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

دکتر منصور ایرانمنش )عضو شورای اسالمی شهر کرمان (: 

نقش و جایگاه 
شوراهای اسالیم هشر

هفته نامه فرهنگی، سیاسی، خبری

 آیت ا... سید ابراهیم رئیسی:  

آمده ام که خـدمتگذاری کرده
2 و وضعیت مردم را متفـاوت کنم

خاموش کردن یکی از کولرهای گازی
 در منزل موجب کاهش ۳۰ درصدی 

مصرف برق خانوار می شود

روابط عمویم رشکت توزیع  برق مشال استان کرمان

 
دولتي تشكيل شود 
كه انقالبي، 
عدالتخواه و معتقد 
به جوانان باشد

 
 

4 2 4 
  ميالدي 2021 مي  15  �� 1442 شوال 3 �� 1400   ارديبهشت  ماه 25شنبه 

 
 نيروي انتظامي 
 در حوزه سالمت و
  امنيت انتخابات
  نقش محوري دارد 

 
نسخه خطي و  364

كتاب چاپ سنگي در 
مركز اسناد جنوب 
شرق كشور نگهداري 

 شود مي
 

 سياسي          -تربيتي  -فرهنگي  -روزنامه اجتماعي ��              3069شماره           تومان1000 - صفحه 4

 و خاندان پاكش) ص(سالم و صلوات بر پيامبر اعظم

  سساالل  ببييسستت  وو  ههششتتمم--ههرر  ببااممدداادد  ددرر  ااسستتاانن  ككررمماانن    

  مي زنم _ ماسك _من #

 روزنامه

 مشخصات محموله
 محل تحويل )درصد(عيار نام ماده معدني تناژ

 باسكول آبدشت شركت معادن اسفندقه 40 كلوخه 2000

 )نوبت دوم(آگهي مزايده 
  عمومي دو مرحله اي

 در نظر دارد در طبق مشخصات جدول ذيل از طريق مزايده عمومي بـه فـروش       84به شماره ثبت )  سهامي خاص ( شركت معادن اسفندقه    
داوطلبان شركت در مزايده مي توانند از تاريخ اعالم شده در ساعات اداري به دفتر كميسيون معامالت شركت مراجعه و يا از طريـق                    .  برساند
شـركـت مـعـادن         -شركت زغالسنگ كرمـان   -جاده تهران  – كرمان  :اسناد مزايده را دريافت و به نشاني        ir.emcgem://httpسايت  

 .  تسليم نمايند7617914585كد پستي  -اسفندقه
 . معادل چهارصد ميليون تومان مي باشد 4/000/000/000مبلغ :  سپرده شركت در مزايده

 .  مي باشد1400/2/22روز چهارشنبه مورخ : تاريخ شروع فروش اسناد از طريق سايت و يا به صورت حضوري 
 .مي باشد1400/2/27روز دوشنبه مورخ : تاريخ پايان فروش اسناد به صورت حضوري 

 .مي باشد 1400/2/30روز پنجشنبه مورخ : تاريخ پايان فروش اسناد  از طريق سايت 
 . مي باشد 1400/3/5 صبح روز چهارشنبه  مورخ 10/30قبل از ساعت : تاريخ تسليم پيشنهادات

 . مي باشد 1400/3/5 صبح روز چهارشنبه مورخ11ساعت : تاريخ بازگشايي پيشنهادات 
 .هزينه درج آگهي بر عهده برنده مزايده مي باشد

 روابط عمومي شركت معادن اسفندقه
 

   
 
 
 

مدير كل آمـوزش و      :  سرويس خبر 
پرورش استان كرمان با بـيـان ايـنـكـه            
حفظ سالمت دانش آموزان اولـويـت        
اصلي آموزش و پرورش استان اسـت        

در راستاي حفظ سالمت دانش     :  گفت
آموزان تعداد حوزه هـاي امـتـحـانـي           

 درصـد    49نسبت به سنوات گذشـتـه        
 .رشد داشته است

احمد اسكندري نسب در جـلـسـه          
روساي ادارات آمـوزش و پـرورش          
شهرستان ها و مناطق اسـتـان كـه بـه              
صورت مجـاز بـرگـزار شـد اظـهـار              

براساس تصميمات سـتـاد مـلـي          :كرد
كرونا، امتحانات نـوبـت دوم دانـش           
آموزان پايه هاي نهم و دوازدهـم بـه           
صورت حضوري و ساير پايـه هـا بـه            
ــزار           ــرگ ــوري ب ــرحض ــي ــورت غ ص

 .خواهدشد
در دوره متوسـطـه دوم،       :  وي افزود 

 مرداد ماه   15دروس فني و حرفه اي تا       
فرصت دارند كه به صورت حضـوري       
و صرفا از دروس فـنـي كـه امـكـان               
ــورت              ــه ص ــون ب ــزاري آزم ــرگ ب
غيرحضوري وجـود نـدارد؛ آزمـون          

 .برگزار كنند
با اشاره به اهميـت       اسكندري نسب 

و چرايي برگزاري امتحانات پايه هـاي       
نهم و دوازدهم به صورت حضـوري،        

در پايه نهم با توجه بـه انـجـام            :  گفت
فرايند هدايت تحصيلي، چون مـبـنـاي        

بخشي از فرايند هدايت تحصيـلـي بـه          
نمرات دانش آموز برمي گردد؛ كسب      
نمرات باال موجب ايجـاد تـراكـم در           
يك رشته خـواهـد شـد، بـنـابـرايـن               
ضرورت دارد كه امتحانات حتـمـا بـه          

 .صورت حضوري برگزار شود
مدير كل آموزش و پرورش اسـتـان       

همچنين به اهميـت بـرگـزاري         كرمان
آزمون حضوري در پايه دوازدهم نـيـز        

باتوجه بـه ايـنـكـه         :  پرداخت و گفت  
نمرات دانش آموزان در انتخاب رشتـه       
در دوره دانشگاه تاثير خواهد داشـت؛       

ضرورت دارد كه آزمون بـه صـورت         
 .حضوري برگزار شود

در ادامـه       احمد اسكنـدري نسـب     
توصيه هايي بـراي دانـش آمـوزان و            
اولياي آنان نيـز داشـت و از دانـش              
آموزان خواست كه نسبت به حذفيات      
دروس در پايه هاي نهـم و دوازدهـم           
توجه داشته باشند، چراكه در بعضي از       

 درصد از   30كتاب هاي درسي حدود     
 .دروس حذف شده است

وي در ادامه از معلمـان و دبـيـران             
دروس مربوطه خـواسـت كـه دانـش           

آموزان را نسبت به آخرين تغييرات و        
حذفيات كتاب درسي مطلع كـرده و         
آن ها را در جريان ايـن مـوارد قـرار              

بـا اشـاره بـه            اسكندري نسـب   .دهند
دغدغـه اولـيـاي دانـش آمـوزان در              
خصوص برگزاري آزمون حضوري با     
توجـه بـه شـيـوع ويـروس كـرونـا،                

تمامي پروتكل هـاي     :  خاطرنشان كرد 
بهداشتـي در حـوزه هـاي آزمـونـي              

 .رعايت شده است
تـمـامـي دانـش       :  وي تاكـيـد كـرد      

آموزان بايد پروتكل هاي بهداشتي را       

رعايت كرده و حتماً از ماسك و مـواد       
 .ضدعفوني كننده استفاده نمايند

سواالت در    : اسكندري نسب گفت  
پايه هاي نهم و دوازدهم نيز بـراسـاس          
وضعيت قرمز طراحي شـده اسـت و           
دانش آموزان مبتال به بيمـاري كـرونـا          
نيز هيچ گونه دغدغه اي نداشته باشنـد        
چراكه در پايه نـهـم آزمـون مـجـدد              
برگزار خواهد شد و در پايه دوازدهـم        
نيز اگر كسي به دليل موجـه بـيـمـاري        
نتوانست در آزمون شركت كند غيبت      
موجه محسوب شده و نـمـره صـفـر             
منظور نشده و در شهريور نمره كسـب        

 .شده جايگزين خواهدشد
مدير كل آموزش و پرورش اسـتـان       

در پايـان بـه اولـيـاي دانـش               كرمان
آموزان تاكيد كرد كه ضرورتي ندارد       
والدين زمان حضور فرزندان خـود در      
مــدرســه را هــمــراهــي كــنــنــد، لــذا         
درخواست مي شود در حياط مـدارس       
به هيچ عنوان تجمع نكنند، چرا كه بـه      
لحاظ مسائل بهداشتي مي تواند آسيب      

 احمد اسكندري نسب با بيـان       . زا باشد 
 هزار دانش آموز پايـه  27حدود     اينكه

دوازدهم در نـوبـت خـرداد مـاه در              
امتحانات حضوري شركت خـواهـنـد        

حوزه آزموني بـراي      326:  كرد گفت 
برگزاري امتحانات آنها پيش بيـنـي و         
تجهيز شده است كه نسبت به سـنـوات         

 . درصد رشد داشته است49گذشته 

 :مدير كل آموزش و پرورش استان كرمان

 جزئيات برگزاري امتحانات دانش آموزان
  1400 در نوبت خرداد ماه 

 آگهي استخدام
بنياد مسكن انقالب اسالمي استان كرمان در نظر دارد به منظور تأميـن نـيـروي انسـانـي                     

به شرح جدول ذيل از طريـق آزمـون     )  مرد( متخصص و كارآمد به صورت قرار داد خريد خدمت از بين متقاضيان واجد شرايط              
 .كتبي و مصاحبه حضوري دعوت به همكاري نمايد

 امور اداري استان و يـا بـه         32528022 متقاضيان مربوطه جهت كسب اطالعات بيشتر از شرايط ومدارك مورد نياز با تلفن  
 . مراجعه نمايندkerman.bonyadmaskan.irسايت بنياد مسكن استان به نشاني  

  روابط عمومي بنياد مسكن انقالب اسالمي استان كرمان    
 
 

 
 شرايط عمومي و اختصاصي 

  

 جدول شرايط عمومي و اختصاصي متقاضيان استخدامي در بنياد مسكن انقالب اسالمي به همراه مدارك مورد نياز
 : به شرح زير اعالم مي گردد

حوزه  محل خدمت جنسيت شرايط اختصاصي شرايط عمومي مواد آزمون
فعاليت فرد 
 استخدامي

تابعيت كشور جمهوري اسالمي ايران 
التزام به قانون اساسي جمهوري  -

اعتقاد به دين مبين  -اسالمي ايران
عدم اعتياد به مواد مخدر و  -اسالم 

داشتن سالمت جسماني  -روان گردان 
داشتن  -، رواني و توانايي انجام كار

به (كارت پايان خدمت يا معافيت دائم 
 -براي آقايان) استثناء معافيت پزشكي 

دارا بودن   - سال تمام 35حداكثر سن 
دارا بودن  -سابقه كار مفيد و مرتبط  

عدم  - 14حداقل معدل كل 
محكوميت كيفري و هر گونه 

ممنوعيت استخدام در دستگاه هاي 
 اجرايي

 
 
  

 متقاضيان از تاريخ آگهي روزنامه به 
مدت يك هفته مهلت دارند مدارك 

خود را به آدرس كرمان خ خواجو نبش 
خ ابوذر امور اداري بنياد مسكن انقالب 

 . اسالمي استان كرمان تحويل دهند
 
 
يك قطعه  -1: مدارك مورد نياز

كپي تمام صفحات  -2عكس 
كپي  -4كپي كارت ملي  -3شناسنامه 

كپي كارت پايان  -5مدرك تحصيلي 
 خدمت يا معافيت دائم

 رزومه كاري  -6 

مقطع و رشته  توانايي ها
 شهرستان مرد زن تحصيلي

 )با ذكر نام (
مركز 
 استان

مسلط به نرم افزارهاي 
) ترجيحاً رايورز(حسابداري 

مسلط به نرم افزارهاي 
office  - تسلط بر قوانين

 -و مقررات مالي 
بيمه  -مالياتي   -محاسباتي

 و استانداردهاي حسابداري

كارشناسي يا 
كارشناسي ارشد در 

 رشته حسابداري
 بخش مالي  نفر1 )نفر1(سيرجان  * -

  :سواالت عمومي
رياضي و -ادبيات -معارف 
مهارتهاي هفتگانه -هوش

ICDL  
: سواالت اختصاصي 
-شرايط عمومي پيمان 
مباحث مقررات ملي 

مسلط به  -ساختمان 
فوالد و راه   -مباحث بتن 

مسلط به مباحث متره و   -
 برآورد

مسلط به نرم افزارهاي 
office-ETABS -

SAFE
 تكسا

كارشناسي يا 
كارشناسي ارشد در 

 -رشته هاي عمران
 -نقشه برداري 

رشته (معماري 
معماري فقط براي 
 )شهرستان سيرجان

- * 

)  نفر 3(سيرجان 
 شهرستان -

)  نفر2( كرمان  
 2(شهربابك  -
) نفر1(بافت ) نفر
) نفر1(ارزوئيه  -

-) نفر1(زرند-
 )نفر1(جيرفت 

 بخش فني  نفر1

 : سواالت عمومي 
رياضي و -ادبيات -معارف 
مهارتهاي هفتگانه -هوش

ICDL  
: سواالت اختصاصي 
-مديريت رفتار سازماني 
-مديريت منابع انساني

 مباني سازمان و مديريت 

 مسلط به
 office نرم افزارهاي 

كارشناسي 
ياكارشناسي ارشد در 
رشته هاي مديريت 

  -صنايع    -
 كامپيوتر

 بخش اداري  نفر1  * -

 :سواالت عمومي 
رياضي -ادبيات -معارف  

مهارتهاي  -و هوش 
  ICDLهفتگانه 

 :سواالت اختصاصي
صنعتي - حسابداري مالي 

در (حسابرسي  -دولتي  -
 ) سطح كارشناس

 : نيروي زميني سپاه اعالم كرد

انهدام يك تيم تروريستي در 
جنوب شرق كشور 

روابط عمومي قرارگاه قدس نيروي زميني سپاه از انـهـدام           :  سرويس خبر 
يك تيم تروريستي در جنوب شرق كشور و هالكت دو تروريسـت خـبـر                

 .داد
به نقل از سپاه نيوز، روابط عمومـي قـرارگـاه       خبرگزاري مهر به گزارش 

اي از انهدام يك تيم تروريسـتـي          قدس نيروي زميني سپاه با صدور اطالعيه      
 .در جنوب شرق كشور و هالكت دو تروريست خبر داد

 :متن اين اطالعيه بدين شرح است
يك تيم تروريستي كه اخيراً در به شهادت رساندن دو تن از بسـيـجـيـان                 

انـد؛ بـا اشـراف           دخـيـل بـوده      نيكشـهـر   مولوي روستاي هيچان شهرستان   
اطالعاتي و رصد دقيق، در تور اطالعاتي رزمندگان قرارگاه قدس نـيـروي             

 .زميني سپاه گرفتار شد و پس از درگيري به طور كامل منهدم گرديد
قرارگاه قدس نيروي زميني سپاه در اين درگيري دو نـفـر از               بر اعالم  بنا

ها به هالكت رسيدند و مقاديري سالح، مهمات و تـجـهـيـزات                  تروريست
 .ارتباطي از آنان كشف و ضبط شد

شايان ذكر است، در درگيري رزمندگان قرارگاه قدس نيـروي زمـيـنـي              
 .ها يك نفر از رزمندگان اين قرارگاه نيز مجروح شد سپاه با تروريست

 با اجراي پايلوت در كرمان؛
 نظارت تصويري
  در آزمون هاي 

مجازي دانشگاه هاي 
 علوم پزشكي
 كليد خورد

 
  تن17كشف 

  چوب قاچاق 
 در بافت

 
 ضرورت نظارت 

جدي تر  بر وضعيت 
 نابسامان قيمت 

 برخي از
  كاالهاي اساسي

 
 زنبورداران با 
سم به جان 

 زنبورخواران افتاده اند 
  

 

 قاچاق كاال
  به التهاب بازار
  مرغ و سيمان 
 در استان كرمان

  دامن زد

 .قطرات آب را چون لحظات زندگي ارج نهيم

 آگهي مناقصه 
 »نوبت اول« 1400 ـ 2/ الف  / 6: شماره

انجام كليه خدمات راهبري، بهره برداري، تعمير و نگهداري تاسيسـات      “ شركت آب و فاضالب استان كرمان در نظر دارد، مناقصه            
 ريال با 3/675/800/000:   ريال و مبلغ تضمين فرآيند ارجاع كار73/515/004/754را با برآورد اوليه   ”  آب و رفع اتفاقات شهرستان كرمان     

لذا از   .   شركت از محل اعتبارات داخلي و از طريق برگزاري مناقصه عمومي به پيمانكاران واجد شرايط واگذار نمايد2حداقل تعداد شركت كنندگان  
داراي گواهي صالحيت معتبر در رشته بهره برداري از تاسيسات آب و خطوط انتقال و مخازن آب از آب           كليه شركت هايي كه     

 دعوت مي شود جهت و فاضالب كشور و صالحيت ايمني معتبر داراي مجوز از اداره كل تعاون ، كار و رفاه اجتماعي مي باشند                  
مشخصات اين مناقصه در سايت شركت مهندسي آب و . دريافت اسناد مناقصه براساس برنامه زماني ذيل به دفتر قراردادهاي شركت مراجعه نمايند

 . موجود مي باشدwww.abfakerman.irفاضالب استان كرمان به آدرس 
 :برنامه زماني مناقصه

 1400/03/01 لغايت شنبه مورخ 1400/02/26از روز يكشنبه مورخ : مهلت خريد اسناد مناقصه 
  1400/03/11:  روز سه شنبه مورخ13مهلت زماني ارائه تحويل پاكات به دبيرخانه شركت ساعت 

 1400/03/12 روز چهارشنبه مورخ 9:30ساعت : زمان برگزاري مناقصه 
 الزم به ذكر است

 .در جلسه گشايش پاكات مناقصه، يك نفر نماينده از هر كدام از شركت كنندگان مي تواند حضور داشته باشد
منطبق بر اخرين نسخه آيين نامـه تضـمـيـن       ”  ضمانت نامه فرايند ارجاع كار“ جهت شركت در مناقصه الزم است شركت كنندگان نسبت به ارائه       

قـابـل   ”  شركت در مـنـاقصـه     “ بديهي است ارائه هرگونه ضمانت نامه خارج از فرمت آئين نامه از جمله ضمانت نامه                . ( معامالت دولتي اقدام نمايند   
 .پذيرش نمي باشد و شركت كننده از ادامه روند مناقصه حذف خواهد شد

 034 – 33222282:  بهمن ـ نبش بلوار ساوه ، شركت آب و فاضالب استان كرمان ـ دفتر قراردادها و تلفن 22كرمان بلوار : آدرس 

آگهی استخدام
بنیـاد مسـکن انقالب اسـالمی اسـتان کرمـان در نظـر دارد بـه منظور 
تامیـن نیـروی انسـانی متخصـص و کارآمـد به صـورت قـرارداد خرید 

خدمـت از بیـن متقاضیان واجد شـرایط )مرد( به شـرح جدول ذیـل از طریق آزمون کتبـی و مصاحبه 
حضـوری دعوت بـه همـکاری نماید.

متقاضیـان مربوطه جهت کسـب اطالعات بیشـتر از شـرایط و مدارک مـورد نیاز با تلفـن 32528022 
 kerman.bonyadmaskan.ir امـور اداری اسـتان و یا به سـایت بنیاد مسـکن اسـتان بـه نشـانی

مراجعـه نمایند. 
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گفت و  گو اب مدیرعامل رشکت آب و فاضالب 

استان کرمان در خصوص وضعیت آب هشر کرمان
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حضور پر شور مردم در انتخابات تأثیر زیادی در قوت و توانایی های دولت 
منتخب دارد و موجب افزایش آبرو، امنیت و قدرت بازدارندگی کشور می شود.

مقام معظم رهبری

دکتــر محمدرضــا پورابراهیمــی از تهیــه طرحــی بــا عنوان»تعییــن 
ــب« در  ــت منتخ ــه دول ــتقر ب ــت مس ــادی از دول ــاخص اقتص ش

مجلــس شــورای اســامی خبــر داد.وی بــا بیــان اینکــه ایــن طــرح 
ــورد  ــس م ــی مجل ــیون های تخصص ــر در کمیس ــال حاض در ح
ــان داشــت: پــس از بررســی هــا  ــه اســت، بی ــرار گرفت بررســی ق
دقیــق، ایــن طــرح بــه صحــن علنــی مجلــس ارائــه خواهــد شــد.

ــن شــاخص  ــاد طــرح » تعیی ــر پورابراهیمــی در تشــریح ابع دکت
ــه دولــت منتخــب« تصریــح کــرد:  اقتصــادی از دولــت مســتقر ب
همــواره تغییــرات دولــت هــا طــی ســالیان گذشــته بــا اختــاف 
ــه عنــوان  نظــرات در حــوزه هــای اقتصــادی مواجــه مــی شــد ب
ــه  ــان داشــت ک ــی اذع ــاف نظــرات، دولت ــن اخت ــرو ای ــال پی مث

شــاخص هــای اقتصــادی اش رو بــه رشــد بــوده و امــا دولــت بعــد 
ــی  ــی م ــا دولت ــرد و ی ــی ک ــکار م ــن مســئله را ان ــد و ای ــی آم م
گفــت نــرخ تــورم را پاییــن آورده و امــا دولــت بعــدی مــی گفــت 

کــه اتفاقــا نــرخ تــورم رو بــه افزایــش بــوده اســت.
ــرای  ــه ب ــان اینک ــا بی ــس ب ــادی مجل ــیون اقتص ــس کمیس رئی
ــوده  ــر ب ــه ناظ ــاز ب ــواره نی ــا هم ــت ه ــای دول ــی ادعاه ارزیاب
ــا  ــیم ت ــی کوش ــرح م ــن ط ــن رو در ای اســت، اظهارداشــت: از ای
ــتگاه  ــس و دس ــدگان مجل ــت، نماین ــکل از دول ــاختاری متش س
ــا پیــرو ایــن ســاختار ارزیابــی درســتی  قضایــی تعریــف کنیــم ت

از شــاخص های اقتصــادی دولت هــا بــر اســاس گزارشــهای بانــک 
ــه دســت  ــار و مرکــز پژوهش هــای مجلــس ب مرکــزی، مرکــز آم
بیایــد و در حقیقــت ایــن ســاختار مبنایــی بــرای اعــام رســمی 
ــتقر  ــت مس ــد از دول ــب می خواه ــت منتخ ــه دول ــی ک داده های
ــر  ــت: اگ ــی اظهارداش ــور ابراهیم ــود.دکتر پ ــرد، ش ــل بگی تحوی
ــار در  ــرای نخســتین ب ــه قانــون تبدیــل شــود مــا ب ایــن طــرح ب
ــک چارچــوب  ــوری ی ــات ریاســت جمه ــیزدهمین دوره انتخاب س
قانونــی دربــاره تعییــن شــاخص های اقتصــادی در زمــان تحویــل 

ــم داشــت. ــت خواهی دول

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس  خبر داد:
 طرح »تعیین شاخص اقتصادی دولت مستقر به دولت منتخب« کلید خورد

دولت آینده برای جلوگیری 
از رشد نقدینگی و مهار تورم 

چه برنامه ای دارد
ــه هــای  ــا برنام ــت ه ــه هــای دول ــن برنام  همــواره یکــی از مهمتری
ــن برنامــه  کارشناســی شــده ی  اقتصــادی آنهــا مــی باشــد کــه ای
ــر گــذاری و اعتمــاد  ــد در اث هــا و سیاســتهای  اقتصــادی مــی توان
جامعــه بــه حاکمیــت هــا و دولــت هــا بســیار حائــز اهمیــت باشــد،  
بعــد از انقــاب اســامی ایــران و بــه اســتثناء د وران دفــاع مقــدس 
،دولتهــای  کارگــزاران، اصاحــات، مهــرورز و تدبیــر و امیــد برنامــه 
هایــی منطبــق بــر ایــده هــا و نظریــه هــای توســعه ای خــود بــرای 
ــد  ــرا کردن ــز آن را اج ــکان نی ــا حــد ام ــد و ت ــه کردن کشــور را ارائ
کــه توضیــح آن در ایــن یادداشــت نمــی گنجــد اّمــا براســاس یــک 
وحــدت رویــه مشــخص، براســاس شــرایط کشــور مــا کــه همــواره 
ــا   ــت ه ــه دول ــان  هم ــرار دارد، در زم ــه ق ــای ظالمان ــم ه در تحری
ــر اقتصــاد  ــه هــر طریقــی ایــن تحریــم هــا تاثیرگــزاری منفــی  ب ب
ــی از  ــا یک ــت ام ــته اس ــا داش ــور م ــی کش ــه دولت ــی و نیم دولت
ــد  ــران  رش ــر ای ــه اخی ــار ده ــادی چه ــکات اقتص ــن مش مهمتری
ــری ارز  ــا هفــت براب ــا رشــد تقریب ــان ب ــورم  هــم زم نقدینگــی و ت
)دالر(  در یــک بــازه ده ســاله  بــوده اســت بــه طــوری کــه در هــر 
ــت  ــا  هف ــرخ ارز تقریب ــخص  ن ــک دوره مش ــاس ی ــر اس ــی ب دولت
برابــر شــده اســت و متاســفانه دولــت هــا براســاس افزایــش نــرخ ارز 
بــه افزایــش نقدینگــی حاصــل از کمبــود منابــع روی آورده و گاهــی 
ــواره  ــأله هم ــن مس ــد! و ای ــاپ کردن ــز چ ــتوانه نی ــدون پش ــول ب پ
ــرخ   ــش ن ــه افزای ــرخ رشــد نقدینگــی ب ــه ن وجــود داشــته اســت ک
تــورم منجــر شــده اســت، در دولــت تدبیــر و امیــد در ایــن هشــت 
ــت  ــد و دول ــرح ش ــام مط ــره و برج ــث مذاک ــی بح ــا وقت ــال ام س
ــم  ــا تحری ــره ب ــود را در مذاک ــای خ ــام امیده ــد تم ــر و امی تدبی
کننــدگان دیــد  بحثــی مطــرح شــد کــه بــا انجــام مذاکــره نــرخ ارز 
رشــد نمــی کنــد  و ارزش پــول ملــی افزایــش پیــدا میکنــد و رشــد 
اقتصــادی زیــادی بــدون رشــد نقدینگــی اجبــاری خواهیــم داشــت، 
ــحاق  ــای اس ــه آق ــادی ب ــان اقتص ــی کارشناس ــه وقت ــوری ک ــه ط ب
جهانگیــری) معــاون اول رئیــس جمهــور ( تدکــر دادنــد کــه تمــام 
ــاء  ــی به ــد داخل ــه تولی ــد و ب ــره نبینی مســائل را در برجــام و مذاک
ــد  ــور وارد کنی ــد کش ــه کار و تولی ــی را در عرص ــد و نقدینگ دهی
ــید  ــته باش ــائل نداش ــن مس ــه ای ــما کاری ب ــنیدند:  ش ــواب ش ج
دولــت کارش را بلــد اســت ! اّمــا در عمــل متاســفانه چــه  در زمــان 
قبــل از خــروج آمریــکای ترامــپ از برجــام و چــه بعــد از آن رشــد 
نقدینگــی داشــتیم و هــم رشــد تــورم کــه  بــه گفتــه کارشناســان 
ــف  ــه توق ــد ب ــی توان ــی نم ــه تنهای ــام ب ــره و برج ــادی مذاک اقتص
ــا وقتــی کــه  ــرا ت ــورم و کاهــش رشــد نقدینگــی کمــک کنــد زی ت
نقدینگــی در کشــور افزایــش پیــدا کنــد  و مهــار نشــود و از طرفــی 
ایــن نقدینگــی بــه جــای وارد شــدن بــه عرصــه تولیــد کشــور روانــه 
ــن  ــا ای ــی و خصوصــی ب ــای دولت ــک ه ــای کاذب شــود و بان بازاره
ــاری  ــز تج ــواع مراک ــاخت  ان ــزاری در س ــرمایه گ ــه س ــی ب نقدینگ
)مــال هــا (و بنــگاه داری روی بیاورنــد و فکــر اساســی بــرای مهــار 
ایــن نقدینگــی نشــود و آن را بــه عرصــه تولیــد کشــور وارد نکننــد 

ــم داشــت . ــورم را خواهی ــش  ت متاســفانه افزای
تــا جائــی کــه دیــده شــد  قبــل از انتخابــات ســال 96 و بــه  گفتــه 
ــرخ ارز  ــه ن ــد ک ــزد ش ــه گوش ــن نکت ــی ای ــان دولت ــود کارشناس خ
را بــه طــور اجبــاری پاییــن نگــه داشــتن باعــث آزادی فنــر آن بــه 
ــا  ــردان ب ــا دولتم ــاد دارد، ام ــدی در اقتص ــر ب ــود و اث ــاره میش یکب
ایــن اســتدالل کــه مــردم تــازه طعــم راحتــی را بعــد از موفقیــت در 
برجــام کشــیده انــد و اگــر قبــل از انتخابــات ریاســت جمهــوری 96 
ــت  ــد گرف ــرار خواهن ــا ق ــردم در تنگن ــاال رود م ــرخ ارز ب ــاره  ن دوب
بــه همیــن دلیــل افزایــش نــرخ ارز را تــا قبــل از انتخابــات ریاســت 
جمهــوری 96 نگــه داشــته و بعــد از انتخابــات ســال 96 رهــا شــد! 
چندیــن مــاه بعــد هــم ترامــپ در اوایــل  ســال 97 از برجــام خــارج 
ــرخ ارز  ــا افزایــش ن ــر اقتصــاد کشــور  ب شــد و  فشــار مضاعفــی  ب
ــدن  ــی ش ــد نرخ ــا چن ــد  و ب ــی گردی ــد نقدینگ ــه رش ــار ب و اجب
ــت ناشــی از  ــش ران ــی و افزای ــی ۴۲۰۰ تومان ــه ارز دولت ارز از جمل
ایــن نــرخ دولتــی ارز، در نهایــت باعــث افزایــش سرســام آور تــورم 

ــه تخریــب بســیار زیــاد اقتصــاد کشــور شــد. گشــت و منجــر ب
ــورم  ــش ت ــتوانه و افزای ــدون پش ــی ب ــد نقدینگ ــاط رش ــاله ارتب  مس
ــی اســت کــه دکتــر »میلتــون فریدمــن« اقتصــاد دان  بحثــی جهان
مطــرح  و برنــده جایــزه نوبــل اقتصــاد آن را براســاس روش علمــی 
اثبــات کــرده و بــه عنــوان نظریــه ای در اقتصــاد ارائــه نمــوده اســت 
ــا راهکارهــای  ــه بایــد ب ،حــال ایــن ســوال مطــرح اســت کــه چگون

کارشناســی کشــور را از ایــن معضــل اقتصــادی نجــات داد.
در ایــن خصــوص  دکتــر محمــد رضــا  پورابراهیمــی )رئیــس 
کمیســیون اقتصــادی مجلــس و نماینــده کرمــان و راور( بــه ماننــد 
بســیاری از کارشناســان اقتصــادی کــه صرفــا نــگاه به حل مشــکات 
ــم و  ــن موضــوع مه ــه ای ــا ب ــا و باره ــز باره ــد  نی ــرون را ندارن از بی
 اساســی و ناتــرازی نظــام بانکــی و کســری بودجه که از آن بــه عنوان 
»ام المصائــب مشــکات اقتصــادی کشــور«نام برده اســت و از دســت 
ــرض   ــوان ق ــه عن ــزی ب ــک مرک ــع بان ــه مناب ــا ب ــت ه ــداز ی دول ان
ــی  ــن روش قرض ــا ای ــه ب ــد ک ــی کن ــاد م ــور انتق ــرای اداره کش ب
حجــم نقدینگــی افزایــش یافتــه کــه متعاقــب آن نیــز باعــث 

ــود. ــی ش ــورم م ــش  ت افزای
حــال کــه نماینــدگان مجلــس و کارشناســان بیــن المللــی و ســایر 
ــت  ــرده و دول ــادآوری ک ــکات را ی ــن ن ــرح  ای ــای مط ــاد دانه اقتص
هــا  را از آن نفــی مــی کننــد، بایــد پیشــنهاد عملــی و کارشناســی 
ــای  ــه ج ــی ب ــا نقدینگ ــردد ت ــه گ ــدی ارائ ــت بع ــرای دول ــق ب دقی
ــاری  ــروری تج ــر ض ــز غی ــاخت مراک ــگاه داری و س ــوداگری، بن س
)مــال هــا ( بــه عرصــه تولیــد وارد شــود و بــا اخــذ مالیــات از مراکــز 

ــب طــرح  ــزرگ اقتصــادی و میلیاردرهــا  و تصوی ب
ــزی و  ــک مرک ــاح بان ــرد اص ــا رویک ــداری ب بانک
ــوان  ــی ت ــت، م ــزی از دول ــک مرک ــتقال بان اس
ــی  ــش نقدینگ ــن دور باطــل افزای ــه یافت ــه خاتم ب

ــود .  ــدوار ب ــورم  امی ــش ت و افزای
✍ محمد حسنی سعدی

جهت پاسخگویی درباره وضعیت نابسامان 
مرغ و تخم مرغ

وزرای صنعت-معدن-تجارت و 
جهادکشاورزی در دادسرای دیوان 

محاسبات حاضر شدند
امــور   بــه گــزارش دفتــر روابــط عمومــی و 
ــور، وزرای  ــبات کش ــوان محاس ــل دی ــن المل بی
صنعت-معدن-تجــارت و جهــاد کشــاورزی بــا 
احضــار از ســوی دادســتان و جهــت پاســخگویی 
نســبت بــه وضعیــت نابســامان بــازار مــرغ و 
تخــم مــرغ در روزهــای پایانــی ســال ۱۳99، 
ــوان  ــرای دی ــه در دادس ــه جداگان ــی دو جلس ط

محاســبات کشــور حاضــر شــده و بــه ســواالت مطــرح دربــاره ایــن 
ناهماهنگی هــا و تــرک فعل هــا پاســخ دادنــد.

در ایــن جلســات، دادســتان دیــوان محاســبات کشــور ضمن تشــریح 
وظایــف قانونــی ایــن دو وزارتخانــه  جهــت ســاماندهی بــازار مصــرف 
مــردم، عــدم هماهنگــی میــان وزارتخانه هــا را بــه عنــوان مهمتریــن 
عامــل بــروز نابســامانی اعــام کــرد و رزم حســینی و خــاوازی هــم 
ناهماهنگــی هــا را پذیرفتــه و وعــده دادنــد کــه هرچــه ســریعتر در 

راســتای رفــع مشــکات اقــدام کننــد.
ــات و  ــه توضیح ــه ب ــا توج ــور ب ــبات کش ــوان محاس ــرای دی دادس
ــام  ــد، اع ــه کردن ــاورزی ارائ ــت و کش ــه وزرای صم ــتنداتی ک مس
کــرد کــه ایــن پرونــده بــه صــورت ویــژه در دادســرا بررســی و پــس 
از تکمیــل توضیحــات در صــورت لــزوم بــه هیــات هــای مستشــاری 

ارســال خواهــد شــد.

******

ــدای  ــه ص ــان اینک ــا بی ــت جمهوری ب ــات ریاس ــزد انتخاب نام
شــما بــا رأی شــما طنیــن انــداز خواهــد شــد، گفــت: انتقــام 
دولــت فعلــی را از دولــت آینــده نگیریــد و در انتخابــات 

ــد. ــرکت کنی ش
ــوری  ــات ریاســت جمه ــزد انتخاب ــم رییســی نام ــید ابراهی س
پــس از پایــان اولیــن مناظــره انتخاباتــی در جمــع خبرنــگاران 
اظهــار کــرد: در دوره قبلــی انتخابــات، باالتریــن تخریــب هــا 
ــا  ــت ام ــورت گرف ــواده ام ص ــن و خان ــه م ــا علی ــت ه و تهم
ــم  ــا ه ــن روزه ــم. ای ــا نمی زن ــا ج ــه حرف ه ــا این گون ــن ب م
ــا  ــاد مــن را تخریــب می کننــد ام در فضــای ضــد انقــاب زی
ــم. ــردم می بین ــزار م ــدان خــودم را خدمتگ ــن می ــن در ای م

ــج و  رئیســی گفــت: امــروز می بینــم کــه مــردم در فقــر و رن
ــادی  ــاط زی ــردم ارتب ــا م ــن ب ــد، م ــه ســر می برن مشــکات ب

دارم، مــن آمــده ام کــه خدمتگــذاری کــرده و وضعیــت مــردم 
را متفــاوت کنــم. اینکــه در ایــن مســیر چنــد حــرف بشــنوم 
و چنــد متلــک بــه آدم بگوینــد و آدم میــدان را خالــی کنــد 
ــا  ــردم نیســت؛ م ــرای م ــاد، ایســتادگی و کار ب ــز جه کــه رم

خودمــان را بــرای بیشــتر از اینهــا آمــاده کــرده ایــم.
رأی شما، 

صدای شما را طنین افکن می کند
وی تاکیــد کــرد: بایــد زندگــی مــردم از ایــن وضعیــت 
فعلــی، نجــات پیــدا کنــد. مــن خــودم را آمــاده کــردم بــرای 
ــا  ــرف ه ــا، ح ــت ه ــه اهان ــه و اینگون ــن عرص ــور در ای حض
ــی  ــا در برخ ــازی و بعض ــای مج ــه در فض ــی ک و تهمت های
ــری  ــم، اراده و پیگی ــری در تصمی ــد، تاثی ــا می بینی صحبت ه

ــدارد. ــا ن م
ــردم  ــن از م ــت: م ــوری گف ــت جمه ــات ریاس ــزد انتخاب نام
ــما  ــرکت ش ــد. ش ــرکت کنن ــات ش ــه در انتخاب ــم ک می خواه
بســیار مهــم اســت. برخــی می خواهنــد صــدای شــما را 
خامــوش کننــد. نبایــد صــدای شــما خامــوش شــود، صــدای 

ــود. ــن ش ــن افک ــان طنی ــا رأی ت ــد ب ــما بای ش
رئیســی گفــت: رأی شــما، صــدای شــما را طنین افکــن 
می کند.هیــچ کســی بــه خــودش نگویــد کــه مــن رای 
نمی دهــم، هــر کســی ناامیــد اســت، هرکســی دغدغــه 
و مشــکل شــغل و مســکن دارد، هرکســی کــه حالــش را 
ــا او کــرده  اســت،  گرفته انــد و یــک مدیــری برخــورد بــدی ب
ــه  ــرد بلک ــده بگی ــت آین ــت را از دول ــن دول ــام ای ــد انتق نبای

ــد. ــته باش ــال داش ــور فع ــات حض ــد در انتخاب بیای

آیت ا... سید ابراهیم رئیسی در جمع خبرنگاران: 
آمده ام که خدمتگذاری کرده و وضعیت مردم را متفاوت کنم

»افتتــاح«  پویــش  از  هفتــه  چهل ونهمیــن  در 
ــک  ــه ی ــر هفت ــعار »ه ــا ش ــان ب ــهرداری کرم ش
ســه  منطقــه  در  »ترنــج«  بوســتان  افتتــاح«، 
و  رســید  بهره بــرداری  بــه  کرمــان  شــهر 
ــد. ــی ش ــز کلنگ زن ــج« نی ــرای »نارن فرهنگ س

ــاح  ــن افتت ــان در آیی ــهردار کرم ــن، ش ــزارش کرمان آنای ــه گ ب
بوســتان »ترنــج« و کلنگ زنــی فرهنگ ســرای »نارنــج« کــه 
ــا حضــور رییــس و برخــی از اعضــای شــورای اســامي شــهر،  ب
ــزار  ــه برگ ــن محل ــی ای ــی از اهال ــه و جمع ــه س ــهردار منطق ش
ــن  ــان در ای ــهرداری کرم ــای ش ــی از اولویت ه ــت: یک ــد، گف ش
دوره، توزیــع عادالنــۀ امکانــات و فضــای ســبز شــهری، در 

ــت. ــهر اس ــه ش ــق پنج گان مناط
ســیدمهران عالــم زاده، هــدف از ایــن اقدامــات را توســعۀ فضــای 
ــی و  ــای فرهنگ ــاد فضاه ــهروندان و ایج ــال ش ــاه ح ــبز، رف س

ــاط  ــردم در مجــاور بوســتان ها و نق ــرای م آموزشــی متعــدد ب
ــارک و  ــاخت پ ــه س ــان اینک ــا بی ــت و ب ــهر دانس ــف ش مختل
فضــای ســبز، تأثیــر مســتقیمی بــر تعامــات و زندگــی روزمــره 
مــردم دارد، گفــت: آثــار ســاخت این گونــه فضاهــا، بــر کیفیــت 
زندگــی مــردم کــه اجــزای کلیــدی توســعه و نشــاط و پویایــی 

اجتماعــی هســتند، نقــش دارد.
شــهردار کرمــان افــزود: خدمــات عمومــی بایــد در تمــام 
ــامی  ــورای اس ــن، ش ــود؛ بنابرای ــه ش ــهر ارای ــای ش محله ه
شــهر و شــهرداری، تــا حــد امــکان به دنبــال توســعۀ خدمــات 

ــتند. ــی و رفاهــی در محله هــای مختلــف هس عموم
ــه  ــان اینک ــا بی ــز ب ــان نی ــهر کرم ــه ش ــه س ــهردار منطق ش
بوســتان »ترنــج« واقــع در کوچــه 5۳ خیابــان »گلدشــت« بــه 
ــد،  ــاخته ش ــی س ــور زیربنای ــل و ام ــت حمل ونق ــت معاون هم
ــاده روی، مبلمــان پارکــی،  ــه مســیر پی ــن بوســتان ب گفــت: ای

ــا،  ــازی، آب نم ــۀ ب ــتی، مجموع ــایل تندرس وس
فضــای ســبز و نورپــردازی تجهیــز شــده اســت.
ســیدمرتضی حســینی، از ســاخت فرهنگ ســرای 
ــاور  ــج« در مج ــوان »نارن ــا عن ــتان ب ــن بوس ای

ایــن بوســتان، در آینــده ای نزدیــک خبــر داد.
 ۱7۰۰ مســاحت  بــه  فضایــی  افــزود:  وی 
مترمربــع در کنــار ایــن بوســتان وجــود دارد کــه 
بــه ســاختمان و محوطه ســازی فرهنگ ســرا 

ــت. ــد یاف ــاص خواه اختص
ــگ  ــن کلن ــن آیی ــت؛ در ای ــر اس ــه ذک الزم ب
ــاورت  ــج« در مج ــرای »نارن ــاخت فرهنگ س س
ــهردار و  ــور ش ــا حض ــز ب ــج« نی ــتان »ترن بوس
ــه زمیــن زده  اعضــای شــورای اســامی شــهر ب

شــد.

در چهل ونهمین هفته از پویش »افتتاح« شهرداری کرمان؛
بوستان »ترنج« در منطقه سه شهر کرمان افتتاح شد

مدیــرکل کمیتــه امــداد اســتان 
کرمــان از همــکاری بنیــاد ملــی 
غدیــر بــا ایــن نهــاد در جــذب 
ــت  ــت حمای ــام تح ــرای ایت ــی ب حام
ــر  ــان خب ــتان کرم ــداد اس ــه ام کمیت

داد.
ــگاه اطاع رســانی کمیتــه امــداد، یحیــی صادقــی  ــه گــزارش پای ب
ــام و  ــه ایت ــک ب ــران در کم ــوب خی ــارکت خ ــه مش ــاره ب ــا اش ب
ــتان در  ــداد اس ــه ام ــت کمیت ــت حمای ــد تح ــای نیازمن خانواده ه
ســال گذشــته گفــت: حامیــان و خیــران نیکــوکار کرمانــی علیرغــم 
مشــکات اقتصــادی موجــود از ابتــدای ســال جــاری تاکنــون ۱۲ 
ــه ایتــام تحــت  میلیــارد و 9۲ میلیــون تومــان به صــورت نقــدی ب
ــم  ــدان یتی ــداد فرزن ــد.وی تع ــک کرده ان ــاد کم ــن نه ــت ای حمای
ــان را ۲۲  ــتان کرم ــداد اس ــه ام ــت کمیت ــت حمای ــد تح و نیازمن
هــزار و ۴۱۲ نفــر اعــام کــرد و افــزود: باوجــود مشــارکت گســترده 
ــداد  ــه ام ــت کمیت ــت حمای ــم تح ــون 5۲۰۰ یتی ــران هم اکن خی

اســتان کرمــان فاقــد حامــی هســتند.
مدیــرکل کمیتــه امــداد اســتان کرمــان در ادامــه از اجــرای موفــق 

ــان در اســتان کرمــان خبــر داد وبیــان  ــران مهرب طــرح پویــش ای
ــت  ــام تح ــت ایت ــی حمای ــزار و ۲۱6 حام ــون 5۱ ه ــرد: هم اکن ک

ــد. ــر عهده دارن ــان را ب ــداد اســتان کرم ــه ام ــت کمیت حمای
ــر  ــی غدی ــاد بین الملل ــکاری بنی ــه هم ــاره ب ــا اش ــه ب وی در ادام
ــم و  ــدان یتی ــرای فرزن ــی ب ــذب حام ــه ج ــاد درزمین ــن نه ــا ای ب
محســنین تحــت حمایــت خبــر داد و گفــت: طــرح اکــرام ایتــام و 
محســنین کمیتــه امــداد بســتر مناســبی بــرای توســعه و ترویــج 
ــداف  ــه اه ــه ب ــا توج ــی )ع( اســت و ب ــی حضــرت عل ــیره عمل س
ــری  ــش مؤث ــد نق ــز می توان ــکاری نی ــن هم ــاد، ای ــن بنی ــه ای عالی
در جــذب حامــی بــرای فرزنــدان یتیــم بــه همــراه داشــته باشــد.
ــرای  ــد ب ــوکار می توانن ــران نیک ــرد: خی ــان ک ــی خاطرنش صادق
ــر  ــه دفات ــه ب ــر مراجع ــاوه ب ــام ع ــرام ایت ــرح اک ــارکت در ط مش
اینترنتــی پایــگاه  طریــق  از  اســتان  سراســر  در  نهــاد   ایــن 

ekram.emdad.ir نیز در این طرح مشارکت کنند.

 مدیرکل کمیته امداد استان کرمان خبر داد:

همکاری بنیاد ملی غدیر در 
جذب حامی برای ایتام کرمانی

ــت:  ــان گف ــتان کرم ــی اس ــور مالیات ــرکل ام مدی
ــه  ــد ارای ــا، موع ــون مالیاته ــاده 100 قان ــاس م براس
ــان  ــی )صاحب ــخاص حقیق ــی اش ــه مالیات اظهارنام

ــد.  ــی باش ــاه م ــاغل( خردادم مش

ــه گــزارش روابــط عمومــی اداره کل امــور مالیاتــی اســتان  ب
کرمــان ، محمــد ســلمانی اظهــار داشــت: اشــخاص حقیقــی 
ــه  ــد اظهارنام ــی بای ــون م ــق قان ــاغل( مطاب ــان مش )صاحب
مالیاتــی عملکــرد ســال ۱۳99 خــود را خردادمــاه ســال 
جــاری بــه صــورت الکترونیکــی از طریــق درگاه ملــی مالیــات 
ــات  ــال و مالی ــه آدرس WWW.INTAMEDIA.IR ارس ب

ــد.  خــود را پرداخــت نماین
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه برخــورداری از هــر نــوع تســهیات و 
معافیت هــای مالیاتــی، منــوط بــه ارائــه الکترونیکــی اظهارنامه 
ــرد:  ــان ک ــت، خاطرنش ــی اس ــرر قانون ــد مق ــی در موع مالیات
ــوق های  ــدی از مش ــره من ــور به ــه منظ ــادی ب ــاالن اقتص فع
ــد  ــر، بای ــهیات دیگ ــه تس ــا هرگون ــر و ی ــرخ صف ــی ن قانون
ــه  ــی ارائ ــرر قانون ــت مق ــود را در مهل ــی خ ــه مالیات  اظهارنام
ــه  ــان در خاتم ــتان کرم ــی اس ــور مالیات ــرکل ام ــد.  مدی کنن
ــه  ــرم از هرگون ــان محت ــت مودی ــروری اس ــرد: ض ــد ک تاکی

ــد. ــاب کنن ــی اجتن ــه ادارات مالیات ــروری ب ــه غیرض مراجع

مدیرکل امور مالیاتی استان کرمان خبر داد:
  خردادماه؛ موعد ارایه اظهارنامه 

مالیاتی اشخاص حقیقی

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان 
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجاری بم )1144833(

آگهــی ختــم تصفیــه شــرکت خدمــات صنعتــی و تولیــدی 
ــه شــماره  ــا مســئولیت محــدود ب ــم شــرکت ب آوا صنعــت ب
ــتناد  ــه اس ــی ۱۰۱۰۱76۲666 ب ــه مل ــت ۱7۳۱ و شناس ثب
مــورخ  تصفیــه  مدیــر   / تصفیــه  هیئــت  صورتجلســه 

 ۱۴۰۰/۰۳/۰۱
۱ - بــا رعایــت مــاده ۲۱5 قانــون تجــارت بدینوســیله ختــم 
تصفیــه شــرکت جهــت ثبــت در دفاتــر ثبــت شــرکتها و درج 
در روزنامــه رســمی و کثیراالنتشــار اعــام و نــام شــرکت از 
دفتــر ثبــت شــرکتها و دفتــر ثبــت تجــاری حــذف گردیــد. 
اداره کل ثبــت اســناد و امــاک اســتان کرمــان مرجــع ثبــت 

شــرکت هــا و موسســات غیرتجــاری بــم )۱۱۴۴8۳۳(

ــئوال  ــن س ــه ای ــخ ب ــان در پاس ــتاندار کرم ــان اس کرم
کــه مهــم تریــن دســتور کار رییــس جمهــور ســیزدهم 
بــرای اســتان کرمــان چیســت؟ بیــان کــرد: اولویتــی که 
ــان در دســتور  ــرای کرم ــد ب رییــس جمهــور آینــده بای
کار قــرار بدهــد، آب اســت و آب تنــش اســتان کرمــان 

اســت. 

ــاه  ــات ۲8 خردادم ــه انتخاب ــا اشــاره ب ــد ب ــی ون ــی زین ــر عل دکت
و اهمیــت مشــارکت حداکثــری اظهــار کــرد: مشــارکت در 
ــه  ــت ک ــامی اس ــوری اس ــام جمه ــک نظ ــزء الینف ــات ج انتخاب
ــه رای مــردم اســت و همیشــه مــورد تاکیــد بنیانگــذار  متکــی ب

جمهــوری اســامی بــوده و در تمــام طــول ایــن ســال هــا جــزو 
اولویــت هــای برجســته ای بــوده کــه در تاکیــدات مقــام معظــم 

ــان شــده اســت. ــری بی رهب
وی افــزود: مــردم نیــز بــه اهمیــت ایــن موضــوع واقــف هســتند 
و امیــدوار هســتیم ملــت ایــران بــه ایــن فرصــت تاریخــی توجــه 
و پرشــور در انتخابــات شــرکت کننــد و دلیــل اهمیــت مشــارکت 
ایــن اســت کــه حضــور پرشــور در انتخابــات خیلــی از مشــکات 

داخلــی و بیــن المللــی مــا را حــل مــی کنــد.
زینــی ونــد بــا اشــاره بــه اینکــه فــردای ۲8 خردادمــاه، وضعیــت 
کشــور خیلــی متفــاوت خواهــد بــود، گفــت: اینکــه مــردم پرشــور 
در انتخابــات شــرکت کــرده باشــند یــا کــم رمــق، در ۲9 خــرداد 

کلــی فضــای کشــور را مــی توانــد تغییــر بدهــد و ایــن واقعیتــی 
ــه آن واقــف  اســت و همــه کارشناســان، مــردم و حکومــت هــا ب

هســتند و مشــارکت مــردم بســیار موردتوجــه اســت.
ــن  ــم تری ــه مه ــئوال ک ــن س ــه ای ــخ ب ــان در پاس ــتاندار کرم اس
ــان  ــتان کرم ــرای اس ــیزدهم ب ــور س ــس جمه ــتور کار ریی دس
چیســت؟ بیــان کــرد: اولویتــی کــه رییــس جمهــور آینــده بایــد 
بــرای کرمــان در دســتور کار قــرار بدهــد، آب اســت و آب تنــش 
ــر را  ــای دیگ ــت ه ــه داد: اولوی ــت. وی ادام ــان اس ــتان کرم اس
 نیــز مــا در ایــن مــدت و همچنیــن از قبــل نیــز کار شــده بــود، 
دســته بنــدی کــرده و داریــم تبدیــل بــه ســند مــی کنیــم کــه 
دولــت آینــده، مــی توانــد ایــن اولویــت هــا را انجــام بدهــد و بــه 

دلیــل اینکــه مســائل مبتنــی بــر واقعیــات و شــناخت از اســتان 
ــتان تحــول  ــد در اس ــال شــود، بای ــه دنب ــی ک اســت و در صورت
ــا ۱۰ ســال آینــده شــاهد  ــی را طــی پنــج ت مثبــت بســیار خوب

باشــیم.

 استاندار کرمان عنوان کرد:

اولویت رییس جمهور سیزدهم در استان کرمان چیست؟

اولین نشست هیات امنای 
دانشگاه علوم پزشیک کرمان و 

دانشکده علوم پزشیک سیرجان 
                  برگزار شد

ــا،  ــای امن ــات ه ــر بهداشــت در هی ــده وزی ــن نشســت نماین در ای
ــتاندارکرمان،  ــامی، اس ــورای اس ــس ش ــان در مجل ــده کرم نماین
ــه و  ــازمان برنام ــده س ــت، نماین ــی وزارت بهداش ــاون آموزش مع

ــتند. ــور داش ــا حض ــات امن ــای هی ــه واعض بودج
ــی ســال ۱۴۰۰  ــات بودجــه تفصیل ــزارش کلی ــن نشســت گ در ای
ــث و  ــی بح ــترک و اختصاص ــنهادات مش ــت و پیش ــگاه قرائ دانش

بررســی شــد.

رهبـر معظـم انقـاب در سـالگرد ارتحـال حضـرت امام خمینـی )ره( فرمودنـد: با وعده هـای عملی 
نشـده شـعار انتخاباتـی ندهیـد و مـردم هـم نـگاه کننـد کـه داوطلبی کـه وعـده و برنامـه میدهد، 

ببینیـد در مسـوولیتهای قبلـی چگونـه عمل کرده اسـت.
# عملکرد آیت ا... رئیسی در قوه قضائیه
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رهبر معظم انقالب

به دنبال قافیه و طنز

قافیه در شعر باید کم شود    
شعر باید درد و دل مردم مردم شود 

شعر من باشد از مردان پیر   
جیبشان خالی دل شان مثل شیر 

از می و معشوق نمی گویم سخن    
حرف من درد شما را انجمن   

در پیاله جای می خون میخوریم   
  در ترافیک دود ماشین می خوریم 

لقمه نان با تورم می خوریم     
جای گوشت بّره دندان می خوریم   

شعر باید باشد درد و دل نادارها    
قافیه درد و دل بیکارها   

شعر باید گفت از کار و تالش   
طرح باید داشت بهر معاش    

طنز حمزه دور از قافیه  
  همدلی از بهر مشکل کافیه   

گر بهم باشیم ایران مال ما 
  ورنه کابل جای تعدادی ز ما

 » حمزه فریفته «

شعرشعر  هفتوادهفتواد

* روزهای آخر

ــم  ــا ابراهی ــود. ب ــاه ب ــر آذرم آخ
عیــن  در  تهــران.  برگشــتیم 
خوشــحال  خیلــی  خســتگی 

ــود.  ب
ــا  مــی گفــت: هیــچ شــهیدی ی
ــمن  ــه دش ــی در منطق مجروح
نبــود، هرچــه بــود آوردیــم. بعــد 
ــم  ــدر چش ــب چق ــت: امش گف
خوشــحال  را  منتظــر  هــای 
ــدش  ــر فرزن ــر قب ــهدا س ــن ش ــدام از ای ــادر هرک ــم، م کردی

ــت. ــم هس ــا ه ــرای م ــش ب ــرود، ثواب ب
مــن بالفاصلــه از موقعیــت اســتفاده کــردم و گفتــم: آقــا ابــرام 

پــس چــرا خــود دعــا مــی کنــی کــه گمنــام باشــی!؟
ــود. لحظــه ای ســکوت کــرد و گفــت:  ــن ســوال نب منتظــر ای
مــن مــادرم رو آمــاده کــردم، گفتــم منتظــر مــن نباشــه، حتــی 
گفتــم دعــا کنــه کــه گمنــام شــهید بشــم! ولــی بــاز جوابــی 

کــه مــی خواســتم نگفــت.  

راویان: علی صادقی، علی مقدم

یاد یارانیاد یاران
ــاب  ــل الخط ــون فص ــت: قان ــدم گف ــی مق ــد عل احم
ــد، جــای  ــون تمکیــن کنن ــد از قان اســت و همــه بای
بســی تعحــب اســت کــه تعــداد بیشــماری از اعضــای 
دولــت فعلــی کــه مســببان وضــع نابســامان موجــود 
ــی  ــد و طبیع ــرده بودن ــام ک ــت ن ــتند ثب ــور هس کش
اســت چنانچــه شــورای نگهبــان ایــن افــراد را 
ــت چــون  ــی رف ــا زیرســوال م ــرد واقع ــی ک ــد م تائی
ــال  ــان کام ــت آن ــر و مدیری ــدم تدبی ــدی، ع ناکارآم

ــت. ــرز اس مح
احمــد علــی مقــدم در رابطــه بــا احــراز صالحیتهــای 
نامزدهــای ریاســت جمهــوری توســط شــورای نگهبان 
گفــت: شــورای نگهبــان یکــی از نهادهــای مقــدس و 
ــران  ــالمی ای ــوری اس ــی جمه ــون اساس ــی قان اصل
اســت کــه برخواســته از انقــالب و مــورد تاییــد مقــام 

معظــم رهبــری و امــام راحــل اســت.
عضــو شــورای مرکــزی حــزب موتلفــه اســالمی ادامــه 
داد: فقهــا و حقوقدانــان شایســته آن بــر اســاس 
ــی  ــری م ــم گی ــاد تصمی ــن نه ــا در ای ــت ه صالحی
کننــد و تصمیماتشــان براســاس قانون اساســی کشــور 
اســت؛ لــذا هیــچ شــبهه و ایــرادی بــه آن وارد نیســت 
و بنــده از نحــوه رســیدگی بــه صالحیــت کاندیداهای 
انتخابــات ریاســت جمهــوری توســط شــورای محتــرم 
ــان  ــورای نگهب ــرا ش ــم زی ــی کن ــت م ــان حمای نگهب

ــی کــرد. اقدامــی انقالب

ــا  ــان ب ــتان کرم ــالمی اس ــه اس ــزب موتلف ــر ح دبی
ــون  ــط قان ــان فق ــورای نگهب ــه ش ــر اینک ــد ب تاکی
ــی از  ــرد: یک ــراز ک ــد، اب ــی کن ــرار م ــرا و برق را اج
ــت  ــی صالحی ــورا بررس ــن ش ــف ای ــن وظای مهمتری
کاندیداهــای مجلــس و همچنیــن ریاســت جمهــوری 
اســت کــه اعضــای شــورای نگهبــان، احــراز صالحیت 
ــه  ــر گون ــارغ از ه ــوری را ف ــدای ریاســت جمه کاندی
ــدون هیــچ فشــار و خواســته ای و  ــاح بنــدی و ب جن
ــل هفــت رای  ــه حداق ــت اعضــا ک ــق نظــر اکثری طب

ــد. ــی کنن ــا رد م ــد ی ــد، تایی ــی باش م
ــتان  ــری اس ــام و رهب ــروان خــط ام ــه پی ــر جبه دبی
ــه  ــان وظیف ــورای نگهب ــه ش ــان اینک ــا بی ــان ب کرم
دشــوار احــراز صالحیــت هــا را بــا تقــوا، دقــت و بــر 
ــدگاه هــای علمــی انجــام داده اند،عنــوان  اســاس دی
کــرد: وظیفــه شــورای نگهبــان احــراز شــرایط اســت 
و هــر نامــزدی کــه واقعــا صالحیــت هــا را دارا بــوده، 
تاییــد کــرده اســت و عــدم احــراز صالحیــت برخــی 
ــرایط  ــد ش ــه واج ــت ک ــل اس ــن دلی ــه ای ــا ب نامزده

ــد. ــوده ان الزم نب

ــان  ــورای نگهب ــر ش ــورت اگ ــر ص ــزود: در ه وی اف
ــورت  ــر دو ص ــد در ه ــا رد کن ــد و ی ــده ای را تایی ع
زبــان مخالفیــن نظــام بــه شــکوه و انتقــاد بــاز اســت؛ 
ــی شــویم  ــی متوجــه م ــک بررســی اجمال ــا ی ــذا ب ل
ــرا از  ــای اصولگ ــده ه ــت ش ــداد رد صالحی ــه تع ک
اصــالح طلبــان بیشــتر اســت کــه ایــن خــود نشــان از 
عملکــرد کامــال قانونــی شــورای نگهبــان مــی دهــد.

ــه دارد  ــان وظیف ــرد: شــورای نگهب ــح ک ــدم تصری مق
بــر اســاس قانــون، اســناد، مــدارک و در نهایــت رای 
ــه  ــد ن ــالم کن ــت را اع ــراز صالحی ــه اح ــا، نتیج اعض
اینکــه مصلحــت ســنجی کنــد زیــرا ســوابق اجرایــی 
و عملکــرد ســیاه برخــی کاندیدهــا و عــدم نارضایتــی 
ــان  ــت آن ــب رد صالحی ــردم موج ــاله م ــن س چندی
شــده اســت؛ لــذا تصمیمــات چنیــن نهــادی طبعــا در 
چارچــوب قوانیــن، ضوابــط و صداقــت اســت و قانــون 
هــم ایــن حــق را بــه آنهــا داده اســت و لیســت اعــالم 
شــده کامــال بــرای مــردم ایــران قابــل اعتمــاد اســت 
ــی  ــرعی و قانون ــت ش ــان حج ــورای نگهب ــر ش و نظ

اســت.

ــا  عضــو شــورای مرکــزی حــزب موتلفــه اســالمی ب
ــت و  ــاب اس ــل الخط ــون فص ــه قان ــر اینک ــد ب تاکی
ــرد:  ــراز ک ــد، اب ــن کنن ــون تمکی ــد از قان ــه بای هم
جــای بســی تعجــب اســت کــه تعــداد بیشــماری از 
اعضــای دولــت فعلــی کــه مســببان وضــع نابســامان 
ــد و  ــرده بودن ــام ک ــت ن ــود کشــور هســتند ثب موج
طبیعــی اســت چنانچــه شــورای نگهبــان ایــن افــراد 
را تائیــد مــی کــرد واقعــا زیرســوال مــی رفــت چــون 
ــال  ــان کام ــت آن ــر و مدیری ــدم تدبی ــدی، ع ناکارآم
محــرز اســت؛ لــذا عــده ای کــه بعــد از رد صالحیــت 
اعــالم کننــد مــا قانــون را قبــول نداریــم بــه تعبیــر 
ــون  ــط میکنــی کــه قان ــو غل ــام )ره( » ت حضــرت ام

ــدارد«. ــورا قبــول ن ــون ت ــداری بلکــه قان را قبــول ن
ــوی  ــان جل ــورای نگهب ــه ش ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
زیــاده خواهــی و خواســته هــای نامشــروع دشــمنان 
داخلــی و خارجــی را مــی گیــرد، گفــت: مــردم 
ــد  ــل دارن ــاد کام ــان اعتم ــورای نگهب ــه ش ــبت ب نس
ــای  ــرا کاندیده ــرد زی ــد اعتراضــی صــورت گی و نبای
ــورای نگهبــان  ــط ش ــت شــده توس ــد صالحی تائی

همگــی صالــح هســتند؛ لــذا بایــد مــردم از بیــن آنــان 
ــد. ــاب کنن ــح را انتخ اصل

ــه  ــانی ک ــرد: کس ــان ک ــر نش ــان خاط ــدم در پای مق
حداقــل قانــون اساســی را قبــول دارنــد بایــد تســلیم 
نظــر شــورای نگهبــان باشــند و آن را معتبــر دانســته 
و مطابــق آن عمــل کننــد؛ بنابرایــن شایســته نیســت 
ــن  ــده ای ــف کنن ــه تضعی ــد ک ــخنی بگوی ــی س کس
ــاس  ــر اس ــا ب ــه آن ه ــرا ک ــود چ ــدس ش ــاد مق نه
ــی و اســالمی خــود عمــل مــی  وظیفــه الهــی، انقالب
کننــد و مــا بایــد فــارغ از القائــات دشــمنان خارجــی 
ــه  ــی هم ــده و حام ــت کنن ــی، تقوی ــان داخل و نفوذی
ــرا تضعیــف  نهادهــای جمهــوری اســالمی باشــیم زی
هــر یــک از ایــن نهادهــا در حقیقــت تضعیــف نظــام 

ــوری اســالمی اســت. جمه

عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسالیم:

قانون فصل الخطاب است و همه ابید از آن متکین کنند

دبیرخانــه شــورای فرهنــگ عمومــی 25 ذی الحجــه 
ــواده و تکریــم بازنشســتگان«  ــه عنــوان »روز خان را ب
ــواده  ــر اســاس ایــن تصمیــم، »روز خان تعییــن کرد.ب
تقویــم  در  از ســال 86  بازنشســتگان«  تکریــم  و 
رســمی کشــور درج شــدوعلت انتخــاب ایــن روز 
شــأن نــزول آیــه »هــل اتــی« در ســوره االنســان کــه 
ــای آن اســت  ــواده و اســتحکام پایه ه ــه خان راجــع ب
ــن  ــوان اثرگذارتری ــه عن ــواده ب ــش خان ــه نق ــرا ک چ
نهــاد تربیتــی در پــرورش و تربیــت ســرمایه های 
ــعه و  ــتوانه های توس ــن پش ــه از بزرگتری ــانی ک انس
ــان  ــد، از چن ــمار می آی ــه ش ــوری ب ــر کش ــی ه تعال
اهمیتــی برخــوردار می باشــد کــه ســالمت و صالبــت 
ــالم،  ــای س ــود خانواده ه ــون وج ــه ای مره ــر جامع ه

ــا تقــوا اســت. عفیــف و ب

ایــن روزهــا مدیریــت تامیــن احتماعــی اســتان 
کرمــان در نظــر دارد بــا نــگاه بــه اینکه بازنشســتگان، 
و ظرفیت هــای  انســانی  انباشــته  هــای  ســرمایه 
بی نظیــر دانــش، تجربــه و تخصــص هســتند و وظیفــه 
ــرمایه های  ــن س ــم از ای ــه بتوانی ــت ک ــر ماس و هن
ــوب و  ــو مطل ــه نح ــمند ب ــر ارزش ــل و ذخای بی بدی
ــبت  ــه مناس ــر دارد ب ــم در نظ ــره ببری ــته به شایس
ــم و ارج  ــگ تکری ــج فرهن ــور تروی ــن روز و بمنظ ای
گــذاری بــه مقــام ارزشــمند بازنشســتگان ، همســران 
ــه  ــه ،نســبت ب ــی نمون ــادگان کل ــده و از کارافت بازمان

ــد. ــدام نمای ــزان اق ــن عزی ــل از ای ــاب و تجلی انتخ
حســینی مدیــرکل تامیــن اجتماعــی اســتان کرمــان 
ــم بازنشســتگان »و  ــواده و تکری ــن روز »خان ــا تبیی ب
ــزرگ بازنشســتگان  ــه مجموعــه ب تبریــک ایــن روز ب

تامیــن اجتماعــی و خانــواده هــای گرانقدرشــان 
ــه  ــر دارد ب ــی در نظ ــن اجتماع ــازمان تامی گفت:س
مناســبت ایــن روز و بمنظــور ترویــج فرهنــگ تکریــم 
ــتگان ،  ــمند بازنشس ــام ارزش ــه مق ــذاری ب و ارج گ

ــه،  ــی نمون ــادگان کل ــده و از کارافت ــران بازمان همس
نســبت بــه انتخــاب و تجلیــل از ایــن عزیــزان اقــدام 

ــد. نمای
ــران  ــتگان ، همس ــه بازنشس ــان اینک ــا بی ــینی ب حس
ــوان  ــه عن ــه ب ــی نمون ــادگان کل ــده و از کارافت بازمان
اســوه هــای صبــر و اســتقامت و خــردورزی در جمــع 
ــن رو  ــزود: از ای ــی باشــند و اف ــه، م ــواده و جامع خان
تمامــی متقاضیــان بازنشســتگان و مســتمری بگیــران 
تامیــن اجتماعــی مــی تواننــد بــرای کســب اطالعــات 
ــعب،  ــه ش ــه ب ــای مربوط ــرم ه ــت ف ــترو دریاف بیش
ــه آدرس  ــا ب ــتگی، و ی ــای بازنشس ــون ه ــر کان دفات

ــد. ــه نماین ــایت  kerman.tamin.ir مراجع س
مدیــرکل تامیــن اجتماعــی اســتان کرمــان بــا اشــاره 
بــه 130 هــزار مســتمری بگیــران ایــن اســتان ایــن 

ــگاه  ــه مقــام و جای مهــم را در راســتای ارج گــذاری ب
ــح  ــت و تصری ــتمری بگیران دانس ــتگان و مس بازنشس
ــران تحــت  ــام بازنشســتگان و مســتمری بگی کرد:تم
ــن  ــمول ای ــی مش ــن اجتماع ــازمان تأمی ــش س پوش

طــرح خواهنــد بــود.
ــان بازنشســتگان  ــه متقاضی ــه کلی ــان اینک ــا بی وی ب
اســتان  اجتماعــی  تامیــن  بگیــران  مســتمری  و 
ــخ  ــد از تاری ــی توانن ــن طــرح م ــرای شــرکت در ای ب
ایــن  در   1۴00/۴/02 لغایــت   1۴00/3/1 شــنبه 
ــی  ــد، افزود:تمام ــام نماین ــت ن ــی ثب ــوان عموم فراخ
از کارافتــاده  بازمانــده و  بازنشســتگان، همســران 
کلــی مشــمول ایــن طــرح مــی باشــند ودر پایــان بــا 
ــن  ــان واجــد شــرایط در ای ــدارک متقاضی بررســی م
طــرح افــراد نمونــه انتخــاب و تجلیــل خواهنــد شــد.

حسینی مدیرکل تامین اجتماعی استان کرمان خبرداد:
فراخوان انتخاب بازنشستگان ،همسران بازمانده وازکارافتادگان کلی نمونه منتشر شد

جلسه مدیریت پیک بار دستگاه های اجرایی در شرکت توزیع نیروی برق جنوب 
استان کرمان

ــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت توزیــع نیــروی بــرق جنــوب اســتان  ب
کرمــان، ایــن نشســت بــا حضــور مدیــر عامــل، سرپرســت معــاون فــروش 
و خدمــات مشــترکین، مدیــر دفتــر مدیریــت مصــرف، مدیــر دفتــر روابــط 
ــس،  ــو کنفران ــورت ویدئ ــه ص ــا ب ــتان ه ــرق شهرس ــران ب ــی و مدی عموم

برگــزار گردیــد.

ــرق  ــران ب ــکاران و مدی ــه هم ــوت ب ــدا ق ــکر و خ ــن تش ــا ضم ــدوی نی ــد مه عبدالوحی
شهرســتان هــا کــه از هیــچ تالشــی بــرای گــذر موفــق از پیــک بــار دریــغ نمــی کننــد، 
بیــان نمــود: خوشــبختانه بــا توجــه بــه اقدامــات صــورت گرفتــه ماننــد راه انــدازی اتــاق 
پایــش، ارســال پیامــک، پیگیــری مشــترکین همــکار در طــرح هــای صنعتــی کشــاورزی 
و تجــاری و ...  ایــن شــرکت باالتریــن همــکاری مشــترکین را تــا کنــون داشــته اســت. 
ــرای همــکاری مشــترکین یکــی از  ــری ب ــام مســئول خاطرنشــان کــرد: پیگی ــن مق  ای
ــا آگاه ســازی  ــوان ب ــی ت ــرد و م ــه بایســتی صــورت بگی ــی اســت ک ــن اقدامات مهمتری
ــرکت در  ــه و ش ــم نام ــای تفاه ــرای امض ــترکین را ب ــب، مش ــانی مناس ــالع رس  و اط

طرح های کاهش مصرف در ساعات پیک، متقاعد نمود.
 وی تاکیــد نمــود: بــا توجــه بــه دســتورالعملی کــه از طــرف شــرکت توانیــر و بــا امضــای 
مقامــات ارشــد ابــالغ شــده اســت، تمامــی ادارات بایســتی مصــرف بــرق خــود را تــا 50 
درصــد کاهــش دهنــد و ایــن اقــدام بــرای تمامــی ادارات الزامــی مــی باشــد. مهــدوی نیا 
از راه انــدازی اتــاق پایــش در اســتانداری بــرای برخــورد جــدی بــا اداراتــی کــه در اجرای 
ایــن دســتورالعمل تخطــی کــرده انــد خبــرداد و گفــت: اســتانداری و بســیج ادارات در 
زمینــه کاهــش مصــرف بــرق ادارات، همــکاری خوبــی دارنــد و در ایــن زمینــه پــا بــه 

پــای مــا تــالش و پیگیــری هــای الزم را انجــام مــی دهنــد.

وی بــا بیــان اینکــه از 5۷3 اداره حــوزه عملیاتــی شــرکت توزیــع نیــروی بــرق جنــوب 
ــرق خــود را کاهــش  ــکاری الزم را نداشــته و مصــرف ب ــان، 365 اداره هم ــتان کرم اس
ــی  ــا ادارات ــت بیشــتر ب ــا جدی ــن مشــکل بایســتی ب ــرای حــل ای ــت: ب ــد، گف ــداده ان ن
کــه همــکاری نمــی کننــد تذکــر داده مــی شــود بــو در راســتای دســتورالعمل صــادره، 
ــاعت اداری و ۹0   ــود در س ــرق خ ــرف ب ــدی مص ــش 50 درص ــه کاه ــبت ب ادارات نس

ــد. ــدام نماین ــر اداری اق ــت غی درصــد در وق
ــزل  ــه دارای دی ــی ک ــرد: ادارات ــان ک ــود خاطرنش ــخنان خ ــه س ــا در ادام ــدوی نی مه
ژنراتــور هســتند بایســتی از ســاعت 12 ظهــر تــا پایــان ســاعت اداری آنهــا را وارد مــدار 
نماینــد و در صــورت انجــام نــدادن، بــرق آن دســتگاه قطــع بشــود تــا دیــزل ژنراتورهــا 

بــه مــدار بیاینــد.
ــد دچــار  ــرق هســتند و نبای ــن ب ــت تامی ــه در اولوی ــزی را ک ــام مســئول مراک ــن مق ای
ــای  ــی و محــل ه ــز درمان ــا و مراک ــت: بیمارســتان ه خاموشــی شــوند، برشــمرد و گف
نگهــداری واکســن، فرمانــداری هــا و مراکــز انتخابــات، مراکــز و فرســتنده هــای صــدا 
و ســیما، تجمعــات و ســخنرانی هــای رســمی ســتادهای انتخاباتــی و محــل برگــزاری 
ــر  ــا در ه ــرق آن ه ــتی ب ــه بایس ــتند ک ــزی هس ــه مراک ــات از جمل ــون و امتحان آزم

ــردد. ــن گ شــرایطی تامی

مدیر امور معدن مجتمع مس سرچشمه :

بیش از یک و نیم میلیارد تن خاک از معدن مس سرچشمه استخراج شد

ــرد و  ــه ک ــن واحــد ارائ ــرد ای جــواد حکیمــی گزارشــی از عملک
ــه  ــاد ب ــکوفایی اقتص ــال 6۷ ش ــه س ــه اینک ــه ب ــا توج ــزود: ب اف
ــا وجــود پتانســیل خــوب معــدن،  ســمت معــدن مــی رفــت و ب
ــادی  ــت زی ــوزه جمعی ــن ح ــذرای در ای ــرمایه گ ــورت س در ص
مــی توانســتند ارتــزاق کننــد، لــذا صنعــت کشــور نیــز کــه بــه 
کشــورهای خارجــی وابســته بــود بــه ایــن ســمت آمــد و رویکــرد 
ــا  ــی برنامــه ریــزی و ســازماندهی شــد ت ــه شــکل خوب معــدن ب

ــاز شــود. ــی نی ــگان ب اقتصــاد کشــور از بیگان
وی تصریــح کــرد: از ابتــدای اکتشــاف در معــدن مس سرچشــمه، 
تاکنــون یــک میلیــارد و 5۷8 میلیــون تــن خــاک از ایــن معــدن 

اســتخراج  شــده اســت.
ــه بعــد کــه مــاده معدنــی  حکیمــی ادامــه داد: از ســال 1362 ب
ــرداری(  ــه )مجموعــه باطلــه ب ــه کارخان ــه منظــور فــرآوری ب را ب

ارســال مــی کردیــم، از ایــن مجموعــه تقریبــاً 85۷ میلیــون تــن 
باطلــه و 85 میلیــون تــن خــاک بــا متوســط 28 صــدم اکســید، 

بــه هیــپ هــای فعــال ارائــه شــد.
ــا  ــاک ب ــن خ ــون ت ــون 635 میلی ــرد: تاکن ــان ک ــی بی حکیم
متوســط عیــار 83 صــدم درصــد هــم بــه ســمت کارخانــه رفتــه 
ضمــن اینکــه ایــن عیــار خــاک قبــال 85 صــدم و گاهــی ۹ دهــم 

ــه 83 صــدم درصــد رســاندیم. ــود کــه آن را ب درصــد ب
ــده  ــای آین ــال ه ــی رود در س ــار م ــرد: انتظ ــان ک وی خاطرنش
ــه طــرح  ــا توجــه ب ــد ب ــزول کن ــن ن ــه ســمت پایی ــدد ب ــن ع ای
هــای توســعه ای کــه در دســت اقــدام اســت ســعی مــی کنیــم 
تــا پنــج ســال آینــده ایــن عیــار را بــه 62 صــدم درصــد برســانیم 
ــس سرچشــمه  ــع م ــدن مجتم ــور مع ــر ام ــم. مدی ــظ کنی و حف
ــه  ــاک ب ــار خ ــم عی ــی گویی ــی م ــرد: زمان ــوان ک ــنجان عن رفس
میــزان 62 صــدم درصــد اســت؛ بایــد ســختی کار تیــم معدنــی را 
بــه خاطــر آورد کــه شــبانه روز بــا ســختی و دشــواری و امکانــات 
و دســتگاه هــای فرســوده ۴0 ســاله فعالیــت مــی کننــد تــا ایــن 

درصــد بــه دســت آیــد.
ــزار  ــا 110 ه ــه ۹0 ت ــری از روزان ــرد: بارگی ــح ک ــی تصری حکیم

تــن خــاک انجــام مــی شــود بنابرایــن در طــول یــک ســال بــه 
مــدت 365 روز خــط بــدون وقفــه کار خــود را انجــام مــی دهــد 

و کمتریــن مشــکل را داریــم.
ــار کاری  ــاک عی ــد خ ــدم درص ــال 62 ص ــح داد: ارس وی توضی
ــای  ــه پ ــده اســت، عشــق خاصــی مــی خواهــد ک ســخت پیچی

ــیم. کار باش

مدیــر امــور معــدن مجتمــع مــس سرچشــمه رفســنجان 
ــا آخریــن طــرح کــه فــاز ســه  همچنیــن ادامــه داد: در رابطــه ب
ــی  ــن چنین ــگاه ای ــک ن ــد ی ــت بای ــدام اس ــت اق ــظ در دس تغلی
ــت  ــم برداش ــی توانی ــه م ــی ک ــده خاک ــیم و باقیمان ــته باش داش
کنیــم یــک میلیــارد و ۴00 میلیــون تــن بــا عیــار متوســط پنــج 

ــت. ــد اس ــم درص ــاف دو ده ــد و کات ــم درص ده
ــرای آن  ــی اســت و ب ــل توجه ــدد قاب ــن ع ــه ای ــت: اینک وی گف
ــه 1.۴  ــان ک ــتخراج م ــبت اس ــد؛ نس ــد ش ــزی خواه ــه ری برنام
ــن  ــان، ای ــن مــی رود و در مقطعــی از زم ــه ســمت پایی اســت ب
ــه ازای  ــی ب ــید یعن ــد رس ــاوی خواه ــبت مس ــه نس ــتخراج ب اس
ــدن  ــه از مع ــون باطل ــک کامی ــی ی ــاده معدن ــون م ــک کامی ی
بیــرون مــی رود کــه ایــن در  مقایســه بــا معــدن مــس میــدوک 

ــل توجــه اســت. ــدام هســتند بســیار قاب ــال اق ــه در ح ک
ــدن در  ــاک از مع ــتخراج خ ــبت اس ــرد: نس ــح ک ــی تصری حکیم
ــون  ــج کامی ــی پن ــاده معدن ــون م ــک کامی ــه ازای ی ــدوک ب می

ــرود. ــرون ب ــد بی ــه بای باطل
اکتشــاف معــدن مــس سرچشــمه از حــدود 1360 بــه بعــد آغــاز 

شــد ایــن معــدن در 50 کیلومتــری شــهر رفســنجان قــرار دارد.

اولین نشست 
مدیرعامل توزیع برق 

مشال استان کرمان اب 
پیمانکاران این رشکت

ــتان در  ــمال اس ــرق ش ــروی ب ــع نی ــرکت توزی ــل ش مدیرعام
ایــن نشســت 150 دقیقــه ای بــه دیــدگاه هــا، نقطــه نظــرات و 
مطالبــات پیمانــکاران گــوش ســپرد و ســپس در مــورد هریــک 
ــداز  ــم ان ــند چش ــی و س ــط مش ــه خ ــاره ب ــا اش ــائل ب از مس

ــه داد. ــی را ارائ ــرکت، توضیحات ش

ــتان  ــمال اس ــرق ش ــروی ب ــع نی ــرکت توزی ــی ش ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
کرمــان، اولیــن نشســت پیمانــکاران ایــن شــرکت بــا حضــور مهنــدس 
ــل  ــتان درمح ــمال اس ــرق ش ــروی ب ــع نی ــرکت توزی ــل ش ــلیمانی مدیرعام س

ــد. ــزار ش ــده برگ ــهید بافن ــات ش ــالن اجتماع س
ــه  ــرق اســتان در ایــن نشســت 150 دقیقــه ای ب ــع ب مدیرعامــل شــرکت توزی
ــپس  ــپرد و س ــوش س ــکاران گ ــات پیمان ــرات و مطالب ــه نظ ــا، نقط ــدگاه ه دی
ــی را  ــه خــط مشــی خــود،  توضیحات ــا اشــاره ب ــک از مســائل ب ــورد هری در م

ــه داد.  ارائ
مهنــدس ســلیمانی بــا اشــاره بــه تــالش دولــت بــرای بــرون ســپاری، 
پیمانــکاران را نقــاط تاثیرگــذار در صنعــت بــرق عنــوان کــرد و افــزود: 
ــام  ــازی الزم را انج ــاد س ــد و اعتم ــل دهن ــوب تحوی ــکاران، کار خ ــر پیمان اگ
دهنــد بــه طــور قطــع منافــع مالــی خوبــی کســب خواهنــد کــرد. در 
ایــن نشســت معــاون مالــی و پشــتیبانی، معــاون مهندســی و نظــارت، 
منابــع انســانی ، بهــره بــرداری، هماهنگــی شهرســتان هــا و مشــترکین 
ــپس  ــد و س ــراد کردن ــکاران ای ــا پیمان ــط ب ــائل مرتب ــاره مس ــی را در ب مطالب
 تعــدادی از پیمانــکاران شــرکت توزیــع بــرق شــمال اســتان بــه بیــان

دیدگاه ها و خواســته های خود از مدیرعامل جدید پرداختند.

رییس بهزیستی شهرستان کرمان :
پایان واکسیناسیون جامعه 

هدف مقیم مراکزشبانه 
روزی شهر کرمان

بهزیســتی  عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
واکسیناســیون  کرمــان  اســتان 
مراکــز  در  ســالمندان  مراکــز 
ــان  ــبانه روزی کرم ــالمندان ش س
مقیــم  هــدف  ســایرجامعه  و 
ــی  ــبانه روزی توانبخش ــز ش مراک

بهزیســتی شــهر کرمــان پایــان یافــت.

ــتان  ــتی شهرس ــس بهزیس ــتایی ریی ــاری س ــر مخت ــی اکب عل
ــد  ــکاری واح ــا هم ــت: ب ــب گف ــن مطل ــالم ای ــا اع ــان ب کرم
ــز مراکــز  توانبخشــی شهرســتان کرمــان همــه ســالمندان عزی
ــه  ــد و ب شــبانه روزی دو دوز کامــل واکســن را دریافــت نمودن
ــم از  ــی اع ــبانه روزی توانبخش ــز ش ــم مراک ــراد مقی ــه اف کلی
بیمــاران روانــی مزمــن ، افــراد دارای معلولیــت ذهنــی ، افــراد 
دارای اختــالالت هوشــی ،رشــدی و... دوز اول واکســن تزریــق 

شــده اســت.
وی ضمــن تقدیــر از کارشناســان دانشــگاه علــوم پزشــکی 
قدردانــی  نیــز  و  مجموعــه  ایــن  واکسیناســیون  تیــم  و 
شهرســتان  توانبخشــی  حــوزه  مســوول  کارشــناس  از 
واکســینه شــده 680  افــراد  تعــداد کل   : افــزود  کرمــان 
نفــر بــوده کــه از ایــن تعــداد ۴80 نفــر جامعــه هــدف 
 و 200 نفــر را پرســنل ایــن مراکــز تشــکیل مــی دهنــد
ــی جهــت  ــری و رایزن ــان داشــت : درحــال پیگی ــاری اذع مخت
ــا  ــدف خصوص ــه ه ــراد جامع ــر اف ــرای دیگ ــن ب ــه واکس تهی

ــتیم. ــه هس ــز روزان ــدف مراک ــه ه جامع



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

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

اسـت. اروپـا   CE MARK اسـتاندارد 
توجه به استخدام نیروهای بومی 

در شرکت بابک مس

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

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

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

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

محسـوب می شـود.

شرکت بابک مس ایرانیان 
چهارمین تولید کننده لوله مسی 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

اولویـت برنامـه هـای خـود قـرار داده اند.

خبرنگار : مرضیه قاضی زاده

مهندس میرزایی :

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

بـا روش هـای نویـن این کار عملی شـده اسـت . 

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

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

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

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

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

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

اسـتان کرمـان اعـالم کـرد.

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

اشتغال ۱۵۰ فرزند مددجوی کرمانی 
در شرکت رینگ پارس 
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شـاهنامه  در  ای  افسـانه  ای  اسـطوره 
دارای  کـه  کارمانیـا  سـرزمین  از   فردوسـی 
ظالـم  حاکـم  بـا  دختـر   یـک  و  پسـر   هفـت 
دوره اشـکانیان کرمـان بـه مبـارزه پرداختـه، او 
را شکسـت مـی دهـد و قلعـه بـم)ارگ بـم( و قلعـه دختر کرمـان محل حکومـت هفتواد 
بـوده اسـت، امـا بـا روی کار آمـدن ساسـانیان در نبردهـای سـختی بـا اردشـیر بابـکان 
مغلـوب مـی شـود .  تولیـد ابریشـم در دوران  وی در جنـوب شـرق ایـران رونـق داشـته 

 . است 
در زبـان پارسـی میانـه یـا پهلـوی هپتـان بـاد یـا هپتـان بوخت می باشـد بـه معنـای دارای 

هفـت پسـر یـا آزاد شـده از هفت آسـمان .
 چنان  شد دژ   نامور     هفتواد                  که گردش نیارست   جنبید  باد 

حصاری  شد آن پر ز گنج و سپاه             نبودی بر  آن باره بر باد  راه 

  منابع: شاهنامه فردوسی، لغت نامه دهخدا

هفتواد یعنی هچ؟

هفتواد : آقـای زین الصالحین )مدیر کل سـازمان 
ثبـت احوال اسـتان کرمـان( کارت هوشـمند ملی را  
پاالیـش  منبـع  و  هـا  کارت  تمامـی  تجمیـع  محـل 
امسـال  پایـان  تـا  افـزود:  و  دانسـت   افـراد  هویـت 
تمامـی کارت هـای ملـی سـابق فاقـد اعتبـار بـوده و 
کارت هوشـمند جایگزیـن کارت هـای ملـی سـابق 

خواهـد گشـت.
بـا  ارتبـاط  در  احـوال  ثبـت  سـازمان  کل   مدیـر 
هزینـه هـای صـدور کارت ملـی افـزود: بـرای تهیـه 
بـه حسـاب  مبلـغ 20000تومـان   ، کارت هوشـمند 
خزانـه واریـز شـده و   9000 تومـان کارمـزد دفتـر 
کارت  تحویـل  بابـت  2000تومـان  و  پیشـخوان 

دریافـت خواهـد شـد.
وی  در ادامه اظهار داشـت: به مناسـبت هفته بسـیج، 
تخفیـف ویـژه ای بـرای کارکنـان دولـت در نظـر 
گرفتـه شـده و از 29 آبـان مـاه تـا مـدت یـک هفتـه 
کارمـزد صـدور کارت ملـی بـرای کارکنـان دولت 
شـامل 20 درصـد تخفیـف و برای صدور شناسـنامه 

مکانیـزه شـامل تخفیـف  10 درصـد خواهـد بود.

مالک توسعه و پیشرفت استان 
واگذاری خدمات به بخش خصوصی 

است 
آقـای زیـن الصالحیـن مـالک توسـعه و پیشـرفت 
اسـتان را واگـذاری خدمـات بـه بخـش خصوصـی 
دانسـت و افـزود:  محوریـت برنامـه هـای مهنـدس 
رزم حسـینی ) اسـتاندار محتـرم  ( برنامـه ریـزی در 
جهت توسـعه اسـتان بـوده و یک ضلع  مـدل  مثلث 
توسـعه ، بخـش خصوصـی و مرکـز ثقـل آن ائمـه 
محتـرم جمعـه مـی باشـند. لـذا بخـش خصوصـی و 
بـرون سـپاری خدمـات دولتـی بـه عنوان یـک اصل 
در برنامـه هـای ایشـان و دولـت دوازدهم می باشـد.

دفاتـر  از خدمـات صادقانـه  تشـکر  ایشـان، ضمـن 
پیشـخوان از آنـان خواسـت تـا همیـاری خـود را بـا 
سـازمان ثبـت احـوال،را در چنـد مـاه مانده تـا آخر 
سـال افزایـش داده و تمـام تـالش خـود را در جهت 
خدمـات رسـانی بهتـر بـه مـردم و تسـریع روند ثبت 

نـام و صـدور کارت هوشـمند ملـی داشـته باشـند.
وی در ادامـه از مسـئولین دفاتـر خواسـت تـا با روی 

گشـاده پاسـخگوی مـردم بـوده و پیشـنهاد داد تا  به 
، کارمنـدان  مـردم  بـه  بهتـر  منظورخدمـت رسـانی 
دفاتـر دوره هـای آشـنایی بـا عکاسـی  را  بـه جهت 
افزایـش کیفیـت عکـس گرفتـه شـده بـرای کارت 
رفاهـی  تجهیـزات  دفاتـر  در  و  هوشـمندگذرانده 
مناسـب بـرای  خدمـات رسـانی بهتـر بـه مـردم را 
فراهـم آورنـد. آقـای زیـن الصالحیـن  تأکیـد کرد:  
مسـئولین دفاتـر بر طبق قانـون کار، تمامی کارمندان 
و مدیـران ناظـر را بیمـه کـرده و مطابـق بـا منشـور 
حقـوق بشـر بـا شـهروندان رفتـار نماینـد. همچنیـن 
و  ایثارگـران  هـای  بـه خانـواده  احتـرام  منظـور  بـه 

جانبـازان باجـه ای را بـرای آنـان در نظرگیرنـد.
آقـای واال مقـام ) رییـس دفاتـر پیشـخوان کرمـان(  
هـدف از تعویـض شناسـنامه و صـدور کارت ملـی 
هوشـمند را پاالیـش هویـت ایرانیـان از غیـر ایرانیان 
دانسـت و افـزود: دفاتر پیشـخوان در انجـام کارهای 
بـه  را  امنیتـی  اقدامـات  تمامـی  بایسـت  مـی  اداری 
در  و  داده  انجـام  ایمنـی  ضریـب  افزایـش  منظـور 
صـورت  رؤیـت هـر گونـه مغایـرت اطالعـات از 

سـازمان ثبـت احـوال اسـتعالم بگیرنـد. 
پایـه  بـر  بایسـت  مـی  خدمـات  انجـام  افـزود:  وی 
امنیـت کامـل و رازداری دفاتـر پیشـخوان صـورت 
پذیـرد و در صـورت هـر گونـه تخلف مسـئول دفتر 
و مدیـر فنـی آن دفتـر مسـئول بـوده و مـی بایسـت 
پاسـخگو باشـد. لـذا فراهـم آوردن اقدامـات امنیتی 
از جملـه دوربیـن مداربسـته، گاوصنـدوق و سـایر 
اقدامـات امنیتـی الزمـه دفاتـر پیشـخوان مـی باشـد.

و  مسـئول  کرمان،مدیـر  پیشـخوان  دفاتـر  رییـس 
و  کارمنـدان  جـزء  را  پیشـخوان  دفاتـر  کارکنـان 
خانـواده ثبـت احـوال دانسـت و از آنـان خواسـت 
تـا در رعایـت شـئونات اسـالمی و اخالقـی کوشـا 

باشـند.
» هدف از برون سپاری خدمات ثبت 

احوال، رضایت مندی و افزایش کیفیت 
خدمات رسانی «

خدمـات  سـپاری  بـرون  از  هـدف    : افـزود  وی 
کیفیـت  افزایـش  و  منـدی  احـوال، رضایـت   ثبـت 
آوردن  فراهـم  لـذا  باشـد،  مـی  رسـانی  خدمـات 

اقدامـات رفاهـی مـردم چـون صندلـی ، آب سـرد 
کـن و سـایر اقدامات رفاهی می بایسـت در دسـتور 
کار دفاتـر قـرار گیـرد تـا در آرامـش و رفـاه نسـبی 
و  هوشـمند  کارت  صـدور  خدمـات  شـهروندان 

انجـام پذیـرد.  شناسـنامه مکانیـزه 
معاونـت  سـازمان ثبـت اسـناد ضمـن اشـاره به اصل 
44 قانـون اساسـی مبنـی بـر واگـذاری خدمـات بـه 
بخـش خصوصی، سـازمان ثبت احوال را پیشـرو در 
اجـرای ایـن اصـل قانـون دانسـت و اظهـار داشـت: 
در چنـد سـال گذشـته برای هـر شهرسـتان تنها یک 
دفتـر پیشـخوان وجـود داشـت ولـی هـم اکنـون بـا 
همـت مدیـر کل محترم سـامان ثبـت احـوال بالغ بر 
66 دفتـر پیشـخوان بـا 390 ایسـتگاه کاری بـا  اداره 
ثبـت احـوال همـکاری داشـته و فعالیـت مـی کنند.

آقـای بیننـده )معـاون فنـاوری اطالعـات سـازمات 
ایـن  بـه  اشـاره  بـا    ) کرمـان  اسـتان  احـوال  ثبـت 
موضـوع کـه کارت هـای ملـی قدیم تا پایان امسـال 
انجـام خدمـات  تأکیـد کـرد:   ، بـوده  اعتبـار  فاقـد 

شناسـنامه مکانیـزه و صـدور کارت هوشـمند ملـی 
دفاتـر  و  شـده  انجـام  ممکـن  زمـان  کمتریـن  در 
از  مـدارک  تحویـل  از   بعـد  بالفاصلـه  پیشـخوان، 
پسـت اعـالم وصـول نماینـد تـا پیامـک مربوطـه بـه 

افـراد ارسـال گـردد.
در  اسـتان کرمـان  برتـر  دفاتـر  از  تقدیـر  بـا  بیننـده 
بحـث ثبـت نـام و تحویـل کارت هوشـمند، دفتـر 
پیشـخوان منوجـان بـا مدیریت سـرکار خانـم پازاج 
و دفتر پیشـخوان سـیرجان با مدیریت آقای حسـینی 
را جـزء دفاتـر پیشـرو در این حیطه دانسـت و ازآنان 

کرد. تقدیـر 
وی افـزود: بـا همـت مدیر کل سـازمان ثبـت احوال 
 2 صـدور  بـرای  الزم  هـای  زیرسـاخت  کرمـان، 
و  اسـت  گردیـده  ایجـاد  هوشـمند  کارت  میلیـون 
انجـام خدمـات تـا پایـان سـال جـاری بـا اسـتفاده از 
بخـش خصوصـی  بـه طـور گسـترده انجـام خواهـد 

گشـت.
خبرنگار : مرضیه قاضی زاده

فرصت4ماهه مردم 
برای دریافت کارت هوشمند ملی در سال 96

  رئیس جهاد کشاورزی شمال استان کرمان:

19 هزار هکتار اراضی کشاورزی 
به سیستم های آبیاری نوین 

مجهز می شوند

رئیس جهاد کشـاورزی کرمـان گفت: 
براسـاس هـدف گذاری طـرح همیاران 
هکتـار  هـزار   19 سـاالنه  بایـد  آب 
بـه  اسـتان کرمـان  اراضـی کشـاورزی 
سیسـتم هـای آبیاری تحت فشـار مجهز 

 . ند شو
عبـاس سـعیدی بـا اشـاره بـه تجهیـز 43 
کشـاورزی  اراضـی  از  هکتـار  هـزار 
اسـتان کرمـان به سیسـتم آبیـاری تحت 
فشـار از اول انقـالب تـا سـال 93 اظهار 
کـرد: طـی چهـار سـال اخیـر بیـش از 
ایـن  بـه  هـم  دیگـر  هکتـار  هـزار   20
سیسـتمهای آبیـاری مجهز شـده اسـت.

در  بحـران آب  امـروز  داد:  ادامـه  وی 
بایـد  اسـتان جـدی اسـت؛ کشـاورزان 

مـورد  را  منابـع آبـی  از  بهینـه  اسـتفاده 
توجـه قـرار دهنـد و دولـت تسـیهالت 
نظـر  در  منظـور  ایـن  بـرای  بالعـوض 
بـر  تاکیـد  بـا  سـعیدی  اسـت.  گرفتـه 
در  کشـاورزان  نگـرش  تغییـر  لـزوم 
ایـن زمینـه افـزود: سیسـتمهای آبیـاری 
تحـت فشـار بـرای درختان خرما، سـیاه 
ریشـه هـا و محصـوالت زراعـی اجـرا 
شـده و جوابگـو بـوده اسـت؛ بنابرایـن 
ایـن  کـه  باشـند  مطمئـن  کشـاورزان 
شـیوه آبیـاری بـرای انـواع محصـوالت 

اسـت. مناسـب  کشـاورزی 
شـمال  کشـاورزی  جهـاد  رئیـس 
کشـاورزان  از  گفـت:  کرمـان  اسـتان 
درخواسـت داریـم کـه در کوتاهتریـن 

مـدت بـا مراجعـه بـه جهـاد کشـاورزی 
منطقه خود برای اسـتفاده از سیستمهای 

کننـد. اقـدام  مکانیـزه  آبیـاری 
همیـاران آب  طـرح  بـه  اشـاره  بـا  وی 
اظهـار کـرد: بـر اسـاس ایـن طـرح باید 
ظـرف چنـد سـال آینـده سیسـتم هـای 
تـا  شـوند  اجـرا  فشـار  تحـت  آبیـاری 
دراز  در  پایـدار  کشـاورزی  بتوانیـم 

باشـیم. داشـته  مـدت 
تمامـی  در  امـروزه  گفـت:  سـعیدی 
هـای  سیسـتم  از  اسـتفاده  کشـورها 
و  بـوده  مرسـوم  فشـار  تحـت  آبیـاری 
ایـن  بـه  دنیـا  سراسـر  در  کشـاورزان 

انـد. رفتـه  سـمت 
رئیـس جهـاد کشـاورزی شـمال اسـتان 
بـا  کشـاورزان  کـرد:  تاکیـد  کرمـان 
در  موجـود  بحـران  شـدت  بـه  توجـه 
اسـتان باید مسـئله اسـتفاده بهینه از منابع 

آبـی کرمـان را جـدی بگیرنـد.
گـذاری  هـدف  براسـاس  داد:  وی 
 19 بایـد  سـالیان  آب  همیـاران  طـرح 
هـزار هکتـار اراضی کشـاورزی اسـتان 
کرمـان بـه سیسـتم هـای آبیـاری تحت 
فشـار مجهـز شـوند و بـرای تحقـق ایـن 
و همراهـی کشـاورزان  امـر همـکاری 

اسـت. تاثیرگـذار  بسـیار 
اداری  بورکوراسـی  گفـت:  سـعیدی 
یافتـه  کاهـش  بسـیار  زمینـه  ایـن  در 
جهـاد  بـه  مراجعـه  بـا  کشـاورزان  و 
کشـاورزی منطقـه خـود مـی تواننـد به 
راحتـی بـرای ایـن مسـاله اقـدام کننـد.

کودکان کار 
کـودکان کار بـه کـودکان کارگـری گفتـه می شـود که 
بـه صـورت مـداوم و پایـدار به خدمـت گرفته می شـوند 
کـه ایـن امـر آنها را در بیشـتر اوقـات از رفتن به مدرسـه 
و تجربـه دوران کودکـی بی بهـره می سـازد و سـالمت 
روحـی و جسـمی آنهـا را تهدیـد می کند. ایـن کودکان 
چـاره ای ندارنـد جـز آن کـه خـرج اعتیـاد پـدر عصبانی 
خـود را بدهنـد و زندگـی مـادر مریـض و معتـاد خود را 
تأمیـن کننـد، مـادری کـه معلـوم نیسـت آن هـا را بـه دنیا 

آورده یـا بـه قیمتـی ناچیـز خریده اسـت.
کـودکان کار در شـرایط بسـیار نامطلـوب از نظـر تغذیـه، 
سـر  بـه  حـاد  و  خطرنـاک  کارهـای  انجـام  و   بهداشـت 
مـی برنـد. این کـودکان می تواننـد به راحتی بازیچه دسـت 
بزهـکاران حرفـه ای اعم از سـارقین یا باندهـای توزیع مواد 

مخـدر، عوامـل ایجاد خانه های فسـادو... قـرار گیرند
همچنیـن عـدم بهـره گیـری از آمـوزش و تحصیـل علـم و 
مهـارت، قـدرت رقابـت بـا سـایر کـودکان در ایجـاد یـک 
ایـن کـودکان سـلب  از  بیشـتر  را هـر چـه   زندگـی سـالم 

می کند
بـه هـر دلیـل از جملـه وضعیـت اجتماعـی خانـواده، اعتیاد، 
از هـم گسـیختگی خانـواده و هـر موضوع دیگـری موجب 
می شـود بچـه در خیابـان حضـور داشـته باشـد، بایـد گفـت 
کـه خریـدن یـا نخریـدن از ایـن بچه هـا کمکـی اصولـی به 
حـل معضـل آسـیب هـای مربـوط بـه کـودکان نمـی کنـد. 
بلکـه فقـط مـی توانیـم از مـردم انتظـار داشـته باشـیم کـه 

حداقـل صدمـه بیشـتری بـه ایـن وضعیـت نزنند.
فراوانـی  مشـکالت  دچـار  بزرگسـالی  در  کار   کـودکان 
مـی شـوند، کودکـی نکـرده انـد، یـا بهتـر اسـت بگوییـم 
کودکـی خـود را بـا رنـج و درد بـه خاطـر دارنـد. بـه دلیـل 
نبـود سرپرسـت او در خیابان امنیت هـم ندارد. مورد تحقیر، 
توهیـن، تعـرض و ..... قـرار مـی گیـرد و کـودک آ زاری 
جسـمی، جنسـی، عاطفـی و روانـی همـه را تجربـه می کند.

برای این کودکان چه کاری می توانیم انجام دهیم؟
پیشـگیری بهتر از درمان اسـت. بنابراین، قبل از آن که برای 
کـودکان خیابانـی کاری انجـام دهیـم، بایـد از ایــن معضل 
اجتماعـی پیشـگیری کنیم؛یعنـی خانواده هـای بی بضاعـت 
و کـم درآمـد را کـه زیـر خـط فقـر و در وضعیتـی بسـیار 
سـخت در چنـگال فقـر گرفتـار هسـتند، شناسـایی کنیـم و 
آنهـا را بـرای دریافـت کمک مالی به نهادها و سـازمان های 
مربـوط معرفـی نماییـم  وسـپس از تعـداد ایـن کـودکان و 

وضعیـت اقتصـادی خانواده هـای آنـان آمـار دقیقـی را بـه 
دسـت آوریـم تـا بتوانیـم برنامه ریـزی کارشناسـانه ای انجام 

هیم د
  در گام بعـد، بایـد بـه طـور مسـتمر امـور حمایتـی را ادامـه 
دهیـم و ضربتـی عمـل نکنیم؛ یـعـنــی ایـن گـونــه نـبــاشد 
کـه یک سـال تصمیـم به جمـع آوری ایـن کودکان داشـته 
باشـیم و آنهـا را سـامان دهی کنیـم و در سـال های بعد ادامه 
ندهیـم. والــدین کـود کان بی بضاعت را بایـد حمایت مالی 
کنیـم تـا کـودکان خـود را تحـت آمـوزش قـرار دهنـد و 
آینـده ای روشـن بـرای آنهـا رقـم بزننـد. مراکـزی را بـرای 
نگهـداری آن گـروه از کـود کان خیابانـی کـه خانـواده ای  

ندارنـد، تأسـیس کنیم. 
حمایـت  خانـواده  یـک  از  مشـاور  یـا  مـددکار   وقتـی 
مـی کنـد، عـزت نفـس خانـواده حفـظ مـی شـود و بخـش 

ترحـم از ایـن نـوع حمایـت حـذف مـی شـود
 همچنیـن ضروری اسـت بـرای خانواده هایـی که معضالت 
اجتماعـی از جملـه اعتیـاد و طـالق باعث جدایـی کودکان 
انجـام  اساسـی  اقدامـات  می شـود،  آنهـا  گـرم  آغـوش  از 
دهیـم. بـه ایـن منظـور، ابتـدا ایـن خانواده هـا بایـد تحـت 
آمـوزش قـرار گرفتـه و سـپس بـرای والدیـن معتـاد زمینـه 
تـرک اعتیـاد فراهـم گردد و برای اشـتغال آنهـا نیز چاره ای 
نیـز  کـودکان  ایـن  کار  بـرای  همچنیـن  شـود.  اندیشـیده 
می تـوان نسـبت بـه حرفه آمـوزی و اشـتغال، سـوادآموزی 
و ارائـه آموزش هـای بهداشـتی و تربیتـی بـه ایـن کـودکان 
اقـدام کـرد تـا بـه عنـوان یـک شـهروند فعـال و مفیـد در 

خدمـت جامعـه باشـند.
   سـرانجام ایـن کـه آمـوزش کـودکان در مناطـق محـروم 

گرفتـه  وجـدی  یابـد  گسـترش 
شـود و سیاسـت های مناسـبی برای 
امـکان ادامـه تحصیـل آنهـا فراهم 

. د شو
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بـا وقـوع انقـاب اسـامی در بهمن مـاه 1357، انجمن های شـهری 
شـهر  انجمن هـای  قائم مقـام  به عنـوان  کشـور،  وزارت  و  منحـل 
قلمـداد شـد؛ تا اینکه پس از گذشـت 21 سـال، سـرانجام در سـال 
1378، انتخابـات شـوراها براسـاس قانـون تشـکیات، وظایـف و 
انتخابـات شـوراهای اسـامی کشـور و انتخـاب شـهرداران مصوب 

شـد. برگزار   ،1357
شـوراهای اسـالمی شـهر، به عنـوان نمـاد مشـارکت مـردم در اداره شـهر، بـا 
مشـارکت دادن مـردم مؤمن و متخصص، زمینۀ رشـد و شـکوفایی شـهر ها را 
فراهـم می کننـد. درواقـع تصور عمومی از شـوراهای اسـالمی شـهر در ایران، 
محـدود به نظـارت بر عملکرد شـهرداری اسـت؛ درحالی که موضـوع مدیریت 
شـهری، فراتـر از امـور شـهرداری و شـامل تمام مسـایل مربوط به یک شـهر 
ازجملـه گسـترش کالبـدی، توسـعۀ فضـای سـبز، توسـعۀ امکانـات رفاهی و 

تفریحی و سـایر موارد اسـت.
شورای شهر بر مبنای مشارکت اجتماعی

انسـانی و فیزیکـی اسـت؛  فعالیت هـای  از  یـک شـهر، شـامل مجموعـه ای 
بنابرایـن، بایـد برای اسـتفادۀ مطلوب تـر از فعالیت ها و جلوگیـری از هدررفت 
نیروها، مدیریت الزم در یک شـهر اِعمال شـود؛ درواقع مدیریت شـهری، یک 
سـازماِن گسـترده، با عناصر و اجزای رسـمی و غیررسـمی مؤثر و مربوطه در 
ابعـاد مختلـف اجتماعـی، اقتصـادی و کالبدی شـهرها را شـامل می شـود که 

هـدف آن، اداره، کنتـرل و توسـعۀ همه جانبـه و پایدار شـهر اسـت.
می توانـد  شـهر،  اداره  عامـل  مهمتریـن  به عنـوان  شـهر،  اسـالمی  شـورای 
تضمین کننـدۀ منافـع شـهروندان باشـند و نقـش مهمـی در بهبـود عملکـرد 
شـهر ایفـا کنـد؛ بنابرایـن، محوریت شـورا در نظام اسـالمی، بر مبنـای پرهیز 
از تمرکـز قـدرت و روی آوردن بـه مشـارکت اجتماعـی اسـت و مشـارکت 
اجتماعـی نیـز به نوعی به عنـوان حضور جـدی، آگاهانه و فعال شـهروندان در 

فعالیت هـای مختلـف اقتصـادی و اجتماعـی، معنـا پیـدا می کنـد.  
شـورا های اسـالمی شـهر باید با جلوگیری از تراکم انبوه مشـکالت اقتصادی، 
اجتماعـی، سیاسـی و فرهنگـی، مانـع توسـعۀ نامتـوازن شـهر ها شـوند و بـه 
پویایـی شـهر کمـک کننـد و اعضـای شـورا های اسـالمی شـهر، بایـد نقـاط 
ضعـف و قـوت شـهر خود را بشناسـند تـا با تقویـت ظرفیت ها، ضمن توسـعۀ 

پایـدار شـهر، توسـعۀ ملـی نیـز بهبود پیـدا کند .
همچنین شـوراهای اسـالمی شـهر و شـهرداری، به عنـوان دو بـازوی نظارتی 
و اجرایـی در نظـام مدیریـت شـهری، نقـش بسـزا و اساسـی در اداره شـهر 
دارنـد و شـورا به عنـوان یک پارلمـان محلی، مشـارکت مـردم را در اداره امور 
شـهر و مدیریت شـهری سـامان می دهد. پس، شـورای اسـالمی شـهر، یعنی 
مشـارکت مـردم در امـور حکومـت و تصمیم گیـری و درواقـع هـدف اصلـی 
تشـکیل شـوراهای اسالمی شهر، پیشـبرد سریع برنامه های توسـعۀ شهری از 
طریق همکاری و مشـارکت مردم با شـرکت در انتخابات اسـت؛ چراکه امروزه 
شـهر ها به عنـوان محل تمرکـز جمعیت و بازیگـران اقتصـادی، نیازمند بهبود 
مدیریـت شـهری هسـتند و قطعـاً بهبود عملکـرد مدیریت شـهری، به تثبیت 
رشـد اقتصـادی، ثبـات سیاسـی، افزایـش مشـارکت شـهروندان، فقرزدایی و 
جلوگیـری از تخریـب محیط زیسـت و افزایش رضایتمندی شـهروندان کمک 

می کنـد. 
رأی مردم به شورا رأی سیاسی نیست

انتخـاب شـهردار نیز، یکـی از اصلی تریـن، مهمتریـن و تأثیرگذارترین وظیفۀ 
شـورای اسـالمی شـهر در بـدو تشـکیل شوراسـت که بایـد به دور از حواشـی 
و مسـایل سیاسـی باشـد؛ چراکـه رأی مـردم بـه اعضای شـورا، رأی سیاسـی 
نیسـت؛ بلکـه رأی بـه توسـعه، آبادانـی و عمـران شـهر و افزایـش آرامـش، 

آسـایش و امنیـت در شهرهاسـت.
در واقـع شـورا به عنـوان یـک پارلمـان محلـی و شـهرداری، قوه مجریه شـهر 
محسـوب می شـود کـه وظیفۀ پیشـبرد برنامه های شـهری و اجـرای مصوبات 
شـورا را بـر عهـده دارد؛ بنابرایـن، اگـر در انتخـاب شـهردار دقت الزم نشـود، 
قطعـاً شـهر و شـهروندان دچـار آسـیب های فراوانـی می شـوند؛ بـه همیـن 
جهـت، ضـرورت دارد که مـردم با انتخاب دقیق و هوشـمندانۀ اعضای شـورا، 
یـک شـهردار خـوب و کاربلـد انتخـاب کننـد تـا از تمـام ظرفیت هـا درجهت 

توسـعۀ شـهر بهره ببرد.
همچنیـن شـورا پـس از انتخـاب شـهردار، تصویـب برخـی از امور شـهرداری 
و نظـارت بـر اجـرای صحیـح آن هـا را نیـز برعهـده دارد و بایـد در کنـار 
فعالیت هـای عمرانـی، بـه مسـایل فرهنگـی نیـز نـگاه ویژه ای داشـته باشـد. 

شوراها فراگیرترین و گسترده ترین نهاد مردمی
در  مردمـی،  نهـاد  گسـترده ترین  و  فراگیرتریـن  به عنـوان  شـوراها  درواقـع 

عرصه هـای مختلـف تصمیم گیـری، نظارتـی و مدیریتـی نقـش ایفـا می کنند 
کـه انتخـاب شـهردار واجـد شـرایط، بالفاصلـه پس از رسـمیت یافتن شـورا، 
بررسـی و شـناخت کمبود هـا، نیاز هـا و نارسـایی های اجتماعـی، فرهنگـی، 
آموزشـی، بهداشـتی، اقتصـادی و رفاهـی حـوزۀ انتخابیـه و تهیـۀ طرح هـا و 
پیشـنهاد های اصالحـی و راه حل هـای کاربـردی بـرای آن هـا، برنامه ریزی در 
خصـوص مشـارکت مـردم در انجـام خدمـات اجتماعـی، اقتصـادی، عمرانی، 
فرهنگی، آموزشـی و سـایر امور رفاهی، همکاری با شـهرداری جهت تصویب 
طـرح حـدود شـهر بـا رعایـت طرح هـای هـادی و جامـع شهرسـازی پس از 
تهیـه آن توسـط شـهرداری بـا تأیید وزارت کشـور و وزارت راه و شهرسـازی، 
تصویـب مقـررات الزم جهـت اراضـی غیرمحصـور شـهری از نظر بهداشـت و 
آسـایش عمومـی و عمـران و زیبایـی شـهر، تصویـب معامـالت و نظـارت بـر 
آن هـا اعـم از خریـد، فـروش، مقاطعـه، اجـاره و اسـتیجاره که به نام شـهر و 
شـهرداری انجـام می گیـرد، بـا در نظـر گرفتـن صرفـه و صـالح و بـا رعایـت 

مقـررات آیین نامـه مالـی و معامـالت شـهرداری، اقـدام در خصوص تشـکیل 
انجمن هـا و نهاد هـای اجتماعـی، امـدادی، ارشـادی و تأسـیس تعاونی هـای 
تولیـد و توزیـع و مصـرف و انجام آمارگیـری، تحقیقات محلـی و توزیع ارزاق 
عمومـی بـا توافـق دسـتگاه های مربـوط، تأیید صـورت جامع درآمـد و هزینه 
شـهرداری که هر شـش ماه یک بار توسـط شـهرداری تهیه می شـود و انتشـار 
آن برای اطالع عمومی و ارسـال نسـخه ای از آن به وزارت کشـور،  نظارت بر 
حسـن جریـان دعـاوی مربوط بـه شـهرداری، تصویب بودجه، اصـالح و متمم 
بودجـه سـاالنه شـهرداری و مؤسسـات و شـرکت های وابسـته بـه شـهرداری 
بـا رعایـت آیین نامـه مالـی شـهرداری ها و همچنیـن تصویب بودجه شـورای 
شـهر، نظـارت بـر امـور تماشـاخانه ها، سـینماها، و دیگـر اماکـن عمومی، که 

توسـط بخـش خصوصـی، تعاونـی و یـا دولتی اداره می شـود.
 بـا وضـع و تدویـن مقـررات خـاص بـرای ُحسـن ترتیـب، نظافت و بهداشـت 
ایـن قبیـل مؤسسـات بر طبق پیشـنهاد شـهرداری و اتخـاذ تدابیـر احتیاطی 
جهـت جلوگیـری از خطـر آتش سـوزی و ماننـد آن،  نظـارت بر ُحسـن اداره 
و حفـظ سـرمایه و دارایی هـای نقـدی، جنسـی و امـوال منقـول و غیرمنقول 
شـهرداری و همچنیـن نظـارت بـر حسـاب درآمـد و هزینـه آن هـا به گونه ای 
کـه مخـل جریـان عادی امور شـهرداری نباشـد، نظـارت بر اجـرای طرح های 
مربـوط بـه ایجـاد و توسـعه معابـر، خیابان هـا، میادیـن و فضا هـای سـبز و 
و  مجـاری  حفـر  بـر  نظـارت  و  مقـررات  وضـع  شـهر،  عمومـی  تأسیسـات 
مسـیر های تأسیسـات شـهری، تشـویق و ترغیب مردم در خصوص گسـترش 
مراکـز تفریحـی، ورزشـی و فرهنگی و نظارت بر ُحسـن اجرای مصوبات شـورا 
و طرح هـای مصـوب در امـور شـهرداری، ازجملـه وظایف شـوراهای اسـالمی 

شـهر محسـوب می شود.
از  یکـی  می تـوان  را  شـوراها  شـد،  بیـان  کـه  آنچـه  براسـاس  بنابرایـن، 
مردمی تریـن نهادهـا دانسـت کـه بین دولـت و حوزه هـای زندگـی خصوصی 
شـهروندان، تعامـل مطلـوب برقـرار می کننـد؛ بـه همیـن دلیـل، دقـت در 
انتخـاب افـراد اصلـح توسـط مـردم در انتخابـات شـوراهای اسـالمی شـهر، 

دارد. ضـرورت 

نویسنده : دکتر منصور ایرانمنش 

دکرت منصور ایرامننش )عضو شورای اسالیم هشر کرمان (: 

نقش و جایگاه شوراهای اسالیم هشر

اســتان  شــهرهای  در  آب  وضعیــت 
اســت؟ چگونــه  کرمــان 

ــه  ــه ک ــرام خدمــت شــما ، همانگون ــا ســالم و احت ب
مســتحضرید بــا توجــه بــه کاهــش نــزوالت جــوی و 
کاهــش میــزان بارندگــی هــا در کشــور بــه خصــوص 
ــت  ــران وضعی ــذر از بح ــرای گ ــان ، ب ــتان کرم اس
ــش از  ــتان 1400 ، بی ــدر تابس ــود آب ــی کمب بحران
گذشــته همدلــی و همراهــی همــه شــما عزیــزان را 

مــی طلبــد.
 الزم بــه ذکــر اســت  در حــال حاضــر نیازآبــی 
اســتان 9941 لیتــر بــر ثانیــه اســت و ایــن در 
ــن  ــط ای ــدآب توس ــوان تولی ــه ت ــت ک ــی اس صورت
ــا  ــد و م ــی باش ــه م ــر ثانی ــر ب ــرکت 9109 لیت ش

1743 لیتــر بــر ثانیــه کمبــود آب داریــم.
چگونــه  روســتاها  در  آب  وضعیــت 

اســت؟
روســتاهای تحــت پوشــش ایــن شــرکت تعــداد 
2650 اســت کــه نیــاز آبــی در روســتاها، 3639 
لیتــر بــر ثانیــه اســت و ایــن در شــرایطی اســت کــه 
تــوان تولیــدآب  از ســوی شــرکت آبفــا  2941 لیتــر 
بــر ثانیــه اســت کــه بــه میــزان 698 لیتــر بــر ثانیــه 
کمبــود وجــود دارد و مــی طلبــد کــه مــردم شــریف 
نهایــت صرفــه جوئــی را جهــت جلوگیــری از هرگونه 

ــد. ــه عمــل آورن قطــع احتمالــی ب
چــه تعــداد  از روســتاها  آبرســانی ســیار 

مــی شــوند؟
ــه خشکســالی  ــا توجــه ب ــه ذکــر اســت کــه ب الزم ب
هــای اخیــر و لــزوم رفــع مشــکالت روســتائیان عزیــز 
در حــال حاضــر تعــداد 747 روســتا  آبرســانی ســیار 
ــوردار از  ــوار برخ ــداد 14682 خان ــوند و تع ــی ش م

آبرســانی ســیار هســتند.
وضعیــت آب شــهر کرمــان چگونــه 

ــد؟ ــی کنی ــی م ــش بین پی
شــهر کرمــان جــزو شــهرهایی اســت کــه در وضعیت 
بحــران قــرار دارد و نیــاز آبــی در شــهر کرمــان 
3079 لیتــر بــر ثانیــه اســت و ایــن در حالــی اســت 
کــه تــوان تولیــد ایــن شــرکت  1934 لیتــر بــر ثانیــه 
مــی باشــد و کمبــود 1145 لیتــر بــر ثانیــه تنهــا بــا 
ــی مشــترکین  ــه جوئ ــت فشــار شــبکه و صرف مدیری

محتــرم مــی تــوان تاحــدودی جبــران کــرد.
ــت  ــهری اس ــا کالن ش ــان تنه ــهر کرم ــفانه ش متاس
کــه در ســطح کشــور 100 درصــد منابــع تامیــن آب 
ــادی  ــداد زی ــی باشــد و تع ــا م ــق چــاه ه آن از طری
حاشــیه نشــین پیرامــون ایــن شــهر ســاکن شــدند 
کــه در تابســتان دچــار قطعــی آب مــی شــوند 
و شــرکت بــه وســیله تانکرهــای ســیار خــود و 
همچنیــن بــا اســتفاده از تانکرهــای ســپاه پاســداران 
ــی آورد  ــل م ــه عم ــانی ب ــا آب رس ــه آنه و بســیج ب
ــرادران  ــن جــا الزم اســت از زحمــات ب ــه در همی ک
عزیــز ســپاه و بســیج کــه در همــه حــال و همــه جــا 
ــتند  ــوده و هس ــرکت ب ــن ش ــتیبان ای ــی و پش حام

ــد.  ــه عمــل آی ــر و تشــکر ب تقدی
ــرف  ــت مص ــرای مدیری ــنهادهایی ب پیش

ارائــه دهیــد؟
ــزان  ــه می ــا ک ــرای کولره ــان ب ــایه ب ــتفاده از س اس
ــدار چشــمگیری کاهــش  ــه مق ــا را ب مصــرف کولره
ــه در  ــر ک ــر کول ــد ه ــت بدانی ــد الزم اس ــی ده م
 500 تــا   300 بیــن  باشــد  روشــن  روز  شــبانه 
ــم بســیار  ــن رق ــد کــه ای ــر آب مصــرف مــی کن لیت
باالیــی بــوده و شــرکت را در امــر تامیــن آب دچــار 
ــز  ــردم عزی ــد. الزم اســت م ــش شــدید مــی کن چال
ــل  در ســاعات غیــر ضــروری و خنــک خصوصــا اوای
صبــح و شــبانگاهان کولرهــا را خامــوش نگــه دارنــد.
اســتفاده  و  کاهنــده  شــیرآالت  از  اســتفاده  بــا 
هــای  مولکــول  بــا  را  آب  کــه  سرشــیرهایی  از 
در  پرالتورهــا کــه   ( ترکیــب مــی کننــد  هــوا 

ــی  ــه م ــل عرض ــیرآالت قاب ــوازم ش ــگاههای ل فروش
ــانند  ــاری رس ــا را ی ــرف م ــش مص ــد« در کاه باش
همچنیــن نقایــص و عیــوب تاسیســات آبــی خــود را 

اعــم از شــیرآالت و اتصــاالت برطــرف ســازند.
حتــی االمــکان شــبانگاه نســبت بــه آبیــاری فضــای 
ســبز خصوصــا از شــیوه آبیــاری قطــره ای اســتفاده 

نمائیــد.
اســتفاده از ماشــین لباسشــویی و ظرفشــویی بــا 
ــرار  ــز ق ــوان عزی ــه بان ــورد توج ــل م ــت کام ظرفی

ــرد. گی
ــه هیــچ عنــوان جهــت پاکیزگــی حیــاط منــزل و  ب
ــوی  ــن شستش ــب و همچنی ــل کس ــوی مح ــا جل ی
خــودرو و نیــز شستشــوهای غیرضــروری  از آب 
از  اســتفاده  بــا  و  ننمــوده  اســتفاده  آشــامیدنی 

ــد. ــدام نماین ــاروب اق ج
الزم اســت مدیــران محتــرم کارواش هــا از سیســتم 
خودروهــا  شستشــوی  جهــت  آب  بازچرخانــی 
اســتفاده نمــوده و در مصــرف آب جــدا صرفــه 

ــد.  ــی نماین جوئ
منابع تامین آب استان چیست؟

منابع تامین آب در استان کرمان شامل : 
937 حلقــه چــاه ،  81 دهنــه چشــمه و 41 رشــته 
ــام  ــار و ارق ــه آم ــه ک ــان گون ــد هم ــی باش ــات م قن
نشــان مــی دهــد بیشــترین منابــع تامین آب اســتان 
چــاه هــا مــی باشــند کــه متاســفانه بــه دلیــل پائیــن 
ــی شــرکت آب و  ــر زمین ــای آب زی ــن ســفره ه رفت
ــدی  ــی ج ــار چالش ــان را دچ ــتان کرم ــالب اس فاض
ــوده اســت و چشــمه هــا  ــع ب ــر تامیــن و توزی در ام
و قنــوات یــاد شــده میــزان آب قابــل توجهــی را بــه 

شــبکه تزریــق نمــی کننــد.
ــهر در  ــداد ش ــه تع ــتان چ ــطح اس در س

ــتند؟ ــی هس ــش آب ــرض تن مع
11 شــهر در اســتان کرمــان در بحــران قــرار دارنــد 
ــروات، رمشــک، زهکلــوت،  ــم، ب ــه: کرمــان، ب از جمل
زرنــد، جیرفــت، هنــزا، رفســنجان، منوجــان، ریــگان 

را مــی تــوان نــام بــرد.
ــت  ــد جمعی ــه 60 درص ــت ک ــر اس ــه ذک ــم ب  الزک
ــی  ــاص م ــود اختص ــه خ ــهرها ب ــن ش ــتان را ای اس

ــد. دهن

گفت و  گو اب مدیرعامل رشکت آب و فاضالب 
استان کرمان در خصوص وضعیت آب هشر کرمان

��   مدیر عامل شرکت سنگ آهن گهر زمین:   
تاش های آقای رزم حسینی ماندگار و قابل تحسین می باشد

بـه گـزارش روابـط عمومی و امـور بین الملل شـرکت سـنگ آهن گهرزمین جلسـه 
شـورای مدیـران گهرزمین با حضـور مدیرعامل این شـرکت برگزار شـد.

در ایـن جلسـه مدیرعامـل گهرزمیـن با اشـاره بـه تالش هـا و اقدامـات جهادی آقـای مهندس 
رزم حسـینی وزیـر صمت عنـوان کرد: دوران تصدی ایشـان در وزارتخانه صمـت، دوران طالیی 

اسـت. وزارتخانه  این 
درواقع تالش های آقای رزم حسینی ماندگار و قابل تحسین می باشد.

وی در ادامـه خاطرنشـان کـرد: درخشـش ایـن وزیـر کرمانـی در خصـوص کارهای جهـادی از 
جملـه: تعییـن تکلیـف و آزاد سـازی معـادن غیـر فعـال، آزاد سـازی گمـرکات در بحـث ورود 
ماشـین آالت معدنـی و موضـوع انتقـال آب خلیـج فـارس بـه صنعـت و معدن سـتودنی اسـت.
مدیرعامـل گهرزمیـن بـا اشـاره بـه عملکـرد قابـل توجـه وزیر صمـت افـزود: آزادسـازی معادن 
غیرفعـال، خـود گام بزرگـی در راسـتای توسـعه و آبادانـی صنعـت و معـدن کشـور و فرصـت 

مناسـبی بـرای سـرمایه گـذاری و اشـتغال زایی اسـت.
وی انتقـال آب خلیـج فـارس را کـه در دوران وزارت آقـای رزم حسـینی صـورت گرفت، بسـیار 
حائـز اهمیـت و از طـرح هـای بـزرگ آبی و خاکی کشـور اعالم کـرد و گفت: این طـرح موجب 

اشـتغالزایی و نجـات حیـات کویر مرکزی ایران شـد.
مدیرعامـل گهرزمیـن در پایـان، الزمه موفقیـت در هر کاری را تالش جهـادی و برنامه ریزی در 
آن امـور دانسـت. در این جلسـه، مدیران مجموعـه گهرزمین از اقدامـات و فعالیت های جهادی 

به همت گل گهر و به مناسبت سالگرد ارتحال امام)ره(؛

محفل شعر »عرصی اب امام خویب 
ها« در سیرجان برگزار شد

⬅ محفـل شـعرخوانی عصـری بـا امـام خوبی هـا، به مناسـبت 
فرارسـیدن سـالروز رحلـت حضرت امـام خمینـی)ره(، به همت 
روابـط عمومـی و امـور بین الملل شـرکت گل گهر و بـا همکاری 
اداره فرهنـگ و ارشـاد اسـامی، کانـون بسـیج هنرمنـدان و با 
حضـور جمعـی از هنرمنـدان، شـاعران و مسـئولین شهرسـتان 

سـیرجان برگزار شـد.
بـه گـزارش روابـط عمومـی و امـور بیـن الملـل گل گهـر، محمدعلـی 
حافظـی رئیـس اداره فرهنـگ و ارشـاد اسـالمی سـیرجان در این مراسـم 
گفـت: امـام)ره( ابـر مرد بزرگی بود و یک رسـالت مهم داشـت که اسـالم 
را در جهـان گسـترش دهـد، تثبیـت کنـد و بـه دسـت صاحـب اصلی آن 

امـام عصـر )عج( برسـاند.
سـرهنگ علـی دسـتوری فرمانـده ناحیه مقاومت بسـیج سـپاه سـیرجان 
نیـز در ایـن مراسـم گفـت: امام خمینـی)ره( بـدون تردید یک شـخصیت 
کامـل و الهـام بخش برای همه بشـریت اسـت. مبارزات مذهبـی و انقالبی 
ایشـان، الگـوی مهمـی برای انسـان در انتخاب مسـیر مسـتقیم در زندگی 

است.
در ایـن مراسـم جمعـی از شـاعران، شـعرهای آیینـی خود را بـا محوریت 
امـام راحـل)ره( و شـهادت امـام جعفـر صـادق)ع( قرائت کردنـد و -گروه 

تواشـیح تبیـان نیـز به اجـرای برنامـه پرداخت.
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