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

پیگیری دیوان محاسبات کشور و همراهی دستگاه قضا

شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه 
به بیت المال بازگشت

  یوسف فروشان

فکر زمستونت باش
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استاندار کرمان
خواستار شد؛

تداوم حضوربنیاد 
مستضعفان برای 

محرومیت زدایی
از قلعه گنج 
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2

هفته نامه فرهنگی، سیاسی، خبری

نشست صمیمانه 
دکتر نیک طبع 

مدیرعامل محترم 
شرکت با اعضای 
شورای کارگری 
معادن و کارخانه 
زغالشویی زرند
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دکتر پورابراهیمی:
مسیر بازار 

سرمایه امسال 
مثبت خواهد بود

4

مدیر عامل موسسه خیریه ثامن الحجج 
)ع(بیماران خاص استان کرمان خبر داد:

احداث بزرگترین مرکز 
پیشگیری و درمان 
 بیماران خاص و 

 صعب العالج کشور 
در کرمان 

خیابان های کرمان، محصور در چاله ها؛ 

مصائب رانندگی بر آسفالت چهل تکه 
خیابان های کرمان
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 آیت ا... سید ابراهیم رئیسی:  

 در آستانه قرن جدید نیازمند »تحول« 
همه جانبه برای نیل به»ایران قوی« هستیم
2

اطـــالعیهاطـــالعیه
 بدینوسـیله بـه اطـالع کلیـه کسـانی کـه در ابتـدای طـرح تاسـیس محور 
گردشـگری ملـی هفـت باغ علوی نسـبت بـه ثبت نـام به صورت اقسـاطی 

جهـت خریـد قطعـات اراضـی ایـن محور قـدام نمـوده اند می رسـاند ؛
خواهشـمند اسـت حداکثر تـا پایان اردیبهشـت ماه جاری ضمـن مراجعه به 
شـرکت عمـران علوی ماهان نسـبت بـه تعیین تکلیـف ثبت نام خـود اقدام 
، در غیـر ایـن صورت شـرکت عمران علـوی ماهان کرمان هیچ مسـئولیتی 

در قبال اشـخاص مذکـور ندارد .

⚜آدرس: ابتدای محور گردشگری ملی هفت باغ علوی، سمت راست، طبقه 
فوقانی کرمان موتور، شرکت عمران علوی ماهان کرمان 

☎ شماره تماس : 034-33257577-73

آگهی دعوت هسامداران 
رشکت مجمتع جهان فوالد سیرجان )هسام عام (
به شناسه میل 10630161649 و مشاره ثبت 3191

جهت تشکیل مجمع عمویم عادی سالیانه

بدینوســیله از کلیــه ســهامداران شــرکت دعــوت مــی شــود 
در جلســه مجمــع عمومــی عــادی ســالیانه در ســاعت 10 روز 
دوشــنبه مــورخ 1400/3/3 بــه آدرس : تهــران ، میــدان ونــک 
، بزرگــراه حقانــی ، بعــد از چهــارراه جهــان کــودک ، خیابــان 
شــهیدی ، کوچــه ژوبیــن ، پالک 2 ، کــد پســتی 1518612345 
تلفــن 86084633 تشــکیل مــی گــردد حضــور بهــم رســانند.

✍ دستور جلسه :

1ـ  اســتماع گــزارش فعالیــت هیــات مدیــره بــرای ســال مالــی منتهــی 
1399/12/30 به 

ــورد  ــرکت در م ــی ش ــازرس قانون ــابرس و ب ــزارش حس ــتماع گ 2ـ اس
ــه 1399/12/30 ــی ب ــی منته ــال مال ــرد س ــا و عملک ــاب ه حس

ــی منتهــی  3ـ بررســی و تصویــب  صورتهــای مالــی جهــت ســال مال
ــه 1399/12/30 ب

ــال  ــرای س ــدل ب ــی الب ــی و عل ــازرس قانون ــابرس و ب ــن حس 4ـ تعیی
ــه 1400/12/29 ــی ب ــی منته مال

ــه  ــی ب ــی منته ــال مال ــرای س ــار ب ــر االنتش ــه کثی ــن روزنام 5 ـ تعیی
1400/12/29

ــه  ــی ب ــی منته ــود مال ــیم س ــا تقس ــه ب ــری در رابط ــم  گی 6 ـ تصمی
1399/12/30

ــات  ــف هی ــر موظ ــای غی ــات اعض ــور در جلس ــق حض ــن ح 7ـ تعیی
ــره  مدی

8ـ تعیین پاداش هیات مدیره 
9 ـ سایر مواردی که در صالحیت مجمع عمومی ساالنه باشد 

ــدگان  ــرکت کنن ــراه ش ــه هم ــرکت در جلس ــه ش ــی نام ــا معرف ) ضمن
ــد (  باش

هیات مدیره شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان

جناب آقای جعفری
ریاست محترم اتاق اصناف کرمان

موجـب  دلبندتـان  نـوه  درگذشـت 
شـد.  تاثرمـان  و  تأسـف 

بـه  را  مصیبـت  ایـن 
جنابعالـی و خانـواده 
محترم تسـلیت عرض 
خداونـد  از  نمـوده، 
تبـارک و تعالـی صبر 
و اجـری جزیل برایتان 

مسـئلت داریـم .

نشریه هفتواد کرمان 

» هوالباقی «
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غالمحسین رضایی - نقاش

                                                                 بَِأیِّ َذنٍب ُقتَِلت
چوب حراج چرا بر بدن افغان است جان انسان مسلمان ز چه رو ارزان است؟  

َو قصاصش نه مگر توصیه ی قرآن است؟ شیعیان کشته به دستور فالن )وهابی(  
فارغ از مذهب و دین، حداقل انسان است سر مظلوم چرا زیر ُسم حیوانات؟   

قاتل خلق مسلمان )پسر سلمان( است بیگناهان زیاد کشته به افغانستان   
جنگ با دانش و نور از عمل شیطان است دشمن شیعه ُبَود )آل سقوط ملعون(  

داغدار غم و، همدرد شما ایران است آی افغان که تو در مسلخ نامردانی   

                                                     یوسف فروشان
)حاج قاسم( تو که بودی که شهیدت کردند  تو که هستی که هنوز در عقبت می گردند

شده در حذف تو و نام بلندت ناکام دشمن از وحشت نام تو ندارد آرام  
می هراسند ز نام تو و از میدانت َعَلم از دست تو افتاده به دست جانت 

این را مسئول امور خارجه می فهمید؟ دیپلماسی ز شما قدرت و نیرو می دید 
ز حسادت مثاًل دشمن بازارت شد )تیم وارونه نما( سخت طلبکارت شد 

که خدا پشت تو و رونق بازارت بود یوسف هستی و خداوند خریدارت بود 

غالمحسین رضایی - نقاش

رئیــس کمیســیون اقتصــادی مجلــس بــا بیــان ایــن کــه بخشــی از 
فضایــی کــه امــروز در بــازار ســرمایه حکمفرماســت فضــای روانــی 
و غیــر اقتصــادی بــه دلیــل اعتمــاد نداشــتن مــردم بــه ایــن بــازار 

اســت گفــت: مســیر بــازار ســرمایه امســال مثبــت خواهــد بــود. 
رئیــس کمیســیون اقتصــادی مجلــس گفــت: ســود صنایــع اصلــی 
ــی  ــت ارزیاب ــرمایه، مثب ــازار س ــذار در ب ــر گ ــرکت های تاثی و ش
ــت  ــال مثب ــرمایه امس ــازار س ــیر ب ــت مس ــن عل ــه همی ــده، ب ش

ــود. ــد ب خواه
دکتــر محمدرضــا پورابراهیمــی در خصــوص فضــای کنونــی بــازار 
ــازار ســرمایه  ــروز در ب ــه ام ــی ک ــزود: بخشــی از فضای ســرمایه اف
حکمفرماســت فضــای روانــی و غیــر اقتصــادی بــه دلیــل اعتمــاد 

نداشــتن مــردم بــه ایــن بــازار اســت.
وی ادامــه داد: دولــت در نیمــه نخســت ســال گذشــته در مدیریــت 
و نظــارت خــود در بــازار ســرمایه کوتاهــی کــرده و تکالیــف خــود 
ــازار  ــای ب ــل فض ــن دلی ــه همی ــداد ب ــام ن ــتی انج ــه درس را ب

ــود. ــا افــت شــدیدی همــراه ب ســرمایه، ب
ــت:  ــامی گف ــورای اس ــس ش ــادی مجل ــیون اقتص ــس کمیس رئی

دولــت بایــد بــا نظــارت در بــازار ســرمایه بــه نحــوی عمــل کنــد 
ــرمایه از  ــازار س ــردد و ب ــردم برگ ــه م ــت رفت ــاد از دس ــه اعتم ک

ــی خــارج شــود. ــی کنون فضــای روان
دکتــر پورابراهیمــی افــزود: در نیمــه نخســت ســال ۹۸ بــه دلیــل 
عــدم نظــارت دولــت شــاهد افزایــش بــی رویــه و بــدون منطــق و 
ــاال  ــا قیمت هــای ب کارشناســی برخــی از ســهام بودیــم و مــردم ب

مبــادرت بــه خریــد ســهام کردنــد.
ــن  ــوی ای ــورس جل ــازمان ب ــق س ــت از طری ــد دول ــت: بای وی گف
افزایــش بــی رویــه قیمت هــا را می گرفــت کــه ایــن اقــدام انجــام 

نشــد.
رئیــس کمیســیون اقتصــادی مجلــس شــورای اســامی افــزود: در 
ــه ریــزش کــرد  ــازار شــروع ب نیمــه نخســت ســال ۹۹ نیــز کــه ب
ــا  ــه داد، ام ــت ارائ ــه دول ــی را ب ــنهاد های کارشناس ــس پیش مجل
ــه  ــورد توج ــی را م ــای کارشناس ــن محور ه ــت ای ــفانه دول متاس

ــداد. ــرار ن ق
دکتــر پورابراهیمــی گفــت: اقداماتــی ماننــد اصــاح دامنــه 
نوســان بــه صــورت متقــارن، کاهــش حجــم مبنــا بــه یــک ســوم، 

اقداماتــی در خصــوص صــدور مجوز هــا و واریــز ۸۰ درصــد 
مالیــات شــرکت ها بــه صنــدوق تثبیــت بــازار و همچنیــن انتقــال 
ــازار  ــه ب ــی ب ــعه مل ــدوق توس ــان از صن ــارد توم ــزار میلی ۱۴ ه
ــرات مثبتــی در  ــد اث ــه می توان ــراً صــورت گرفت ســرمایه، کــه اخی

ــد. ــته باش ــن بازارداش ای
وی ادامــه داد: یکــی از اقداماتــی کــه دولــت بایــد در نظــر بگیــرد 

قیمــت گــذاری دســتوری اســت.
ــت:  ــامی گف ــورای اس ــس ش ــادی مجل ــیون اقتص ــس کمیس رئی
ــه  ــق ب ــازار متعل ــهام ب ــد س ــش از ۴۰ درص ــذاری بی ــت گ قیم
صنایعــی اســت کــه قیمــت گــذاری دســتوری دارنــد و مــردم بــا 

ــوند. ــرر می ش ــا متض ــد آن ه خری
دکتــر پورابراهیمــی افــزود: قیمــت گــذاری دســتوری در صنایعــی، 
چــون فــوالد، پتروشــیمی و خــودرو ســازی مســبب ورود ســاالنه 
ــی و واســطه گــری اســت کــه  ــه شــبکه دالل میلیارد هــا تومــان ب
بایــد بــا تغییــر قیمــت گــذاری دســتوری ایــن مشــکات از بیــن 

بــرود.
ــنیده  ــا ش ــه از تحریم ه ــی ک ــای خوب ــه خبر ه ــاره ب ــا اش وی ب

ــه  ــا هزین ــدن تحریم ه ــته ش ــورت برداش ــت: در ص ــود گف می ش
شــرکت های صادراتــی و همچنیــن هزینــه نقــل و انتقــاالت 
ــه کشــور آســان تر انجــام  ــع ب ــال مناب ــدا کــرده و انتق کاهــش پی

می شــود.
رئیــس کمیســیون اقتصــادی مجلــس شــورای اســامی ادامــه داد: 
ــه واســطه فاینانس هــای  ــی شــرکت های بورســی ب ــن مال ــا تامی ب

خارجــی نیــز منابــع خوبــی وارد بــازار ســرمایه خواهــد شــد.
ــازار  ــود ب ــرد: بهب ــان ک ــر نش ــادی خاط ــیون اقتص ــس کمیس رئی
ــی  ــر روان ــدت اث ــد م ــدت و بلن ــان م ــد در می ــرمایه می توان س

ــد. ــان ده ــودش را نش خ

دکتر پورابراهیمی:
مسیر بازار سرمایه امسال مثبت خواهد بود

 آیت ا... سید ابراهیم رئیسی:  

 در آستانه قرن جدید 
نیازمند »تحول« 

همه جانبه برای نیل به
»ایران قوی« هستیم

بخشــی از این بیانیه به این شرح است:
 مردم عزیز ایران:

ــه و  ــول« همه جانب ــد »تح ــد نیازمن ــرن جدی ــتانه ق در آس
نظام منــد بــرای نیــل بــه »ایــران قــوی« هســتیم. تغییــرات 
ــات  ــی مــردم در تعارف ــی و پنهــان کــردن مســائل اصل جزی

ــد.  ــی، دردی را دوا نمی کن ــای جناح ــی و زدوبنده سیاس
ــا  ــرد ی ــه ف ــن نیســتند ک ــال ای ــه دنب ــات ب ــردم از انتخاب م
ــری  ــه دیگ ــود و قبیل ــد ش ــدرت بلن ــی ق ــی از صندل گروه
ــات کشــور را بیــن خــود  ــه جــای آنهــا، امکان ــا نشســتن ب ب

ــد.  ــیم کنن تقس
نتیجــه انتخابــات بایــد »تحــول« واقعــی یعنــی بازگردانــدن 

امیــد و نشــاط بــه زندگــی مــردم باشــد.
در پایــان از همــه گروه هــا، محرومــان و دردکشــیدگان، 
ــاد  ــز و آح ــان عزی ــگان، جوان ــان، نخب ــگاهیان، حوزوی دانش
ــه  ــتند و هم ــب را داش ــور اینجان ــه حض ــه مطالب ــه ک جامع
ــرای  ــر وضــع موجــود هســتند، ب ــی کــه خواســتار تغیی آنان
همســنگری و کمــک بــه خلــق مشــارکت حداکثــری تاکیــد 
ــد آینــده ای  ــه فضــل خداون مــی نمایــم و یقیــن دارم کــه ب
ــین در  ــا و دلنش ــیار زیب ــم اندازی بس ــن و چش ــیار روش بس
ــامی  ــران اس ــته ای ــکور و شایس ــور و ش ــت صب ــار مل انتظ

اســت.
ــدرت  ــام و ق ــال مق ــگاه دنب ــه هیچ ــاهدی ک ــو ش ــا ت خدای
ــل و  ــاف می ــز برخ ــه نی ــن مرحل ــوده ام و در ای ــی نب طلب
ــه در  ــام وظیف ــور انج ــه منظ ــا ب ــخصی و تنه ــت ش مصلح
ــت  ــگان و رعای ــع نخب ــردم وجوام ــوده م ــت ت ــت اجاب جه
ــا  ــد پ ــاد امی ــردم و ایج ــج م ــع رن ــی و رف ــح اجتماع مصال
ــاءت  ــو و اولی ــیر از ت ــن مس ــذارده ام و در ای ــه گ ــه عرص ب
اســتمداد مــی طلبــم تــا خدمتگــذاری شایســته بــرای ایــن 

ــم.   ــیده باش ــج کش ــناس و رن ــردم قدرش م
انشاء ا.... بعونه و کرمه.

پیگیری دیوان محاسبات کشور و همراهی دستگاه قضا

شرکت کشت و صنعت نیشکر 
هفت تپه به بیت المال بازگشت

امــور  و  عمومــی  روابــط  دفتــر  گــزارش   بــه 
بــا  کشــور،  محاســبات  دیــوان  الملــل  بیــن 
پیگیریهــای دیــوان محاســبات کشــور و بــا همراهــی 
دســتگاه قضــا، قــرارداد واگــذاری شــرکت کشــت و 
ــرکت  ــن ش ــخ و ای ــه فس ــت تپ ــکر هف ــت نیش صنع

ــت. ــال بازگش ــت الم ــه بی ب

پــس از احــراز تخلفــات عدیــده در نحــوه واگــذاری، فقــدان 
ــه، عــدم بررســی اهلیــت متقاضــی، عــدم  اعتبــار قیمــت پای
نظــارت صحیــح و اثربخــش ســازمان خصوصــی ســازی، عــدم 
ــدار،  ــدات خری ــای تعه ــا ایف ــب ب ــات متناس ــری اقدام پیگی
ــای  ــت ه ــا سیاس ــق ب ــذاری مطاب ــداف واگ ــق اه ــدم تحق ع
کلــی اصــل ۴۴، دیــوان محاســبات بــه ایــن ماجــرا ورود کــرد 
و پــس از پیگیــری ۸ ماهــه، نهایتــا بــا همراهــی قــوه قضائیــه 
ایــن واگــذاری غیرقانونــی فســخ شــددو هــزار و ۲۸۰ میلیــون 

ــم. ــاز داری ــا نی ــن پروژه ه ــرداری از ای ــرای بهره ب دالر ب

ــان  ــتان کرم ــرکت گاز اس ــل ش مدیرعام
ــارکت  ــی از مش ــکر و قدردان ــن تش ضم
مشــترکین مشــمول در طــرح اصــاح 
ــا  ــه ه ــگان موتورخان ــه ســازی رای و بهین
گفــت: تاکنــون ۲37 مشــترک در اســتان 
ــام  ــت ن ــی ثب ــرح مل ــن ط ــان در ای کرم
ــه ۱۲۰  ــداد ب ــن تع ــه از ای ــد ک ــرده ان ک
مشــترک شــرکت گاز اســتان کرمــان 

ــت. ــده اس ــانی ش ــات رس خدم
بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت گاز 
اســتان کرمــان، مهنــدس منوچهــر فــاح 

در تشــریح ایــن خبــر افــزود: ایــن طــرح 
ــاری  ــا اعتب ــال ۱3۹۹ ب ــاه س از ۲3 مهرم
ــده  ــاز ش ــال آغ ــارد ری ــادل ۱5 میلی مع
ــه در ســه بخــش شــامل »ســرویس و  ک
تنظیــم مشــعل«، »عایــق کاری« و»نصب 
ــی« در  ــر مغناطیس ــوب گی ــتگاه رس دس
واحدهــای مســکونی بــه صــورت رایــگان 
اجــرا گردیــده و ایــن مایــه مباهات اســت 
ــن  ــه از ای ــل توج ــتقبال قاب ــا اس ــه ب ک
طــرح، توانســته ایــم در خدمــت رســانی 
بــه هــم اســتانی هــای عزیــز نســبت بــه 
بســیاری از شــرکت هــا پیشــتاز باشــیم.

ــده  ــرف ش ــه ص ــا هزین ــه ب وی در رابط
بــرای ایــن طــرح در اســتان گفــت: 
ــه  ــه جانب ــای س ــه قرارداده ــه ب ــا توج ب

ــرکت  ــرکت گاز و ش ــترک، ش ــن مش بی
مجــری و آمــار اعــام شــده از موتورخانــه 
واحدهــای مســکونی، تاکنــون یــک ســوم 
اعتبــار تخصیــص داده شــده اولیــه جهــت 
ــه  ــت. ب ــده اس ــه ش ــازی هزین ــه س بهین
گاز  شــرکت  فــاح،  مهنــدس  گفتــه 
اســتان کرمــان اولویــت بهینــه ســازی را 
ــه واحدهــای مســکونی اختصــاص داده  ب
و در ایــن راســتا تمــام مــوارد بهینــه 
ســازی شــده همگــی از ایــن مشــترکین 

ــد. ــوده ان ب
ــان  ــتان کرم ــرکت گاز اس ــل ش مدیرعام
ادامــه داد: مشــترکین مشــمول طــرح 
رایــگان بهینــه ســازی موتورخانــه هــا در 
نظــر داشــته باشــند کــه بــا ثبــت نــام در 

طــرح مذکــور عــاوه بــر کاهــش مصــرف 
گاز منــازل و واحــد هــای تجــاری خــود، 
مــی تواننــد از هزینــه هــای پرداختــی در 

ــه شــدت بکاهنــد. قبــال شــرکت گاز ب
ــور  ــرد: همانط ــان ک ــاح بی ــدس ف مهن
کــه پیــش از ایــن اطــاع رســانی شــده، 
متقاضیــان مشــمول پــس از مراجعــه 
ــایت  ــا س ــامانه  goc.nigc.ir ی ــه س ب
www. بــه آدرس شــرکت ملــی گاز 

بهینــه  گزینــه  انتخــاب  و    nigc.ir
ســازی موتورخانــه و ثبــت نــام، مــی 
تواننــد بطــور کامــل و بــه هزینــه شــرکت 
ملــی گاز ایــران از مزایــای بهینــه ســازی 
و اصــاح موتورخانــه واحــد مســکونی 
و تجــاری خــود در راســتای کاهــش 

مصــرف گاز برخــوردار شــوند .
ــرح  ــن ط ــام ای ــه انج ــت ک ــی اس گفتن
توســط شــرکت هــای مــورد تأییــد و 
دارای صاحیتــی اســت کــه فهرســت 
آنهــا در ســامانه مذکــور وجــود دارد و 
ــرکت گاز  ــا ش ــی و ی ــیله متقاض ــه وس ب

ــوند. ــی ش ــاب م انتخ
ــرح  ــرای ط ــه اج ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
ــا در حفــظ  ــه ه ــه ســازی موتورخان بهین
محیــط زیســت و همچنیــن اشــتغال 
ــر  ــی و حمایــت از تولیــد داخلــی موث زای
اســت، افــزود: انتظــار مــی رود بــا اجــرای 
ــش ۱۰  ــاهد کاه ــرح، ش ــن ط ــل ای کام
درصــدی مصــرف گاز در اســتان کرمــان 

باشــیم.

مدیرعامل شرکت گاز استان کرمان :

خدمات رسانی به بیش از 50 درصد مشترکین ثبت نام 
شده در طرح رایگان اصالح موتورخانه ها 

مشکالت حوزه آب شهر ریگان 
بررسی شد

ــا  ــگان در جلســه ای ب ــه شهرســتان ری مشــکالت حــوزه آب و آبرســانی ب
ــرکت آب و  ــعه آب ش ــرداری و توس ــره ب ــاون به ــل و مع ــور مدیرعام حض
فاضــالب اســتان کرمان،فرمانــدار و بخشدارشهرســتان ریــگان، مدیــر امــور 

آبفــا شهرســتان ریــگان مــورد بحــث و بررســی قــرار گرفــت.
بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت آبفــا کرمــان، فرمانــدار ریــگان ضمــن اشــاره بــه مشــکات حــوزه آب در شهرســتان 
ریــگان گفــت: انشــعابات غیرمجــاز از جملــه مشــکاتی اســت کــه در ریــگان بایــد بــا جدیــت پیگــری شــود و بــرای رفــع، 

جلوگیــری و جمــع آوری آن برنامــه ریــزی شــود.  
باقــری بــا بیــان اینکــه در شهرســتان ریــگان ۴۰ درصــد آب پــرت مــی شــود افــزود: پرتــی آب در شهرســتان ریــگان 
بســیار باالســت و بایــد بــرای آن برنامــه ریــزی شــود و چنانچــه در ایــن زمینــه موفــق عمــل شــود بــه میــزان بســیار 

زیــادی مشــکات حــل مــی شــود و از نارضایتــی هــا کاســته مــی شــود.
 طاهــری بــا قدردانــی از همــکاری هــای فرمانــداری ریــگان  بــا شــرکت آبفــا خاطرنشــان کــرد: بــرای رفــع مشــکات دو 
شــهر رحمــت آبــاد و عبــاس ابــاد ســردار ریــگان بایــد بــه ســرعت برنامــه ریــزی شــود و ظــرف ســه مــاه آینــده تامیــن، 

ذخیــره ،خطــوط انتقــال و جانمایــی مخــزن انجــام شــود.
وی ادامــه داد: بــا توجــه بــه اینکــه مطالعــات عمقــی نیــاز بــه زمــان دارد در شــرایط کنونــی و در حــال حاضــر مــا بایــد 
رفــع مشــکات مــردم را در اولویــت قــرار دهیــم و انتظــار مــی رود براســاس برنامــه ریــزی هــای انجــام گرفتــه ظــرف 

۱۰ روز آینــده مشــکات عبــاس آبــاد حــل شــود.
ــه  ــای بســیاری از جمل ــگان کاره ــع مشــکات شــهرهای ری ــرای رف ــرد: ب ــح ک ــان تصری ــا کرم ــل شــرکت آبف  مدیرعام

ــم. ــا ســرعت بیشــتری حــل کنی ــم مشــکات را ب ــا بتوانی ــاه و .. انجــام شــده  ت ــر چ ســاخت مخــزن ، حف
 در پایــان ایــن نشســت براســاس گزارشــات مشــکات حــوزه آبرســانی بــه شــهرهای ریــگان،  در خصــوص رفــع ســریعتر 

موانــع و مشــکات در ایــن شهرســتان تصمیمــات الزم اتخــاذ شــد.

ــاد  ــس بنی ــاح، ریی ــز فت ــا پروی ــدار ب ــان در دی ــتاندار کرم اس
مســتضعفان بــا تشــکر از اقدامــات ایــن بنیــاد بــه عنــوان معیــن 
ــای  ــم فعالیت ه ــت: امیداری ــج، گف اقتصــادی شهرســتان قلعه گن

ــد . ــه یاب ــان ادام ــتان کرم ــاد در اس ــی بنی محرومیت زدای

علــی زینی ونــد افــزود: انتظــار داریــم بنیــاد مســتعضعفان 
بخــش  در  قلعه گنــج  منطقــه  در  تــداوم حضــورش  ضمــن 
کشــاورزی ارزوئیــه و ســایر مناطــق هــم بــرای محرومیت زدایــی 

ــد. ــدام کن اق
تعییــن تکلیــف کارخانــه متروکــه بافته هــای نســاجی کرمــان و 
پیشــنهاد تبدیــل آن بــه کارخانــه نــوآوری و صنایــع هــای تــک 
یکــی دیگــر از مباحــث جلســه بــود کــه مقــرر شــد یــک تیــم 
ــن  ــی ای ــرای بررس ــتضعفان ب ــاد مس ــوی بنی ــی از س کارشناس

موضــوع بــه اســتان کرمــان ســفر کننــد.
تقاضــا بــرای اجــرای طــرح حمایــت معیشــتی در مناطــق 
ــده  ــرح ش ــوارد مط ــر م ــر از دیگ ــد فط ــتانه عی ــروم در آس مح

ــود.  ــه ب ــن جلس در ای
در  کاری   جلســات  ادامــه  در  کرمــان  اســتاندار  همچنیــن 
ــدار  ــک پاســارگاد دی ــل بان ــد قاســمی مدیرعام ــا مجی ــران ب ته
و گفت وگــو کــرد. در ایــن جلســه بــا بررســی آخریــن وضعیــت 

پــروژه پتروشــیمی فجــر مقــرر شــد طــرح ۴۰ هــزار تنــی پلــی 
ــود. ــی ش ــاه اجرای ــا تیرم ــع ت ــن مجتم ــتال در ای اس

ــی  ــن مال ــاز و کار تامی ــن س ــرای تعیی ــرار اســت ب ــن ق همچنی
اجــرای زنجیــره کامــل پتروشــیمی فجــر پیگیــری الزم از 

ــود. ــام ش ــی انج ــعه مل ــدوق توس ــق صن طری
ــور  ــه منظ ــان، ب ــتانداری کرم ــی اس ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
تعییــن تکلیــف وضعیــت مشــارکت شــرکت گل گهــر در احــداث 
کارخانــه فــرآوری فروکــروم در مجموعــه معــادن اســفندقه 
بافــت،  نماینــده  کرمــان،  اســتاندار  حضــور  بــا  جلســه ای 
رابــر و ارزوئیــه، مدیــران شــرکت های گل گهــر و صنــدوق 
ــن جلســه اســتاندار  ــزار شــد. در ای ــوالد و... برگ بازنشســتگی ف
کرمــان براهمیــت ســرعت بخشــیدن بــه پروژه هــای توســعه در 
مناطــق کمتــر توســعه یافتــه اســتان تاکیــد کــرده و از طرفیــن 
ــن  ــور را تعیی ــرح مذک ــن ط ــان معی ــدت زم ــرف م خواســت ظ

ــد.  ــف کنن تکلی

استاندار کرمان خواستار شد ؛

تداوم حضور بنیاد 
مستضعفان برای 

محرومیت زدایی از قلعه گنج 

در چهل وششــمین هفتــه از پویــش »افتتــاح« شــهرداری کرمــان 
ــودروی  ــتگاه خ ــش دس ــر، از ش ــعید فط ــد س ــتانۀ عی و در آس
امــداد و نجــات و اطفــای حریــق ســبک و ســنگین و دو دســتگاه 
موتورســیکلت اطفــای حریــق و نجــات آتش نشــانی، رونمایــی و 
عملیــات اجرایــی بازســازی ایســتگاه شــماره یــک آتش نشــانی 

ــد.  ــاز ش ــی« آغ ــهید قرن ــدان »ش ــع در می ــان واق کرم
ــازی و  ــاوگان بازس ــی از ن ــن رونمای ــان، در آیی ــهردار کرم ــن، ش ــزارش کرمان آنای ــه گ ب
ــا  ــی ایســتگاه شــماره یــک آتش نشــانی کرمــان کــه ب تجهیز شــدۀ آتش نشــانی و کلنگ زن
حضــور اعضــای شــورای اســامی شــهر کرمــان، شهســواری، مدیــرکل دفتــر امــور شــهری 
و شــوراهای اســتانداری کرمــان، نماینــده مدیریــت بحــران اســتانداری و جمعــی از مدیــران 
ــه  ــت شــهری ســعی شــد ب ــن دوره از مدیری ــان اینکــه در ای ــا بی ــزار شــد، ب شــهری برگ
همــۀ حوزه هــا توجــه شــود، افــزود: توجــه بــه حــوزۀ آتش نشــانی و امدادرســانی، از مــوارد 

زیرســاختی و از اولویت هــای حســاس و نخســت شــهرداری در ایــن دوره بــوده اســت. 
ــا  ــه ب ــانی ک ــع آتش نش ــانی به موق ــت امدادرس ــه اهمی ــاره ب ــا اش ــم زاده ب ــیدمهران عال س
ــد آتش نشــانی و  ــه داد: ســاخت دو ایســتگاه جدی ــردم ســروکار دارد، ادام ــال م جــان و م
ــان رســیدن آتش نشــانان  ــا زم ــه گذاشــتیم ت بازســازی ایســتگاه های فرســوده را در برنام

بــه محــل حادثــه، بــه حداقــل برســد. 
وی بــا بیــان اینکــه بازســازی ایســتگاه شــماره یــک، حــدود 3.5 میلیــارد تومــان هزینــه در 

بــردارد، خاطرنشــان کــرد: امــروز و در چهل وششــمین هفتــه از پویــش »افتتــاح« 
ــک دســتگاه خــودروی ســنگین  ــق، ی ــای حری شــهرداری از ســه دســتگاه خــودروی اطف

ــتگاه  ــات و دو دس ــبک امدادونج ــودروی س ــتگاه خ ــق، دو دس ــای حری ــتیبانی اطف پش
موتورســیکلت اطفــای حریــق و نجــات درمجمــوع بــه ارزش ۸.5 میلیــارد تومــان رونمایــی 
و بــه مجموعــۀ آتش نشــانی کرمــان اضافــه شــد. عالــم زاده بــا اشــاره بــه ضــرورت خریــد 
ــم  ــزود: اعــام آمادگــی کرده ای ــرای آتش نشــانی مراکــز اســتان ها، اف ــه ب ــان بلندمرتب نردب
ــه،  ــان بلندمرتب ــد نردب ــۀ خری ــه در صــورت مســاعدت وزارت کشــور در پرداخــت هزین ک
ــان کــرد: اعتمــاد عمومــی  بخشــی از هزینــۀ آن را هــم شــهرداری کرمــان بدهــد. وی بی
ــای  ــات نیروه ــک شــاهد خدم ــردم از نزدی ــه م ــۀ آتش نشــانی باالســت؛ چراک ــه مجموع ب

آتش نشــانی و جان فشــانی های ایــن عزیــزان هســتند.
هزینه کرد 84 میلیارد و 300 میلیون ریال 
برای بازسازی و تجهیز ناوگان آتش نشانی

مدیرعامــل ســازمان آتش نشــانی و خدمــات ایمنــی شــهرداری کرمــان نیــز بیــان کــرد: بــا 
توجــه بــه گســتردگی شــهر کرمــان و بافــت متفــاوت نقــاط مختلــف آن، بایــد تجهیــزات و 
امکانــات متناســب بــا هــر منطقــه وجــود داشــته باشــد تــا در صــورت لــزوم مــورد اســتفاده 

قــرار گیــرد.
رضــا میرزایــی افــزود: بــه همیــن منظــور، دو دســتگاه موتورســیکلت مجهــز بــه تجهیــزات 

اطفــای حریــق نیــز خریــداری و بــه نــاوگان آتش نشــانی کرمــان اضافــه شــده اســت.
مدیرعامــل ســازمان آتش نشــانی و خدمــات ایمنــی شــهرداری کرمــان خاطرنشــان کــرد: 
ــاوگان آتش نشــانی  ــز ن ــرای بازســازی و تجهی ــال ب ــون ری ــارد و 3۰۰ میلی ــغ ۸۴ میلی مبل
ــدی  ــزوم بهره من ــان و ل ــودن کرم ــز ب ــه زلزله خی ــا اشــاره ب ــه شــده اســت.میرزایی ب هزین
ــد از  ــز بع ــان نی ــک آتش نشــانی کرم ــاوم،  گفــت: ایســتگاه شــماره ی از ســاختمان های مق

ــود. ــازی می ش ــتانداردهای الزم بازس ــا اس ــب و ب ــال ها، تخری س
الزم بــه ذکــر اســت؛  ســت نیروهــا و تجهیــزات ایســتگاه شــماره یــک آتش نشــانی، به طــور 

موقــت در کنــار ســاختمان شــهرداری مرکــز مســتقر شــده اند.

در چهل وششمین هفته از پویش »افتتاح« شهرداری کرمان؛

از ناوگان بازسازی و تجهیز شدۀ آتش نشانی رونمایی شد

بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت توزیــع نیــروی بــرق جنــوب 
ــرکت  ــه ش ــر عالی ــور ناط ــا حض ــت ب ــن نشس ــان، ای ــتان کرم اس
ــر  ــتانه، مدی ــک تابس ــرل پی ــه کنت ــارت عالی ــوزه نظ ــر در ح توانی
عامــل، معــاون بهــره بــرداری و دیســپاچینگ معــاون بهره بــرداری، 
سرپرســت معــاون فــروش و خدمــات مشــترکین و ســایر مدیــران 
ــوب اســتان  ــرق جن ــا موضــوع شــرکت ب ــط ب و کارشناســان مرتب
ــس  ــالن کنفران ــاری در س ــال ج ــاه س ــت م ــان، ۱۹ اردیبهش کرم

ــد. ــن شــرکت، برگــزار گردی ای
ــروی  ــع نی ــرکت توزی ــل ش ــر عام ــا، مدی ــدوی نی ــد مه عبدالوحی
ــت  ــلیت از دس ــرض تس ــن ع ــان، ضم ــتان کرم ــوب اس ــرق جن ب
دادن همــکاران در حادثــه ســیل گلبــاف بــه اهمیــت بحــث ایمنــی 
ــت رســانی شــرکت  ــت: خدم ــرق اشــاره نمــود و گف ــت ب در صنع
ــف  ــی تعری ــرایط بحران ــترکین در ش ــه مش ــرق ب ــع ب ــای توزی ه
شــده اســت و بــه همیــن دلیــل فــرا گرفتــن آمــوزش هــای الزم در 
ــر  شــرایط ســخت از اهمیــت بســزایی برخــوردار اســت و عــاوه ب
آن بــه دلیــل وجــود شــرایط خطــر و ســیل در اســتان، همــکاران 
ــل  ــا از غاف ــد ت ــه گردن ــش رو توجی ــه خطــرات پی ــد نســبت ب بای

ــن شــرایط جلوگیــری شــود.  ــر شــدن در ای گی
وی افــزود: مهــم تریــن موضــوع، تصمیــم گیــری درســت در 
شــرایط بحرانــی اســت و قطعــا حفــظ جــان همــکاران اولویــت اول 
صنعــت بــرق مــی باشــد کــه امیدواریــم بــا آمــوزش و بســتر ســازی 

مناســب، دیگــر شــاهد بــروز اتفاقــات مشــابه، نباشــیم.
ایــن مقــام مســئول بــه اهمیــت مدیریــت مصرف بــرق در تابســتان 
پیــش رو، تاکیــد کــرد و گفــت: بــا توجــه بــه کمبــود تولیــد بــرق 
توســط نیــروگاه هــای برقابــی، تابســتان امســال نیازمنــد اقداماتــی 
ــار مــی باشــیم   ــرای گــذر از پیــک ب ــر ب ــه و هوشــمندانه ت مدبران
ــنل  ــی پرس ــکاری تمام ــری و هم ــاش، همفک ــا ت ــم ب ــن مه و ای

شــرکت، محقــق مــی گــردد.
ــرق در  ــرف ب ــت مص ــرای مدیری ــه ب ــورت گرفت ــات ص وی اقدام
بخــش اداری را برشــمرد و گفــت: نصــب کنتــور هوشــمند و پایــش 
میــزان مصــرف بــا کمــک بســیج ادارات، انجــام بازدیدهــای میدانی 
ــتور  ــا دس ــرد ادارات ب ــش عملک ــتانداری، پای ــی اس ــط بازرس توس
اســتاندار و بــه مــدار آوردن دیــزل ژنراتورهــای اضطــراری دســتگاه 
ــه در بخــش اداری در  ــی اســت ک ــه اقدامات ــی از جمل ــای اجرای ه

حــال انجــام مــی باشــد.
وی افــزود: تاکنــون بیــش از ۱7۰۰ 
ــای  ــپ ه ــرای پم ــمند ب ــور هوش کنت
کشــاورزی نصــب گردیــده و ۲۲۰۰ 
کنتــور هوشــمند دیگــر نیــز در حــال 

ــرای  ــی ب دریافــت و نصــب مــی باشــند کــه ظرفیــت بســیار خوب
ــه وجــود آورده اســت و خوشــبختانه در بخــش  قطــع از راه دور ب
ــی بهــره منــد اســت مشــترکین  کشــاورزی کــه از پتانســیل باالی

ــد . ــن شــرکت دارن ــا ای ــای الزم را ب ــکاری ه هم
ــت  ــه ظرفی ــم از هم ــر بتوانی ــرد: اگ ــان ک ــا خاطرنش ــدوی نی مه
هــای بخــش اداری و کشــاورزی اســتفاده کنیــم دیگــر نیــازی بــه 

ــای اضطــراری نمــی باشــیم. ــر و خاموشــی ه خاموشــی معاب
ایــن مقــام مســئول ضمــن ابــراز رضایــت از اقدامــات انجــام شــده 

در خصــوص فرهنــگ ســازی بخــش هــای خانگــی و تجــاری بیــان 
نمــود: خوشــبختانه در بخــش خانگــی و تجــاری، روابــط عمومــی 
ــانی،  ــاع رس ــه اط ــته ای در زمین ــی شایس ــای فرهنگ ــت ه فعالی
ــاق  ــدازی ات ــا راه ان ــرکت ب ــر آن، ش ــاوه ب ــت و ع ــام داده اس انج
پایــش توانســته ارتبــاط موثــری بــا مشــترکین برقــرار کنــد 
بــه طــوری کــه پرســنل ایــن اتــاق بعــد از پایــش مصــرف 
ــاط،  ــاد ارتب ــا ایج ــایی و ب ــرف را شناس ــر مص ــترکین پ ــرق، مش ب

ــد. ــی نماین ــه م ــان ارائ ــه ایش ــای الزم را ب راهکاره

اب حضور انطر عالیه رشکت توانیر:

برگزاری جلسه نظارت عالیه 
کنرتل پیک اتبستانه

کـرونا رحم نمی کندکـرونا رحم نمی کند
عادت کنیم دستمان را به سمت بینی ، دهان و چشم نبریم
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گفتی به همه به فکر االن باشید دیروز گذشته است و فردا مبهم   

                                                    حکیم ابوالقاسم فردوسی
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ــتاد اقتصــاد دانشــگاه  ــکیبایی اس ــا  ش ــر علیرض  دکت
شــهید باهنــر کرمــان بــا توجــه بــه انتقــادات فزآینده 
در خصــوص قیمــت گــذاری هــای دســتوری خــودرو 
ــه  ــازار خــودرو ب گفــت : در چنــد ســال گذشــته درب
ــودرو  ــف واردات خ ــرخ ارز و توق ــانات ن ــل نوس دلی
ــد  ــه تولی ــک ب ــا کم ــه م ــی ک ــا نگاه ــن ب و همچنی
ــتیم ،  ــر داش ــد نظ ــی را م ــت داخل ــی و صنع داخل
مــدل هــای دســتوری بــرای قیمــت گــذاری خــودرو 

انجــام شــده اســت. 
ــد  ــی در بلن ــتوری و نظارت ــای دس ــدل ه ــا  م قطع
ــچ  ــد هی ــد و تایی ــورد تاکی ــدت م ــان م ــدت و می م
ــی  ــدل  یعن ــن م ــت . ای ــادی نیس ــناس اقتص کارش

ــان داده  ــودش را نش ــدی خ ــتوری ناکارآم ــدل دس م
اســت و  هــم توزیــع رانــت مــی کننــد و هــم ســرمایه 
هــای کشــور را منجمــد مــی کننــد و از چرخــه 
اقتصــادی خــارج مــی کننــد و یــک نــوع کنــز 

ــد.  ــی آین ــاب در م ــه حس ــرمایه ب س
 حــال بــا توجــه بــه کــم شــدن  فشــارهای  تحریمــی 
امــکان واردات مدیریــت شــده خــودرو در کنــار آزاد 

ــن  ــذاری ای ــودرو و واگ ــذاری خ ــت گ ــازی قیم س
ــازار و  ــای ب ــت نیروه ــه دس ــا ب ــری ه ــم گی تصمی
خودروســازان و متقاضیــان خــوردو منطقــی اســت و 

ــم.  ــه کنی ــن را توصی ــم ای ــی توانی ــا م م
وی افــزود : در ایــن خصــوص مدیریــت بــازار خــودرو 
ــه خــود خودروســازان واگــذار شــود و دولــت  بایــد ب
بــا تعــادل بخشــیدن بــه بــازار از طریــق واردات 

ــازاری  ــم ب ــه تنظی ــودرو وظیف ــده خ ــت ش مدیری
ــذاری  ــت گ ــرد ، قیم ــده بگی ــه عه ــودش را ب خ
ــان و  ــازان و متقاضی ــود خودروس ــط خ ــد توس بای
مشــتریان انجــام شــود و از تبدیــل مجــدد خــودرو 
ــازی و در  ــورس ب ــرمایه ای و ب ــک کاالی س ــه ی ب
ــور  ــی کش ــع مال ــردن مناب ــد ک ــت از منجم نهای

ــود. ــری ش جلوگی

دکرتشکیبایی استاداقتصاد دانشگاه هشید ابهرن کرمان  در خصوص قیمت گذاری دستوری خودرو به خربنگار هفتواد گفت : 

قیمت گذاری دستوری مورد اتیید هیچ کارشنایس نیست 

بیــش از یــک ســال از شــهادت ســردار دلهــا حــاج قاســم ســلیمانی 
و آرام گرفتــن ایشــان در دیــار کریمــان میگــذرد. در حالــی کــه بعــد 
از رفتــن ســردار حتــی دنیــا هــم لحظــه ای روی آرامــش و آســایش 
را ندیــد و هــر روز درگیــر ویــروس منحــوس کرونــا بــود و قرنطینــه 
جــزء جــدا نشــدنی بــرای مهــار ایــن ویرویــس بــود، مــا در کرمــان 
میزبــان تعــداد زیــادی زائــر از شــهر هــا و حتــی کشــورهای مختلــف 
بودیــم. آری مــا ســردار ســرافراز اســام را از دســت دادیــم و ایشــان 
ــع شــهادت  ــه درجــه رفی ــه ی خــود رســیدند و ب ــه  آرزوی دیرین ب
ــان راه حــاج قاســم نبــود. شــهادت  ــد و امــا شــهادت پای ــل آمدن نائ
ســردار بــرای مــا بجامانــدگان مصــادف شــد بــا شــروِع مکتــب حــاج 
قاســم آن هــم نــه تنهــا در ایــران بلکــه در تمــام نقاطــی از دنیــا کــه 

انســانیت معنــا و مفهــوم دارد. 
ــری در  ــت بخی ــادن در آن جــز ســعادت و عاقب ــا نه ــه پ ــی ک مکتب
ــن  ــروع ای ــا ش ــم ب ــم بدانی ــال میخواهی ــت. ح ــد داش ــش نخواه پی
ــم در  ــاج قاس ــده ی ح ــا ش ــاً اِرب ــم اِرب ــن جس ــب و آرام گرفت مکت
کرمــان، شــهرمان چقــدر خــود را بــرای پذیرایــی از زوار ایــن شــهید 

ــرده اســت؟! ــاده ک ــوار آم بزرگ
آیا این وضعیت کنونی  مناسب زوار است؟

یقینا میتوان گفت؛ نه مناسب نیست.

ــارم  ــهر چه ــه ش ــل ب ــان را تبدی ــلیمانی کرم ــردار س ــهادت س  ش
ــی  ــات رویاروی ــات و خدم ــا امکان ــت . آی ــرده اس ــران ک ــی ای زیارت
ــه در  ــی ک ــت؟ هنگام ــده اس ــه ش ــر گرفت ــوع در نظ ــن موض ــا ای  ب
ــان  ــه پای ــا ب ــروس منحــوس کرون ــک، ان شــاءا... وی ــده ی نزدی آین
ــارج  ــی خ ــران و حت ــف ای ــاط مختل ــادی از نق ــت زی ــد، جمعی برس
از ایــران بــرای زیــارت ســردار دلهــا راهــی کرمــان میشــوند و ایــن 
ــن  ــرای زواِر ای ــات ب ــری امکان ــک س ــاد ی ــی و ایج ــد آمادگ نیازمن
ــرای  شــهید بزرگــوار میباشــد.خدمات مختلــف فرهنگــی، رفاهــی ب

ــه شــود. ــد در نظــر گرفت ــش زوار بای آســایش و آرام
ــر  ــم ب ــا وجــود شــرایط حاک ــه مراســمات خــاص ب ــون ک ــم اکن ه
جامعــه )کرونــا و قرنطینــه ی آن( برگــزار میشــود و بیشــترین 
ــهدا  ــزار ش ــه گل ــه ب ــتند ک ــان هس ــهریان خودم ــت همش  جمعی
مــی آینــد، بــه ســختی میتوانیــم جایــی بــرای پــارک خــودرو پیــدا 
کنیــم و بــه زیــارت گلــزار شــهدا و آرامــگاه ســرداِر شــهید برویــم .بــا 
توجــه بــه وضــع شــیب این مــکان بــوی لنــت ماشــین در مراســمات 
خــاص بــوی جدانشــدنی از اینجاســت و ایــن حتمــا بــه خــودرو هــا 
آســیب هایــی وارد میکنــد. آیــا تدبیــری اندیشــیده شــده اســت کــه 
بعــد از پایــان کرونــا ایــن موضــوع چگونــه کنتــرل میشــود یــا ایــن 
موضــوع نیــز بــه بعــد از کرونــا موکــول شــده اســت! بنظــر مــی آیــد 

هــر چــه ســریعتر بایــد اقــدام کــرد. 
بــه عنــوان یــک شــهروند دغدغــه منــد ، بــا نگاهــی کلــی بــه ایــن 
ــان کنــم  ــی شــده ام کــه الزم میبینــم بی ــاز های مــکان متوجــه نی
ــارِک وســایِل نقلیــه و ایجــاد پارکینــگ هــای  .ســاماندهِی مــکاِن پ

طبقاتــی و مســطح بــرای اســتفاده در اینجــا از جملــه واجبــات اســت. 
ــل  ــل و نق ــرویس حم ــن س ــر گرفت ــا در نظ ــم ب ــی میتوانی از طرف
ــن مــکان تعــداد خودروهــای  ــرای ای عمومــی در روز هــای خــاص ب
ــر  ــتفاده ت ــل اس ــی قاب ــانیم و محیط ــل برس ــه حداق ــخصی  را ب ش
داشــته باشــیم . از جملــه نیــاز هــای دیگــر ایــن مــکان اقامتــگاه هــا 
و اســتراحتگاه هــای چنــد منظــوره اســت کــه در مراســمات خــاِص 
طــول ســال بتوانــد پذیــرای زوار گرامــی از سراســر ایــن مــرز و بــام 

باشــد.
ــد  ــم میباش ــاج قاس ــِب ح ــِگ مکت ــر فرهن ــم ِ دیگ ــئله ِی مه مس
ــت؟دیار  ــه اس ــرار گرفت ــتور کار ق ــزان در دس ــه می ــوع چ ــن موض ای
ــب حــاج قاســم همــراه  ــا فرهنــگ مکت ــدر خــود را ب ــان چق کریمی
ــه  ــاری ب ــی، تج ــای فرهنگ ــد مکانه ــی آی ــر م ــت بنظ ــرده اس ک
 ســرعت بایــد احــداث و احیــا شــوند زواری کــه بــه کرمــان 
مــی آینــد هــم فرهنــگ کرمــان و هــم ســوغات کرمــان را بــا خــود 

بــه همــراه ببرنــد. 
ــکان  ــن م ــرای حــل مشــکات ای ب
همتــی  و  همــکاری  بــه  نیــاز 
دســته جمعــی از ســوی مســئولین 
شــهرمان داریــم، دســت بــه دســت 
ــرای  ــر ب ــی بهت ــد و مکان ــم دهن ه
ــد. اســتفاده شــهروندان ایجــاد کنن

ان شــاءا... ایــن مهــم بــه زودی زود 
بــه ســرانجام برســد.

محمدعلی سعادتی )دانشجوی دکتری مدیریت(:

فراهم آوردن زیر ساخت های مناسب زائرین سردار دلها

فکر زمستونت باش
قاضی نموده ام کاه خود را   

دادم به نامه ام نگاه خود را   
سفیدی در پرونده ام ندیدم   

آهی ز حسرت از دلم کشیدم   
چشم دلم به ِکشته ی خود افتاد   

دیدم که ِکشته ام به زندگی )باد(   
مزرعه ی آخرتم در خزان   

نتیحه ی حاصل عمرم زیان   
نکاشته ام توشه ای از صالحات   

که پیش قاضی بی دفاعم و مات   
جیک جیک مستونم چو آمد به یاد   

غرور بود و فکر زمستون نداد   
دیدم بقا را به فنا داده ام   

بر بام یک ویرانه ایستاده ام   
آتش به پیش رو در انتظارم   

بر دفع آن وسیله ای ندارم   
در اوج نا امیدی و فاکت   

دادم بر آسمان دو دست حاجت   
توفیق )توبه( خواستم از کردگار   

خزانم از خدا بگردد بهار   
امید به آنکه آفریده ما را   

نشان دهد بعد از با )دوا( را   
یعنی بکن فکر زمستان خود   

تن را مبین تو بهتر از جان خود   
تن را به فرمان )روان( بیاور   

عاقبتت را تو ببین برابر   
دنیا )پل( است و خانه بر پل مساز   

بسوی قبله ی تکامل بتاز   
بکن تفکر به مسیر و راهت   

بده طهارت به دل و نگاهت   
چه هستی و که هستی و کجایی؟   

بر سفره و در منظر خدایی   
گناه به منظر خدا روا نیست   

که نقطه ای از منظرش جدا نیست   
یعنی مکانی بی خدا نبینی   

با ضابط پرونده همنشینی   
جایی در عالم تو مبین بر گناه   

بیفکند گنه بشر را به چاه   
گل گفتی و تو گل نوشتی )نقاش(   

به فکر فردا و زمستونت باش  
به آنچه گفته ای بیاور عمل   

پرونده ای طاهر ببر در بغل  
دل و زبان و دست طاهر بیار  

تا بکنی به نامه ات افتخار  

غالمحسین رضایی - نقاش

شعرشعر  هفتوادهفتواد

*میخواهی شرمنده ام کنی ؟!

ســاعت ده یــازده بــود کــه آمــد و الی 
ــفره را  ــود. س ــن ب ــر از ش ــش پ موهای
انداختــم گفتــم : »تــا تــو شــروع کنــی 
مــن لیــا رو بخوابونــم «. گفــت : » نــه 

صبــر میکنــم بــا هــم بخوریــم «... 
ــفره  ــار س ــدم کن ــتم دی ــی برگش وقت
پوتیــن  داشــتم   .... بــرده  خوابــش 

هایــش را در مــی آوردم کــه بیــدار شــد....
گفت:»می خوای شرمنده ام کنی؟ « گفتم : »خسته ای.«

گفت:»نه تازه می خوام با هم شام بخوریم« ... .
راوی : همسر سردار شهید مهدی زین الدین

یاد یارانیاد یاران

قدمت ایران
ایــران کشــوری ُکهــن و از قدمــت خوبــی مثــل چیــن و هنــد 
و مصــر برخــوردار اســت  ، در قرنهــای گذشــته قســمت هایــی 
ــم  ــای مه ــی از کاره ــاً یک ــت ، ضمن ــده اس ــدا ش ــران ج از ای
یعقــوب لیــث صفــاری حفــظ زبــان فارســی اســت، بــا اینکــه در 
آن زمــان ملــت بــه زبــان عربــی صحبــت مــی کردنــد یعقــوب 
لیــث بــه زبــان فارســی تکلــم مــی کــرد و ایــن عمــل او باعــث 
شــد کــه زبــان پارســی در ایــران از بیــن نــرود، یعقــول لیــث به 
رســوم و آداب ایرانــی عاقــه زیــادی داشــت و بــه زبــان پارســی 
ــا زبــان  شــعر مــی گفــت و مــردم را تشــویق مــی کــرد کــه ب
ــدگاری  ــن کار یعقــوب باعــث مان ــد و ای پارســی ســخن بگوین

زبــان پارســی شــد.
» حمزه فریفته «

خط نیروگاه شهید سپهبد سلیمانی 
ارگ بم برقدار شد

ــرای اولیــن  ــم ب خــط نیــروگاه شــهید ســپهبد ســلیمانی- ارگ ب
بــار بــا ولتــاژ 400 کیلوولــت  برقــدار گردیــد و بارگیــری از ترانــس 

هــای 400/132 کیلوولــت ارگ بــم انجــام شــد.
ــل  ــه نق ــان ب ــه ای کرم ــرق منطق ــرکت ب ــی ش ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــه ای  ــرق منطق ــرکت ب ــین ش ــاش  مهندس ــا ت ــال، ب ــی انتق ــر فن از دفت
ــرو،  ــا نی ــرکت بوتی ــعه و ش ــرح و توس ــکار ط ــای پیمان ــرکت ه ــان، ش کرم
ــا  ــار ب ــن ب ــرای اولی ــم ب ــلیمانی- ارگ ب ــپهبد س ــهید س ــروگاه ش ــط نی خ
ولتــاژ 400 کیلوولــت  برقــدار گردیــد و بارگیــری از ترانــس هــای 400/132 

ــد. ــام ش ــم انج ــت ارگ ب کیلوول

بــر اســاس ایــن گــزارش، درمــدار آمــدن ایــن ترانســها باعــث شــد پســتهای 
فــوق توزیــع ناحیــه بــم بــرای اولیــن بــار از ســمت دو پســت انتقــال تغذیــه 
ــه و  ــن ناحی ــاژی درای ــکات ولت ــش مش ــث کاه ــر باع ــن ام ــه ای ــوند ک ش
ــا  ــرژی شــرق اســتان  مــی گردد.همچنیــن ب امنیــت بیشــتری درتامیــن ان
اتصــال خــط400 کیلوولــت نبــوت بــه ایــن پســت بــرای اولیــن بــار شــبکه 
ــر  ــه یکدیگ ــتان ب ــتان و بلوچس ــان و سیس ــتان کرم ــت دو اس 400 کیلوول
ــران  ــداری بیشــتر شــبکه در  ناحیــه جنــوب شــرقی ای متصــل و باعــث پای

خواهــد شــد.

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

پست 132  کیلوولت ریگان
برقدار شد

عملیــات احــداث پســت 132 بــه 20 کیلوولــت شهرســتان ریــگان 
بــا اعتبــاری بالــغ بــر 600 میلیــارد ریــال بــه پایــان رســید و ایــن 

پســت برقــدار شــد.

بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت بــرق منطقــه ای کرمــان مجــری پســت 
ریــگان ضمــن اعــام ایــن خبــر گفــت: ایــن پــروژه دارای 2 فیــدر خــط 132 
کیلوولــت قابــل توســعه بــه 4 فیــدر، 2 فیــدر ترانــس132 بــه کیلوولــت هــر 
یــک بــه قــدرت 50مگاولــت آمپــر و جمعــاً 100 مگاولــت آمپــر و  16 فیــدر 
خروجــی 20 کیلوولــت قابــل توســعه تــا 20 فیــدر خروجــی 20 کیلوولــت 

جهــت تغذیــه بارهــای خانگــی و کشــاورزی منطقــه اســت.
ــح  ــت تصری ــن پس ــداث ای ــت اح ــوص اهمی ــژاد در خص ــی ن ــین صادق حس
ــاً از طریــق خطــوط  ــا کنــون تغذیــه بــرق شهرســتان ریــگان صرف کــرد:  ت
ــاد انجــام  ــت محمدآب ــه 20 کیلوول ــت منشــعب از پســت 132 ب 20 کیلوول
ــتان  ــور از شهرس ــت مذک ــافت پس ــد مس ــل بع ــه دلی ــه ب ــت ک ــی گرف م
ــه  ــرق تحویــل شــده ب ــع آن موجــب افــت شــدید ولتــاژ در ب ــگان و تواب ری

ــوده اســت.  مشــترکین ب
ــاژ و  ــت ولت ــکل اف ــع مش ــن رف ــت ضم ــن پس ــداث ای ــا اح ــزود:  ب وی اف
ــگان  ــتهای ری ــگ پس ــراری رین ــا  برق ــترکین ب ــی مش ــاژ مصرف ــاح ولت اص
- محمدآبــاد - رســتم آبــاد اطمینــان شــبکه فــوق توزیــع در ایــن مناطــق 
بهبــود قابــل توجــه ای خواهــد یافــت و همچنیــن بــا بهــره بــرداری از ایــن 
ــا 10 ســال  ــل ت پســت امــکان تامیــن بارهــای کشــاورزی و صنعتــی حداق

آینــده مرتفــع خواهــد شــد.

اخبار رشکت برق منطقه ای کرمان 

مدیرکل کمیته امداد استان کرمان خبر داد؛

تهیه 1۵00 بسته معیشتی
 توسط کارکنان کمیته 

امداد امام )ره( استان کرمان
صادقــی گفــت: 1500 بســته معیشــتی توســط کارکنــان کمیتــه امــداد امــام )ره( اســتان کرمــان بــه 

ارزش ریالــی هــر بســته 2 میلیــون ریــال و در مجمــوع 
ــع  ــدان توزی ــن نیازمن ــه و بی ــان تهی ــون توم 300 میلی

شــد.
یحیــی صادقــی مدیــرکل کمیتــه امــداد اســتان کرمــان 
ــا بیــان اینکــه 4۸ هــزار  ــه ب در رزمایــش کمــک مومنان
ــط  ــال توس ــان امس ــاه رمض ــتی در م ــبد معیش ۹30 س
ــا را  ــا آنه ــده و م ــداد ش ــه ام ــل کمیت ــن تحوی خیری
ــتی  ــته معیش ــرد: 1500 بس ــار ک ــم، اظه ــع کردی توزی
توســط کارکنــان کمیتــه امــداد امــام )ره( جهــت 
خانــواده هــای تحــت حمایــت تهیــه و تامیــن گردیــده 
کــه در ســه منطقــه جبالبــارز، مردهــک و بلــوک توزیــع 
ــط  ــز توس ــا نی ــته ه ــن بس ــل ای ــه حم ــد ک ــد ش خواه
ــر  ــی ه ــت. وی ارزش ریال ــد گرف ــورت خواه ــش ص ارت

بســته را دو میلیــون ریــال  و در مجمــوع 300 میلیــون تومــان عنــوان کــرد و گفــت: ایــن بســته هــا 
شــامل دو عــدد ماکارونــی، دو بســته شــکر، روغــن مایــع، حبوبــات، رب گوجــه و برنــج مــی باشــد.
مدیــرکل کمیتــه امــداد اســتان کرمــان افــزود: از مــاه رمضــان ســال گذشــته 3۷0 آشــپزخانه مهدوی 
در اســتان کرمــان فعــال شــده و فقــط در مــاه رمضــان امســال تــا روز گذشــته یــک میلیــون 321 
هــزار پــرس غــذای گــرم بــه ارزش 40 میلیــارد تومــان در بیــن خانــواده هــای محــروم توزیــع کردنــد.

امیر غالمعلیان:تا زمانی که حتی یک نیازمند در استان وجود نداشته باشد 
در خدمت مردم هستیم

ــا  ــان اینکــه همــکاری ب ــا بی ــن ب ــوب شــرق کشــور همچنی ــرارگاه جن ــده ق ــان فرمان ــر غامعلی امی
نهــادی همچــون کمیتــه امــداد را یــک وظیفــه شــرعی مــی دانیــم، اذعــان کــرد: علیرغــم اینکــه 
کشــوری سراســر از نعمــات الهــی داریــم و بــا توجــه بــه محرومیــت هایــی کــه وجــود دارد وظیفــه 

ــا کمیتــه امــداد کــه یــک نفــس مقــدس اســت همــکاری کنیــم. داریــم کــه ب
وی گفــت: ارتــش ایــن افتخــار را دارد کــه در تمــام ماموریتهــا بــا  تمامــی امکاناتــی کــه در اختیــار 

دارد در اختیــار مــردم قــرار دهــد.
فرمانــده قــرارگاه جنــوب شــرق کشــور افــزود: مــا همیــن بــس کــه مــدال افتخــار را از نایــب امــام 
زمــان )ع( در عصــر حاضــر دریافــت مــی کنیــم امــروز کمــک بــه نیازمنــدان و درگیــران بــا کرونــا 
ــن افتخــار را  ــا ای ــن مســیر گام برداشــت و م ــا در ای ــد ت ــی خواه ــه ســعادت م افتخــاری اســت ک
داریــم بــدون ادعــا تمــام ظرفیتهــا در اختیــار کمیتــه امــداد قــرار دهیــم. امیــر غامعلیــان عنــوان 
کــرد: ارتــش جمهــوری اســامی در دورانــی کــه حضــرت آقــا مواســات را اعــام کردنــد صــرف نظــر 
از قــرارگاه هــا و موسســات و ngo هــا تمــام ظرفیتهــای لجســتیکی در اختیــار مــردم قــرار دادیــم.

توزیع ۶۰ پرس غذای گرم بین مناطق محروم، صعب العبور و مرزی
وی همچنیــن از توزیــع 60 هــزار پــرس غــذای گــرم در بیــن مناطــق محــروم، دورافتــاده، صعــب 

العبــور و  مــرزی همچــون میــره جــاوه، سیســتان بلوچســتان و هرمــزگان خبــر داد.
ــک محــروم در  ــی ی ــه حت ــی ک ــا زمان ــرد: ت ــوب شــرق کشــور خاطرنشــان ک ــرارگاه جن ــده ق فرمان

ــردم و کشــور هســتیم. ــت م ــته باشــد در خدم ــود نداش ــتان وج اس

ــر بیمــه  ــا مدی ــاس صــادق زاده در نشســتی ب عب
ــد  ــوص رون ــان درخص ــایر کرم ــتاییان و عش روس
ــی  ــه ای برخ ــش بیم ــدان پوش ــکل فق ــع مش رف
ــت  ــه اهمی ــا اشــاره ب ــان بهزیســتی، ب از مددجوی
دســتگاه های  همــه ی  وهم افزایــی  همــکاری 
اجرایــی و مســئولین تاثیرگــذار در رفــع مشــکات 

دارای  افــراد  بــرای  موجــود  تنگناهــای  و 
بیــان  جامعــه،  کم برخــوردار  و  محدویــت 
کــرد: »بــا گســتراندن چتــر حمایتــی سیســتم 
بیمــه ای بــرای همــه ی اقشــار جامعــه گام 
ــاه  ــا ســطح  رف ــرای ارتق ــدگاری ب ــر و مان موث
و ســامت اجتماعــی برداشــته خواهــد شــد«.
خدمت دهــی  بــه  توجــه  »بــا  افــزود:  وی 
ــراد دارای  ــری از اف ــع کثی ــه جم ــتی ب بهزیس
ــایر  ــوار و س ــت خان ــان سرپرس ــت، زن معلولی
ــه  ــا اســتفاده از امــکان ب اقشــار آســیب پذیر ب
ــوق و  ــده ناشــی از اجــرای طــرح ف وجــود آم
حمایــت ارزشــمند دســتگاه های نظارتــی و 
ــود  ــم ب ــادر خواهی ــس ق ــن پ ــذار از ای قانون گ
بــا کمتریــن بــار مالــی و مشــارکت و همــکاری 
مســتقیم مددجویــان، زمینــه ی توانمندســازی 
ــان را  ــکات آن ــای از مش ــش عمده ــع بخ و رف

ــم«. ــم آوری فراه
اســتان  عشــایر  و  روســتاییان  بیمــه  مدیــر 
ــدد  ــل متع ــه دالی ــرد: »ب ــار ک ــز اظه ــان نی کرم

ــی  ــه بحــث بیمــه ی اجتماع ســال های گذشــته ب
ــت و  ــده اس ــی ش ــایر بی توجه ــتاییان و عش روس
تمــام تــاش مــا در ســال های اخیــر معطــوف بــه 
فرهنگ ســازی در مــورد ایــن بیمــه و مزایــای آن 
خصوصــا بــرای روســتاییان و عشــایر و کشــاورزان 

ــوده اســت«. ب
ــدوق،  ــن صن ــه در ای ــان این ک ــا بی ــری ب میرجعف
ــه عنــوان کارفرمــا دو ســوم حــق بیمــه  ــت ب دول
درصــد،   10 درصــد   15 مجمــوع  از  ســالیانه، 
مطالعــات  »بــا  گفــت:  می کنــد،  پرداخــت  را 
ــتی  ــرای بهزیس ــه ب ــهمیه ای ک ــده و س ــام ش انج
حــق  درصــد  پنــج  شــده  گرفتــه  نظــر  در 
ــورت  ــه ص ــش ب ــت پوش ــان تح ــه ی مددجوی بیم
بدیــن صــورت  دریافــت خواهدشــد،   پلکانــی 
ــک  ــال اول ی ــده در س ــه ش ــوی بیم ــه مددج ک
ــال دوم دو درصــد  ــج درصــد، در س درصــد از پن
ــغ  ــه مبل ــج درصــد ک ــر پن ــال پنجــم، ه ــا س و ت
پرداخــت  بیمه شــده  توســط  اســت،  اندکــی 

ــد. ــد ش خواه

 مدیرکل بهزیستی استان کرمان: 

مددجویان بهزیستی کرمان 
 تحت پوشش بیمه روستایی قرار می گیرند 

ــه  ــویم ک ــی ش ــه م ــم متوج ــر بزنی ــه س ــان ک ــهر کرم ــای ش ــان ه ــه خیاب ب
ــازمان  ــی س ــت؛ موضوع ــده اس ــور ش ــا محص ــه ه ــان چال ــان در می آسفالتش

ــد. ــی کنن ــا م ــی را در آن ایف ــش مهم ــان نق ــات رس ــای خدم ه
بــه گــزارش راه آرمــان؛ تنهــا کافــی اســت کــه از یــک نقطــه ی شــهر بــه نقطــه ای دیگــر 
ــد،  ــر بگیری ــاد را در نظ ــان جه ــمت خیاب ــه س ــال ب ــار راه اقب ــا چه ــد ، مث ــت کنی حرک
چیــزی کــه بیــش از همــه بــه چشــم مــی آیــد ترمــز مــداوم اتومبیــل هایــی اســت کــه 
قــرار اســت از چهــل تیکــه هــای خیابــان جهــاد عبــور کننــد حــال ایــن را اضافــه کنیــد 
بــه ســرعت گیرهایــی کــه یکــی پــس از دیگــری جلــوه مــی کننــد و چــراغ قرمــز هایــی 

کــه قــرار اســت راننــده را بــه انتظــار بنشــانند البتــه بــه اضافــه ی ترافیــک در شــهر ...
ــای  ــرعت گیره ــا س ــی ی ــب و ناگهان ــب و غری ــای عجی ــه ه ــه، چال ــه تک ــفالت تک آس
غیراســتاندارد و بــدون عائــم هشــدار دهنــده همــه دســت بــه دســت هــم داده تــا روح و 
روان شــهروندان تحــت تاثیــر قــرار مــی گیــرد ضمــن ایــن کــه نگرانــی از خــراب شــدن 
ــن وضعیــت در کوچــه پــس کوچــه  ــه ای ــرد البت ــز آرامــش راننــده را مــی گی ماشــین نی

ــود. ــر خواهــد ب ــی ت هــای شــهر بســی بحران
راننده تاکسی: 

آسفالت خیابان اگر درست نباشد، خودرو  زودتر خراب می شود
حســین ابراهیمــی یکــی از راننــدگان تاکســی خــط احمدی-دانشــگاه آزاد اســت، او کــه 
گــرد ســفیدی بــر موهایــش نشســته بــود، بنظــر مــی رســید ســال هــا اســت کــه در ایــن 
ــه همیــن موضــوع اشــاره  ــز ب خــط رانندگــی مــی کنــد. حســین در ابتــدای کامــش نی
کــرد، او گفــت: بیــش از بیســت و پنــج ســال اســت کــه در مســیر چهــار راه احمــدی تــا 

دانشــگاه آزاد رانندگــی مــی کنــم.
ایــن راننــده تاکســی ادامــه داد: ترافیــک و چالــه هــای مســیر رانندگــی نــه تنهــا بــرای مــن 
بلکــه بــرای ســایر همکارانــم هــم معضــل بزرگــی اســت اصــا یکــی از چالــش هــای کار مــا 

آســفالت خیابــان های شــهرمان اســت.
ــان و  ــرای یــک راننــده یعنــی محیــط کار، آســفالت خیاب ــان ب حســین تاکیــد کــرد: خیاب
ماشــین دو ابــزار و امکانــات کار مــا هســتند کــه بــه هــم وابســته انــد یعنــی اگــر آســفالت 

درســت نباشــد ماشــین زود تــر خــراب مــی شــود.
او در حالــی کــه ســرش را تــکان مــی داد، افــزود: در خیابــان هــای شــهر کرمــان یــک روز 
مســیر را مــی بندنــد و آســفالت مــی کننــد، روز دیگــر بخاطــر حفــر فاضــاب مســیر بســته 
مــی شــود و بعــد از آن خیابــان چهــل تیکــه مــی شــود، خاصــه آن کــه هــر روز بــه بهانــه 

ای مســیر رفــت و آمــد بســته و آســفالت خیابــان کنــده مــی شــود.
ایــن راننــده تاکســی عنــوان کــرد: از هــر راننــده تاکســی دیگــری کــه بپرســی بــدون شــک 
مــی گویــد کــه ایــن کار شــهرداری چیــزی جــز بــاال رفتــن اســتهاک بــرای راننده نیســت.
حســین بــا بیــان ایــن کــه هزینــه ی خریــد الســتیک بســیار بــاال رفتــه، ادامــه داد: بیش از 
نیمــی از تــاش شــبانه روزی مــن، صــرف بنزیــن و خریــد الســتیک و زیــر بنــدی ماشــین 

مــی شــود و ایــن فقــط بخاطــر آســفالت نامناســب شــهر اســت.
یک شهروند کرمانی:

شهرداری اول آسفالت و بعد شروع به حفر کانال می کند
البتــه تنهــا حســین ایــن راننــده ی کهنــه کار کرمانــی نبــود کــه از شــرایط آســفالت معابــر 
کرمــان ناراضــی بــود بلکــه در گفتگــو بــا برخــی از شــهروندان کرمانــی نیــز نارضایتــی از 
ایــن موضــوع کامــا مشــهود بــود از جملــه محمدعلــی علیــدادی یکــی از جوانــان شــهر 
ــگار مــا گفت:کرمــان مرکــز پهناورتریــن اســتان کشــور اســت و  ــه خبرن در ایــن رابطــه ب
ــهروندان  ــهر و حــق ش ــن ش ــا، شایســته ی ای ــان ه ــفالت خیاب ــفبار آس ــرایط اس ــن ش ای

کرمانــی نیســت.
ــه الســتیک اتومبیــل اش بیــان کــرد: هزینــه ی خریــد  ــا اشــاره ب ایــن جــوان کرمانــی ب
الســتیک اتومبیــل و درســت کــردن زیــر بنــدی آن بســیار بــاال اســت، مگــر مــا جوانــان 

چقــدر درآمــد داریــم کــه بتوانیــم هــر چنــد مــدت یکبــار در ایــن خصــوص هزینــه کنیــم.
ــک پارچــه وجــود  ــا آســفالت ی ــان ب ــان یــک خیاب ــان کــرد: در شــهر کرم ــی بی محمدعل
ــد  ــد و بع ــی کن ــاب، گاز و .. را نم ــه فاض ــوط ب ــای مرب ــال ه ــهرداری اول کان ــدارد، ش ن

ــد. ــی کن ــال م ــر کان ــه حف ــروع ب ــد از آن ش ــفالت و بع ــه اول آس ــد بلک ــفالت کن آس
 بیش از ۵۸ درصد در نظرسنجی کانال راه آرمان، 

آسفالت خیلی بد را انتخاب کردند
راه آرمــان چنــدی پیــش در کانــال خبــری خــود، طــی یــک نظــر ســنجی از مخاطبــان 
خــود خواســت کــه بــه آســفالت معابــر شــهر کرمــان از میــان گزینــه هــای خیلــی خــوب، 

خــوب، بــد و خیلــی بــد یکــی را انتخــاب کننــد.
جالــب اســت بدانیــد کــه مخاطبــان ایــن کانــال بیــش از 5۸ درصــد گزینــه ی خیلــی بــد 
را انتخــاب کردنــد و تنهــا 5 درصــد کیفیــت معابــر آســفالت شــهر کرمــان را خیلــی خــوب 
دانســتند. البتــه برخــی هــا نیــز اظهــار نظــر کردنــد و خواســتند تــا از شــهرداری ســوال 
شــود کــه چــرا معابــر شــهر کرمــان بعــد از اتمــام پــروژه هــا بایــد مــاه هــا و حتــی ســالها 

در انتظــار آســفالت بمانــد و البتــه بــا آســفالت بــی کیفیــت...
 پویش آسفالت” بخشی از عقب افتادگِی شهر کرمان 

در حوزۀ آسفالت معابر را برطرف کند 
مهــدی نیکویــی معــاون حمل ونقــل و امــور زیربنایــی شــهردار کرمــان در اســفندماه ســال 
گذشــته خبــر از اجــرای ” پویــش آســفالت” در کرمــان داد، بــه گفتــه ی او ایــن پویــش، 
ــر  ــد و ب ــر را برطــرف کن ــان در حــوزۀ آســفالت معاب بخشــی از عقب افتادگــِی شــهر کرم
ایــن اســاس آســفالت برخــی از معابــر شــهر در هــر پنــج منطقــۀ شــهری انجــام مــی شــود.
نیکویــی گفتــه بــود کــه در ایــن پویــش، قــرار اســت یــک میلیــون و ۸30 هــزار مترمربــع از 
معابــر شــهر آســفالت شــود تــا نازیبایــی و مشــکات ناشــی از آســفالت شــهر را رفــع کنیــم.

سازمان های خدمات رسان
 از عوامل اصلی از بین رفتن آسفالت شهر کرمان

یکــی از مســئوالن شــهرداری کــه خواســت نامــش فــاش نشــود در گفتگــو بــا خبرنــگار مــا 
ــه شــهرهای اطــراف  گفــت: متاســفانه شــهر کرمــان از لحــاظ خدمــات شــهری نســبت ب

بســیار پاییــن تــر اســت.
وی ادامــه داد: یکــی از دالیــل از بیــن رفتــن آســفالت شــهر بــه ســازمان هــای خدمــات 
ــرای مثــال سیســتم  ــر مــی گــردد ب ــرق، گاز، آب و فاضــاب شــهری ب رســان از جملــه ب
فاضــاب شــهری بعــد از ســالها اســت کــه در حــال اجــرا اســت و اکنــون دلیلــی بــرای از 

بیــن رفتــن یکپارچگــی آســفالت شــهر شــده اســت.
ــور  ــل و ام ــاون حمل ونق ــی مع ــدی نیکوی ــا مه ــان” ب ــه ” راه آرم ــت ک ــر اس ــل ذک قاب
زیربنایــی شــهردار کرمــان تمــاس هــای متعــددی گرفــت امــا متاســفانه ایشــان پاســخگو 

ــد. نبودن
 گزارش از : مهین نامجو

خیابان های کرمان، محصور در چاله ها؛ 

مصائب رانندگی بر آسفالت چهل تکه خیابان های کرمان



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

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

اسـت. اروپـا   CE MARK اسـتاندارد 
توجه به استخدام نیروهای بومی 

در شرکت بابک مس

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

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

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

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

محسـوب می شـود.

شرکت بابک مس ایرانیان 
چهارمین تولید کننده لوله مسی 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

اولویـت برنامـه هـای خـود قـرار داده اند.

خبرنگار : مرضیه قاضی زاده

مهندس میرزایی :

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

بـا روش هـای نویـن این کار عملی شـده اسـت . 

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

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

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

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

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

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

اسـتان کرمـان اعـالم کـرد.

از سوسنگرد تا بوکمال ـ بخش اول  یحیی صادقی، مدیرکل کمیته امداد استان کرمان :
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شـاهنامه  در  ای  افسـانه  ای  اسـطوره 
دارای  کـه  کارمانیـا  سـرزمین  از   فردوسـی 
ظالـم  حاکـم  بـا  دختـر   یـک  و  پسـر   هفـت 
دوره اشـکانیان کرمـان بـه مبـارزه پرداختـه، او 
را شکسـت مـی دهـد و قلعـه بـم)ارگ بـم( و قلعـه دختر کرمـان محل حکومـت هفتواد 
بـوده اسـت، امـا بـا روی کار آمـدن ساسـانیان در نبردهـای سـختی بـا اردشـیر بابـکان 
مغلـوب مـی شـود .  تولیـد ابریشـم در دوران  وی در جنـوب شـرق ایـران رونـق داشـته 

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

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

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

  منابع: شاهنامه فردوسی، لغت نامه دهخدا

هفتواد یعنی هچ؟

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

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

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

مکانیـزه شـامل تخفیـف  10 درصـد خواهـد بود.

مالک توسعه و پیشرفت استان 
واگذاری خدمات به بخش خصوصی 

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

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

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

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

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

سـازمان ثبـت احـوال اسـتعالم بگیرنـد. 
پایـه  بـر  بایسـت  مـی  خدمـات  انجـام  افـزود:  وی 
امنیـت کامـل و رازداری دفاتـر پیشـخوان صـورت 
پذیـرد و در صـورت هـر گونـه تخلف مسـئول دفتر 
و مدیـر فنـی آن دفتـر مسـئول بـوده و مـی بایسـت 
پاسـخگو باشـد. لـذا فراهـم آوردن اقدامـات امنیتی 
از جملـه دوربیـن مداربسـته، گاوصنـدوق و سـایر 
اقدامـات امنیتـی الزمـه دفاتـر پیشـخوان مـی باشـد.
و  مسـئول  کرمان،مدیـر  پیشـخوان  دفاتـر  رییـس 
و  کارمنـدان  جـزء  را  پیشـخوان  دفاتـر  کارکنـان 
خانـواده ثبـت احـوال دانسـت و از آنـان خواسـت 
تـا در رعایـت شـئونات اسـالمی و اخالقـی کوشـا 

باشـند.
» هدف از برون سپاری خدمات ثبت 

احوال، رضایت مندی و افزایش کیفیت 
خدمات رسانی «

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

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

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

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

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

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

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

گشـت.
خبرنگار : مرضیه قاضی زاده
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  رئیس جهاد کشاورزی شمال استان کرمان:

19 هزار هکتار اراضی کشاورزی 
به سیستم های آبیاری نوین 

مجهز می شوند

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

 . ند شو
عبـاس سـعیدی بـا اشـاره بـه تجهیـز 43 
کشـاورزی  اراضـی  از  هکتـار  هـزار 
اسـتان کرمـان به سیسـتم آبیـاری تحت 
فشـار از اول انقـالب تـا سـال 93 اظهار 
کـرد: طـی چهـار سـال اخیـر بیـش از 
ایـن  بـه  هـم  دیگـر  هکتـار  هـزار   20
سیسـتمهای آبیـاری مجهز شـده اسـت.
در  بحـران آب  امـروز  داد:  ادامـه  وی 
بایـد  اسـتان جـدی اسـت؛ کشـاورزان 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

. د شو

گزارش از : ساره نخعی فر

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

نویسنده: صدیقه انجم شعاع

سال دهم ـ شماره 348 ـ شنبه 25 اردیبهشت ماه 1400   ـ   2 شوال 1442 ـ  15 می   2021 ـ 4 صفحه ـ 1000 تومان
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به همت گل گهر و شورای فرهنگ عمومی شهرستان؛ به همت گل گهر و شورای فرهنگ عمومی شهرستان؛ 
نهمین دوره نهمین دوره طرح نسیم نهج البالغهطرح نسیم نهج البالغه  

به ایستگاه پایانی رسیدبه ایستگاه پایانی رسید
کـه  البالغـه  نهـج  نسـیم  طـرح  دوره  نهمیـن   
شهرسـتان  فرهنگ عمومـی  شـورای  توسـط 
گل گهـر  صنعتـی  و  معدنـی  شـرکت  مشـارکت  و 
بـر بالـغ  حضـور  بـا  رمضـان  مبـارک  مـاه   در 

برگـزاری  بـا  شـد،   برگـزار  شـرکت کننده  هـزار   7
داد. پایـان  خـود  کار  بـه  پایانـی  آزمـون 

شـرکت  الملـل  بیـن  امـور  و  روابط عمومـی  گـزارش  بـه 
نهمیـن  در  امسـال  کـه  مسـابقه  و  طـرح  ایـن  در  گل گهـر، 
سـال پیاپـی خـود برگـزار شـد، بـا کمـک 50 نفر از اسـاتید 
تالیـف جمعـی  البالغـه کـه  نهـج  روحانـی کتـاب درسـنامه 
از اسـاتید حـوزه علمیـه قـم و شـامل 16 درس بـا محتـوای 
خـود نهـج البالغـه و حکمـت هـای آن بـود؛ بـه عالقه مندان 

تدریـس شـد.
بـا توجـه بـه وضعیـت بیمـاری کرونا و عـدم امـکان برگزاری 
در  را  جلسـات  ایـن  اسـاتید؛  حضـوری،  آموزشـی  جلسـات 
بودنـد  داده  تشـکیل  مجـازی  فضـای  در  کـه  هایـی  گـروه 
بـه عالقه منـدان آمـوزش داده و سـواالت چهارگزینـه ای از 
محتـوای درسـنامه طراحـی و پـس از آن بـه سـواالت پاسـخ 

داده مـی شـد. 
دوره آموزشـی نسـیم نهـج البالغـه نهـم در طول مـاه مبارک 
مبـارک  مـاه   28 و   27 روزهـای  در  و  شـد  انجـام  رمضـان 
رمضـان مسـابقه نسـیم نهج البالغـه بـه صورت آزمـون آنالین 

 nahjo.ir در پایـگاه جامـع نسـیم نهـج البالغـه بـه آدرس
و نـرم افـزار طراحـی شـده بـرای موبایل هـا برگـزار شـد کـه 
البتـه بـه دلیـل اسـتقبال زیـاد، زمـان مسـابقه تـا روز عیـد 
فطـر هـم تمدیـد شـد. همچنیـن 2 هـزار جلـد از درسـنامه 
هـم بـرای افـرادی کـه امـکان اسـتفاده از فضـای مجـازی را 
جایـزه   313 اسـت  گفتنـی  توزیـع شـد.  و  تهیـه  نداشـتند، 
شـامل پنـج سـکه تمـام بهـار آزادی و 308 جایـزه نفیـس 
مراسـم  در  کـه  دیـده شـده  تـدارک  برنـدگان  بـرای  دیگـر 
اختتامیـه اهـدا خواهـد شـد. البتـه با توجـه به شـرایط کرونا 

احتمـاال برگـزاری اختتامیـه بـه صـورت مجـازی اسـت.

اعضـای شـورای کارگـری معـادن در 
این جلسـه تنها درخواسـت خـود از 
مدیریـت شـرکت را تعییـن تکلیـف 
عنـوان  خـود  قراردادهـای  نـوع 
دانسـته و درخواسـت رسـیدگی بـه 

ایـن مشـکل را داشـتند. 
مدیـر عامـل شـرکت ضمـن تببیـن انـواع 
قراردادهـا و توضیحـات کافـی در خصوص 
آیتـم هـای موجـود در انـواع قراردادهـا ، 
امنیـت شـغلی کارگـران را فصـل الخطـاب 
خـود دانسـت و افـزود طبق مـاده 7 قانون 
کار مسـتمر بـودن عزیزان در معـادن نقطه 

عطـف رفـع مشـکل قراردادها میباشـد. 
مدیـر عامـل شـرکت در ایـن جلسـه ضمن 

تشـکر از دلسـوزی و همراهی جنـاب آقای 
دکتـر مسـرور مدیـر عامل محتـرم صندوق 
بازنشسـتگی فـوالد عنوان داشـت الحمدا... 
حامـی  اسـتوار  و  محکـم  مسـرور  دکتـر 
کارگـران عزیز و همیشـه سـفارش خدمت 

رسـانی بـه قشـر عزیـز کارگـر را دارند .
دکتـر نیـک طبـع عظمـت و اقتـدار بوجود 
آمـده در شـرکت را مرهـون تـالش هـای 
مسـتمر کارگـران، کارشناسـان و مدیـران 
عزیـز برشـمرد و افزود با توجـه به فرمایش 
مقـام معظم رهبـری و حمایـت همه جانبه 
معظـم لـه از کارگـران عزیـز و همچنیـن 
 ، تولیـد  بعنـوان  جدیـد  سـال  نامگـذاری 
را پشـتیبانی هـا و مانـع زدایـی هـا سـرلوحه  عزیزمـان  رهبـر  فرمایـش  دادن  قـرار 

وظیفـه همـگان دانسـت. 
نشسـت  ایـن  در  شـرکت  عامـل  مدیـر 
صمیمانـه اطمینـان خاطـر کافـی جهـت 
بـه  را  عزیـز  کارگـران  شـغلی  امنیـت 
شـوراهای کارگـری داده و عنـوان داشـت 
قطعـا کارگـران عزیـزی کـه مشـغول بـه 
کرمـان  زغالسـنگ  مجموعـه  در  فعالیـت 
طبـق قوانیـن تـا بازنشسـتگی در امنیـت 
شـغلی کامـل ادامـه کار خواهنـد داد . در 
پایان شـوارهای کارگری بصـورت جداگانه 
بـا مدیـر عامـل محتـرم شـرکت گفتگـو و 
را  معـادن  کارگـران  بـه  مربـوط  مسـائل 

نمودنـد مطـرح 

نشست صمیمانه دکتر نیک طبع مدیرعامل نشست صمیمانه دکتر نیک طبع مدیرعامل 
محترم شرکت با اعضای شورای کارگری محترم شرکت با اعضای شورای کارگری 

معادن و کارخانه زغالشویی زرندمعادن و کارخانه زغالشویی زرند

�� بـه گـزارش روابـط عمومی و امور بین الملل شـرکت سـنگ 
آهـن گهرزمیـن، مهنـدس حسـین اکبری مدیـر امور معـدن این 
شـرکت به شـرح اقدامـات و برنامه هـای آتی این حـوزه پرداخت 
و گفـت:  تولیـد بـا بهـره وری مناسـب هـدف اصلی امـور معدن 

باشـد.  می  گهرزمین 
در ایـن معـدن همانند سـایر معادن برای اسـتخراج سـنگ آهن الزم اسـت 
باطلـه بـرداری صـورت گیـرد. اگـر امـروز در حـال اسـتخراج سـنگ آهـن 

هسـتیم، باطلـه آن در سـال های قبل اسـتخراج شـده اسـت. 
بنابرایـن باطلـه بـرداری اهمیـت بسـیار زیـادی دارد و بایـد آن را از جنس 
سـرمایه گـذاری دانسـت کـه اگـر انجـام نشـود سـال هـای بعـد تولیـدی 

داشـت.  نخواهیم 
وی در ادامـه افـزود: تولیـد 15 میلیون تن سـنگ آهن به همراه اسـتخراج 
75 میلیـون تـن باطلـه در مجموعـه امـور معـدن گهرزمین هـدف گذاری 
شـده اسـت. از نیازهـای اولیـه این برنامه، نوسـازی ناوگان معدن می باشـد 

کـه خوشـبختانه نوسـازی ناوگان مصـوب و در حال انجام اسـت. 
  اکبـری بـا اشـاره بـه اینکـه جهـت توسـعه معـدن حفـاری 30 هـزار متـر 
گمانـه اکتشـافی در قالـب دو برنامـه 15000 متـری برنامـه ریـزی شـده 
اسـت عنـوان کـرد: انتظـار می رود بـا اطالعات حاصـل از گمانـه زنی های 

اکتشـافی، طراحـی کل ذخیـره معـدن تغییـر کند.  
  وی همچنیـن گفـت: تجهیـز معـدن بـه ابزارهای مـدرن و روز دنیـا مانند 
دوربیـن اتوماتیـک TM60 و ژئـورادار  جهت پایش و کنتـرل دیواره های 

معـدن در حال انجام اسـت.  
 مدیـر امـور معـدن گهرزمیـن از دیگـر برنامـه هـای معدن در سـال جدید  
بـه شـروع فاز جدیـد مطالعات آبشناسـی و ژئوتکنیک اشـاره کـرد و افزود: 
امیدواریـم بـا برنامـه ریـزی هـای انجـام گرفتـه این مهم در اواسـط سـال 
تولیـد  اهمیـت  پایـان خاطرنشـان کـرد:  جـاری صـورت پذیـرد.  وی در 
توسـط مقـام معظـم رهبـری طـی چنـد سـال اخیـر گوشـزد شـده و بـه 
عنـوان یـک تکلیـف بـه همـه نیروهـای بخـش معدنـی و صنعتـی کشـور 
ابـالغ گردیـده، امیدواریـم امـور معـدن شـرکت گهرزمیـن بـا برنامـه های 
پیشـرو بتوانـد گامـی مهـم و موثـر در جهـت تحقـق ایـن امـر بـردارد.

مدیر امور معدن سنگ آهن گهر زمین:

هدف اصلی معدن گهرزمین، 
تولید با بهره وری مناسب است 

رئیس خدمات فین و مهندیس رشکت احیا استیل فوالد ابفت مطرح کرد 

»فوالد ابفت« در مسیر توسعه احیای مستقیم 

شــرکت احیــا اســتیل فــوالد بافــت یکــی از زیرمجموعه های 
ــا  ــفنجی ب ــن اس ــه آه ــت ک ــگری اس ــی گردش ــروه مال گ
ظرفیــت 800 هــزار تــن در ســال تولیــد می کنــد. پــس از 
در مــدار قــرار گرفتــن فــوالد بافــت در ابتــدای ســال 1398، 
ــن واحــد تولیــدی به خوبــی توانســته طــی دو ســال  ای
گذشــته ظرفیــت تولیــدی خــود را تکمیــل کنــد. عــالوه بــر 
ایــن، بــا وجــود تمــام موانــع و مشــکالت، ایــن واحــد تولیــد 
ــای  ــرعت طرح ه ــه س ــه ب ــده ک ــر آن ش ــفنجی ب آهن اس

ــد.  ــرار ده ــدن ق ــدار عملیاتی ش ــود را در م ــعه ای خ توس
ــرای  ــرکت ب ــن ش ــه ای ــود ک ــن ب ــر ای ــرار ب ــدا ق در ابت
عملیاتی کــردن واحدهــای توســعه ای خــود، از ال ســی 
کشــور چیــن بهــره بگیــرد. بــا توجــه بــه ایــن موضــوع کــه 
ــه دلیــل برخــی  ــود ب ــن ال ســی ممکــن ب بهره منــدی از ای
ــن  ــهامداران ای ــم س ــد، تصمی ــه درازا بکش ــا ب محدودیت ه
ــرمایه  ــی و س ــن مال ــا تامی ــه ب ــد ک ــن ش ــر ای ــه ب مجموع
خــود، واحــد احیــای مســتقیم دوم را نیــز بــا ســرعت 
ــوالد  ــعه ای ف ــرح توس ــتین ط ــوان نخس ــه عن ــتری ب بیش

ــد. ــی کنن ــت عملیات باف
آبتیــن حیدریــان، رئیــس خدمــات فنی و مهندســی شــرکت 
ــا  ــرکت احی ــرد: ش ــوان ک ــت عن ــوالد باف ــتیل ف ــا اس احی
اســتیل فــوالد بافــت زیرمجموعــه گــروه مالــی گردشــگری 
اســت کــه ایــن گــروه نیــز زیرمجموعــه گســترش صنایــع و 
معــادن ماهــان اســت کــه یــک هلدینــگ صنعتــی به شــمار 

مــی رود.
در زیرمجموعــه ماهــان، شــرکت ماهــان ســیرجان قــرار دارد 

ــدن ســنگ آهــن شــماره 5  ــه آن، اســتخراج مع ــه وظیف ک
گل گهــر اســت.   ایــن شــرکت قــرار اســت درآینــده کارخانــه 
ــتیل  ــا اس ــرکت احی ــد. ش ــته باش ــز داش ــازی نی گندله س
ــت  ــان صنع ــه ماه ــدی زیرمجموع ــت شــرکت بع ــوالد باف ف
اســت کــه یــک کارخانــه 800 هــزار تنــی احیــای مســتقیم 
ــفنجی  ــد آهن اس ــه تولی ــرد دارد ک ــی پ ــاوری ایران ــه فن ب
می کنــد. ایــن واحــد هم اکنــون در حــال بهره بــرداری 
اســت و از فروردیــن مــاه ســال 1398 تولیــد آن آغــاز شــده 

اســت.
ــاره طرح هــای توســعه ای شــرکت  ــن درب ــان همچنی حیدری
احیــا اســتیل فــوالد بافــت عنــوان کــرد: یــک طــرح 
توســعه ای 800 هــزار تنــی تولیــد آهــن اســفنجی در دســت 
اقــدام داریــم کــه مشــابه طــرح آهن اســفنجی نخســت و بــا 
فنــاوری پــرد اســت. همچنیــن یــک طــرح گندله ســازی بــا 
ظرفیــت 5/ 2 میلیــون تــن جــزو طرح هــای توســعه فــوالد 
ــدازی  ــن راه ان ــی چی ــا ال س ــه ب ــی رود ک ــمار م ــت به ش باف
ــتند. ــا هس ــرمایه گذار آن چینی ه ــه س ــد، چراک ــد ش خواه

وی در ادامــه یــادآور شــد: شــرکت بعــدی کــه زیرمجموعــه 
گــروه ماهــان قــرار دارد، شــرکت فــوالد بنــاب اســت. 
شــرکت فــوالد بنــاب در حقیقــت آهن اســفنجی مــورد 
نیــاز خــود را از فــوالد بافــت می گیــرد و پــس از ذوب 
و ریخته گــری، تولیــد مقاطــع مختلــف ماننــد میلگــرد، 

نبشــی و تیرآهــن دارد.
 تکمیل زنجیره فوالد در گروه مالی گردشگری

ــتیل  ــا اس ــرکت احی ــی ش ــی و مهندس ــات فن ــس خدم رئی
فــوالد بافــت در ادامــه خاطرنشــان کــرد: گــروه مالــی 
ــره  ــده زنجی ــادر ش ــرکت، ق ــه ش ــن س ــا ای ــگری ب و گردش
ــوالد  ــه ف ــی ک ــد. یکــی از دالیل ــل کن ــوالد خــود را تکمی ف
بنــاب قــادر شــده کــه در ســال 1399رکوردهــای تولیــد را 
بزنــد، بــه ایــن دلیــل اســت کــه آهــن اســفنجی خــود را بــه 

ــرده اســت. ــه ک ــت تهی ــوالد باف ــع از واحــد ف موق

حیدریــان در پاســخ بــه ایــن پرســش کــه آیــا تنهــا بــرای 
ــرد:  ــوان ک ــد، عن ــه می کنی ــاب آهن اســفنجی تهی ــوالد بن ف
ــک  ــا ی ــا از آنجــا کــه م ــه نیســت، ام به طــور قطــع این گون
ــکار و  ــه شــرکت های هم ــت مجموع ــروه هســتیم و اولوی گ
مجموعــه خــود مــا اســت، از ایــن رو بیشــتر محصول خــود را 
بــه فــوالد بنــاب اختصــاص می دهیــم؛ بــا توجــه بــه ظرفیــت 
و سفارشــی کــه ایــن واحــد دارد، ممکــن اســت تمــام بــار ما 
را نتواننــد ذخیــره کننــد و ذوب انجــام بدهنــد، از همیــن  رو 
ــرای واحدهــای دیگــر نیــز  آهــن اســفنجی  فــوالد بافــت ب
ارســال می کنــد، ولــی عمــده بــار فــوالد بافــت بــرای فــوالد 

بنــاب مــی رود.
وی در ادامــه توضیــح داد:  از آنجــا کــه فــوالد بنــاب، 
زیرمجموعــه گــروه مالــی گردشــگری اســت، ایــن تعامــل بــه 
نفــع تمامــی زنجیــره فــوالد در ایــن مجموعــه خواهــد بــود، 
چراکــه در ایــن زنجیــره دیگــر مشــکل تامیــن ســنگ آهن، 
ــه و آهن اســفنجی نخواهیــم داشــت و تمامــی چرخــه  گندل
می توانــد به صــورت مســتقل از معــدن تــا محصــوالت 

ــوالد فعالیــت و تولیــد داشــته باشــد. ــی ف نهای

ــاران  ــج )ع(بیم ــن الحج ــه ثام ــه خیری ــل موسس ــر عام مدی
خــاص اســتان کرمــان گفــت: بــا افتخــار مــی توانیــم اعــالم 
ــه بیمــاران  کنیــم کــه کرمــان همــواره پیشــرو در کمــک ب

ــوده اســت.  خــاص و صعــب العــالج در کل کشــور ب
ــر  ــزات پ ــوب و تجهی ــات خ ــا امکان ــد ب ــه ای جدی مجموع
ــوار جهــاد؛  ــام دارالشــفای امــام رضــا )ع( در بل ــه ن شــمار ب
ــا  ــاا... ت ــه ان ش ــام اســت ک ــال اتم ــن در ح ــارراه خّیری چه
ــر  ــرد، دکت ــم ک ــاح خواهی ــز افتت ــده آن مرک ــاه آین  دو م
زینــی ونــد، اســتاندار کرمــان از ایــن مرکــز بازدیــد و قــول 
داده انــد از شــرکت هــای صنعتــی اســتان بــه ویــژه فــوالد 
بــرای پیشــبرد کار حمایــت بگیرنــد بــا ایــن اتفــاق بزرگترین 
مرکــز پیشــگیری بیمــاران خــاص و صعــب العــالج در کشــور 

و دومیــن مرکــز بــزرگ دنیــا رقــم خواهــد خــورد 
ــاران خــاص  ــی بیم ــز درمان ــر مرک ــا مدی ــای شمســی نی آق
ــج  ــن الحج ــه ثام ــه خیری ــت: موسس ــان گف ــتان کرم اس
ــاران تاالســمی  ــت بیم ــاز اول جه ــان در ف ــتان کرم )ع( اس

ــت. ــام داده اس ــمندی انج ــوب و ارزش ــات خ اقدام
وی افــزود: بــا وصیــت پــدرم کســب و کار تجــارت را کنــار 
ــه  ــن مجموع ــش اول ای ــواده بخ ــک خان ــا کم ــتم و ب گذاش
ــه در  ــی ک ــا مطالعات ــس از آن ب ــاندیم و پ ــان رس ــه پای را ب
ــای  ــش ه ــوم و بخ ــاز س ــام دادی مف ــتان انج ــطح اس س
مختلفــی در اســتان کرمــان تجهیــز و بــه آن اضافــه شــدند.

ــای  ــاری ه ــور بیم ــاد ام ــردم و بنی ــا کمــک م ــت: ب وی گف
ــم فاطمــه هاشــمی مرکــزی  ــه همــت خان خــاص کشــور، ب
را در اســتان کرمــان ســاختیم.مدیر عامــل موسســه خیریــه 
ثامــن الحجــج )ع( بیمــاران خــاص اســتان کرمــان تصریــح 
ــی  ــا جای ــن امــر هســتیم ت کــرد :امــروز شــاهد پیشــبرد ای
ــی و  ــی، فرهنگ ــای آموزش ــزار فض ــه 40 ه ــک ب ــه نزدی ک

ــه وجــود آمــده اســت. ــی ب درمان
ــای  ــتان ه ــی شهرس ــز در تمام ــن مراک ــه داد: ای وی ادام
اســتان کرمــان ســاخته شــده، مجهــز گردیــده و در اختیــار 

ــه اســت. ــرار گرفت ــوم پزشــکی اســتان ق دانشــگاه عل
کرمان همواره پیشرو در کمک به بیماران خاص 

و صعب العالج در کل کشور بوده است 
ــالم  ــم اع ــی توانی ــار م ــا افتخ ــزود : ب ــا اف ــای شــمش نی آق
ــه بیمــاران  کنیــم کــه کرمــان همــواره پیشــرو در کمــک ب

ــوده اســت.  ــالج در کل کشــور ب ــب الع خــاص و صع
مجموعــه ای جدیــد بــا امکانــات خــوب و تجهیــزات پرشــمار 
بــه نــام دارالشــفای امــام رضــا)ع( در بلــوار جهــاد، چهــارراه 
ــاه  ــا دو م ــاا... ت ــه ان ش ــت ک ــام هس ــال اتم ــن در ح خّیری
آینــده آن را افتتــاح خواهیــم کــرد، اســتاندار کرمــان جنــاب 
دکتــر زینــی ونــد، از ایــن مرکــز بازدیــد و قــول داده انــد، از 
شــرکت هــای صنعتــی اســتان بویــژه فــوالد بــرای پیشــبرد 

کار حمایــت بگیرنــد.
با این اتفاق بزرگترین مرکز پیشگیری بیماران 
خاص و صعب العالج در کشور و دومین مرکز 

بزرگ دنیا رقم خواهد خورد
بــا  ژنتیــک  آزمایشــگاه  بزرگتریــن   : داد  ادامــه  وی 
ــان  ــردم کرم ــه م ــت ب ــت خدم ــرفته جه ــزات پیش تجهی
ــون  ــد اکن ــد ش ــداری خواه ــوار راه ان ــای همج ــتان ه و اس
نیــز تعــداد چندیــن کلنیــک مجهــز شــده و در مــاه 
بــا  ژنتیــک  آزمایشــگاه  بزرگتریــن  نیــز  آینــده  هــای 
ــان  ــردم کرم ــه م ــت ب ــت خدم ــرفته جه ــزات پیش تجهی
شــد. خواهــد  انــدازی  راه  همجــوار  هــای  اســتان   و 

ــه ثامــن الحجــج )ع( بیمــاران  ــر عامــل موسســه خیری مدی
ــران  ــوکاران و خّی ــدادی از نیک ــان : تع ــتان کرم ــاص اس خ

ــه  ــده گرفت ــفا را برعه ــن دارالش ــی از ای ــش های ــتان بخ اس
ــده و  ــدان ش ــز وارد می ــران نی ــر خّی ــدوارم دیگ ــد، امی ان
ــد،  ــادگار بگذارن ــه ی ــان ب ــا عزیزانش ــود ی ــی از خ ــام نیک ن
ــن  ــان ای ــت درم ــژه معاون ــکی بوی ــوم پزش ــگاه عل از دانش
دانشــگاه و همیــن طــور بنیــاد امــور بیمــاران خــاص 
کشــور بــرای اقدامــات ســازنده و همراهــی خــوب در زمینــه 

ــم. ــی کن ــکر م ــر و تش ــاز تقدی ــورد نی ــزات م تجهی
ــک  ــد از ی ــته بع ــال گذش ــت: از س ــا گف ــمش نی ــای ش آق
ــرای  ــاه، فعالیــت هــای پرشــمار ادامــه یافــت، ب توقــف کوت
ایــن مجموعــه زیبــا خّیــران زیــادی از جملــه مختــار 
ــا کمــک همســر محترمشــان خانــم رشــید  عبدالرحمانــی ب
ــی در  ــم عبدالرحمان ــان، مری ــد دلبندش ــاد فرزن ــی بی فرخ
ــرای بیمــارن ام اس و بعــد در زمینــه پیشــگیری از  ــدا ب ابت

ــد.  ــام داده ان ــمندی انج ــات ارزش ــینه اقدام ــرطان س س
ــه  ــمی خیری ــش تاالس ــز در بخ ــا زاده نی ــم بن ــای ابراهی آق
ــک  ــا کم ــته ب ــال گذش ــتند و س ــی هس ــج بان ــن الحج ثام
ــدگار  ــی مان ــش خدمت ــن بخ ــه ای ــان ب ــای ارزشمندش ه

ــتند. داش
ــن  ــته در ای ــه از گذش ــژاد ک ــدی ن ــرم میمن ــواده محت خان
مجموعــه نقــش موثــر و مهمــی داشــتند، امــروز نیــز 
ــان  ــا ارزش در خیاب ــژاد یــک ملــک ب شــادروان میمنــدی ن

ــد. ــرده ان ــذار ک ــی واگ ــز درمان ــن مرک ــه ای ــریعتی ب ش
آقــای ضرابــی نیــز بــه یــاد فرزنــد عزیزشــان بخــش 
همراه ســرای بیمارســتان را خواهــد ســاخت، عــالوه بــر 
ــش در  ــات و پژوه ــز تحقیق ــن مرک ــاخت بزرگتری ــن، س ای
ــر بعــد از پــل در  امــر پیشــگیری را در انتهــای میــدان کوث

ــد. ــه دارن برنام
مدیــر عامــل موسســه خیریــه ثامــن الحجــج ) ع ( بیمــاران 

ــا  ــته ب ــال گذش ــک س ــزود :در ی ــان اف ــتان کرم ــاص اس خ
ــه  ــود ب ــام وج ــا تم ــران ب ــک خّی ــگاه و کم ــکاری دانش هم
ــود،  ــاری بیمــاران خــاص شــتافتیم و آنچــه در توانمــان ب ی

ــا گذاشــتیم. ــرای آن ه ــه ب خالصان
به بیماران تاالسمی واکسن کرونا 

تزریق کردیم 
وی خاطــر نشــان کــرد : بــرای بیمــاران تاالســمی، در همین 
مرکــز، واکســن کرونــا تزریــق کردیــم، تعــداد اندکــی باقــی 
مانــده کــه امیدواریــم هــر چــه ســریع تــر بــه پایــان برســد، 
ــاز  ــته اغ ــه گذش ــز از هفت ــاران ام اس نی ــرای بیم ــق ب تزری

شــده اســت.
ــی  ــر بیماران ــدوارم دیگ ــه داد : امی ــا ادام ــی نی ــای شمش آق
کــه در ایــن مرکــز پرونــده دارنــد، از جملــه بیمــاران دیابــت 

نــوع یــک نیــز بتواننــد ایــن واکســن را دریافــت کننــد.
ــه ثامــن الحجــج )ع( بیمــاران  ــر عامــل موسســه خیری مدی
خــاص اســتان کرمــان اظهــار داشــت : مجموعــه دارالشــفاء 
ــاران  ــه بیم ــگان ب ــات رای ــن خدم ــارراه خّیری ــع در چه واق
ســرطانی در منــزل ارائــه مــی کند کــه شــهرونداِن مریض دار 
مــی توانننــد بــا مراجعــه بــه ایــن مرکــز و تشــکیل پرونــده 
ــاق  ــن اتف ــد، ای ــت کنن ــگان دریاف ــات رای ــزل خدم در من
مبــارک بــه همــت مراکــز خیریــه مکســا و آال شــروع شــده  
ــه آال تجهیــزات  ــا کمــک خیری اســت، امیــد دارم بتوانیــم ب
ــم. ــت کنی ــف دریاف ــای مختل ــش ه ــرای بخ ــتری ب  بیش

ــل  ــا  قب ــال ه ــه س ــه ک ــان گون ــدوارم هم ــت : امی وی گف
ــرکار  ــا س ــه ای ب ــم نام ــاص تفاه ــاران خ ــور بیم ــاد ام بنی
خانــم هاشــمی، بــا حضــور مرحــوم آیــت ا... هاشــمی انجــام 
ــات  ــاق تکــرار شــده و شــاهد اتفاق ــن اتف ــار دیگــر ای داد، ب
بهتــر بــرای بیمــاران خــاص باشــیم. در تــالش هســتیم تــا 

ــی کــه  ــران در ســال آینــده، شهرســتان های ــا کمــک خّی ب
ــت  ــورد حمای ــه را م ــورت نگرفت ــوازن در آن ص ــعه مت توس

ــم. ــی ایجــاد کنی ــروژه هــای خوب ــم و پ ــرار دهی ق
ــه  ــی ک ــا و بخــش های ــتان ه ــه شهرس ــه داد : هم وی ادام
بــاالی 5 بیمــار همودیالیــز داشــته انــد، مراکــزی راه انــدازی 
کــرده ایــم، در شهرســتان هــای جنــوب نیز بخش تاالســمی 
راه انــدازی شــده کــه در تــالش هســتیم ایــن حرکــت ادامــه 
داشــته باشــد. پــروژه بســیار بزرگــی در شهرســتان زرنــد در 
دســت اقــدام داریــم کــه امیــد هســت بــا کمــک مســئوالن 
اســتان کــه اخیــرا جنــاب اســتاندار بــر ایــن موضــوع تاکیــد 

داشــته انــد، بتوانیــم کارهــای مانــگاری انجــام دادیــم.
ــری  ــام معظــم رهب ــوده مق ــن فرم ــت : ای ــان گف وی در پای
کــه فرمونــد »کاري کنیــد بیمــار جــز درد و رنــج بیمــاري 
اش، ناراحتــي دیگــري  نداشــته باشــد« را ســرلوحه کارمــان 
قــرار دادیــم، بنــده در ایــن مــاه مبــارک رمضــان کــه مــاه 
ــوال  ــا م ــرآن اســت، ب ــزول ق ــه الســالم و ن ــی علی ــوال عل م
ــاران  ــژه بیم ــار )بوی ــزان بیم ــن عزی ــه ای ــته ام ب ــد بس عه
تاالســمی( را بــه عنــوان فرزنــدان خــودم بپذیــرم آنچــه در 
ــرای  ــا شــادی ای ب ــوان دارم در طبــق اخــالص بگــذارم ت ت

ــادرم باشــد. ــدر و م روح پ
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