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آدرس سایت هفتواد
    https://haftvadkhabar.ir 

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

ک آسمان والیت و امامت مبارک باد ک آسمان والیت و امامت مبارک بادمیالد با سعادت هفمتنی اخرت تابنا میالد با سعادت هفمتنی اخرت تابنا

دبیرستان دخرتانه فرزانگان دوره اول  کرمان 

 نماینده مردم کرمان و راور اعالم کرد؛
سوال از وزیر اقتصاد در 

خصوص افزایش غیرعادالنه 
مالیات کرمان

««2»»
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والدت حضرت فاطمه )س( و روز مادر مبارک

مظهر لطافت

جاذب و مجذوب

میالد امام خمینی)ره(

به مناسبت روز هوای پاک

آشتی انسان و طبیعت 

2

2

هفته نامه فرهنگی، سیاسی، خبری

 مدیرکل کمیته امداد استان کرمان :

اجرای رزمایش 
اهدای ۵۸۶ سری 

جهیزیه به زوج های 
نیازمند در کرمان 

اعزام تیم های واکنش
سریع دانشگاه علوم پزشکی 
کرمان به مناطق سیل زده 

جنوب استان
««4»»
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مدیر کل بنیاد مسکن انقالب اسالمی 
استان کرمان در حاشیه بازدید از 

مناطق سیل زده جنوب :

14۵7 واحد مسکونی 
روستایی و شهری 

نیاز به تعمیر دارند 

سفر رئیس جمهور
به مناطق سیل زده کرمان

رئیس جمهور: احداث سیل بندها در اسرع وقت باید انجام شود
««2»»

آگهي مناقصه عمومي تجدیدشده 
شماره1400/72/ع

شـركت معدنـي و صنعتـي گل گهر )سـهامي عـام( در نظر 
دارد «خريـد، نصـب و راه انـدازی نـرم افزار و وب سـايت و 
كيوسـك اطالع رسـاني دهكده گردشـگري» خـود را واقع 
در كيلومتـر 30 جـاده سيرجان-شـيراز از طريـق برگزاري 
مناقصـه عمومـي بـه شـركت هـای دارای گواهـی شـورای 
عالـی انفورماتيـك با رتبه حداقل 5 در رشـته هـای مرتبط 

نمايد.  واگـذار 
لـذا متقاضيـان مي تواننـد جهـت اخـذ اسـناد مناقصـه به 
اسـناد  و  مراجعـه   WWW.GEG.IR الكترونيكـي  آدرس 
تأميـن  ارزيابـي  پرسشـنامه  فـرم  همـراه  بـه  را  مذكـور 

كننـدگان از بخـش مناقصـه و مزايـده دانلـود نماينـد. 
مهلـت تحويل پاكات سـاعت 9 الي 14 روز شـنبه مـــورخ 
1400/11/16 در محـــل دفتركميسيون معــامالت مجتمع و 
يـا دبيرخانـه دفتر مركزی تهران مي باشـد. ضمنـًا بازديد از 
محل اجـراي موضوع مناقصه روز شـنبه مـورخ 1400/11/09 

است.  شـده  مقرر 
از  يـك  هـر  قبـول  اي  رد  در  گهـر  گل  صنعـي  و  معـدين  رشكـت 
پيشـهادات بـدون نیـاز بـه ذکـر دلیـل و بـدون جـران خسـارت 

مي ابشـد. مختـار 

کمیسیون معامالت کمیسیون معامالت 
شرکت معدني و صنعتي گل گهر شرکت معدني و صنعتي گل گهر 

شرکت معدنی و صنعتی گل گهر )سهامی عام(
 Golgohar Mining & Industrial Co.

 شـركت توزيـع نيـروي برق شـمال اسـتان كرمان )سـهامی خـاص( در نظـر دارد فعاليت مربوط بـه خريـد كاال و تجهيزات، انتقـال نيرو و برقرسـانی، 
اصـالح و نوسـازی شـبكه و تاسيسـات توزيـع نيروی بـرق حوزه عملياتی شـمال غرب كرمـان را  از طريـق مناقصه عمومي يـك مرحله اي بـا ارزيابي 

كيفـي و از طريـق سـامانه تـداركات الكترونيكـي دولت )سـتاد( به شـرح اطالعات و جـدول زير بـه پيمانكار واجـد صالحيت واگـذار نمايد.

تجدید فراخوان مناقصه  عمومي یک مرحله ای 
با ارزیابي کیفي )فشرده( - نوبت دوم

  
           )فشرده( با ارزیابي کيفي مرحله ای یک عمومي  همناقص فراخوانتجدید 

 روي ، انتقال ن زاتيکاال و تجه دیخر مربوط به دارد فعاليت در نظر )سهامي خاص( شرکت توزیع نيروی برق شمال استان کرمان 
 از طریق مناقصه عم ومي را شمالغرب کرمان  ياتيلبرق حوزه عم یروين عیتوز ساتيشبکه و تاس ی، اصالح و نوساز يو برقرسان

 مانک اريب ه  زی ر اطالعات و جدول به شرح و از طریق سامانه تدارکات الکترونيکي دولت )ستاد(  با ارزیابي کيفي یک مرحله ای
 .دیماواگذار ن تيواجد صالح

 ردیف
شماره 
 موضوع مناقصه مناقصه

ضمانت نامه 
شرکت در فرایند 

 ال(ارجاع کار  )ری

شماره فراخوان در 
 سامانه ستاد

زمان 
بازگشایي 

  اکات مناقصه

1 1400-101 

و  روي ، انتق ال ن زاتيکاال و تجه دیخر
شبکه و  ی، اصالح و نوساز يبرقرسان

ح وزه  ب رق یروي ن عیتوز ساتيتاس
 کرمانشمالغرب  عملياتي

1،226،000،000 200000۵6۳0000100 1400/11/16 

 .باشديم يلزاماکشور /سازمان برنامه و بودجه  یزیو برنامه ر تیریاز سازمان مد معتبر روين یبندرتبه  يارائه گواه - 1
 .باشديم يلزاما ياز اداره تعاون ،کار ورفاه اجتماع و معتبر مرتبط يمنیا تيصالح ديتائ نامهيگواه ارائه -2
( www.setadiran.irکي دولت )س تاد( ب ه ردر) )سامانه تدارکات الکترونيشرکت کنندگان در مناقصه الزاما بایستي در -۳

 ثبت نام و نسبت به تهيه ، تکميل و ارسال اسناد از طریق سامانه مذکور اقدام نمایند.
 .باشد مي 29/10/1400شنبه به تاریخ  چهارصبح روز  08:00مناقصه در سامانه ستاد از ساعت اسناد تاریخ انتشار  -4
 مي باشد. 0۵/11/1400به تاریخ    شنبه سهروز  17حداکثر تا ساعت  از سامانهواریز وجه و دریافت اسناد رخرین مهلت  -۵
 ررخرین مهلت بارگذاری اسناد و  يشنهاد قيمت در سامانه ستاد و ارائه اصل ضمانت نامه ش رکت در فراین د ارج اع ک ا  -6

 16/11/1400تاریخ  مناقصه بهبازگشایي  اکات  صبح روز 9:00حداکثر تا ساعت 
و در محل س الن  16/11/1400روز شنبه به تاریخ  10:۳0در ساعت  از طریق سامانه ستاد  اکات مناقصه زمان و محل بازگشایي -7

 . کنفرانس شرکت توزیع نيروی برق شمال استان کرمان
 شرکت توزیع نيروی برق شمال استان کرمان در رد یا قبول یک یا کليه  يشنهادات مختار مي باشد . -8
 . بالمانع ميباشد و کارت شناسائي با ارائه معرفي نامهحضور  يشنهاد دهندگان در جلسه -9
   .مندرج است در اسناد مناقصه سایر جزئياتمي باشد و یک مرحله ای با ارزیابي کيفي  به صورت همناقص -10

خيابان  -ی کرماني خيابان خواجو -کرمان: ر خصوص مناقصات ار جهت دریافت اطالعات بيشتر دزاطالعات تما) مناقصه گ -11  
                0۳4۳2۵2000۳-تلفن   - و قرادادها  تدارکات اداره - ۳ساختمان شماره  -کرمان  شرکت توزیع نيروی برق شمال - توانير

( www.setadiran.irز طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونيکي دولت )ستاد( ب ه ردر) )اه مراحل برگزاری مناقصه ليک - 12
 انجام خواهد شد .

 ضمنا این رگهي عينا در سایت های اینترنتي به شرح زیر در دستر) ميباشد. 
 مي باشد  www.nked.co.ir سايت اينترنتي اين شركت به آدرس :                                                          

 مي باشد ww.tavanir.org.irwتوانيربه نشاني  شبكه اطالع رساني معامالت                                               
 مي باشد HTTP://iets.MPORG.IR پايگاه ملي اطالع رساني مناقصات                                               

 روابط عمومي شرکت توزیع نيروی برق شمال استان کرمان                                                                                                                 

1 - ارائه گواهی رتبه بندی نيرو معتبر از سازمان مديريت و برنامه ريزی كشور /سازمان برنامه و بودجه الزامی ميباشد.
2- ارائه گواهينامه تائيد صالحيت ايمنی مرتبط و معتبر از اداره تعاون ،كار ورفاه اجتماعی الزامی ميباشد.

3-شـركت كننـدگان در مناقصـه الزامـا بايسـتی در سـامانه تـداركات الكترونيكي دولـت )سـتاد( بـه آدرس )www.setadiran.ir( ثبت نام و نسـبت به تهيـه ، تكميل و 
ارسـال اسـناد از طريق سـامانه مذكور اقـدام نمايند.

4- تاريخ انتشار اسناد مناقصه در سامانه ستاد از ساعت 08:00 صبح روز چهارشنبه به تاريخ  1400/10/29 مي باشد.
5- آخرين مهلت واريز وجه و دريافت اسناد از سامانه حداكثر تا ساعت 17 روز سه شنبه به تاريخ   1400/11/05 می باشد.

6-  آخريـن مهلـت بارگـذاري اسـناد و پيشـنهاد قيمـت در سـامانه سـتاد و ارائـه اصـل ضمانـت نامـه شـركت در فراينـد ارجـاع كار حداكثر تـا سـاعت 9:00 صبح روز 
بازگشـايی پـاكات مناقصه بـه تاريـخ 1400/11/16

7- زمـان و محـل بازگشـايی پاكات مناقصه از طريق سـامانه سـتاد در سـاعت 10:30 روز شـنبه به تاريخ 1400/11/16 و در محل سـالن كنفرانس شـركت توزيـع نيروی برق 
شمال اسـتان كرمان .

8- شركت توزيع نيروي برق شمال استان كرمان در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار مي باشد .
9-حضور پيشنهاد دهندگان در جلسه با ارائه معرفی نامه و كارت شناسائي بالمانع ميباشد .

10- مناقصه به صورت يك مرحله ای با ارزيابی كيفی مي باشد و ساير جزئيات در اسناد مناقصه مندرج است.  
  11- اطالعـات تمـاس مناقصـه گـزار جهـت دريافت اطالعات بيشـتر در خصـوص مناقصـات : كرمان- خيابـان خواجوي كرمانـي - خيابـان توانير - شـركت توزيع نيروي 

برق شـمال كرمان - سـاختمان شـماره 3 - اداره تـداركات و قرادادها  -  تلفـن -03432520003               
12 - كليه مراحل برگزاري مناقصه از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكي دولت )ستاد( به آدرس )www.setadiran.ir( انجام خواهد شد .

 ضمنا اين آگهي عینا در سايت هاي اينترنتي به شرح زير در دسترس میباشد.
                                                         

سايت اينترنتي اين شركت به آدرس : www.nked.co.ir  مي باشد 
               شبكه اطالع رساني معامالت توانيربه نشاني www.tavanir.org.ir مي باشد

                                                                                پايگاه ملي اطالع رساني مناقصات HTTP://iets.MPORG.IR مي باشد 
                                                                                                               

 روابط عمومي رشکت توزيع نريوي برق مشال استان کرمان

جناب آقای مهندس رامین امیر مداح 
شهردار محترم منطقه دو کرمان

بـا نهايـت تأسـف ضايعـه غـم بـار درگذشـت 
پـدر بزرگوارتـان را خدمـت شـما و خانـواده 
خداونـد  از  نمـوده،  عـرض  تسـليت  محتـرم 
علـو  مرحـوم  آن  پـاک  روح  بـرای  متعـال 
و  شـما  بـرای  و  الهـی  مغفـرت  و  درجـات 
آرزومنديـم. جميـل  صبـر  محتـرم   خانـواده 

محمد حسنی سعدی - نشریه هفتواد کرمان

» هوالباقی «

روابط عمومی رشکت سنگ آهن گهر زمنی )سهامی عام(روابط عمومی رشکت سنگ آهن گهر زمنی )سهامی عام(

خجسته میالد با سعادت خجسته میالد با سعادت 
دخت پیامبر اسالم )ص(، دخت پیامبر اسالم )ص(، 

همسر والیت و مادر امامت حضرت فاطمه الزهرا )س(  همسر والیت و مادر امامت حضرت فاطمه الزهرا )س(  
و روز مادر تبریک و تهنیت باد.و روز مادر تبریک و تهنیت باد.

3

3

شهردار کرمان خبر داد:
تعیین تکلیف پروژۀ تقاطع 

غیرهم سطح »شهدای خلبان«

««2»»
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در شورای معادن استان کرمان عنوان شد
انتقاد شدید پورابراهیمی از رهاشدگی صنعت زغال سنگ در کشور

                                                                  جاذب و مجذوب
سلیمانی گره خورده چو )یار دلربا( با دل دل از یاد )سلیمانی( نگردد لحظه ای غافل  

که حاج قاسم بر آن معشوق چون عاشق )سر( افکنده خدا بر کار )حاج قاسم( نگاه برتر افکنده   
که ذوب شد در دل آتش که مشتاقانه شد قربان خدا بُد جاذب و قاسم شده مجذوب و، جذب آن  

گرفته جان پاکش را کف دست از برای حق فنا هرگز نمی گردد کسی که شد فدای حق  
کنید پرهیز از هرچه حرام و، )پارسا( باشید سفارشهای حاج قاسم به مردم )با خدا باشید(  

که یادش در قلوب ما بَُود جاوید و، روحش شاد به امیدی که همواره رهش از رهروان آباد  

غالمحسین رضایی - نقاش  

                                                      مظهر لطافت

برتر ز فرشته است بانو )روز زن( و، بر جهان مبارک  
سر خم بشود تا روی زانو باید که بر احترام ایشان   

شک نیست که زن )گل بهشت( است زن چون گل و مظهر لطافت  
در گلشن نیک سرنوشت است هرکس که شود نصیبش این گل  

کاین گونه جمیل و دلربا شد زن )لطف جمال آفرین( است  
واال شد و مام انبیا شد البته که قدر خود بداند   

غالمحسین رضایی - نقاش  

تودیع ومعارفه مدیرکل 
مالیاتی کرمان برگزارشد

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور:
  شفافیت اقتصادی، زمینه ساز 

جلوگیری از فرار مالیاتی
کشــور  مالیاتــی  امــور  ســازمان  رئیــس کل 
مدیــرکل  معارفــه  و  تودیــع  مراســم  در 
شــفافیت  کرمــان،  اســتان  مالیاتــی   امــور 
مهمتریــن  از  را  اقتصــادی  هــای   فعالیــت 
برنامــه هــای نظــام مالیاتــی و زمینــه ســاز 

جلوگیــری از فــرار مالیاتــی عنــوان کــرد.

بــه گــزارش روابــط عمومــی اداره کل امــور مالیاتــی 
اســتان کرمــان ، دکتــر داود منظــور رئیــس کل ســازمان 
امــور مالیاتــی کشــور در مراســم تکریــم و معارفــه 
مدیــرکل امــور مالیاتــی اســتان کرمــان ، بــا بیــان اینکــه 
شــفافیت اقتصــادی، زمینــه ســاز جلوگیــری از فــرار 
ــه در  ــی ک ــا تحوالت ــدوارم ب ــت: امی ــت، گف ــی هس مالیات
ــازی  ــد هوشمندس ــود مانن ــال می ش ــی دنب ــام مالیات نظ
ــه  ــم، مقابل ــای مه ــر پرونده ه ــز ب ــی ، تمرک ــام مالیات نظ
ــرار مالیاتــی ، ســاماندهی دســتگاههای کارتخــوان ،  ــا ف ب
قانــون پایانــه هــای فروشــگاهی و در عیــن حــال حمایــت 
ــوان  ــی و شناســنامه دار بت ــدی واقع ــای تولی از بخــش ه

ــر د. ــول ک ــه را وص ــه و عادالن ــات حق مالی
وی راه انــدازی درگاه ملــی خدمــات الکترونیــک مالیاتــی 
ــت و  ــان دانس ــدی مودی ــت من ــش رضای ــب افزای را موج
افــزود : از ســال گذشــته مالیــات نقــل و انتقــال امــاک 
ــا در  ــت ت ــده اس ــل ش ــمی منتق ــناد رس ــر اس ــه دفات ب
ــرد،  ــی پذی ــام م ــور الزم انج ــایر ام ــه س ــان محــل ک هم

ــردد. ــز پرداخــت گ ــه نی ــات متعلق مالی
ــلمانی گزارشــی از  ــد س ــن مراســم محم ــن در ای همچنی
ــتان  ــی اس ــور مالیات ــود در اداره کل ام ــت خ دوره مدیری
ــی  ــور مالیات ــان رئیــس کل ســازمان ام ــه کــرد. در پای ارائ
ــلمانی ،  ــد س ــات محم ــی از زحم ــن قدردان ــور ضم کش
ــل  ــد زین ــان، حمی ــی کرم ــور مالیات ــابق ام ــر کل س مدی
پــور را بــه عنــوان سرپرســت جدیــد اداره کل امــور 

ــرد. ــی ک ــتان معرف ــن اس ــی ای مالیات
ادای احتــرام بــه مقــام شــامخ شــهید حــاج قاســم 
ــا همــکاران امــور مالیاتــی  ســلیمانی و دیــدار صمیمــی ب
اســتان از دیگــر برنامــه هــای ســفر یــک روزه رئیــس کل 

ــود. ــان ب ــه کرم ــی کشــور ب ــور مالیات ــازمان ام س

***************

مدیرعامل شرکت گاز استان کرمان:

تقدیر حراست شرکت 
ملی گاز ایران از 

برگزاری دوره آموزشی 
در استان کرمان

ــی  ــران ط ــی گاز ای ــرکت مل ــت ش ــس حراس رئی
ارســال نامــه ای از برگــزاری کالس آموزشــی 
ــه، از  ــای تابع ــت ه ــرم حراس ــای محت ــرای روس ب
ــر و  ــان تقدی ــتان کرم ــرکت گاز اس ــان ش کارکن

ــرد. ــکر ک تش

بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت گاز اســتان کرمــان، 
منوچهــر فــاح در تکمیــل ایــن خبــر گفــت: کاس 
ــول  ــوع »اص ــا موض ــه ب ــک هفت ــی ی ــوق ط ــی ف آموزش
خبرنویســی اطاعاتــی و آشــنایی بــا ســامانه خبــر« 
ــس  ــازمان و رئی ــاون س ــط مع ــه توس ــد ک ــزار گردی برگ
حراســت شــرکت ملــی گاز ایــران مــورد تقدیــر و تشــکر 

ــت. ــه اس ــرار گرفت ق
ــه  ــا توج ــت: ب ــه آورده اس ــن نام ــزاده در ای ــین علی حس
ــای  ــت روس ــزان رضای ــه و می ــورت گرفت ــی ص ــه ارزیاب ب
محتــرم حراســت هــای تابعــه از میزبانــی و نحــوه اجرایــی 
ــل  ــه مدیرعام ــای مجدان ــاش ه ــی ت ــوق از تمام دوره ف
شــرکت گاز اســتان کرمــان و دیگــر روســای محتــرم آن 

ــر و تشــکر مــی شــود. شــرکت تقدی
ــزود:  مدیرعامــل شــرکت گاز اســتان کرمــان در ادامــه اف
ــرم در شــرکت  ــکاران محت ــات هم ضمــن تشــکر از زحم
ملــی گاز ایــران، از تمامــی همــکاران خــود کــه در 
برگــزاری ایــن کاس آموزشــی همــت گزیدنــد، قدردانــی 

ــم. مــی کن

تشکر وزیر نیرو از 
شرکت توزیع نیروی برق 

جنوب استان کرمان
بــه گــزارش روابــط عمومی شــرکت 
توزیــع نیــروی بــرق جنــوب اســتان 
کرمــان، ایــن قدردانــی طــی دو 
مرحلــه از طریــق تمــاس تلفنــی بــا 
مدیرعامــل شــرکت توزیــع نیــروی 
کرمــان  اســتان  جنــوب  بــرق 

ــه اســت.  صــورت گرفت

ــا  ــی ب ــای تلفن ــاس ه ــان در تم ــر محرابی ــی اکب عل
ــار  ــت:» در اخب ــه اس ــا، گفت ــدوی نی ــد مه عبدالوحی
ــی آن  ــط عموم ــط رواب ــده توس ــر ش ــر منتش وتصاوی
شــرکت فعالیــت جهادگرانــه و بــی شــائبه شــما و 
همــکاران را مشــاهده کــردم. لــذا از اقدامــات شایســته 
و تــاش شــبانه روزی جنابعالــی و همــکاران در جهــت 
رفــع خاموشــی و پایــداری شــبکه آن هــم در کمتریــن 
قــدردان  وهمچنیــن  سپاســگزارم  ممکــن  زمــان 
ــرق  ــت ب ــکاران مدیری ــر از هم ــده ۳ نف ــهای ارزن تاش
ــد نیــز  ــگان کــه  در ســیل اخیــر گرفتــار شــده بودن ری

ــتم. هس
***************

برگزاری دوره آموزشی 
تدوین فیلم و کلیپ 

سازی ائمه جماعات و 
رابطین فرهنگی توزیع 

برق شمال استان کرمان 
رابطیــن  و  جماعــات  ائمــه 
فرهنگــی و روابــط عمومــی 
ــتان  ــمال اس ــرق ش ــع ب توزی
یــک روزه  دوره  در  کرمــان 
ــپ  ــم و کلی ــن فیل کارگاه تدوی

ســازی شــرکت کردنــد.

ــرق  ــروی ب ــع نی ــرکت توزی ــی ش ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــی ،  ــط عموم ــی و رواب ــان ، امورفرهنگ ــتان کرم ــمال اس ش
ــرای  ــای آموزشــی ب ــزاری برنامه ه ــه برگ ــن دوره را در ادام ای
ــا در روز  ــتان ه ــرکت در شهرس ــی ش ــط عموم ــن رواب رابطی
ــی و  ــط عموم ــن رواب ــور رابطی ــا حض ــاه  ب ــنبه 25 دی م ش

ــرد. ــزار ک ــات برگ ــه جماع ــی و ائم فرهنگ
در ایــن کارگاه مرتضــی دامغانــی، مجــری و تدوینگر برجســته 
صداوســیما کرمــان بــا تشــریح مقدمــات و تئوری هــای 
ــوزش  ــزار you cut  و inshutآم ــر، نرم اف ــه تصوی ــوط ب مرب

داد.
ــان  ــا پای ــی  ت ــر فرهنگ ــری دبی ــی امی ــد عل ــه محم ــه گفت ب
امســال  دوره هــای آمــوزش سوادرســانه ای نیــز ویــژه ائمــه 
جماعــات و رابطیــن فرهنگــی و بســیج برگــزار خواهــد شــد.

اســتاندار کرمــان گفــت: بــرای محافظت 
ــی و  ــات اساس ــد مطالع ــه بای از منطق
اصولــی صــورت گیــرد، امــا بــه صــورت 
ــی  ــیلبند و الیروب ــرای س ــی ب اورژانس
ــدام  ــده اق ــی ۱۰ روز آین ــا ط رودخانه ه

ــد.  ــد ش خواه
ــت مناطــق  ــح وضعی ــد در توضی ــی زینی ون عل
ســیلزده جنــوب اســتان عنــوان کــرد: بــا 
ــه وســعت مناطــق ســیل زده اســتان  توجــه ب
و صعب العبــور و باتاقــی بــودن در حاشــیه 

جازموریــان، هنــوز بــه 120 روســتا دسترســی 
ــدارد. ــی وجــود ن زمین

ــن  ــه ای ــانی ب ــات رس ــرد: خدم ــوان ک وی عن
ــال  ــی در ح ــداد هوای ــق ام ــتاها از طری روس
انجــام اســت و 6 بالگــرد ارتــش، ســپاه و 

هال احمــر در منطقــه حضــور دارنــد.
اســتاندار کرمــان همچنیــن از حضــور و کمــک 
ماشــین های  و  موتورســواران  آفرودســواران، 
کمــک دار در امــر امدادرســانی بــه ســیلزدگان 
جنــوب اســتان نــام بــرد و گفــت: بــا توجــه بــه 

ــودن  ــی ب ــیاب، باتاق ــی و س ــم بارندگ حج
دشــت جازموریــان ممکــن اســت در روزهــای 
آینــده دسترســی بــه برخــی روســتاها را 

ــد. ســخت کن
وی بــا اشــاره بــه اینکــه منطقــه جنــوب 
کرمــان ســیل خیــز اســت و دشــت های عظیــم 
ســیابی دارد افــزود: حجــم بارندگی هــای 
ــه  ــان ب ــی کرم ــتان جنوب ــر در دو شهرس اخی
500 میلیمتــر رســید کــه بــه گفتــه محلی هــا 

ــت. ــابقه اس ــته بی س ــال گذش ــی 70 س ط

استاندار کرمان:
به صورت اورژانسی برای سیل بند و الیروبی رودخانه ها اقدام خواهد شد 

َایَن ُمِعز ُاالولِیاءَایَن ُمِعز ُاالولِیاء

  با رعایت دستورالعمل های بهداشتی 

هیات رزمندگان اسالم استان کرمان 
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حسینیه ثارا... کرمان

ــت  ــی وضعی ــرای بررس ــور ب ــس جمه رئی
ســیل زدگان جنــوب کرمــان و نظــارت 
ــردم در  ــه م ــانی ب ــت رس ــد خدم ــر رون ب

ــت.  ــور یاف ــت حض جیرف
ــور  ــس جمه ــی رئی ــم رئیس ــید ابراهی ــت ا... س آی
ــرای  ــئوالن ب ــا مس ــراری  ب ــت اضط ــس از نشس پ
ــه  ــه، در حالیک ــت منطق ــن وضعی ــی آخری بررس
علــی زینی ونــد اســتاندار کرمــان، ســردار حســین 
ــان،  ــتان کرم ــارا... اس ــپاه ث ــده س ــی فرمان معروف
ســردار عبدالرضــا ناظــری فرمانــده انتظامــی 
و  کشــوری  مســئوالن  از  تعــدادی  و  اســتان 
ــتای  ــرد وارد روس ــی می ک ــتانی وی را همراه اس
ــوب  ــار جن ــع رودب ــاد از تواب ــت آب ــیل زده نهض س
ــن روســتای ســیل زده  ــردم ای ــع م شــد و در جم

ــت. ــرار گرف ق
ــردم  ــم رئیســی در جمــع م ــت ا... ســید ابراهی آی
ــرد: حضــور  ــان اظهارک ــتان کرم ــاد اس نهضــت آب
در جمــع مــردم ایــن منطقــه بــرای بنــده توفیقــی 

اســت.
ــد  ــا ش ــال م ــامل ح ــت ش ــن عنای ــزود: ای وی اف
کــه علــی رغــم عظیــم بــودن ســیل تلفــات جانــی 
نداشــتیم و ایــن باعــث شــکرگزاری اســت. رئیســی 
ادامــه داد: بــاران، نعمــت اســت و اگــر درســت از 
ــق شــده  ــر رون آن بهــره  داری شــود کشــاورزی پ

و اقتصــادی خوبــی بــرای روســتا رقــم می خــورد.
وی بــا بیــان اینکــه بــه دنبــال فعــال شــدن 
ــی از  ــاران یک ــت: ب ــتیم، گف ــتا هس ــاد روس اقتص
عوامــل کمــک کننــده در ایــن راســتا اســت کــه 
اگــر همــراه بــا اقدامــات مقدماتــی ماننــد احــداث 
ســیل بندها و ســدها باشــد و بــه کشــاوزی و 
منــازل مــردم آســیب نرســاند، بســیار مفیــد 

ــود. ــد ب خواه
ــیل بندهایی در  ــرد: س ــوری اظهارک ــس جمه رئی
ــع  ــه موق ــه ب ــی ک ــاط ایجــاد و الیه روب برخــی نق
انجــام شــده اســت، از خســارات زیــاد جلوگیــری 
ــا در برخــی نقــاط ســیل بندهــا  کــرده اســت، ام
بــرای  مشــکاتی  و  نشــدند  احــداث  درســت 

ــد. ــاد ش ــداران ایج ــاورزان و دام کش
ــردم،  ــتان، م ــئوالن اس ــه مس ــان اینک ــا بی وی ب
ســایر  و  امدادگــر  ســازمان های  جوانــان، 
ــد از آالم  ــاش کردن ــیل اول ت ــتگاه ها در س دس
مــردم بکاهنــد، گفــت: در ســیل دوم طبیعتــاً 
مشــکات بیشــتر می شــود امــا مســئولین ارشــد 
ــد  کشــور یــک ســری اقدامــات کلــی انجــام دادن

کــه از همــه تشــکر می کنــم.
دنبــال  بــه  تأکیــد کــرد:  رئیــس جمهــوری 
ــه  ــی ک ــه خانواده های ــبت ب ــارت نس ــران خس جب
ــده  ــاد ش ــکل ایج ــان مش ــایل منزلش ــرای وس ب
ــتی  ــل سس ــه دلی ــازل ب ــی من ــتیم؛ در برخ هس
دیوارهــا مشــکاتی ایجــاد شــده و اگــر بازســازی 

ــدارد  ــود ن ــا وج ــکونت درآن ه ــکان س ــود ام نش
ــه  ــا ب ــه شناســایی و بازســازی و نوســازی آن ه ک

ســرعت انجــام می شــود.
ــتان  ــوب اس ــردم جن ــرد: از م ــح ک ــی تصری رئیس
شــناخت دارم، ایــن مــردم همــواره بــا همــه 

ــد. ــاب بودن ــار انق ــود درکن وج
وی همچنیــن بــا گرامیداشــت یــاد و خاطــره 
ســردار ســلیمانی بــه تشــریح ویژگی هــای ایشــان 
ــد و  ــام بودن ــای نظ ــان پ ــت: ایش ــت و گف پرداخ
ــان جــاری  ــر زب شــهید پــروری ایشــان همــواره ب
می گــردد؛ امیدواریــم آنچــه نســبت بــه ایــن 
ــد  ــول خداون ــورد قب ــم م ــام می دهی ــه انج منطق
واقــع شــود. رئیــس جمهــوری بــا اشــاره بــه ســفر 

ــیل زده  ــق س ــه مناط ــود ب ــاون اول خ وزرا و مع
ــی  ــرد: وقت ــه ک ــاری  اضاف ــال ج ــاه س در دی م
در ســفر بــودم ســیل دوم اتفــاق افتــاد، امــا 
ــه  ــودم ک ــیل زده ب ــق س ــکات مناط ــر مش پیگی
ــن  ــئولین ای ــردم و مس ــت م ــری و هم ــا پیگی ب

ــتند. ــدن هس ــل ش ــال ح ــکات در ح مش
وی بــا بیــان اینکــه بــه دنبــال ایــن هســتیم کــه 
ــته  ــر از گذش ــق بهت ــن مناط ــردم ای ــی م زندگ
ــاه  ــرای کوت ــا ب ــن کاره ــرد: ای ــد ک ــود، تأکی ش
احــداث  مــدت  بلنــد  بــرای  و  اســت  مــدت 
ــود  ــام ش ــد انج ــت بای ــرع وق ــیل بندها در اس س
ــت اســت و  ــن مهــم جــزء برنامه هــای دول کــه ای
بــا همــت مــردم و مســئوالن انجــام خواهــد شــد.

سفر رئیس جمهور به مناطق سیل زده کرمان
رئیس جمهور: احداث سیل بندها در اسرع وقت باید انجام شود

ــوال  ــت: س ــس گف ــادی مجل ــیون اقتص ــس کمیس رئی
ــه  ــر عادالن ــش غی ــوص افزای ــاد در خص ــر اقتص از وزی
ــن  ــتور کار صح ــان در دس ــتان کرم ــات اس ــزان مالی می

ــرد. ــرار می گی ــس ق ــی مجل علن
ــار  ــگاران اظه ــع خبرن ــی در جم ــا پورابراهیم ــر محمدرض دکت
ــزان  ــه می ــر عادالن ــش غی ــوع افزای ــل موض ــاه قب ــرد: از یک م ک
ــادی  ــیون اقتص ــتور کار کمیس ــان در دس ــتان کرم ــات اس مالی
قــرار گرفــت و در نشســت بــا رئیــس ســازمان برنامــه و بودجــه 
وزیــر اقتصــاد و رئیــس ســازمان امــور مالیاتــی کشــور بــا حضــور 
ــه  ــورد گای ــد و م ــرح ش ــوع مط ــن موض ــان ای ــتاندار کرم اس

ــت. ــرار گرف شــدید ق
ــات  ــزان مالی ــش می ــه افزای ــاره اینک ــا اش ــی ب ــر پورابراهیم دکت
ــش  ــدی افزای ــد 12۸ درص ــا رش ــاره ب ــه یکب ــان ب ــتان کرم اس
پیــدا کــرده اســت، افــزود: ایــن افزایــش میــزان مالیاتــی اســتان 
کرمــان غیــر کارشناســی و غیــر قابــل قبــول اســت ایــن موضــوع 

باعــث فشــار زیــاد مالیاتــی بــه اصنــاف، تولیدکننــدگان و صنایــع 
ــریع تر اصــاح  ــه س ــر چ ــد ه ــه بای ــود ک ــان می ش ــتان کرم اس
ــه تشــکیل صندوق هــای  ــا اشــاره ب شــود. دکتــر پورابراهیمــی ب
توســعه اســتانی و اختصــاص مــازاد درآمــد مالیاتــی بــه آن افزود: 
بــا افزایــش غیــر عادالنــه میــزان مالیــات اســتان کرمــان عمــًا 
ــن  ــود و ای ــاد نمی ش ــتان ایج ــرای اس ــی ب ــد مالیات ــه درآم اضاف

موضــوع غیــر قابــل قبــول اســت.
دکتــر پورابراهیمــی بــا اشــاره بــه مکاتبــه بــا رئیــس جمهــور در 
ــان  ــی اســتان کرم ــه درآمــد مالیات خصــوص افزایــش غیرعادالن
افــزود: همزمــان بــا طــرح ســوال از وزیــر اقتصــاد در هفتــه آینده 
ــات  ــزان مالی ــش می ــر افزای ــی ب ــس مبن ــی مجل در صحــن علن
اســتان کرمــان ایــن موضــوع از طریــق رئیــس جمهــور در حــال 
ــدرج  ــام من ــاح ارق ــی از اص ــا حاک ــه خبره ــت ک ــری اس پیگ
ــان  ــتان کرم ــات اس ــرای مالی ــال 1۴01 ب ــه س ــه بودج در الیح
متناســب بــا میانگیــن افزایــش درآمدهــای مالیاتی کشــور اســت.

 نماینده مردم کرمان و راور اعالم کرد؛

سوال از وزیر اقتصاد در خصوص افزایش غیر عادالنه مالیات کرمان

ــر  ــا نظ ــاط ب ــان، در ارتب ــهردار کرم ش
ــروژۀ  اعضــای شــورا درخصــوص توقــف پ
ــدم  ــورت ع ــان در ص ــهر کرم ــالب ش فاض
آســفالت  در  کــه  ایرادهایــی  اصــالح 
ــت:  ــده، گف ــاهده ش ــاری مش ــس از حف پ
ــی  ــروژۀ بزرگ ــان، پ ــهر کرم ــالب ش فاض
اســت و امــکان توقــف پــروژه را در مقیاس 
ــت؛  ــم نیس ــالح ه ــه ص ــم و ب کالن نداری
چراکــه حجــم بزرگــی از نیــروی انســانی و 

تجهیــزات معطــل می ماننــد.
ــورای  ــی ش ــت عموم ــعرباف، در نشس ــعید ش س
ــک  ــورا ی ــه داد: ش ــان، ادام ــهر کرم ــامی ش اس
بــازۀ زمانــی را بــرای ارائــه گزارش هــای پیمانــکار 
درخصــوص اصــاح ایــرادات مشــخص کنــد و در 

صورتــی کــه تــا آن زمــان ایــرادات برطــرف نشــد، 
ــود. ــری ش تصمیم گی

ناظــر  کــرد:  خاطرنشــان  کرمــان  شــهردار 
فاضــاب  پــروژۀ  عملکــرد  بــر  شــهرداری 
نظــارت دارد، نماینــدگان شــورا هــم نظــارت 
و بررســی های الزم را داشــته باشــند تــا بــه 
ــد،  ــرادات می آی ــدازه ای کــه گــزارش اصــاح ای ان
مجــوز جدیــد صــادر کنیــم؛ چــون نمی تــوان کل 
کار را معطــل گذاشــت. شــعرباف افــزود: براســاس 
جمع بنــدی کــه از گزارش هــای مردمــی ســامانۀ 
از مجمــوع هفــت  1۳7 شــهرداری داشــتیم، 
پیمانــکار فعــال در پــروژۀ فاضــاب شــهر کرمــان، 
ــت و  ــکار باالس ــه پیمان ــی از س ــزان نارضایت می
ــوارد  ــن م ــه ای ــته اند ک ــتری داش ــکاالت بیش اش

ــود. ــیدگی می ش ــا رس ــه آن ه ــده و ب ــد ش رص
ــهدای  ــع غیرهم ســطح »ش وی درخصــوص تقاط
خلبــان«، بیــان کــرد: از زمــان جمع بنــدی طــرح 
ــم  ــادر کردی ــاغ را ص ــۀ اب ــاز، نام ــرای دو ف و اج
ــرارگاه  ــه ق ــف شــد؛ ب ــا متوق و شــمارندۀ تأخیره
ســازندگی خاتــم نیــز اعــام کردیم.شــهردار 
کرمــان افــزود: قــرارگاه خاتــم بایــد چنــد تغییــر 
کوچــک در جزییــات طــرح مــی داد کــه در دو فاز 
جمع بنــدی شــد و مــورد تأییــد شــهرداری هــم 
قــرار گرفــت؛ ســپس اعــام کردنــد بــرای شــروع 
کار نیــاز بــه مصالــح و تأمیــن مالــی دارنــد و بایــد 
چنــد پیمانــکار اصلــی را تأمیــن مالــی کننــد تــا 

ــود. ــروع ش ــریع تر ش کار س
شــعرباف تأکیــد کــرد: از نظــر مــا جزییــات فنــی 
ــمارندۀ  ــف ش ــروژه و توق ــۀ پ ــرای دو مرحل و اج
تأخیــر، تعیین تکلیــف شــده و بــرای تأمیــن 
منابــع مالــی موردنیــاز هــم تــاش داریــم 

ــم. ــدام کنی ــر اق ــق تهات ازطری
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        تولد کوثر
)کوثر( به جهان ما عطا شد از مشرق رحمت الهی   

این گنج نصیب مصطفی)ص( شد از )مخزن الیموت خلقت(  
که فاطمه)س( است و )یاس رحمت( عطر دو جهان بَُود از این گل  

برپا بشود )کالس رحمت( در خانه ی این عزیز عالم  
پرورده به دامنش امامان پرورده ی دامن نبوت   

ختصه به تمام دوستداران تبریک والدتش بر عالم   

غالمحسین رضایی - نقاش

غالمحسین رضایی - نقاش

                                                       میالد امام خمینی)ره(
مردی که جهان را داده تغییر میالد خمینی)ره( است و تبریک   

بوده چو چراغ بهر تنویر هر نکته که از لبش روان شد   
رو سوی مسیر عزت آورد افکار ملل ز انقالبش    
با حق و حقوق آشنا کرد مردم را عزیز و محترم داشت   

وابستگی )ذلت آفرین( است گفت اینکه رو پای خود بایستید   
در معبر مستقیم دین است هرکس که رود به راه ایشان   

یاد یارانیاد یاران

️ تا کسی شهید نبود،
 شهید نمی شود

️حضــرت️آیــ️تا...️خامنــ️های:️از️قــول️
ــد،️در️ ــل️ش ــلیمانی[️نق ــهید️]س ش
ــه️ ــود️ک ــه️ب ــخنرانی️گفت ــک️س ی
ــد،️ ــی️کن ــهید️زندگ ــه️ش ــی️ک کس
شــهید️میشــود؛️و️آن️جــور️زندگــی️
ــاً️شــهید️زندگــی️کــرد؛️ کــرد؛️واقع

ــرد.️ ــی️ک شــهیدانه️زندگ
۱۴۰۰/۱۰/۱۱

شــرح️عکــس:️شــهید️ســلیمانی️در️
ــع️ ــاز️قط ــتاری️از️جانب ــال️پرس ح
نخاعــی️شــهید️»ناصــر️توب️ها️یهــا«️

ــدس ــاع️مق ــس️از️دف در️دوران️پ

ــال  ــوزوی و فع ــناس ح ــواه کارش ــن خ ــدره چم مخ
فرهنگــی؛ عــده ای در مــورد انقــالب اســالمی مــی 
ــتی در  ــی و مارکسیس ــخصیت های لیبرال ــد: ش گوین
ــن  ــتند و ای ــش داش ــالب نق ــدن انق ــود آم ــه وج ب
ــرد،   ــیج ک ــردم را بس ــه م ــود ک ــنفکر ب ــر روش قش
تــا انقــالب کننــد. بایــد️در️جــواب️گفــت:️انقــاب️مــا️از️
ــه️یــک️انقــاب️ســکوالر.️ ــود️ن ابتــدا️یــک️انقــاب️دینــی️ب
رهبــر️معظــم️انقــاب️در️ســخنرانی۱۹️️دی۱۴۰۰️️فرمودند:️
ــم،️ ــگاه️م️یکنی ــاب️ن ــای️انق ــعارها️و️نماده ــه️ش ــی️ب وقت
ــاب️ ــع️انق ــه️وقای ــی️ب ــد.️وقت ــام️دارن ــان️از️اس ــه️نش هم
ــنفکر️ ــک️روش ــن️ی ــم.️بنابرای ــام️را️م️یبینی ــم،️اس مینگری
ــنفکران️ ــد.️روش ــردم️باش ــروی️️م ــد️پیش ــی️توان ــی️نم غرب
سیاســی️کــه️بعضــی️از️آنهــا️هــم️آدمهــای️خــوب️و️دلســوز️
بودنــد️-همــه️آدمهــای️نــاراه️و️منحرفــی️نبودنــد-️آن️
ــد.️ ــیج️کنن ــردم️را️بس ــه️م ــتند️ک ــوذ️را️نداش ــی️و️نف توانای
آنهــا️ایــن️مقبولیــت️را️نداشــتند️و️نمــی️توانســتند️بــر️دلهــا️
حکومــت️کننــد.️آن️کــه️مــی️توانســت️اوال️از️حیــث️ســطح،️
تمــام️کشــور️را️فراگیــرد،️ثانیــاً️از️حیــث️عمــق️و️تاثیــر،️تــا️
اعمــاق️دلهــا️نفــوذ️کنــد،️روحانیــت️بــود،️کــه️همــه️جــا️بود.️
از️صــدر️اســام️تــا️کنــون️ایــن️عالــم️دینــی️بــود️کــه️️پیــش️

ــوده️اســت. روی️مــردم️ب
 دوره تکوین نهضت

ــد️ ــت️کن ــرایط️روز،️حرک ــا️ش ــب️ب ــت،️متناس ــر️روحانی اگ
ــش️اول️را️ ــرد،️نق ــدی️بگی ــه️را️ج ــی️جامع ــائل️اساس و️مس
ــته،️دوران️ ــه️دوران️گذش ــه️ب ــد️داشــت.️اگ ــخ️خواه در️تاری
مشــروطه،️قاجــار،️افشــاریه،️زندیــه،️و️قبــل️از️آنهــا️بــه️دوره️
ــه️ ــا️ب ــام️آنه ــت️را️در️تم ــش️روحانی ــم،️نق ــه️برگردی صفوی

ــد. ــم️دی ــه️خواهی عین
دوره تحکیم و تثبیت

ــال۱۳۵۷️،️در️ ــاب️در️س ــروزی️انق ــا️پی ــال۱۳۴۱️️ت از️س
ــر️ ــخیص️پذی ــروه،️تش ــان،️چهارگ ــکیات️روحانی درون️تش

اســت.
الــف(️روحانیــان️انقابــی:️این️گــروه️را️آیــت️ا...️العظمی️روح️
ا...️خمینــی)ره(️رهبریشــان️م️یکــرد.️آنــان️ضــد️ســلطنت️و️
ــا️ شــاه️و️خواســتار️ایجــاد️حکومــت️اســامی️بودنــد.️آنهــا️ب
ــه️مبانــی️اندیشــه️سیاســی️اســام،️ماننــد️وحــدت️ توجــه️ب
ــی️ ــی️و️اجتماع ــور️سیاس ــت️در️ام ــت،️دخال ــن️و️سیاس دی
را️بــرای️خــود️تکلیــف️دینــی️م️یدانســتند.️از️ایــن️رو️
ــت️ ــر️سیاس ــام️در️براب ــان️اس ــظ️کی ــاس️اصــل️حف ــر️اس ب
ــد️ ــتادگی️م️یکردن ــوی️ایس ــم️پهل ــامی️رژی ــد️اس ــای️ض ه
ــذ️ ــبیل️متخ ــی️س ــل️نف ــر️اص ــی️ب ــه،️مبتن ــر️اینک و️مهمت
برگرفتــه️از.)آیــه۱۴۱️️ســوره️نســاء(،️نم️یتوانســتند️ســلطه️
ــترک️ ــی️مش ــد.️ویژگ ــل️کنن ــران️تحم ــر️ای ــمنان️را️ب دش
اعضــای️ایــن️گــروه️کــه️عمدتــاً️در️زنــدان️و️تبعیــد️بــه️ســر️
ــی️ ــتقال️طلب ــودن،️اس ــی️ب ــی،️انقاب ــد،️آزادیخواه م️یبردن

ــود. ــرای️ایجــاد️حکومــت️اســامی️ب و️تــاش️ب
ــت️ ــروه،️آی ــن️گ ــی:️در️راس️ای ــر️سیاس ــان️غی ️ب(روحانی
بــزرگ️در️نجــف️اشــرف️ العظمــی️خویــی،️مرجــع️ ا...️
ــن️را️از️ ــه️لحــاظ️نظــری،️دی ــان️هرچنــد️ب ــرار️داشــت.️آن ق
سیاســت️جــدا️نمــی️دانســتند،️امــا️در️عمــل️ضمــن️گوشــه️
ــای️ ــس️در️حوز️هه ــل️و️تدری ــه️تحصی ــت️ب ــری️از️سیاس گی
علمیــه️و️مســائل️معنــوی️و️اخاقــی️و️تربیــت️طــاب️

م️یپرداختنــد.
ج(️روحانیــان️مخالــف️میانــه️رو:️ســران️ایــن️گــروه️را️آیــت️
ــی،️مرعشــی️و️شــریعتمداری️تشــکیل️ ا...️العظمــی️گلپایگان
ــای️ ــدام️ه ــا️اق ــودن️ب ــف️ب ــن️مخال ــان️ضم ــد.️آن م️یدادن
️اســتبدادی️دولــت،️خواســتار️قانــون️اساســی️بودنــد.️امــا️در

پــی️برانــدازی️ســلطنت️نبودنــد.️د(️روحانــی️نمایــان️
️ایــن️گــروه️در️مــدح️و️ثنــا️شــاه️و️درباریــان️ســخن️ دربــاری:

ــد. ــی️گفتن م
ــه️ ــم️ک ــد️اشــاره️کنی ــم️بای ــر️ه ــروه️دیگ ــک️گ ــه️ی حــال️ب
ــه️و️ ــکل️گرفت ــمن️ش ــر️دش ــر️نظ ــت️زی ــالی️هس ــد️س چن
آن️روحانــی️نمایــان️ضــد️انقــاب️هســتند️کــه️مــی️
تــوان️بطــور️مثــال:️از️صــادق️شــیرازی،️حســن️آقــا️
ــغول️ ــازی️مش ــای️مج ــه️در️فض ــرد،️ک ــام️ب ــری️و️.....ن می
صــدد️ در️ و️ هســتند️ انــدازی️ تفرقــه️ و️ پــردازی️ دروغ️
متاســفانه️ هســتند.️ روحانیــت️ انحــراف️ و️ ️تضعیــف️
ــرائیل️و️ ــکا️و️اس ــس،️آمری ــی️انگلی ــای️امنیت ــرویس️ه س
ــذی️ ــک️منف ــد️ی ــه️بتوان ــد،️بلک ــی️کنن ــاش️م ــران️ت دیگ
ــان️همچــون️ ــد.️این ــه️بزنن ــه️نظــام️صدم ــا️ب ــد️ت ــدا️کنن پی
کــف️روی️آب️هســتند️و️بــزودی️فــرو️خواهنــد️نشســت.️و️یا️
اینکــه️بــه️گفتــه️مقــام️معظــم️رهبــری:️اینکــه️معممــی️در️

️بــه️ ️بگویــد️مــن ️بکشــد️و ️بــر️ســر ️ای،️عبایــش️را یــک️گوشــه
ــن️ ــار️نیســت،️ای ــدارم،️افتخ ــام️کار️ن ــای️کشــور️و️نظ کاره
ننــگ️اســت.️او️حرفــی️م️یزنــد️کــه️علــی️الظاهــر️برخــاف️
عقیــده️کلــی️نظــام️است،دشــمن️آنــرا️بزرگــش️م️یکنــد،️و️
ــرای️اینکــه️ ــزرگ️درســت️مــی️کنــد،️ب ــر️ب از️او️یــک️تصوی

ــه️بیــن️نظــام️و️روحانیــت️را️برجســته️کنــد. فاصل
️ولــی️بــه️حــول️و️قــوه️الهــی️روحانیــت️همیشــه️در️صحنــه️
ــان️ ــه️کارهــای️روحانی ــد.️از️جمل ــوده️ان ــردم️ب ــار️م و️در️کن
ــای️ ــه️ه ــا️در️جبه ــور️آنه ــگ️و️حض ــش️پررن ــوان️و️نق میت
️بــه️مــردم️آســیب️دیده️ ️باطــل،️در️کمــک️رســانی حــق️علیــه
ــن️ ــه️و️ســیل️و.....️همچنی ــد️زلزل ــی،️مانن ــای️طبیع در️باه
تبعیــت️از️امــر️رهبــر️معظــم️انقــاب️در️مواســات️و️رســاندن️
ــاع️و️ ــده️اجتم ــیب️دی ــر️آس ــه️قش ــی️ب ــای️مردم ــک️ه کم
همچنیــن️حضــور️آنهــا️در️بحــران️کرونــا️و️مســئله️غســل️و️

کفــن️و️دفــن️بیمــاران️کرونایــی️اشــاره️کــرد.

انقــالب دینـی یا 
انقــالب سکوالر 

دیدار مدیر مخابرات منطقه کرمان  
با شهردارکرمان

ــی مخابــرات منطقــه کرمــان  بــه گــزارش روابــط عموم
مهنــدس ســید رهــام حســینی مدیرمخابــرات منطقــه کرمــان 
ــاز ۸  ــروژه ف ــئولین پ ــیاروجمعی از مس ــات س ــر ارتباط ومدی
ارتباطــات ســیار بــا دکتــر ســعید شــعرباف شــهردار کرمــان 

ــد. ــدار کردن دی

ــوص️ ــه،️در️خص ــن️جلس ــدار️در️ای ــن️️دی ــداف️ای ــریح️️اه ــا️تش وی️ب
️توضیحاتــی️ ️انجــام️مــی️گیــرد ️فــی️مابیــن️ ️نامــه ️تفاهــم کارهایــی️کــه️در

ــه️داد. ارائ
ــش️ ــروژه️پای ــن️در️خصــوص️پ ــن️جلســه️️همچنی ــی️اســت️در️ای گفتن

ــد. ــادل️نظــر️پرداختن ــه️تب ــان️ب ــری️ســطح️شــهر️کرم تصوی
️

جلســه بررســی رونــد پیشــرفت پــروژه فیبــر uso بــا حضــور 
مدیــر مخابــرات منطقــه کرمــان، نماینــدگان قــرارگاه خاتــم و 
شــرکت مخابــرات ایــران برگــزار شــد. گفتنــی اســت در ایــن 
جلســه درخصــوص نقــاط قــوت وضعــف اجرایــی ایــن پــروژه 

بــه تبــادل نظــر پرداختنــد.

اخبار رشکت مخابرات منطقه کرمان

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان كرمان
اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك 

منطقه دو كرمان
هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

ــوع️ ــه۱۴۰۰/۱۰/۷️موض ــات️دوم️مورخ ــماره۱۴۰۰6۰۳۱۹۰۷8۰۰۹۵۳️️هی ــر️راي️ش براب
ــمي️ ــند️رس ــد️س ــاختمانهاي️فاق ــي️و️س ــي️اراض ــت️ثبت ــف️وضعی ــن️تکلی ــون️تعیی قان
ــه️ ــات️مالکان ــان️تصرف ــه️دو️کرم ــک️منطق ــت️مل ــوزه️ثب ــي️ح ــد️ثبت ــتقر️در️واح مس
ــاس️بشــماره️شناســنامه️ ــد️عب ــا️فرزن ــال️نی ــاي️محمدرضــا️اقب وبامعــارض️متقاضــي️آق
۱۱۷۹۰️صــادره️از️کرمــان️در️ششــدانگ️یــک️بــاب️مغــازه️)باکاربــری️عرصــه️مســکونی(️
ــان️️ ــي️بخش۳کرم ــي️از2۷۷۹️️اصل ــاک2۴️فرع ــت️پ ــع️تح ــاحت۱۰۱️️مترمرب ــه️مس ب
ــان️ ــای️خیاب ــا️ســمت️راســت️انته ــری️اری ــی️بیســت️مت ــان️شــهید️رجای ــع️در️خیاب واق
خریــداري️از️مالــک️رســمي️آقــاي️جهانگیــر️زعیــم️محــرز️گردیــده️اســت.لذا️بــه️منظــور️
ــي️ ــود️در️صورت ــي️ش ــي️م ــه۱۵️️روز️آگه ــه️فاصل ــت️ب ــب️در️دو️نوب ــوم️مرات ــاع️عم اط
کــه️اشــخاص️نســبت️بــه️صــدور️ســند️مالکیــت️متقاضــي️اعتراضــي️داشــته️باشــند️مــي️
ــن️ ــه️ای ــود️را️ب ــراض️خ ــاه️اعت ــدت️دو️م ــه️م ــي️ب ــن️آگه ــار️اولی ــخ️انتش ــد️از️تاری توانن
اداره️تســلیم️و️پــس️از️اخــذ️رســید،️ظــرف️مــدت️یــک️مــاه️از️تاریــخ️تســلیم️اعتــراض،️
️انقضــاي️ ️اســت️در️صــورت ️نمایند.بدیهــي ️تقدیــم ️بــه️مراجــع️قضایــي دادخواســت️خــود️را
ــررات️ســند️مالکیــت️صــادر️خواهــد️ ــراض️طبــق️مق مــدت️مذکــور️و️عــدم️وصــول️اعت

ــی️:۱2۵۴6۴6️️ ــه️آگه ــد.️شناس ش
تاریخ️انتشار️نوبت️اول️:۱۴۰۰/۱۰/۱8️
تاریخ انتشار نوبت دوم :1400/11/2

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان كرمان
اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك 

منطقه دو كرمان
هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت 

ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين 

تكليف وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

️۱۴۰۰/۹/8 مورخــه️ دوم️ هیــات️ ️۱۴۰۰6۰۳۱۹۰۷8۰۰8۴۰۰ شــماره️ راي️ برابــر️
️اراضــي️و️ســاختمانهاي️فاقــد️ موضــوع️موضــوع️قانــون️تعییــن️تکلیــف️وضعیــت️ثبتــي
️تصرفــات️ ️ثبــت️ملــک️منطقــه️دو️کرمــان ️ثبتــي️حــوزه ️واحــد ســند️رســمي️مســتقر️در
️بشــماره️ ️پوررضائــي️جوشــاني️فرزنــد️موســي ️بامعــارض️متقاضــي️آقــاي️علــي مالکانــه
ــاحت️ ــه️مس ــه️ب ــاب️خان ــک️ب ــدانگ️ی ــاف️️در️شش ــادره️ازگلب ــنامه۱۵۵۳️️ص شناس
۱26/۴️مترمربــع️تحــت️پــاک۳۰۷️️فرعــي️از۴22۱️️اصلــي️بخش2کرمــان️واقــع️در️
کرمــان️خیابــان️ســربازکوچه۵2️اخرکوچــه️ســمت️چــپ️خریــداري️از️مالــک️رســمي️
آقــاي️ماشــاا...️ثمــره️هدایــت️زاده️محــرز️گردیــده️اســت.لذا️بــه️منظــور️اطــاع️عمــوم️
مراتــب️در️دو️نوبــت️بــه️فاصلــه۱۵️️روز️آگهــي️مــي️شــود️در️صورتــي️کــه️اشــخاص️
نســبت️بــه️صــدور️ســند️مالکیــت️متقاضــي️اعتراضــي️داشــته️باشــند️مــي️تواننــد️از️
️اداره️تســلیم️ ️ایــن ️بــه ️اعتــراض️خــود️را ️بــه️مــدت️دو️مــاه ️اولیــن️آگهــي ️انتشــار تاریــخ
️اعتــراض،️دادخواســت️ ️تســلیم ️تاریــخ ️از ️اخــذ️رســید،️ظــرف️مــدت️یــک️مــاه ️از ️پــس و
خــود️را️بــه️مراجــع️قضایــي️تقدیــم️نمایند.بدیهــي️اســت️در️صــورت️انقضــاي️مــدت️
مذکــور️و️عــدم️وصــول️اعتــراض️طبــق️مقــررات️ســند️مالکیــت️صــادر️خواهــد️شــد.️

شناســه️آگهــی️:۱2۵۴۵8۳️
تاریخ️انتشار️نوبت️اول️:۱۴۰۰/۱۰/۱8️
تاریخ انتشار نوبت دوم :1400/11/2

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان كرمان
اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك 

منطقه دو كرمان
هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت 

ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف 

وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

ــوع️ ــه۱۴۰۰/8/2۷️موض ــات️دوم️مورخ ــماره6۰۳۱۹۰۷8۰۰8۰۴۳/۱۴۰۰️️هی ــر️راي️ش براب
قانــون️تعییــن️تکلیــف️وضعیــت️ثبتــي️اراضــي️و️ســاختمانهاي️فاقــد️ســند️رســمي️مســتقر️
ــارض️ ــه️بامع ــات️مالکان ــان️تصرف ــه️دو️کرم ــک️منطق ــت️مل ــوزه️ثب ــي️ح ــد️ثبت در️واح
ــد️هاشــم️بشــماره️شناســنامه۴۰️️صــادره️از️شــهداد️ ــاي️مهــدي️درســاز️فرزن متقاضــي️آق
ــاک۱6۷۱۵️️ ــت️پ ــع️تح ــاحت۷2/۵۰️️مترمرب ــه️مس ــه️ب ــاب️خان ــک️ب ــدانگ️ی در️شش
ــي️ ــي️از۳۹68️️اصل ــاک8۹۹️️فرع ــده️از️پ ــزي️ش ــروز️و️مج ــي️مف ــي️از۳۹68️️اصل فرع
بخش2کرمــان️️واقــع️در️شــهرک️امــام️حســن️عســکری️خیابــان️داروگــر️شــرقی۱2کوچه️
بهــاران️درب۱۳ســمت️چــپ️خریــداري️از️مالــک️رســمي️آقــاي️اســفندیار️دانشــگر️محــرز️
گردیــده️اســت.لذا️بــه️منظــور️اطــاع️عمــوم️مراتــب️در️دو️نوبــت️بــه️فاصلــه۱۵️️روز️آگهــي️
مــي️شــود️در️صورتــي️کــه️اشــخاص️نســبت️بــه️صــدور️ســند️مالکیــت️متقاضــي️اعتراضــي️
️اعتــراض️خــود️ ️بــه️مــدت️دو️مــاه ️اولیــن️آگهــي ️انتشــار ️از️تاریــخ ️باشــند️مــي️تواننــد داشــته
ــه️ایــن️اداره️تســلیم️و️پــس️از️اخــذ️رســید،️ظــرف️مــدت️یــک️مــاه️از️تاریــخ️تســلیم️ را️ب
اعتــراض،️دادخواســت️خــود️را️بــه️مراجــع️قضایــي️تقدیــم️نمایند.بدیهــي️اســت️در️صــورت️
ــادر️ ــت️ص ــند️مالکی ــررات️س ــق️مق ــراض️طب ــول️اعت ــدم️وص ــور️و️ع ــدت️مذک ــاي️م انقض

خواهــد️شــد.️شناســه️آگهــی️:۱2۵۴6۴۱️
تاریخ️انتشار️نوبت️اول️:۱8️️/۱۴۰۰/۱۰
تاریخ انتشار نوبت دوم :1400/11/2

آگهي تحديد حدود اختصاصي 

چــون️ششــدانگ️یکبــاب️ســاختمان️️️پــاک6۹️️فرعــی️از2۳️فرعــی️از۱6۱️️اصلــی️️بخــش8️کرمــان️بــه️
ــورد️ ــاری️م ــ️و-️پشــت️کــوی️مهندســان️–️پشــت️دهی ــه️–دهلول ــع️در️کوهپای ــع️واق مســاحت۴۵۰️️مترمرب

تقاضــاي️آقــای️عبدالعلــی️لولویــی️نیــاز️بــه️تحدیــد️حــدود️دارد️و️اعمــال️تبصــره️ذیــل️مــاده۱۵️️قانــون️ثبــت️هــم️میســر️نمــي️باشــد️لــذا️
حســب️درخواســت️وارده️بشــماره۱️۱۰۱/۱️۹68۳️-۱۴۰۰/۱️۰/2️۹️️مالــک️بدینوســیله️آگهــي️تحدیــد️حــدود️آن️باســتناد️تبصــره۵️️قانــون️
️)مالکیــن️ ️بــه️مالــک ️لــذا ️آمــد ️بعمــل️خواهــد ️روز۱۴۰۰/۱️۱/2️۷️در️محــل️شــروع️و ️از️ســاعت8️️صبــح ️آن ️تحدیــدي مزبــور️منتشــر️و️عملیــات
️اعــان️در️محــل️وقــوع️ملــک️حاضــرو️در️صــورت️عــدم️مراجعــه️ ️ایــن ️اخطــار️میگــردد️کــه️در️موعــد️مقــرر️در امــاک️مجــاور(️رقبــه️مزبــور
️بــر️طبــق️ ️باشــد ️اعتراضــي️داشــته ️ارتقاقــي️آن ️بــر️حــدود️وحقــوق ️انجــام️و️چنانچــه️کســي ️بــا️معرفــي️مالــک مجاوریــن️عملیــات️تحدیــدي
️نماینــد️ ️اعــام ️اداره ️ایــن ️بــه ️اعتــراض️خــود️را️کتبــا" ️تحدیــدي ️تنظیــم️صورتمجلــس ️از ️پــس ️قانــون️حداکثــر️ظــرف️مــدت۳۰️️روز مــاده2۰️
و️ظــرف️مــدت️یــک️مــاه️از️تاریــخ️اعــام️اعتــراض️مهلــت️دارنــد️تــا️بــه️دادگاه️صالحــه️مراجعــه️و️اقــدام️بــه️تقدیــم️دادخواســت️نمــوده️
و️رســید️تقدیــم️دادخواســت️را️از️دادگاه️اخــذ️و️بــه️ایــن️اداره️تســلیم️نماینــد️بدیهــي️اســت️پــس️از️گذشــت️مهلــت️یــاد️شــده️و️ارائــه️
گواهــی️عــدم️تقدیــم️دادخواســت️از️ســوی️معتــرض️توســط️متقاضــی️ثبــت️عملیــات️ثبتــی️بنــام️وی️ادامــه️خواهــد️یافــت️و️هیچگونــه️

ادعائــي️مســموع️نخواهــد️بــود️./پ.️️شناســه️اگهــی️:۱26۳66۵️️
تاریخ️انتشار️:️شنبه۱۴۰۰/۱️۱/2️️
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آگهي تحديد حدود اختصاصي 

ــش8️ ــی️️بخ ــی️از۱6۱️️اصل ــده️از2۳️️فرع ــزی️ش ــی️مج ــاک68️️فرع ــاختمان️پ ــدانگ️س ــون️شش چ
کرمــان️بــه️مســاحت۴۵۰️️مترمربــع️واقــع️درکوهپایــه️پشــت️دهیــاری️پشــت️ســاختمان️رشــید️

ــون️ثبــت️هــم️میســر ــه️تحدیــد️حــدود️دارد️و️اعمــال️تبصــره️ذیــل️مــاده۱۵️️قان ️فرخــی️️مــورد️تقاضــاي️آقــای️علــی️احمــدی️️نیــاز️ب
️نمــي️باشــد️لــذا️حســب️درخواســت️️وارده️بشــماره۱️۱۰۱/۱️۹68۳️-۱۴۰۰/۱️۰/2️۹️مالــک️بدینوســیله️آگهــي️تحدیــد️حــدود️آن️باســتناد️
تبصــره۵️️قانــون️مزبــور️منتشــر️و️عملیــات️تحدیــدي️آن️از️ســاعت8️️صبــح️روز۱۴۰۰/۱️۱/2️۷️در️محــل️شــروع️و️بعمــل️خواهــد️آمــد️لــذا️
بــه️مالــک️)مالکیــن️امــاک️مجــاور(️رقبــه️مزبــور️اخطــار️میگــردد️کــه️در️موعــد️مقــرر️در️ایــن️اعــان️در️محــل️وقــوع️ملــک️حاضــرو️در️
صــورت️عــدم️مراجعــه️مجاوریــن️عملیــات️تحدیــدي️بــا️معرفــي️مالــک️انجــام️و️چنانچــه️کســي️بــر️حــدود️وحقــوق️ارتقاقــي️آن️اعتراضــي️
داشــته️باشــد️بــر️طبــق️مــاده2۰️️قانــون️حداکثــر️ظــرف️مــدت۳۰️️روز️پــس️از️تنظیــم️صورتمجلــس️تحدیــدي️اعتــراض️خــود️را️کتبــا«️
بــه️ایــن️اداره️اعــام️نماینــد️و️ظــرف️مــدت️یــک️مــاه️از️تاریــخ️اعــام️اعتــراض️مهلــت️دارنــد️تــا️بــه️دادگاه️صالحــه️مراجعــه️و️اقــدام️بــه️
تقدیــم️دادخواســت️نمــوده️و️رســید️تقدیــم️دادخواســت️را️از️دادگاه️اخــذ️و️بــه️ایــن️اداره️تســلیم️نماینــد️بدیهــي️اســت️پــس️از️گذشــت️
ــه️گواهــی️عــدم️تقدیــم️دادخواســت️از️ســوی️معتــرض️توســط️متقاضــی️ثبــت️عملیــات️ثبتــی️بنــام️وی️ادامــه️ ــاد️شــده️و️ارائ مهلــت️ی

خواهــد️یافــت️و️هیچگونــه️ادعائــي️مســموع️نخواهــد️بــود.️️️شناســه️آگهــی️:۱26۳6۵2️
تاریخ️انتشار️:️شنبه۱۴۰۰/۱️۱/2️️
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من اگر 
در جهان مسئول بودم 

ــات️ ــرف️مخلوق ــر️اش ــم️بش ــخن️میگوئی در️س
ــیله️ ــه️وس ــر️ب ــا️نف ــتار️صده ــا️کش ــت️ام اس
اشــرف️مخلوقــات️هــر️روز️در️جهــان️بــه️وقــوع️
ــم️ ــت️ه ــه️دس ــا️ب ــان️ه ــدد️️و️انس ــی️پیون م
نوعــان️خــود️️قتــل️و️عــام️و️نابــود️مــی️شــوند️
در️صورتیکــه️اگــر️محبــت️️و️مهربانــی️بــه️
ــج️ ــان️رای ــام️و️کشــتار️در️جه ــل️و️ع جــای️قت
شــود️️و️همــه️انســان️هــا️بهــم️محبــت️کننــد️
و️یــک️نفــر️بــه️دســت️دیگــری️در️جهــان️
کشــته️نشــود️آن️گاه️بشــر️اشــرف️مخلوقــات️و️
کشــتار️انســان️هــا️ســهمیه️طبیعــت️و️امــراض️
ــا️ ــان️ه ــد️و️انس ــد️مان ــی️خواه ــون️باق گوناگ
ــر️ ــک️نف ــت️و️ی ــوان️محب ــای️نات ــه️انســان️ه ب
ــته️ ــری️کش ــر️دیگ ــت️بش ــه️دس ــان️ب در️جه
ــات️ ــرف️مخلوق ــر️اش ــد️آن️روز️بش ــد️ش نخواه
اســت️.️آری️مــن️اگــر️مســئول️کاری️در️جهــان️
ــه️ ــبت️ب ــر️نس ــت️بش ــن️کارم️محب ــودم️اولی ب

ــود️. ــر️ب یکدیگ

» حمزه فریفته «

هــر️آنچــه️کــه️بــه️عنــوان️پوســته️یــا️ســطح️زمیــن️در️اســتان️
کرمــان️مــی️بینیــم.️محصــول️تحــوالت️زمیــن️شناســی️

ــته️اســت.️ ــال️گذش ــون️س ــون،️میلی میلی
ــا️عقــب️نشــینهای️مرحلــه️ای،️ ــودن️ت بطــور️کلــی️زیــر️آب️ب
ــا️رویــت️دشــتها،️کوههــا،️ بیــرون️زدن️مناطــق️کوهســتانی️ت
ــذاری️ ــهم️گ ــروزه،️س ــن️ام ــته️زمی ــوالت️پوس ــا،️تح ــه️ه کف
ــه️ ــتان️را️ب ــاب️و️اس ــود️کمی ــوع️خ ــه️در️ن ــده️ک ــی️ش معادن
ــت️.️ ــوده️اس ــل️نم ــان️تبدی ــزات️جه ــادن️فل ــیون️مع کلکس
شــکی️نیســت️کــه️ایــن️تغییــر️و️تحــوالت️پیوســته️در️نظــام️

ــت.️ ــده️اس ــه️ش ــن️نهادین ــره️زمی ــتی️و️ک هس
ــته️ ــن️پوس ــی️از️ای ــر️روی️بخش ــانها️ب ــا️انس ــه️م ــی️ک مقطع
هســتیم️و️یــا️زندگــی️مــی️کنیــم،️شــاهد️مرحلــه️ای️از️
ــا️ایــن️گســتردگی️پســتی️و️بلنــدی،️موقعیــت️ کــره️زمیــن️ب
ــان️ ــا️بی ــه️ب ــود،️ک ــم️ب ــکیها،️خواهی ــها،️خش ــا،️اقیانوس دریاه
مستندات،گزارشــات،️عکــس،️فیلــم،️کتــاب️وقایــع️ایــن️
زمــان️را️بــه️زمانهــا️و️یــا️نســلهای️بعــدی️منتقــل️و️بــا️جمــع️
ــی️ ــی️زندگ ــردی️از️چگونگ ــری️کارب ــا️تصوی ــه️آنه ــدی️هم بن
خودمــان️در️حــال️حاضــر️و️آینــده️ترســیم️مــی️نمائیــم.️همــه️
مســتندات،️کتابهــا،️تجــارب️گذشــته️نشــان️️مــی️دهــد️کــه️
پوســته️یــا️ســطح️زمیــن️اســتان️کرمــان️از️یــک️قــرن️قبــل️
متناســب️بــا️تحــوالت️متعــادل️شــده️آبــدار️و️یــا️بــه️عبــارت️
بهتــر️ســطح️آب️ســفره️هــای️زیــر️زمینــی️نزدیــک️بــه️ســطح️
ــوده️اســت.️ضــرورت️تامیــن️آب️شــرب️و️کشــاورزی️ زمیــن️ب
ــی️ ــات️داری️را️تشــویق️و️اجرائ ــات️و️قن نســلهای️قاســت،️قن

ــد.️ مــی️نمودن
ــود️ ــی️خ ــای️غذای ــاورزی️نیازه ــا️کش ــب️ب ــن️ترتی ــا️بدی ت
ــه️ ــن،️س ــاختار️زمی ــت️در️س ــن️حال ــد.️در️ای ــل️نماین را️کام
ــی️خــود️را️داشــتند.️ ــگاه️اصل ــد،️گاز️جای ــع،️جام ــر️مای پارامت
شــکل️گرفتن)مایــع(️جامــد️)️مصالــح(️و️گازی)هــوا(️ســاختار️
ــه️ ــگ،️ک ــی️و️هماهن ــی️طراح ــه️صورت ــن️را️ب ــته️زمی پوس
منطبــق️بــا️موقعیــت️کــره️زمیــن️بــه️تعــادل️رســیده️بودنــد.️
در️آن️زمــان️آثــاری️از️فرونشســت،️فروچالــه،️تــرک،️شــکاف️و️
مــواردی️کــه️امــروزه️در️هــر️کــوی️️و️بــرزن️اســتان️ماحظــه️
مــی️شــود،️وجــود️نداشــت.️️راه️افتــادن️بهــره️بــرداری️از️آب️
ســفره️هــای️زیرزمینــی️وســیله️چــاه️تلبمــه️و️مکیــدن️بخــش️
مایــع️تدریجــاً️️آغــاز️و️در️یــک️پروســه️هفتــاد️ســاله️آنچنــان️
ــرای️حفاظــت️و️حراســت️ ــی️ب شــتاب️گرفــت️کــه️دیگــر️جائ
ــر️ ــق️ب ــع️️آب️منطب ــردن️از️مناب ــره️ب از️نمــک️نشناســی️و️به
یــک️منطــق️علمــی️و️کارشناســی️باقــی️نمانــد.️️بــاغ️را️بــدون️
باغبــان️و️بــر️ســر️میــوه️هایــی️کــه️ســهام️نســل️انــدر️نســل️
ــوی️و️ ــگ️و️دع ــا️جن ــراه️ب ــی️هم ــان️رقابت ــود،️چن ــانها️ب انس
ــی️ ــک️نشناس ــه️نم ــاد،️ک ــاق️افت ــان️آب️اتف دادگاه️،و️متولی
ــه️ ــن️ک ــع️پوســته️زمی ــه️بخــش️مای ــه️اینک ــب️و️توجــه️ب غال
ــکل️ ــش️گازی️ش ــی️بخ ــا️هماهنگ ــی️ب ــون️آرماتورهای همچ
ــاک️ ــن️پ ــاختار️زمی ــد️از️س ــته️را️نگ️هم️یدارن ــد️،️پوس و️جام
ــه️ســیصد️ ــی️را️ب ــر️زمین ــد.️عمــق️آب️ســفره️هــای️زی نمودن

ــر️رســاندند.️ ــر️و️باالت مت
️بخــش️هایــی️از️دشــتهای️اســتان️را️خشــکاندند،️طمــع️

انــدوزی️و️جمــع️آوری️ثــروت️اســتان️کرمــان️را️ مــال️
️از️عمــق️ ️نفــت️هــا️را ️نمــود.️آنجــا ️اســتان️خوزســتان️ همچــون
زمیــن️پمپــاژ️مــی️نمودنــد️و️در️اســتان️کرمــان️پمپــاژ️آبهــا️
تبدیــل️بــه️ثــروت️میشــد.️حتــی️عمــق️نمــک️نشناســی️بــه️
آنجــا️رســید️کــه️شستشــوی️ســنگ️هــای️معــادن️را️هــم️بــا️
ایــن️ذخائــر️نســل️هــای️آینــده️راحــت️تــر️تشــخیص️داده️و️
بــا️وصــل️نمــودن️بــه️قــدرت،️کردنــد️آنچــه️کــه️نبایــد️مــی️
ــن️ ــته️زمی ــد️پوس ــاره️ش ــاً️اش ــه️فوق ــور️ک ــد.️همانط کردن
ــده️ ــی️زن ــن️در️حــال️تحــول️وبعبارت ــره️زمی ــا️ک ــگ️ب هماهن
ــود️کــه️پوســته️ ــه️ب اســت.️️ایــن️️فکرناقــص️و️فرصــت️طلبان

ــم. ــی️دیدی ــده️م ــر️زن ــن️را️غی زمی
️بنابرایــن️بــا️حــذف️میلیــارد،️میلیــارد️متــر️مکعبــی️آب️
ســفره️هــای️زیرزمینــی️بــدور️چشــم️دیگــران️ســاختار️مایــع،️
جامــد،️گازی️را️در️هــم️ریختیــم.️بــا️حــذف️آب️و️پمپــاژ️آن️،️
هــوا️هــم️دیگــر️جائــی️بــرای️مانــدن️نداشــت️و️تنهــا️بخــش️
️بــر️روی️هــم️ریختند️و️ ️بــا️حــذف️فضاهــای️مایــع️و️گاز️ جامــد
️اعمــاق️ ️از️ســطح️زمیــن️تــا مــی️ریزنــد.️️در️هــم️ریختنهائیکــه
دویســت️یــا️ســیصد️متــری️و️بیشــتر،️کــه️بصــورت️مســتمر️
فــرو️نشســت،️فروچالــه،️تــرک،️شــکاف️را️بــرای️ســطح️زمیــن️
و️بعضــا️درســت️همیــن️جاهائیکــه️شــهر️ســاختیم️تــا️زندگــی️
کنیــم️بــه️ارمغــان️آورده️و️مــی️آورد.️تحــوالت️بیشــتر️پوســته️

زمیــن️کــه️نامتعــادل️نمــوده️ایــم️بــه️
روز️بایســتی️منتظــر️باشــیم.

»ترک و شکاف، فرونشست، فروچاله«
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حسن اشرف گنجویی

کارشناس رسمی و محقق 
تامین آب

آلودگیهــا️مــرز️نمــی️شناســد️و️بــر️خــاف️تصــور️برخــی️
از️مــردم️مســئله️محیــط️زیســت️مســئله️جدیــد️نیســت️
ــروت️هــای️ ــب️ث ــت️اینکــه️در️گذشــته️تخری ــه️عل ــا️ب ام
طبیعــی️بــه️کنــدی️و️در️ابعــادی️کوچــک️صــورت️
میگرفــت️چنــدان️محســوس️نبــود️و️مــورد️توجــه️واقــع️
ــریع️در️ ــبب️تس ــه️س ــون️ب ــم️اکن ــا️ه ــد️.️ام ــی️ش نم
تخریــب️محیــط️در️ابعــادی️گســترده️و️بــه️برکت️توســعه️
وســایل️ارتبــاط️جمعــی️و️ســخنان️کســانی️کــه️از️ایــن️
️اهمیــت️رســیدگی️ ️فوریــت️و ️اســتفاده️مــی️کننــد وســایل
ــه️ ــی️شــود.️و️البت ــن️مســئله️اساســی️احســاس️م ــه️ای ب

️بیشــتر️ ️تخریــب ️پیوســته️موجــب ️فاجعــه️هایــی️کــه بــروز
محیــط️️زیســت️خاکــی،️آبــی️و️هوایــی️مــی️شــود️و️بــه️
ویــژه️ســرعت️بــروز️ایــن️فاجعــه️هــا️کــه️بــه️تعادلهــای️
ــوده️ ــر️ب ــر️موث ــن️ام ــد️در️ای ــی️زن ــه️م ــی️لطم طبیع
اســت️و️انســان️در️برابــر️طبیعــت️بــه️صــورت️مهاجمــی️
درآمــده️کــه️دیگــر️نیــروی️خــود️را️نمیشناســد.️او️
️تخریــب️ ️نســبت ️بــه️همــان ️طبیعــت️را️آلــوده️مــی️کنــد️و
مــی️نمایــد️.️خطــرات️ناشــی️از️ضایعــات️وارده️بــه️محیط️
زیســت️و️پیشــرفت️در️آگاهــی️از️ایــن️فاجعــه️بــه️حــدی️
اســت️کــه️امــروز️ایــن️مســئله️مــورد️بحــث️جــدی️مــی️
باشــد️.️امــروز️بیــش️از️هــر️زمــان️دیگــری️زمیــن️
ــرزمین️ ــورت️س ــه️ص ــده️اســت️️و️ب ــگ️و️کوچــک️ش تن
️مشــترک️همــه️انســان️هــا️در️آمــده️اســت️هــم️اکنــون️
ــوم️ ــی️و️ب ــادی،️جمعیت ــل️اقتص ــای️متقاب ــتگی️ه وابس

ــد️.️ ــی️ده ــد️م ــم️پیون ــه️ه ــان️را️ب ــناختی️جهانی ش
️بایــد️قبــول️کنیــم️کــه️تــا️قــرن️هــا️ایــن️فکــر️
ــه️ ــد️ک ــور️کن ــان️خط ــه️انس ــه️اندیش ــت️ب ــی️توانس نم
ــرا️همــواره️ ــرد️زی ــار️ک ــه️رفت ــا️طبیعــت️محتاطان ــد️ب بای
چنیــن️مــی️نمــود️کــه️تاثیــر️انســان️بــر️ابعــاد️گســترده️
از مــردم️ آگاهــی️ بنابرایــن️ اســت️ ناچیــز️ ️طبیعــت️
زیــان️هــای️آلودگــی️هــا️و️لــزوم️انجــام️اقداماتــی️بــرای️
ــئولیت️در️ ــس️مس ــزه️و️ح ــاد️انگی ــا️ایج ــا️آنه ــارزه️ب مب
ــروری️ ــه️کاری️ض ــزی️و️مطالع ــه️ری ــرای️برنام ــردم️ب م
ــد️ ــه️منظــور️نظافــت️و️پاکســازی️محیــط️کــه️مــی️دان ب
ــد️ ــش️️بای ــع️خوی ــح️و️مناف ــظ️مصال ــرای️حف ــتی️ب بایس
ــار️ ــش️رفت ــر️من ــم️و️ب ــت️بپردازی ــی️از️طبیع ــه️نگهبان ب
️تنهــا️طبیعــت️گرایــان️ ️از️طبیعــت️محافظــت️کنــد️و خــود
نیســتند️کــه️دچــار️تشــویش️و️نگرانــی️انــد️و️لــزوم️حفظ️

️بلکــه️تمامــی️ ️از️طبیعــت️ســخن️مــی️گوینــد ️نگهــداری و
کســانی️کــه️نســبت️بــه️آینــده️شــرایط️زندگــی️انســان️
ــن️ ــرای️گفت ــی️ب ــه️کام ــن️مقول ــز️در️ای ــد️نی عاقمندن
دارنــد️و️نســبت️بــه️مخاطراتــی️کــه️طبیعــت️را️تهدیــد️
ــه️عطــش️ ــا️توجــه️ب ــن️ب ــد️.️بنابرای مــی️کنــد️نگــران️ان
و️شــوقی️کــه️انســان️هــا️بــه️توســعه️اقتصــادی️و️بهــره️
بــرداری️از️ثروتهــای️طبیعــی️دارنــد️بایــد️بداننــد️و️
بپذیرنــد️کــه️منابــع️و️ظرفیتهــای️اکوسیســتمها️محــدود️

ــلهای️ ــا️نس ــد️نیازه ــت️و️ببای اس
ــد. ــر️در️نظــر️بگیرن ــده️را️نی آین

عبدا... صفری زاده بزنجانی  
دبیر انجمن
پاکسازان کوهستان 

به مناسبت روز هوای پاک

آشتی انسان و طبیعت 



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 شماره 381 ـ شنبه 2  بهمن ماه  1400   ـ  19 جمادی الثانی 1443   ـ 22  ژانویه 2022 ـ 4 صفحه ـ 2000 تومان

هفته نامه هفتواد : صاحب امتیاز و مدیر 
مسئول

امیر شکاری - آدرس میدان امام خمینی)ره( رو به رو بانک سپه - ۰92۱49۵۰۰63

   هفته نامه فرهنگی، سیاسی، خبری

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 
پیش چاپ و چاپخانه  : مهدوی کرمان

برای قطع زنجیره انتقال بیماری کرونا به برای قطع زنجیره انتقال بیماری کرونا به     
رعایت شیوه نامه های بهداشتی حساس تر باشیم.رعایت شیوه نامه های بهداشتی حساس تر باشیم.

ــریع  ــش س ــای واکن ــم ه ــزام تی ــان اع ــس کرم ــس اورژان رئی
دانشــگاه علــوم پزشــکی کرمــان بــه مناطــق ســیل زده جنــوب 

ــر داد.  اســتان خب
ســید محمــد صابــری بیــان کــرد: تیــم هــای واکنــش ســریع بهداشــتی و 
فوریــت هــای پزشــکی دانشــگاه علــوم پزشــکی کرمــان، بــه مناطــق ســیل 

زده جنــوب اســتان کرمــان اعــزام شــدند.
ــتان، 3  ــی اس ــق جنوب ــیل در مناط ــوع س ــه وق ــه ب ــا توج ــزود: ب وی اف
تیــم واکنــش ســریع بهداشــت و 4 تیــم فوریــت هــای پزشکی)شــامل 2 
تیــم از اورژانــس پیــش بیمارســتانی کرمــان و 2 تیــم از مراکــز اورژانــس 
پیــش بیمارســتانی رفســنجان و ســیرجان(جهت ارائــه خدمــات بهداشــتی 

و درمانــی بــه مناطــق ســیل زده اعــزام گردیــد.

اعزام تیم های واکنش سریع 
دانشگاه علوم پزشکی کرمان

 به مناطق سیل زده جنوب استان

پروازمستقیم از کرمان به نجفپروازمستقیم از کرمان به نجف
یکشنبه هرهفته                       اقساط 10 ماهه

آدرس:  کرمان- خیابان پیروزی آژانس جنوب رشق
��

۰343۵363  -۰3432263342 -۰34322298۰2

از روابط عمویم  مجمتع مس هشراببک 
به عنوان روابط عمویم برتر تقدیر شد

مدیر کل بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان کرمان در حاشیه بازدید از مناطق سیل زده جنوب :

1457 واحد مسکونی روستایی و شهری نیاز به تعمیر دارند 

ــای  ــی ه ــش بین ــدارها و پی ــم هش علیرغ
ــارات  ــر خس ــیل اخی ــه، س ــورت گرفت ص
ــور  ــی از کش ــه بخش ــادی ب ــنگین و زی س
ــان  ــتان کرم ــی اس ــق جنوب ــا مناط خصوص
ــاورزان  و  ــیل کش ــن س ــرد، در ای وارد ک
منــازل روســتای بیشــترین آســیب را 
ــه  متحمــل شــدند، از ابتــدای وقــوع حادث
حضــور مســئوالن اعــم از محلــی، اســتانی، 
میــان مــردم  و لشــکری در  کشــوری 
ــق  ــورت تحق ــود و در ص ــده ب ــرم کنن دلگ
ــردم  ــارات م ــی از خس ــا بخش ــده ه وع

محــروم ایــن دیــار جبــران خواهــد شــد .
ــا   ــوع ســیل ب ــدو وق ــه از ب یکــی از مســئوالنی ک
ــران  ــایر مدی ــی س ــه و همراه ــور در منطق حض
ــارت و  ــران خس ــدد جب ــی در ص ــتانی  و مل اس
کمــک بــه اهالــی منطقــه برآمــد مهنــدس علــی 
ــکن  ــاد مس ــر کل بنی ــژاد مدی ــلطانی ن ــر س اکب
ــه  ــا توجــه ب ــود کــه ب انقــالب اســالمی اســتان ب
ــازی  ــازی و بازس ــاد در بهس ــدی بنی ــش کلی نق
واحدهــای آســیب دیــده مــی توانــد بــرای اهالــی 

ــد.  ــر باش ــر ثم مثم
ایشــان  بازدیدهــا  ایــن  از  یکــی  حاشــیه  در 

چنیــن گفــت: بــا توجــه 
بــه ارزیابــی انجــام شــده 
ــاد  ــان بنی ــط کارشناس توس
ــد  ــداد 400 واح ــکن تع مس
مســکونی روســتایی و 50 
شــهری  مســکونی  واحــد 
نیــاز بــه احــداث و همچنین 

1457 واحــد مســکونی روســتایی و شــهری نیــاز 
بــه تعمیــر دارنــد  کــه در صــورت تامیــن اعتبــار، 
بنیــاد مســکن در اســرع وقــت آمادگــی الزم بــرای 

شــروع عملیــات را دارد .

ــتان در  ــی اس ــن اجتماع ــر کل تامی ــینی مدی حس
ــع  ــتان  ودر جم ــاز اس ــه نم ــورای اقام ــه ش جلس
ــد  ــان بدانن ــرد : کارکن ــان ک ــن شــوراء بی اعضــاء ای
ــه  ــدن آن ب ــوص خوان ــه خص ــت و ب ــاز اول وق نم
جماعــت از توفیقــات الهــی، اســت کــه همــه بــه آن 

ــند. ــته باش ــژه داش ــام وی ــد اهتم بای
حســینی در ایــن جلســه خواســتار پیگیــری و 
ــه هــای شــعب اســتان در راســتای  تجهیــز نمازخان
ترویــج و توســعه فرهنــگ انســان ســاز اقامــه نمــاز 
شــد و تصریــح کــرد : ائمــه جماعــات شــعب اســتان  
ــان را در  ــان آن ــن  کارکن ــور در بی ــد باحض میتوانن
راســتای حضــور فعــال در نمــاز جماعــت تشــویق و 

ــد. ــب  نماین ترغی

شورای اقامه نماز استان با حضور مدیر کل تامین اجتماعی
در آســتانه والدت حضــرت زهــرا)س(، رزمایــش اهــدای ۵۸۶ ســری و اعضا این شورا تشکیل جلسه داد 

جهیزیــه بــه زوج هــای نیازمنــد تحــت حمایــت کمیتــه امــداد جنــوب 
ــالمی  ــات اس ــرکل تبلیغ ــور مدی ــا حض ــان ب ــتان کرم ــرق اس و ش
اســتان کرمــان، فرمانــده قــرارگاه منطقــه ای جنــوب شــرق ارتــش، 
ــان  ــئوالن در کرم ــی از مس ــتان و جمع ــداد اس ــه ام ــرکل کمیت مدی

برگــزار شــد.
یحیــی صادقــی، مدیــرکل کمیتــه امــداد اســتان کرمــان نیــز در ایــن 
ــی  ــای مختلف ــال برنامه ه ــول س ــاد در ط ــن نه ــه ای ــان اینک ــا بی ــش ب رزمای
ــرفصل های  ــی از س ــت: یک ــروم دارد، گف ــای مح ــت از خانواده ه ــرای حمای ب
مهــم کاری کمیتــه امــداد، بحــث تأمیــن جهیزیــه زوج هــای نیازمنــد و فراهــم 

ــا اســت. ــه ازدواج آن ه ــردن زمین ک
وی بــه رزمایــش اهــدای 586 ســری جهیزیــه بــه زوج هــای نیازمنــد اشــاره 
ــون  ــری 20 میلی ــر س ــه ارزش ه ــه ب ــداد جهیزی ــن تع ــزود: ای ــرد و اف ک
تومــان تهیــه و بــا همــکاری مجموعــه فرماندهــی آمــاد و پشــتیبانی قــرارگاه 
ــد  ــای نیازمن ــه زوج ه ــان ب ــتان کرم ــش در اس ــرق ارت ــوب ش ــه ای جن منطق
ــداد  ــن تع ــده ای ــزی  ش ــد و برنامه ری ــد ش ــدای خواه ــرق اه ــوب و ش جن
ــل  ــرا)س(، تحوی ــرت زه ــری و در روز والدت حض ــان بارگی ــه از کرم جهیزی
زوج هــای نیازمنــد در شهرســتان های جنوبــی و شــرقی اســتان کرمــان شــود.

 مدیرکل کمیته امداد استان کرمان :

اجرای رزمایش اهدای ۵86 سری 
جهیزیه به زوج های نیازمند در کرمان 

ــران در  ــر ای ــای برت ــی ه ــط عموم ــنواره رواب ــات داوران جش ــه رای هی ــر ب نظ
هجدهمیــن ســمپوزیوم بیــن المللــی روابــط عمومــی، از روابــط عمومــی مجتمــع 
مــس شــهربابک بــه دلیــل رعایــت اســتاندارهای حرفــه ای ، مدیریــت راهبــردی 
روابــط عمومــی و داشــتن خالقیــت و کیفیــت در ارتباطــات فرهنگــی و ارتباطــات 

ــا اهــدا تندیــس و لــوح جشــنواره تقدیــر شــد. رســانه ای ب

مجتمع مس شهربابک

پنــج رکــورد ماهانــه و روزانــه در کارخانه هــای هماتیــت، گندله ســازی 
ــر و  ــرکت گل گه ــکاران ش ــتیبانی هم ــت و پش ــه هم ــار ب ــرآوری غب و ف

پیمانــکاران مربوطــه در دی مــاه رقــم خــورد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی و امــور بین الملــل شــرکت گل گهــر، بــا تــالش همــه همــکاران، 
کارفرمایــان و پیمانــکاران، شــرکت گل گهــر در دی مــاه 1400 موفــق بــه ثبــت رکوردهایــی 

در بخــش تولیــد گندلــه و هماتیــت و فــرآوری غبــار شــده  اســت.
در ایــن خصــوص رکــورد تولیــد ماهیانــه کارخانــه گندله ســازی دو بــا 546 هــزار و 10 تــن 
ثبــت شــده اســت. همچنیــن در دو رکــورد ایــن کارخانــه در تاریــخ 22 دیمــاه بــا تولیــد 19 
هــزار و 553 تــن و در 23 دیمــاه بــا تولیــد 19هــزار و 559 تــن، موفــق بــه ثبــت رکوردهــای 

روزانــه در ایــن مــاه شــده اســت.
چهارمیــن رکــورد مربــوط بــه رکــورد ماهیانــه در کارخانــه هماتیــت اســت کــه بــا تولیــد 88 

هــزار و 301 تــن تولیــد هماتیــت، رقــم خــورده اســت.
همچنیــن در کارخانــه فــرآوری غبــار نیــز رکــورد کیفیــت تولیــد ماهیانــه در ایــن مــاه بــه 

ثبــت رســید.

به همت همکاران و پیمانکاران گل گهر:

کارخانه های گندله سازی، 
هماتیت و فرآوری غبار در دی ماه رکورد زدند


