت هــای یــک ملــت 

شــود.
ــند  ــان س ــر در کرم ــز 24 مه ــه غم انگی ــه واقع ــان اینک ــا بی وی ب
محکمــی بــر جنایــات رژیــم فاســد پهلــوی علیــه مــردم مســلمان 
کرمــان اســت و ســبب شــد تــا مــردم کرمــان بــه صــورت جــدی 
ــای  ــوت و افش ــا طاغ ــارزه ب ــالب، مب ــان انق ــتقیم وارد جری و مس
جنایــات و فجایــع عّمــال رژیــم شــوند،  تاکیــد کــرد: برخــورد بــا 
فعالیت هــای انقالبــی مــردم شــهر کرمــان، علــت اصلــی بــه آتــش 
ــود  کشــیدن مســجد جامــع و امــوال مــردم بیگنــاه ایــن شــهر ب
ــد و نســبت  ــدا، مطالبه گــر بودن ــان از همــان ابت ــرا مــردم کرم زی

ــی ســاکت نمی نشســتند. ــر زمان ــم و فســاد در ه ــه ظل ب

مجتمــع مــس درآلــو بــه عنــوان یکــی از 
ــا  ــس ب ــرکت م ــم ش ــعه ای مه ــای توس طرح ه
ــون در  ــم اکن ــنل ه ــبانه روزی پرس ــالش ش ت
ــی  ــی م ــرار دارد و پیش بین ــی ق ــل پایان مراح
شــود تــا پایــان امســال بــه بهره بــرداری برســد. 
ــدود 150  ــرح ح ــن ط ــرداری از ای ــره ب ــا به ب
ــزوده  ــس اف ــرکت م ــد ش ــه تولی ــن ب ــزار ت ه
ــمه  ــس دره زار در سرچش ــدن م ــود. مع می ش
ــد  ــورد بازدی ــه م ــود ک ــی ب ــن طرح ــم دومی ه
قــرار گرفــت. پیــش بینــی می شــود ایــن طــرح 
در ســال 1401  بــه بهره بــرداری برســد تــا 
ــرکت  ــت ش ــه ظرفی ــر ب ــن دیگ ــزار ت 150 ه

ــود. ــزوده ش ــس اف م
فلوتاســیون ســرباره ســومین طرحــی بــود کــه 
ــر عامــل  ــا حضــور مدی ــان ایــن ســفر ب در جری
شــرکت مــس مــورد بررســی قــرار گرفــت. ایــن 

ــه کنســانتره مــس  ــن ب ــزار ت ــه 70 ه طــرح ک
ــی در  ــوان داخل ــه ت ــکا ب ــد باات ــه می کن اضاف
حــال انجــام اســت. ایــن طــرح به عنــوان یکــی 
ــود  ــی ش ــوب م ــوده محس ــای س ــرح ه از ط
چــرا کــه مــاده اولیــه آن ســرباره هــای حاصــل 
ــته در  ــه گذش ــی 4 ده ــه ط ــت ک از ذوب اس

ــو شــده اســت. سرچشــمه دپ
ــو«،  ــانتره »درآل ــه کنس ــدازی کارخان ــا راه ان ب
»دره زار«  و »فلوتاســیون ســرباره« ظرفیــت 
 1.5 از  بیــش  بــه  مــس  کنســانتره  تولیــد 

ــید.   ــد رس ــن خواه ــون ت میلی
گفتنــی اســت، ایــن بازدیــد بــا همراهی حســین 
احمــدی مدیــر مجتمــع مــس سرچشــمه و 
عضــو هیات مدیــره و محمــد جــواد خلیلــی 
ــط  ــروه رواب ــر گ ــل و مدی ــر عام ــاور مدی مش

ــت. ــورت گرف ــس ص ــرکت م ــی ش عموم

                                                                 ابزدید مدیرعامل رشکت مس از دو طرح مهم تولید کنسانرته مس

دکرت اردشیر سعدمحمدی مدیرعامل رشکت مس از طرح تولید 
کنسانرته مس درآلو، دره زار و فلواتسیون رسابره رسچمشه ابزدید کرد 

ــا  ــزرگ کتــاب گل گهــر ب اولیــن دوره نمایشــگاه ب
حضــور بیــش از یکصــد ناشــر برتــر کشــور توســط 
شــرکت گل گهــر و همــکاری اداره فرهنگ و ارشــاد 

اســامی شهرســتان ســیرجان برگــزار می شــود.
ــرکت  ــل ش ــور بین المل ــی و ام ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
گل گهــر، ایــن نمایشــگاه از روز ســه شــنبه 27 مهرمــاه در 
مجموعــه ورزشــی امــام علــی علیه الســالم ســیرجان آغــاز 
ــد  ــه خواه ــاه ادام ــنبه 3 آبانم ــا دوش ــد و ت ــه کار می کن ب

داشــت.
همشــهریان  و  فرهنگ.دوســت  اهالــی  کتاب دوســتان، 
ــی 20 از  ــاعت 9 ال ــر روزه از س ــد ه ــیرجانی می توانن س

ــد. ــد کنن ــگاه بازدی ــن نمایش ای
گفتنــی اســت بــه منظــور تســهیل در خریــد کتــاب، بــرای 
مخاطبــان تخفیف هــای ویــژه ای هــم در نظــر گرفتــه 

اســت.

اب حضور بیش از یکصد انرش برتر کشوری؛

اولین منایشگاه بزرگ کتاب گل گهر از سه شنبه آغاز بکار یم کند

                             جناب آقای محمد مهدی افضلی
سردبیر روزنامه حدیث کرمان و مدیر مسوول هفته نامه فراصنعت

ضمـن عـرض تسـلیت ضایعـه درگذشـت عموی گرانقدر تـان را بـه جنابعالی و  خانـواده محترم  تسـلیت 
عـرض نمـوده و از درگاه خداونـد متعال برای آن مرحـوم مغفرت و برای بازماندگان صبر مسـئلت می کنیم.

محمد حسنی سعدی - مدیر مسئول نشریه هفتواد کرمان

تسلیت


