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رئیس دانشگاه فنی و حرفه ای استان کرمان:

ما باید زمینه 
تکریم معلم نه 
تنها در یک روز 
خاص بلکه در 

تمام طول سال را  
فراهم کنیم 

عینک زرافه

همزاد بهار 
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همایش گنج سی ساله در دانشگاه شهید باهنر 
برگزار شد

کرمان شناسی سی 
ساله شد

چگونه می توان در ذهن مسئولین 
تامین آب استان کرمان 

قنوات را معنی نمود؟ 3

دکتر پورابراهیمی: 
وزارت نیرو 
نرخ خرید برق 
نیروگاه های 
بخش خصوصی را 
افزایش دهد 

مدیرکل دفتر مدیریت مصرف 
توانیردر آئین اختتامیه انرژی پویان 
استان کرمان :

از خاقیت و نوآوری 
طرح های مدیریت 
مصرف دانش آموزان  
حمایت می شود
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آهسته با گل سرخ
4

مدیر کل فرودگاههای استان : 
در طرح توسعه فرودگاه جابه جایی 

درختان با موفقیت صورت گرفته است
2

4

مهندس آذری جهرمی) وزیر ارتباطات و 
فنآوری اطاعات (  در همایش »رسانه های 

نوین« در کرمان عنوان کرد:

در برابر پدیده 
»رسانه های نوین«؛ خود 

2را منفعل نشان می دهیم

 کسب جایزه طایی
 روابط عمومی ایران توسط شرکت میدکو

️شـرکت میدکـو موفق به کسـب جایـزه طایی 
جایـزه  موضـوع  بـا  ایـران  عمومـی  روابـط 
مسـئولیت اجتماعـی در سـومین رخـداد ملـی 
بررسـی مسـائل و چالش های روابـط عمومی 

شـد.  ایران 
️این مراسـم با حضور سـرکار خانم دکتر زهرا 
سـعیدی عضـو فراکسـیون روابـط عمومی و 
اقتصـادی مجلس شـورای اسـامی و اسـاتید 
روابـط عمومی کشـور یازدهم اردیبهشـت ماه 

1۳98 در هتـل ارم تهـران برگزار شـد.

ضمـن عرض تسـلیت در گذشـت بـرادر گرامیتان جـواد گویینی )فرزند شـهید ( برای 
آن فقیـد سـعید رحمـت واسـعه الهی و برای شـما و سـایر بازمانـدگان محتـرم صبر و 

اجـر و سـامتی از خداوند متعال خواسـتاریم .

هفته نامه هفتواد کرمان

جناب آقای سجاد گویینیتسلیت

3

مدیرکل امور مالیاتی استان کرمان تاکید کرد:

حمایت از 
فعاان اقتصادی 

موجب رونق 
تولید می شود

3
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غامحسین رضایی - نقاش

                                                       سارقین سایه نشین
تیمی در پشت صحنه ی بازار                                               اقتصاد را گرفته در مشتش

چه نهادی و یا چه مسئولی؟                                                 در تورم شریک و، در پشتش؟
ارتشاء چیست و، مرتشی چه کسی ست                               کز )قضای قدر( نمی ترسد

نیست احکام مجرمین سنگین                                                دگر از سایبان که می ترسد!

مهندس آذری جهرمی) وزیر ارتباطات و فنآوری اطاعات ( 
 در همایش »رسانه های نوین« در کرمان عنوان کرد:

در برابر پدیده »رسانه های نوین«؛ خود 
را منفعل نشان می دهیم.

ایـن  دـر  ارتباطـات  وزیـر 
میزبانـی  بـه  کـه  همایـش 
سـازمان ملـی فضـای مجـازی 
کشـور دـر کرمـان برگزار شـد 
ای  رسـانه  چـه  مـا   گفـت:  
 می خواهیم درسـت کنیم که با 
کـه  عظیمـی  هـای  شـبکه 
سـرمایه گـذاری زیادـی پشـت 
آن اسـت، مقابلـه و روشـنگری 
ابـزار  کنـد؟  اگـر بخواهیـم از 
رسـانه اسـتفاده کنیـم، باید به 
ذات آن بپردازیـم. ذات رسـانه 
اجتماعـی، روایـت اسـت و اگـر 

روایـت داشـته باشـیم مـی توانیـم حرفمـان را پیـش بریـم
 گفتمـان مخالفیـن ایـران مشـخص اسـت و ناکارآمدـی نظـام و ناکارآمدی 
گفتمـان هـای دینـی دـر راس روایـت هـای آنهاسـت. روایـت و مدیریـت 

روایـت مـا در ایـن فضا چیسـت؟
مهندس آذری جهرمی افزود  : جای تاسـف اسـت که عده ای در اسـتفاده 

از ایـن شـبکه ها به خـود تردیـد راه می دهند
 رسانه های نوین در کشور هنوز توسط برخی تکفیر می شوند

 قطـع بـه یقین همانطور کـه دیگر روسـای جمهوری امریـکا آرزوی ندیدن 
جمهـوری اسـامی را دـر نقشـه بیـن الملـل بـه گـور بردنـد، ترامـپ هـم 

برد. خواهـد 
شـایان ذکـر اسـت ایـن همایـش بـا حضـور فعـال خبرنـگاران رسـانه های 
خارجـی و اسـاتید مطـرح ارتباطـات اجتماعـی نویـن بـه همـت سـازمان 
بسـیج رسـانه اسـتان کرمان که نقش بسـیار اساسی داشـت برگزار گردید. 
که از آقای دکتر کارآموزیان  ریاسـت محترم سـازمان بسـیج رسـانه اسـتان 

و همکارانشـان تقدیـر و تشـکر بـه عمـل مـی آیـد . / هفتـواد کرمان

مدیر روابط عمومی دادگستری کرمان :

کرمان رتبه اول در ارسال اخبار مهم به 
قوه قضائیه را در سال 97 کسب کرد

 
ارتباطـات  و  عمومـی  روابـط  مدیـر 
کرمـان  اسـتان  کل  دادگسـتری 
گفت:طبـق اعـام دفتـر سـخنگوی 
اسـتان   دادگسـتری  قضائیـه،  قـوه 
کرمـان رتبـه اول دـر زمینه ارسـال 
هـای  حـوزه  مهمـه  اخبـار  سـریع 
قضائـی سراسـر اسـتان را  بـه حوزه 
سـخنگوی قـوه قضائیه در سـال ۹7 

کسـب نمودـه اسـت.
داشـت:  اظهـار  بصیریـان  محمـد 
و  رضـوی  خراسـان  هـای  اسـتان 

تهـران نیـز پـس از کرمـان رتبـه هـای دـوم و سـوم کشـوری رادـر زمینـه 
ارسـال اخبـار مهمـه بـه دفتر سـخنگوی قوه قضائیـه را  به خـود اختصاص 
داده اند. وی اعام داشـت:واحد رصد دادگسـتری اسـتان کرمان با ارسـال 
6۹0 خبر مهم در سـال  ۹7به حوزه سـخنگوی قوه قضائیه ،اولین  اسـتان 
از حیـث فراوانـی و تسـریع دـر امـور ارسـال خبـر و اطاع رسـانی بوده اسـت.

وی تاکیـد کـرد: اسـتان کرمـان طـی چنـد سـال اخیـر همـواره جـزء رتبه 
هـای برتـر دـر زمینـه   ارسـال اخبـار مهـم بـه صـورت روزانـه و سـریع به 
مرکـز بودـه اسـت. بصیریـان افزود: واحـد رصد دادگسـتری اسـتان کرمان 
از نیمـه دـوم سـال ۸۹ تاکنـون اقدام به ارسـال 4هزار و 412 خبـر مهم به 
حوزه سـخنگوی قوه قضائیه نموده اسـت  مدیر روابط عمومی دادگسـتری 
کرمـان بیان داشـت: سـید محمـود رضائیـان، رییـس دفتر سـخنگوی قوه 
قضائیـه بـا ارسـال نامـه ای از کلیـه مسـئولین و کارمندـان واحـد رصـد 

دادگسـتری کرمـان تقدیر بعمـل آورد.

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کرمان:
۳۲۰ هزار کارگر در کرمان تحت 

پوشش بیمه هستند
رضا اسـماعیلی در دیدـار نمایندگان 
جامعـه کارگـری بـا اسـتاندار کرمان 
بیـان داشـت: دیـروز در سـطح ملی 
تجلیـل از کارگـران نمونـه داشـتیم 
کـه پنج نفـر از 26 نفر کارگـر نمونه 

در سـطح کشـور کرمانی بودند.
وی افـزود: دـر سـطح اسـتانی دـو 
دـر  کـه  داشـتیم  نمونـه  کارگـر 
خارجـی  کشـورهای  مسـابقات 
شـرکت کردـه و رتبه آوردـه بودند.

مدیـر کل اداره کل کار، تعاون و امور 
اجتماعـی کرمـان گفـت: دـر اسـتان 

کرمـان ۳20 هـزار کارگـر تحـت پوشـش بیمه تأمیـن اجتماعی قـرار دارند 
هسـتند. اجبـاری  بیمـه  کـه 

وی یادـآور شـد: تولیدـات انجـام شـده بیشـتر صادـرات غیرنفتـی هسـتند 
همچنیـن سـه ضلـع کارگـر، کارفرمـا و دولت در رونـد کار وجـود دارد که 
سـعی می کنیـم مسـائل و مشـکات بـه وجـود آمدـه را بـا همـکاری ایـن 
سـه ضلـع مرتفـع کنیـم. اسـماعیلی گفـت: بـا توجـه بـه تعاماتـی که در 
حـوزه کارگـری و کارفرمایـی ایجاد شـده سـال های گذشـته شـاهد کاهش 
تجمعـات کارگـری بوده ایـم. دـر سـال ۹6 تعدـاد 1۸4 تجمـع کارگـری 

داشـتیم کـه ایـن آمـار در سـال ۹7 بـه 102 مـورد کاهـش یافت.
اسـماعیلی گفـت: مجموعـاً 600 تشـکل کارگـری و کارفرمایـی در اسـتان 
کرمـان وجـود دـارد و بیـش از چهـار هـزار پروندـه را دـر سـال پیگیـری 

می کنیـم. 
اسـماعیلی ابـراز داشـت: پرونده هـای ورودـی فروردین ۹۸ نسـبت به مدت 
مشـابه سـال قبـل 20 درصـد کاهش داشـته اسـت که نشـان دهندـه قوام 

خـوب کارگاه هـا اسـت کـه امیدواریم این روند مسـتمر باشـد.
وی افـزود: بیـش از 46 هـزار واحـد تولیدـی دـر کرمـان در 2۳ شهرسـتان 
وجـود دـارد که در سـال 1۵ هـزار بازدیـد از ایـن مراکز در راسـتای بحث 

صیانـت و سـامت کارگـری داریم.

ــای  ــه از راه حل ه ــه اینک ــاره ب ــا اش ــان ب ــتاندار کرم اس
ــتان  ــر اس ــران د ــکات کارگ ــل مش ــرای ح ــی ب عمل
اســتقبال می کنیــم گفــت: بعضــی از مســائل ایــن 
ــزاری  ــا برگ ــت و ب ــی اس ــد کار کارشناس ــوزه نیازمن ح

جلســه درســت نمی شــود. 
محمدجــواد فدایــی دــر دیدــار نمایندــگان جامعــه 
ــا تبریــک روز کارگــر اظهــار  ــا وی ب کارگــری اســتان ب
ــم  ــتان می توانی ــر اس ــری د ــای کارگ ــت: از نیروه داش
اســتفاده بیشــتری دــر راســتای توســعه و رونــق تولیــد 

داشــته باشــیم.
ــده  ــرح ش ــری مط ــائل کارگ ــه مس ــان اینک ــا بی وی ب
ــود  ــوان می ش ــال ها عن ــت و س ــی نیس ــائل جدید مس
گفــت: امیدواریــم کــه بتوانیــم بخشــی از ایــن مشــکات 

را کــه دــر اجــرا مربــوط بــه ماســت حــل کنیــم و آماده 
همــکاری بــرای رفــع مشــکات جامعــه کارگــری 

اســتان دــر راســتای رونــق تولیــد هســتیم.
ــای  ــه از راه حل ه ــه اینک ــاره ب ــا اش ــان ب ــتاندار کرم اس

ــتان  ــر اس ــران د ــکات کارگ ــل مش ــرای ح ــی ب عمل
اســتقبال می کنیــم افــزود: بعضــی از مســائل ایــن 
ــزاری  ــا برگ ــت و ب ــی اس ــد کار کارشناس ــوزه نیازمن ح

جلســه درســت نمی شــود.
ــال  ــر انتق ــری د ــه تشــکل های کارگ ــان اینک ــا بی وی ب
ــر  ــن کار بهت ــند و ای ــق باش ــد موف ــات می توانن تجربی
ــگ کار  ــج فرهن ــت: تروی ــود گف ــام ش ــه انج ــت ک اس
و کارآفرینــی ازمــه رونــق تولیــد اســت و بایــد از 
ــن  ــر ای ــتان د ــری اس ــکل های کار و کارگ ــت تش ظرفی

ــرد. ــتفاده ک ــت اس جه
ــه مراجعــات زیادــی  ــه اینکــه روزان ــا اشــاره ب ــی ب فدای
بــرای اشــتغال داریــم بیــان کــرد: امــروز نگرانــی تمــام 

ــا اســت. ــان آنه ــکاری فرزند ــع بی ــا رف خانواده ه

استاندار کرمان: 

حل مشکات کارگران در استان کرمان نیازمند ارائه راه حل های عملی است 

رئیــس کمیســیون اقتصادــی مجلــس شــورای اســامی 
ــورم ایجــاد شــده دــر کشــور وزارت  ــه ت ــا توجــه ب گفــت: ب
نیــرو بایــد نــرخ خریــد بــرق نیروگاه هــای بخــش خصوصــی 
به ویــژه آنهایــی کــه توســط مددجویــان کمیتــه امدــاد 

ــد.  ــش ده ــده اســت را افزای ــاد ش ایج
ــاح  ــز فت ــار پروی ــر دید ــی د ــا پورابراهیم ــر محمدرض دکت
رئیــس کمیتــه امدــاد کشــور بــا محمد جــواد فدائــی 
ــر  ــک مدی ــاح ی ــه فت ــه اینک ــاره ب ــا اش ــان ب ــتاندار کرم اس
جهادــی ملــی اســت اظهــار داشــت: کمیتــه امدــاد تعامــل 
بســیار خوبــی بــا ارکان نظــام دــارد و همیــن روحیــه باعــث 

ــد. ــش بدان ــاد را از خود ــه امد ــت کمیت ــه دول ــده ک ش
ــا  رئیــس کمیســیون اقتصادــی مجلــس شــورای اســامی ب
ــی  ــه جهاد ــل روحی ــز به دلی ــس نی ــر مجل ــه د ــان اینک بی
مدیــر کمیتــه امدــاد، بیشــترین کمــک را نمایندــگان 
مجلــس دارنــد گفــت: عملکــرد خــوب مدیــر کمیتــه امدــاد 
باعــث شــد کــه امســال میــزان اعتبــارات اختصــاص دادــه 

ــد. ــا کن ــش پید ــر افزای ــه ۳00 براب ــده ب ش
نیروگاه هــای  ایجــاد  طــرح  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  وی 
ــاد طــرح بســیار  ــه امد ــان کمیت ــرای مددجوی خورشــیدی ب
ــل  ــی کام ــان آمادگ ــتان کرم ــر اس ــزود: د ــت اف ــی اس خوب
ــان  ــود کرم ــنهاد می ش ــم و پیش ــرای آن را داری ــرای اج ب

ــود. ــر کشــور ش ــرح د ــن ط ــرای ای ــوت اج پایل
دکتــر پورابراهیمــی بــا اشــاره بــه عدــم افزایــش نــرخ خریــد 
ــر نیــرو طــی ســه ســال گذشــته تصریــح  ــرق توســط وزی ب
ــر کشــور وزارت  ــورم ایجــاد شــده د ــه ت ــه ب ــا توج ــرد: ب ک
نیــرو بایــد نــرخ خریــد بــرق نیروگاه هــای بخــش خصوصــی 
به ویــژه آنهایــی کــه توســط مددجویــان کمیتــه امدــاد 

ایجــاد شــده اســت را افزایــش دهــد. 
وی بــا بیــان اینکــه هفتــه آیندــه جلســه کمیســیون 
ــه  ــوع کمیت ــا موض ــامی ب ــورای اس ــس ش ــی مجل اقتصاد
امدــاد برگــزار می شــود و آمادــه همــکاری بــرای رفــع 
مشــکات ایــن نهــاد دــر مجلــس هســتیم گفــت: دــر ایــن 

جلســه رئیــس ســازمان خصوصی ســازی و وزیــر اقتصــاد نیــز 
دعــوت می شــوند.نماینده مردــم کرمــان و راور دــر مجلــس 
شــورای اســامی بــا اشــاره بــه اینکــه تکلیــف ســهام عدالت و 
مالکیــت مردــم باید مشــخص شــود افزود: نشســت مشــترک 
کمیســیون اقتصادــی بــا وزیــر اقتصــاد بــرای تعییــن تکلیــف 
آن و آزاد ســازی ســهام عدالــت به ویــژه افــراد تحــت پوشــش 

ــود. ــزار می ش ــز برگ ــاد نی ــه امد کمیت

دکتر پورابراهیمی: 
وزارت نیرو نرخ خرید برق نیروگاه های بخش خصوصی را افزایش دهد 

مدیرکل صدا و سیمای استان کرمان :
آئین جمع خوانی قرآن کریم 

در ماه رمضان در کرمان 
برگزار می شود 

سـیمای  و  صدـا  مدیـر کل 
اسـتان کرمان گفت: امسـال 
نیـز همزمـان بـا آغـاز مـاه 
آئیـن  رمضـان  مبـارک 
جمع خوانـی قـرآن کریـم در 
دـر کرمـان برگزار می شـود.

گفـت:  علی رمضانـی  احمـد 
آئیـن  برگـزاری  سـتاد 
کریـم  قـرآن  جمع خوانـی 
مدتهـا  از  کرمـان  اسـتان 
و  شـده  تشـکیل  پیـش 
دسـتگاه های مختلـف ادـاری و مردمـی عضـو این سـتاد هسـتند.

مدیـر کل صدا و سـیمای اسـتان کرمان با اشـاره به اینکه جلسـات 
مقدماتـی بـرای برگـزاری آئیـن جمع خوانـی قـرآن کریـم دـر ماه 
رمضـان برگـزار شـده اسـت گفـت: ایـن آئیـن دـر کرمـان مـورد 
اسـتقبال بسـیار زیـاد مردـم قـرار دـارد و هـر سـاله بـه مخاطبان 
حضـوری و غیرحضـوری آن از طریق رسـانه ملی افزوده می شـود.

وی بـا بیـان اینکـه امسـال نیـز آئیـن جمع خوانـی قـرآن کریم در 
دـر کرمـان برگـزار می شـود افـزود: همزمـان با آغـاز مـاه مبارک 
رمضـان آئیـن جمع خوانـی قـرآن کریـم دـر حسـینیه ثارا... شـهر 
کرمـان و تعدادـی از شهرسـتانهای اسـتان کرمان برگزار می شـود.

اینکـه جلسـه جمع بندـی سـتاد دـر  بـه  اشـاره  بـا  علی رمضانـی 
اطاعـات  کـرد:  خاطر نشـان  می شـود  برگـزار  آیندـه  روزهـای 
تکمیلـی دـر مورد سـاعت و نحوه برگـزاری این آئین دـر روزهای 

می شـود. اطاع رسـانی  آیندـه 
آئیـن جمع خوانـی قـرآن کریـم مـاه مبـارک رمضـان دـر کرمـان 
همزمـان از شـبکه اسـتانی کرمـان و رادیـوی کرمـان و همچنین 
از تعدادـی از شـبکه های ملـی و بین المللـی پخـش زنده می شـود.

اولین جلسه برنامه ریزی و 
تصمیم گیری برنامه های 

ضیافت مهر در ماه رمضان 
با حضور مدیرکل و ا عضاء 
شورای معاونین برگزار شد 

بـه گـزارش روابـط عمومـی بهزیسـتی اسـتان کرمـان دـر ابتدای 
ایـن جلسـه عبـاس صادـق زادـه 
مدیـرکل بهزیسـتی در سـخنانی 
بـا تشـریح آثـار معنوی ایـن ماه 
مبـارک گفـت: ایـن مـاه فرصت 
حـوزه  دـر  تـا  اسـت  مناسـبی 
و  حضـور  از  اجتماعـی  مسـائل 
و  فعالیـن  خیریـن،  مشـارکت 
شـرکای اجتماعـی به نفـع گروه 
هـای تحـت حمایـت بهـره بـرد.

وی بـا اشـاره بـه ضـرورت اجرایـی نمودـن دسـتورالعمل هـای 
 اباغـی از سـازمان بهزیسـتی کشـور دـر مـورد چگونگـی اجرای 
 برنامه های ماه مبارک رمضان اظهار داشـت : عاوه بر اجرا شـدن

 ، محلـی  شـرایط  تناسـب  بـه  بایـد  سـازمانی  هـای  بخشـنامه    
منطقـه ای برنامـه هـای متنوعی بـرای اسـتفاده از ظرفیت و توان 

خیریـن دـر حوزه هـای فرهنگـی و اجتماعی پیـش بینی کرد.
صادـق زادـه بـا بیـان اینکـه تجارب سـال هـای گذشـته بهترین 
مرجـع بـرای برنامـه ریـزی های بهتـر و موثرتـر می باشـد عنوان 
کـرد:  دانشـگاهیان ، هنرمندـان ، اصناف ، نخبـگان و فرهیختگان 
جامعـه بـا حضـور دـر برنامـه هـای ضیافـت مهـر و آشـنایی بـا 
نیازهـای بهزیسـتی مـی توانند با تولید فکر و اندیشـه و با اسـتفاده 
از تـوان علمـی و مهارتیشـان دـر بهبـود شـرایط زندگـی مردم به 

ویـژه گـروه های تحـت حمایـت مشـارکت کنند.
دـر ادامـه علیرضـا وحیـد زادـه معـاون مشـارکت هـای مردمی و 
اشـتغال بهزیسـتی اسـتان کرمـان  بـا بیان اینکـه ارتبـاط مردم با 
بهزیسـتی بـه دلیـل وجود تشـکل هـا و انجمـن های غیـر دولتی  
نسـبت به گذشـته بسـیار سهل و آسـان شده اسـت ؛ اظهار داشت: 
وظیفـه مـا حراسـت و نگهدـاری از این ظرفیـت های ایجاد شـده 

متناسـب با نیازهای شناسـایی شـده اسـت. 
مردمـی  هـای  مشـارکت  جـذب  دـر  اینکـه  بـه  اشـاره  بـا  وی 
 نیازمنـد همـکاری هـای بیـن بخشـی بیشـتری هسـتیم ؛ گفـت : 
برنامـه هـای پیـش بینی شـده دـر این مـاه مبـارک بر طبـق نیاز 
سـنجی انجـام شـده بـه حـوزه های همـکار اعـام می شـود.  در 
ایـن جلسـه هریـک از اعضـا به بیـان نظـرات و پیشـنهادات  خود 
پرداختنـد و بـر ارائه خدمات مشـاوره ای و سـامت محور و جذب 

مشـارکت هـای مردم متناسـب بـا نیازها تاکید شـد.

 جلسه پایداری شبکه 
 به میزبانی شرکت

برق منطقه ای کرمان
 

ایـن جلسـه بـا هدـف  اتخـاذ  تصمیماتـی دـر خصـوص کنتـرل 
رشـد مصـرف دـر سـال آتـی  و بهـره گیـری از امکانـات و تعامل 
 سـازنده بـا مشـترکین، شـهرک های صنعتـی، مشـترکین صنعتی، 

کشاورزی و ... تشکیل شد.
دـر ایـن جلسـه  مهندـس نصرالهـی رئیـس سـتاد بـرق اسـتان 
کرمـان ضمـن قدردانـی از صنعـت بـرق اسـتان کرمـان دـر گذر 
از پیـک بـار سـال گذشـته اظهـار داشـت: سـال 97 بـرای صنعت 
بـرق کشـور سـال دشـواری بود کـه خوشـبختانه شـاهد همکاری 
خوبـی از طـرف صنایـع و سـایر مشـترکین با صنعت بـرق بودیم و  
بایـد  ضمن بررسـی امکانـات برنامه ریـزی راهکارهایی ازم برای 

کاهـش پیـک بـار  سـال آتـی صـورت گیرد.
دـر ایـن جلسـه هریک از شـرکت هـای بـرق منطقـه ای و توزیع 
بـرق شـمال و جنوب اسـتان کرمان نظـرات خود را بـه منظور اخذ 

تصمیمـات مقتضی مطـرح کردند.

ــکاري  ــا هم ــت: ب ــان گف ــهردار کرم ش
ــناس و  ــاي متخصــص و کارش ــروي ه نی
بــا پشــتوانه علمــي، حــوزه حمــل ونقــل 

ــرد. ــم ب ــش خواهی ــک را پی ترافی
ــن  ــر اولی ــه د ــم زاد ــران عال ــید مه ، س
ــي  ــل عموم ــل و نق ــوراي حم ــه ش جلس
بــار و مســافر بــا تاکیــد بــر توجــه 
ســاماندهي  موضــوع  بــه  متخصصــان 
حمــل و نقــل عمومــي بــار و مســافر 
افــزود: دــر صــورت بــي توجهــي بــه ایــن 
ــي  ــکات ترافیک ــار مش ــم، دچ ــر مه ام

ــه  ــور ب ــم شــد و مجب دــر شــهر خواهی
اجــراي تقاطــع هــاي هــم ســطح و غیــر 
هــم ســطح بــا هزینــه بــاا مــي شــویم.

وي خاطرنشــان کــرد: تجربــه دــر دنیــا 
ــه  ــن گون ــراي ای ــه اج ــه ک ــان داد  نش
پــروژه هــا دــر کاهــش ترافیــک چندــان 
کارســاز نیســت و سیاســت گــذاري 
دــر زمینــه حمــل ونقــل عمومــي مــي 

ــد.  ــا باش ــره گش ــد گ توان
عالــم زاده به تشــکیل شــوراي ســازمان 
ــا حضــور  ــار و مســافر ب حمــل و نقــل، ب
حــوزه  از  خــارج  خبــره  کارشناســان 
ــاا  ــت: ب ــرد و گف ــاره ک ــهرداري اش ش
ــي  ــل عموم ــل ونق ــت حم ــن کیفی برد
اولیــن موضوعــي اســت کــه بایــد بــه آن 

ــم.  بپردازی
ارتقــا  جهــت  دــر  دــاد:  ادامــه  وي 
ــي اجــراي  ــل عموم ــل ونق  سیســتم حم
ــوا پیشــنهاد  ــي و سیســتم ترام ــي ار ت ب
ــات  ــر مطالع ــري د ــا بازنگ ــه ب ــده ک ش
جامــع حمــل ونقــل ترافیــک بــه زودــي 

ــي  ــري م ــوص تصمیم گی ــن خص ــر ای د
ــود. ش

وي افــزود: مطالعــات هــر دــو طــرح دــر 
ــکان  ــي ام ــت و بررس ــام اس ــت اقد دس
ــه طــور هــم  ــورد ، ب ســنجي هــر دــو م

ــي رود.  ــش م ــان پی زم
ــر  ــا مشــاور د ــاد ب ــرار د ــاد ق وي از انعق
ــع  ــات جام ــر مطالع ــري د ــت بازنگ جه
حمــل ونقــل ترافیــک خبــر دــاد و 
افــزود: بــر اســاس مطالعــات جدیــد دــر 
مــورد برنامــه هــاي ترافیــک دــر حــوزه 

ــرد. ــم ک ــري خواهی ــم گی ــهر تصمی ش
شــهردار کرمــان از بــاز ســازي و نوســازي 
2۳دســتگاه اتوبــوس خبــر دــاد و یادــآور 
شــد:  از ایــن تعدــاد 1۳دســتگاه آمادــه و 
وارد سیســتم شــده اســت و 10دســتگاه 
دیگــر نیــز بــه زودــي آمادــه و فعــال مي 

شــود.
ــه  ــتگاه ک ــوع 60دس ــزود: از مجم وي اف
دــر اختیــار شــهرداري قــرار داشــت 
نوســازي  و  روز  بــه  آن  ســوم  یــک 

خریدــاري  از  همچنیــن  شــد.وي 
ــر  ــوم خب ــت د ــوس دس ــتگاه اتوب ۵دس
دــاد و خاطرنشــان کــرد: ضمــن ایــن کــه 
یــک دســتگاه اتوبــوس باتغییــر کاربــري 
بــه اتوبــوس گردشــگري اختصــاص پیدــا 
ــرار  ــوروز ق ــام ن ــر ای ــاوه ب ــه ع ــرد ک ک
اســت دــر روزهــای خــاص نیــز ســرویس 

ــد. ــي کن ده
عالــم زادــه دــر ادامــه بــر توجــه جدــي 
ــه حــوزه حمــل ونقــل عمومــي تاکیــد  ب
ــا بازنگــري  ــم ب ــح کــرد: امیدواری و تصری
ــه  ــر زمین ــک د ــع ترافی ــرح جام ــر ط د
ــا سیســتم  ــي اجــراي طــرح ارتق چگونگ
ــه  ــي ب ــه زود ــي ب ــل عموم ــل ونق حم

ــیم. ــه برس نتیج
وي افــزود: بــه اجــراي طــرح ترامــوا 
نســبت بــه بــي ار تــي بــه دلیــل جــذب 
گردشــگر و اســتفاده از انــرژي پــاک 
ــن  ــر ای ــا د ــارم ام ــتري د ــل بیش تمای
ــاد  ــد کار کارشناســي انجــام د ــورد بای م

ــت. ــم گرف ــد تصمی و بع

شهردار کرمان:

حوزه حمل و نقل عمومي را با پشتوانه علمي پيش خواهيم برد
به اجراي سيستم تراموا به دليل جذب گردشگر تمايل بيشتري دارم

فرشــاد رئیــس شــورای شــهر کرمــان 
ــی  ــورا:  تمام ــی ش ــت علن ــر نشس د
ــهرداری  ــات ش ــتها و مکاتب درخواس
ــران و  ــه عم ــت تســهیل ب ــه جه را ب
پیشــرفت شــهری انجــام دادــه ایــم .

اســتان  فرودگاههــای  کل  مدیــر 
دــر  کرمــان 
جلســه شــورای شــهر کرمــان: جــا 
ــگاه  ــر فرود ــان د ــی درخت ــه جای ب
توســعه  طــرح  جهــت  کرمــان 
موفقیــت  بــا  کرمــان  فرودــگاه 
مــورد  و   . اســت  شــده  انجــام 
شــهر  اعضــای شــورای  بازدیــد 

ــان  ــهر کرم ــورای ش ــه اند.عضــو ش ــم قرارگرفت ــان ه کرم
ــتاد روح ا...  ــام اس ــه ن ــی ب ــذاری خیابان ــام گ ــتار ن خواس
خالقــی شــد. آقــای علــی بهرامــی نایــب رییــس شــورای 

ــورا  ــت ش ــر نشس ــان د ــهر کرم ش
گفــت : ســرود ای ایــران یــک 
ــت  ــه هوی ــر و دربرگیرند ــر فاخ اث
ــی  ــتاد خالق ــا اســت و اس ــی م مل
حــق  هــا  کرمانــی  همشــهری 
ــارد و پیشــنهاد  ــا د ــر م بزرگــی ب
میشــود تــا خیابانــی بنــام ایشــان 

ــد . ــذاری گرد ــام گ ن
دکتــر منصــور ایرانمنــش دــر 

ــه شــهردار کرمــان:  دــر  جلســه شــورای شــهر خطــاب ب

بحــث تخفیــف عــوارض شــهری  
ــتور  ــک دس ــه ی ــم ک ــا داری تقاض
ــات  ــل  تخفیف ــع و کام العمــل جام
تــا  نماییــد   ارائــه  را  شــهری 
ــکان  ــن ام ــد از ای ــهروندان بتوانن ش
ــند. ــته باش ــری داش ــتفاده بهت اس

شــورای  دــر  کرمــان  شــهردار 
 شــهر کرمــان: شــهرداری هــا از 
باشــگاه دــاری حرفــه ای دــر ورزش 
ــل وزارت  ــتور العم ــاس دس ــر اس ب
کشــور منــع شــده انــد مگــر اینکــه 
داشــته  فعــال  باشــگاه  قبــل  از 

ــند . باش

مدیر کل فرودگاههای استان : 

در طرح توسعه فرودگاه جابه جایی درختان با موفقیت صورت گرفته است

برنامــه  و  مدیریــت  ســازمان  رئیــس 
ریــزی اســتان کرمــان گفــت: چارچــوب و 
ــی  ــاد مقاومت ــث اقتص ــتورالعمل مباح دس
ــه  ــده و ب ــته ش ــان بس ــتان کرم ــر اس د
ــود. ــاغ می ش ــتان ها اب ــه شهرس ــی ب زود

جعفــر رودــری دــر جلســه ســتاد اقتصــاد 
مقاومتــی شهرســتان شــهربابک گفــت: 
ــون  ــر قان ــود د ــای موج ــد از ظرفیت ه بای
ــان  ــه نش ــم؛ تجرب ــتفاده کنی ــه اس بودج
دادــه اســت کــه تعدــاد محدودــی از 
اســتان ها می تواننــد از ایــن ظرفیت هــا 
اســتفاده کننــد و جــا دــارد کــه خودمــان 

ــم. ــت کنی ــه تقوی ــن زمین ــر ای را د
وی ادامــه دــاد: چارچــوب و دســتورالعمل 
ــتان  ــر اس ــی د ــاد مقاومت ــث اقتص مباح
کرمــان بســته شــده اســت و بــه زودــی بــه 

شهرســتان ها ابــاغ می شــود.

رودــری بــا اشــاره بــه اینکــه ایــن مباحــث 
معین هــای  کلــی  بخــش  ســه  دــر 
ــای اقتصــاد  ــا و برنامه ه ــی، پروژه ه اقتصاد
ــر  ــزود: ه ــد، اف ــف شــده ان ــی تعری مقاومت
ــروژه تنظیــم شــود  ــد تعدادــی پ ســال بای
کــه بایــد دــارای یکســری معیارهــا باشــند. 
سیاســت های کلــی اقتصــاد مقاومتــی کــه 
ــد  ــت بای ــده اس ــاغ ش ــری اب ــط رهب توس
بــه عنــوان نقشــه راه مــورد اســتفاده قــرار 

ــد. گیرن
ــر  ــری د ــات رهب ــه بیان ــاره ب ــا اش وی ب
ــل  ــای عم ــاب مبن ــوم انق ــه گام د زمین
اســت، افــزود: پروژه هــا بایــد دــر راســتای 
ــند.  ــتان باش ــی اس ــای اصل ــع چالش ه رف
ــرات  ــارای اث ــد د ــا بای ــن پروژه ه همچنی
ــاد  ــر اقتص ــرک زا د ــته و تح ــم، برجس مه
ــع  شهرســتان باشــند و محــل تأمیــن مناب

ــد. ــخص باش ــا مش ــی آنه مال
تمامــی  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  وی 
اقتصــاد  سیاســت های  و  رویکردهــای 
افزایــش  ســمت  بــه  بایــد  مقاومتــی 
ایجــاد  و  غیردولتــی  بخــش  مشــارکت 
ارتقــا  افــزود:  باشــد،  ازم   بســتر 
حفــظ  داخلــی،  تولیــد  و  وری  بهــره 
ــرار  ــر ق ــد مدنظ ــز بای ــود نی ــتغال موج اش

گیــرد.
عنــوان  بــه  تولیــد  رونــق  از  رودــری 
ــرد  ــام ب برنامه هــای اولویــت دــار اســتان ن
ــیب  ــار آس ــت اقش ــود معیش ــزود: بهب و اف
پذیــر، بهبــود محیــط کســب و کار، مقابلــه 
کــه  مباحثــی  دیگــر  از  تحریم هــا  بــا 
ــه  ــتورالعمل ب ــوب و دس ــب چارچ ــر قال د

می شــود. ابــاغ  شهرســتان ها 
ایــن دســتورالعمل مبنــای  وی گفــت: 

مقاومتــی  اقتصــاد  فرماندــه  ســتاد  کار 
شهرســتان اســت و بــر همیــن اســاس 
ــا را از شهرســتان ها  گزارشــات و بازخورده

ــت. ــم گرف خواهی
ــای  ــد واحده ــاً 60 درص ــت: تقریب وی گف
تولیدــی اســتان کرمــان تعطیــل یــا نیمــه 
فعــال هســتند و جــای کار دــر ایــن زمینــه 

وجــود دــارد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان:
دستورالعمل اقتصادمقاومتی کرمان به زودی به شهرستان ها اباغ می شود

مدیر دفتر روابط عمومی
شرکت برق جنوب استان  :

برگزاری جنگ شادی 
در شهرستان های 

تحت حوزه عملیاتی 
شرکت برق 
جنوب استان

بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت توزیــع نیــروی بــرق 
جنــوب اســتان کرمــان، رضــوی علــوی مدیــر دفتــر روابــط 
عمومــی ایــن شــرکت در خصــوص برگــزاری جنگ شــادی 
بــا محوریــت مدیریــت مصــرف بــرق بیــان نمــود: بــا توجــه 
بــه افزایــش دمــا دــر فصــل تابســتان و بــه تبــع آن افزایش 
ــه منظــور جلــب همــکاری  ــرق، ایــن شــرکت ب مصــرف ب
ــزاری  ــه برگ ــام ب ــار، اقد ــان اوج مصــرف ب ــر زم ــم د مرد
جنــگ شــادی دــر شهرســتان هــای تحــت حــوزه عملیاتــی 
 خــود نمودــه اســت. وی افــزود: ایــن جنــگ شــامل 
برنامــه هــای متنــوع و جذابــی از ســوی هنرمندــان بومــی 
و بــا موضوعــات مرتبــط بــا مصــرف بهینــه بــرق دــر قالــب 
ــز  ــاء جوائ ــراه اهد ــه هم ــابقه ب ــیقی و مس ــش، موس نمای

برگــزار گردیــد.
وی خاطرنشــان کــرد: دــر ایــن برنامــه هــا ســعی بــر ایــن 
بــود تــا بــا ایجــاد فضایــی بــا نشــاط و شــاد بــرای مردــم و 
برقــراری ارتباطــی صمیمانــه بــا آنهــا و بــا بهــره گیــری از 
فرهنــگ بومــی هــر منطقــه، پیــام هــای مدیریــت مصــرف 
 بــرق بــه صــورت غیــر مســتقیم و دــر قالب هنــری بــا ارائه 
ــه  ــن ارائ ــه مخاطبی ــی ب ــوس  و کاربرد ــی ملم ــال های مث

گردــد. 
ــر  ــرق د ــاعات اوج مصــرف ب ــناخت س ــوی ش رضــوی عل
ــن  ــم تری ــی از مه ــتان را یک ــتان و زمس ــل تابس ــو فص د
مباحــث آموزشــی ایــن جنــگ بیــان نمــود و گفــت: 
ــرژی  ــر مصــرف برقــی، برچســب ان ــا وســایل پ آشــنایی ب

وســایل انــرژی الکتریکــی، 
ســامانه  بــا   آشــنایی 
ــرق و برخــی  ــت هــای ب فوری
ــز از  ــی نی ــم ایمن ــائل مه مس
ــود کــه دــر  ــه مباحثــی ب جمل
ایــن جشــن هــا بیــان گردیــد.

ــرد:  ــح ک ــن تصری وی همچنی
ــرق شهرســتان هــای تحــت  ــران  ب دــر ایــن مراســم مدی
ــه  ــات  از جمل ــه خدم ــه ارائ ــرکت ب ــی ش ــوزه عملیات ح
ــات مشــترکین،  ــراه خدم ــن هم ــازی اپلیکیشــن تلف راه اند
معرفــی خدمــات الکترونیکــی از طریــق پورتــال شــرکت و 

ــد. ــرق پرداختن ــوض ب ــبه قب نحــوه محاس
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    ️ چرا حجاب؟
خامنــه  امــام 
روی  ماکــه  ای: 
اینقــدر  حجــاب 
بــه  مقیدیــم، 
ــن  اســت  خاطــر ای
ــاب  ــظ حج ــه حف ک
کمــک   زن   بــه 
تــا  کنــد  مــی 
آن   بــه  بتوانــد 
معنــوی   رتبــه 
خــود   عالــی  
ــار  آن   ــد و دچ برس
ــده ای   کــه   ســر  راهــش  لغزشــهای بســیار لغزن

نشــود. انــد،  داده  قــرار 

کام️رهبری

عینک زرافه
هست بِسِم ا... الَرحمِن الَرحیم         

 مشعل سالک به راه مستقیم
گر خدا شد قبله ی افکار ما          

)طیب و طاهر( شود بازار ما
از چه )بازار حاوت( شد سیاه؟         

 چونکه ما کردیم خطا و اشتباه
دست شیطان در گروهی داخلی         

 از برای تفرقه شد منجلی
از )خدا( به )کدخدا( رو کرده ایم        

)چشم( را قربان )ابرو( کرده ایم
)چشم دانش( در پی ابرو برفت          

)آبرو( بود و چو )آب جو( برفت
فعل تیم شیخ دور است از سفید          

مردم از تدبیر تیمش ناامید
دشمن از کار که مستی می کند؟        

  بی هراس از ما فضولی می دمد
آیا امیدش به شیخ کوی ماست؟         

 قبله ی این شیخ آیا کدخداست؟
می رسیم به وضع تیم شیخ شهر         

 شد بر آنسو شربت، اینسو شد چو زهر
آنچه شیطان خواست تیمش داد و برد      

  وعده ها در وعده ها ماند و بمرد
گفت من روحانی اَم نه تن پرست      

  می دهم غول تورم را شکست
او شکست البته قول خویش را         

 پشت هر )بیچاره( و )درویش( را
نه تورم کنترل شد، نه خطا        

  نرخ ها چون )اسپریچو( بر فضا1
این گرانی ها شد از ناایقی         

 نیست بر درمان، طبیب حاذقی
حرف بسیار است اما )گوش( کر       

 رای مردم شد زیان و، دردسر
از طرفداران تیمش نیستم         

 روشن است و نیست محتاج قسم
نمره ی تیمش نمی آید به چشم          

بره ای ماَند فقط پوست است و پشم
ظاهری دارد چو شیری بر علم        

  جنبشش از باد، آنهم دم به دم
می زند این تیم )حرف آبکی(        

  نمره اش از بیت، شاید اندکی
داروان ما را نسازید متهم!        

  عامل تشویش اذهان نیستم
)پشه( ایم و می زنیم خود را به )فیل(      

  )رب موسی( رد کند ما را ز )نیل(
یک قلم دارم کمی باشد چموش!        

  نه ُبَود وابسته، نه بهر فروش
)ماست مالی( مد شد و، توجیه آن      

  برنمی تابند نقد ناقدان
)انتقاد( از )افترا( باشد به دور          

منتقد خواهد فضا را چون )بلور(
عینک )زرافه( گر شد خویشبین        

  می درد او را )پلنگ در کمین(
)نیش باز( ما شده )اشک کباب(         

 باعث طغیان آتش بر مذاب
گفتگو با )وافی( و )صادق( قبول     

   نه با )آمریکای بدعهد و فضول(
هرچه از )برجام( می آید جلو         

 هست ریش تیم، در آنسو گرو
آی )نقاش( تیم بی دروازه بان        

  از برای کشورش دارد زیان
چونکه تیمی شد به حال انجماد         

 می خورد )گلهای آتشزا( زیاد
شاید از بس کار کرده خسته است!؟      

  بهتر آنکه تیم گردد )بازنشست(

1اسپریچو: پرستو  
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همزاد بهار 
می رسد از راه دور بانوی زیبای بهار

جلوه ای از رحمت و لطف و جمال کردگار
بلبلی با طعنه گوید نوبهار دلنواز

از چه داری در وجودت این همه عشوه و ناز؟
نو عروس گل به سر بهر چه می بالی به خود

از تو دانی جلوه صیف و شتا کمتر نبود
گر که بر سبزی برگ و سرخی گل غره ای

پیش بانوی هزار رنگ خزان شرمنده ای
گرکه بر پاکی خود نازی بدان ای نازنین

از سپیدی باشد آن بانوی سرما بهترین
گرکه گل داری تو برد امان خویش ای نو بهار

گیسوی بانوی گرها پر زلعل بیشمار
چون که بشنید این سخن ها بانو از مرغ  چمن

داد بلبل را چه زیبا پاسخی دندان شکن
آن طرف را بنگری بینی گلی بس نازنین

دان که همزاد من است و نیست مثلش در زمین
نازم ای نغمه سرا اکنون به همزادی او

بهر یکتا کردگار او بنده ای باشد نکو
دائمًا در سجده هست و غرق در راز و نیاز

می کند او عشقبازی با خدایش در نماز
از تبار نیک مردان،  بر تنش شوای عشق

 در فتوت ، در عدالت ، وارث موای عشق
گفت بلبل ای بهاران نام او را گو به من

تاکنون اینگونه گل هرگز ندیدم درد من
گفت ای مرغ خوش الحان نام او زیبا بود

منجی مستضعفان ، او یوسف زهرا بود
مهدی است و با ظهورش می شود این روزگار

مست عطر نرگس و سرسبز چون باغ بهار
چون  که دانستی زبهر چیست فخر و ناز من

باز خواهی خرده گیری بهر من مرغ چمن؟
گفت بلبل مرحبا بر تو بهار نازنین

روز میاد تو و این گل مبارک بهترین

شیما السادات معین زاده میرحسینی

カもヮ執枢唱 桧済処

میزبــان️ باهنــر️ دانشــگاه️ ️ وحدــت️ تــاار️
مســئوان،️اســتادان،️فرهیختگان،️دانشــجویان،️
و️ خبرنــگاران️ پژوهشــگران،️ نویســندگان،️
ــاله️ ــی️س ــج️س ــش️گن ــا️همای ــود️ت ــان️ب مهمان
ــیس️ ــالگرد️تأس ــن️س ــی️اُمی ــبت️س ــه️مناس را️ب

ــد. ــزار️کنن ــی️را️برگ ــان️شناس ــز️کرم مرک
دــر️ابتدــا️دکتــر️طاهر️ریاســت️دانشــگاه️شــهید️
ــان️ ــز️کرم ــی️مرک ــورای️عال ــو️ش ــر️و️عض باهن
شناســی،️تاســیس️کرمــان️شناســی️را️یــک️
انتخــاب️آگاهانــه️بــرای️ســاماندهی️علمــی️
و️دقیــِق️️توانمندــی️هــای️اســتان️کرمــان️
دانســت️️و️عنــوان️کــرد:️بــه️گفتــه️دکتــر️
ــه️ ــخ️هم ــان️تاری ــخ️کرم ــزی️تاری ــتانی️پاری باس
ــان️ ــخ️کرم ــا️تاری ــه️ب ــی️ک ــت️و️کم ــران️اس ای
آشــنایی️داشــته️باشــد️گویــی️بــا️تاریــخ️ایــران️

آشــنایی️دــارد️.
مرکــز️ )رئیــس️ گابزادــه️ آقــای️ ️ســپس️
کرمــان️شناســی(️بــه️حضــار️خیــر️مقدــم️گفــت️
️و️حضور️سبزشــان️را️روشــنی️چشــم️دانســت️️و️
اد️امــه️د️اد:️ســی️ســال️پیــش️دــر️چنیــن️
آمدنــد️ ااجتمــاع️ علــم️ علمــای️ روزهایــی️
ــل️ ــرح️عل ــا️ط ــد️ت ــان️آوردن ــه️کرم ــره️ب و️زی
اجــرا️ بــه️ را️ کرمــان️ م️ مــرد️ خمودگــی️
تنهــا️ نــه️ دریافتیــم️ اینجــا️ بیاورنــد️ ر️ د️
️عــوام️️کــه️خــواص️هــم️دــرک️درســتی️از️
ــه️ ــاری️ک ــد️دی ــان️ندارن ــای️کرم ــت️ه واقعی
ــت️.️ ــان️اس ــش️ورد️زب ــرافزاری️های ــواره️س هم
️ســرزمینی️کــه️فرهــاد️هــای️عاشــقش️بــا️
تیشــه️ی️عــزم️ارادــه️ســینه️کــوه️را️شــکافتند️
ــد️و️ ــا️کردن ــا️رو️بن ــی️ه ــتونی️از️پایمرد و️بیس

ــد️.️ ــام️️نهادن ــش️ن ــتان️میمند سنگس
ــای️ ــرزمین️ه ــر️س ــش️د ــه️مردم ــاری️ک دی
ــور️را️ ــای️کش ــارم️️باغه ــک️چه ــته️ی ــاغ️بس د
ــهره️ ــان️ش ــوت️ش ــات️و️قن ــد️و️قن ــا️کردن بن
ــر️ ــه️از️س ــر️چ ــه️️اگ ــی️ک ــت️مردمان ــاق️️اس آف
ــه️ ــار️ب ــه️پامن ــاختند️و️محل ــاره️س ــا️من آن️ه
ــل️ ــر️مقاب ــر️د ــز️س ــا️هرگ ــتند️ام ــگار️گذاش یاد
ــاوان️ ــه️ت ــی️ک ــد.️مردمان ــرو️نیاوردن ــتم️ف ️س
ــزاران️ ــم️ه ــا️تقدی ــان️را️ب ــوازی️ش ــان️ن مهم
جفــت️چشــم️دادنــد️امــا️هرگــز️ســر️ارادــت️از️

ــتند. ــان️برنداش ــوی️مهم ک
هنــوز️صدــای️َجــرس️جادــه️ای️ادویــه️و️فلفــل️
ــد،️ ــی️رس ــوش️م ــه️گ ــم️ش️ب ــای️ب ــای️ج از️ج
رفســنجانش️جــان️اقتصــاد️و️سرچشــمه️اش️
ــام،️ ــروزه️ف ــش️فی ــهر️بابک ــاری،️ش ــمه️پاید چش
پایمردــی️ هــای️ افســانه️ کهــن️ کهنوجــش️
قلعــه️ بافتــش️ ️ جهــان،️ مینــو️ منوجانــش️
ــال️ ــزاران️س ــر️ه ــهدادش️فریادگ ــن،️ش زمردی
قدمــت️و️ماهانــش️دــل️از️زیبــا️پســندان️بردــه️
ــذران️ ــف️رهگ ــش️برزل ــک️تیگران ــیم️خن و️نس

شــانه️انداختــه،️قلعــه️گنجــش️گنــج️روزگاران،️
ــش️ ــخ️و️فاریاب ــوز️تاری ــود️س ــش️ع ــر️آباد عنب
ایــن️ســرآغازی️شــد️ دیــار️آیینــه️و️آب️و️
ــد️ ــی️امی ــان️شناس ــز️کرم ــیس️مرک ــرای️تاس ب
کــه️بــه️همــت️جوانــان️بخــرد️و️فرزانــه️و️
ــت️ایــن️ ــم️نیس ــان️ک ــواری️کــه️تعداش ️بزرگ
ــری️ ــد️دیگ ــالها️متعد ــه️س ــای️ب ــال️ه ــی️س س

ــورد.️ ــد️بخ پیون
ســال️ ســی️ گفــت:️ کرمــان️ اســتاندار️
پیــش️مرکــز️کرمــان️شناســی️بــه️همــت️
️بزرگانــی️تاســیس️شــد️و️دــر️ایــن️ســالها️
فعالیــت️هــای️خوبــی️داشــت️امــا️ســوالی️
ــز️ ــالت️مرک ــت️رس ــن️اس ــت️ای ــرح️اس ــه️مط ️ک
کرمــان️شناســی️دــر️ســی️ســال️گذشــته️چــی️
بــود️و️دــر️ســی️ســال️آیندــه️چــه️بایــد️باشــد️️
ایشــان️ادامــه️دــاد:️یکــی️از️موضوعــات️مهمــی️
کــه️دــر️همــه️کشــورها️مطــرح️اســت️موضــوع️
توســعه️ شــاخص️ اســت،️ توســعه️ مقولــه️ و️
ــف️ ــاد️مختل ــعه️ابع ــت️توس ــی️اس ــت️زندگ کیفی
ــورد️ ــتر️م ــی️بیش ــعه️اقتصاد ــا️توس ــارد️️ام د
توجــه️قــرار️گرفتــه️اســت️امــا️محققــان️اعــام️
کردــه️انــد️دــر️ابعــاد️مختلــف️توســعه،️توســعه️
فرهنگــی️بــر️توســعه️سیاســی️و️اقتصادــی️
ــارد️ ــر️د ــگ️برت ــه️فرهن ــی️ک ــت️زمان ــم️اس مقد
ــم️ ــا️ه ــت️.️م ــر️اس ــق️ت ــان️کارزار️موف ــر️مید د
ــی️و️ ــعه️اقتصاد ــان️توس ــتان️خواه ــر️اس ــر️د اگ
ــد️ ــتیم️بای ــعه️هس ــاد️توس ــر️ابع ــی️و️دیگ سیاس
ــه️نظــر️ ــه️توســعه️فرهنگــی️همــت️گماریــم️ب ب
ــه️ ــت️ک ــی️مرکزیس ــان️شناس ــز️کرم ــن️مرک ️م

می️تواند️این️توسعه️را️به️عهده️بگیرد️.

ــه️ ــرای️اینک ــم️ب ــزود:️معتقدی ــی️اف ــر️فدای دکت
توســعه️دــر️اســتان️تحقیــق️پیدــا️کنــد️بــه️بلند️
نظــری️ســعه️صدــر،️جدیــت️دــر️کارهــا️و️دوری️
ــی️️و️ ــات️ناهنجــاری️اخاق از️بســیاری️از️صف
رشــد️اقتصادــی️نیارمندیــم️کــه️مرکــز️کرمــان️
ــه️عهدــه️ ــد️ایــن️وظیفــه️را️ب شناســی️مــی️توان
بگیــرد️و️رســالت️همیــن️اســت️دــر️ســی️ســال️
️نیاز️ ️فرهنگــی ️بحــث ️بیشــتر️در ️بــه️جدیــت دــوم

داریــم️.
اســتاد️ ماهــری️ محمــود️ دکتــر️ آقــای️
اســتاد️ ایــران،️ و️ انگلســتان️ دانشــگاههای️
هوشــنگ️مرادــی️کرمانــی،️دکتــر️جعفــری️
ــگ️ ــش️فرهن ــکده️بخ ــس️پژوهش ــی️رئی قنوات
ــاد️ ــاون️بنی ــریعتمداری️مع ــید️ش ــم،️فرش مرد
️اســتاد️ ️احمــد ️پــور ️احمــد ️آقــای ایــران️شناســی،
جغرافیــای️دانشــگاه️تهــران️و️کرمــان️️از️دیگــر️
ــان️ ــر️پای ــد️و️د ــس️بودن ــن️مجل ــخنرانان️ای س
ــگان️و️ ــتان️و️فرهیخت ــئوان️اس ــور️مس ــا️حض ب
️اامینی،️ ️از️ســردیس️هــای️دکتــر️روح اســتادان
دکتــر️فــرزام️و️حجتــه️ااســام️حجتــی️کرمانی️
لــوح️تقدیــر️و️ رونمایــی️شــد️و️همچنیــن️
تندیــس️جشــنواره️بــه️پژوهشــگران️و️محققــان️
️اهدــاء️شــد️و️گنــج️ســی️ســاله️هــم️ نویســندگان

ــد️.️️️️️️️️️️️️️️️ ــی️ش رونمای
 خبرنگار: مهدیه مقیمی نژاد

همایش گنج سی ساله در دانشگاه شهید باهنر برگزار شد

کرمان شناسی سی ساله شد

ــار️ ــان️اظه ــتان️کرم ــی️اس ــور️مالیات ــرکل️ام مدی
داشــت:️حمایــت️از️فعــاان️اقتصادــی️موجــب️

ــود. ــی️ش ــور️م ــر️کش ــد️د ــق️تولی ــعه️و️رون توس

️امــور️مالیاتی️ ️ادــاره️کل بــه️گــزارش️روابــط️عمومــی
اســتان️کرمــان،️محمــد️ســلمانی️در️جلســه️شــورای️
ــال️ ــذاری️س ــام️گ ــت️ن ــه️اهمی ــاره️کل️ب ــاری️اد اد
جــاری️توســط️مقــام️معظــم️رهبــری️دــر️خصــوص️
ــت️از️ ــتار️حمای ــرد️و️خواس ــاره️ک ــد️اش ــق️تولی رون
ــتغال،️ ــاد️اش ــور️ایج ــه️منظ ــی️ب ــای️تولید واحده
تقویــت️آن️و️تشــویق️کارآفرینــان️بــه️ســرمایه️
ــی️ ــش️بین ــای️پی ــتفاده️از️معافیته ــا️اس ــذاری️ب گ

شــده️دــر️قانــون️شــد.
مهــم️ منابــع️ از️ یکــی️ امورمالیاتــی️ افــزود:️ وی️
تولیــد️ رونــق️ جهــت️ دــر️ آفریــن️ نقــش️ و️
ــه️ ــزی️ازم،️توج ــه️ری ــا️برنام ــد️ب ــه️بای ــت️ک ️اس
داشــته️ تولیدــی️ واحدهــای️ بــه️ ای️ ویــژه️
کرمــان️ اســتان️ مالیاتــی️ امــور️ باشــد.مدیرکل️
و️ تولیــد️ رونــق️ عامــل️ را️ مدــاری️ مودــی️
️: گفــت️ و️ دانســت️ اقتصادــی️ فعالیــت️ ️تدــاوم️

ــی️ ــازمان️امورمالیات ــف️س ــذاری️و️هد ــت️گ سیاس
بــر️مبنــای️تعامــل️ســازنده️بــا️مودیــان️اســت️و️دــر️
ایــن️راســتا،️اقدامــات️بســیار️خوبــی️صــورت️گرفتــه️
اســت️.ســلمانی️حمایــت️از️تولیــد️دــر️کنــار️تحقــق️
ــاره️کل️ ــی️اد ــت️اصل ــی️را️اولوی ــای️مالیات درآمده
برشــمرد️و️تصریــح️کــرد️:️دــر️صورتی️کــه️واحدهای️
ــا️ ــه️ب ــر️رابط ــود️د ــی️خ ــف️قانون ــه️تکالی ــی️ب تولید
ــون️مالیاتهــا️مــواد️ مالیــات️عمــل️نماینــد️،️دــر️قان

️بینــی️ ️پیــش ️بــرای️مودیــان ️توجهــی ️قابــل حمایتــی
شــده️اســت️.

ــر️ ــان️خاط ــتان️کرم ــی️اس ــور️مالیات ــرکل️ام مدی
ــواره️ ــتان️هم ــی️اس ــران️مالیات ــرد️:️مدی ــان️ک نش
ــش️ ــی️پی ــکات️مالیات ــع️و️مش ــد️موان ــعی️کنن س
روی️فعــاان️اقتصادــی️دــر️زمینــه️هــای️مختلــف️را️
بررســی️کردــه️و️بــا️ارائــه️راهکارهــای️مناســب،️دــر️

ــد. ــان️گام️بردارن ــکات️آن ــل️مش ــت️ح جه

مدیرکل امور مالیاتی استان کرمان تاکید کرد:

حمایت از فعاان اقتصادی موجب رونق تولید می شود

بررســی️هــای️کارشناســی️از️قنــوات️سراســر️اســتان️کرمــان️
نشــان️مــی️دهــد️کــه️ایــن️منابــع️تامیــن️کنندــه️آب️پایدــار️
و️ماندــگار️دــر️ذهــن️مســئولی️تعییــن️کنندــه️اســتان️و️یــا️
ــه️ ــوع️ب ــات️موض ــرای️اثب ــد.️ب ــی️ندارن ــرو️جایگاه وزارت️نی

مــوارد️ذیــل️اشــاره️مــی️گردــد:
ــتان️ ــر️اس ــروز️د ــا️ام ــوات️ت ــن️قن ــار️نمود ــنامه️د 1-️شناس
ــات️ ــول️قن ــت️ط ــت️ثب ــه.️اهمی ــا️نکرد ــی️پید ــان️معن کرم
موقعیــت️مادرچــاه،️عمــق️مادــر️چــاه،️طــول️بخــش️تــران️
ــج️قنــات،️ ــا️خشــکان،️موقعیــت️مظهــر️قنــات،️طــول️هرن ی
میــزان️آبدهــی️و️تعقیــب️نوســانات️آبدهــی️هــر️قنــات️بــرای️
ــن️ ــتان️روش ــی️اس ــائل️آب ــر️کار️مس ــت️اند ــئولین️دس مس
ــرل️ ــه️و️کنت ــای️مطروح ــه️پارامتره ــه️ب ــت.️توج ــده️اس ️نش
ــه️ ــر️ب ــات️دائ ــل️قن ــه️از️تبدی ــد️ک ــی️نمای ــک️م ــا️کم آن️ه

ــد. ــل️آم ــری️بعم ــر️جلوگی بائ

2-در️اســتان️کرمــان️ارگان️متمرکــزی️برای️انجــام️مطالعات️
فنــی️و️مهندســی️قنــوات،️اجتماعــی️و️حقوقــی️قنــوات️کــه️
بتوانــد️برنامــه️پایدــاری️را️بــه️حــق️آبــه️بــران️ارائــه️نمایــد️
ــی️ ــام️م ــه️انج ــی️ک ــاس️کارهای ــن️اس ــود️ندارد.برهمی وج
ــن️ ــاا️برد ــرای️ب ــر️ب ــی️موث ــد️کارآئ ــه️و️فاق ــود️پراکند ش

ــد. ــی️باش ــوات️م ــد️آب️قن ــان️تولی راندم
ــتان️ ــر️اس ــرو️د ــات️وزارت️نی ــای️قن ــه️ج ــاه️ب ــون️چ 3-️قان
️بعضــی️ ️بطــور️مشــخص️دــر ️نمودــه️و ️بــار ️بــه کرمــان️فاجعــه
ــری️ ــی️و️پیگی ــی️توجه ــه️ب ــویق️ب ــن️را️تش ــوات️وارثی از️قن

ــه️جــای️قنــات️نمودــه️اســت. ــه️چــاه️ب پروان
ــه️ ــوات️هزین ــرای️قن ــه️ب ــا️ک ــی️از️ارگانه ــارات️بعض 4️-️اعتب
ــکلی️کار ــه️ش ــی️ب ــر️بوم ــکاران️غی ــا️پیمان ــد،️ب ــی️گرد ️م

ــه️از️ ــا️تجرب ــابقه️و️ب ــا️س ــی️ب ــراد️محل ــه️اف ــود️ک ــی️ش م
ــوند. ــی️ش ــه️نم ــه️کار️گرفت ــات,️ب ــائل️قن مس

ــه️ ــن️آب️ب ــرای️تامی ــاه️ب ــر️چ ــز️حف ــگفت️انگی ــق️ش 5-️رون
قســمی️ســطح️آب️ســفره️هــای️زیرزمینــی️را️دســت️خــوش️
️بســیاری️ ️نمودــه️که ️نــوع️مجــاز️و️غیــر️مجــاز ️از ️آب برداشــت
ــار️ ــر️و️از️مد ــه️بائ ــرای️همیش ــب️ب ــن️ترتی ــوات️بدی از️قن
تامیــن️آب️خــارج️شــده️انــد.️تنهــا️آن️بخــش️از️قنواتــی️کــه️
دــر️مناطــق️کوهســتانی️واقــع️شــده️انــد️قابلیــت️حفاظــت️و️
ــا️مشــکات️مطروحــه️ ــد️,کــه️متاســفانه️ب نگهدــاری️را️دارن

مواجــه️مــی️باشــند.
6-️بخــش️خشــکان️بســیاری️از️قنــوات️دائــر️موجــود️
ــرای️ ــل️ب ــال️قب ــا️س ــات️صده ــا️امکان ــب️ب ــی️و️متناس طوان
ــن️ ــد.️،️ای ــده️ان ــرا️ش ــی️واج ــزارع️طراح ــه️م ــال️آب️ب انتق
ــه️ ــوات️️همیش ــرای️قن ــتمر️ب ــهای️️مس ــا️ریزش ــش️ب بخ
مســئله️️بودــه️انــد.️بــا️بررســی️موردــی️آنهــا️مــی️تــوان️بــا️
️از️ ️بودــن️پس ️بــه️تکنولــوژی️روز️دــر️صــورت️مناســب توجــه

خاتمــه️بخــش️تــران️قنــات️آب️را️بــه️وســیله️لولــه️منطبــق️
بــا️شــیب️زمیــن️از️ســطح️زمیــن️بــه️محــل️مزرعــه️هدایــت️

ــود. نم
دــر️پایــان️ایــن️ســوال️مطــرح️اســت️کــه️اســتان️یــزد️یکــی️
از️فرمانداریهــای️اســتان️کرمــان️بودــه️،️امــروزه️دفتــر️بیــن️
️بــا️شناســنامه️ ️قنــوات️دــارد,️و ️احیــاء️و️مرمــت ️بــرای المللــی
دــار️نمودــن️قنــوات️و️برنامــه️ریــزی️بــرای️رفــع️مشــکات️
️آنهــا️قنــات️و️قنــات️دــاری️را️بــه️جهانیــان️آمــوزش️

مــی️دهــد،️بهتــر️نیســت️کــه️مســئولین️
اســتان️از️مســئولین️فرماندــاری️ســابق️خــود️

دــرس️بگیرنــد.

شکار گرگ 
در قطب شمال

د ر قطب شمال گرگ ها را اینگونـه شکار مـی کننـد: 
و  ریزنـد  اری خون مـی  مقـد  ه  برنـد  ای  تیغه  روی 
رها  ر طبیعت  د  و  ه  اد  د  قرار  قالب یخی  ر  د  را   آن 
مـی کننـد. گرگ آن را مـی بیند، یـخ را به طمع خون 

لیس میزند.
یخ روی تیغـه کـم کـم آب مـی شـود و تیغه ی تیـز، 

زبان سـرد و بـی حـس شـده گرگ را مـی بُـرد. 
گرگ خون بیشتری مـی بینـد و بـه تصور و خیـال 
 ایـن کـه شکار و طعمـه خوبی پیدا کـرد ه بیشتر لیس 
مـی زنـد امـا نمـی د اند یـا نمی خواهـد بد انـد که با 
 آن حـرص وصـف ناشـد نـی و شـهوت سـیری ناپذیر، 

د ارد خون خود ش را می خورد!
آن قدر از آن گرگ زبـان بسـته خون مـی رود تـا بـه 

دسـت خـود ش کشـته می شـود.
حتـی نـه  و  شـود،  مـی  شـلیک  ای  گلولـه   نـه 

نیـزه ای پرتـاب! امـا گـرگ با همـه غرورش سـرنگون 
. د میشو

تکبـر، فخرفروشـی، خیانـت،  قـد رت،  پـول،  طمـع، 
جنایـت، حـب جـاه و مقام و احسـاس بی نیـازی و بی 
مسـئولیتی درقبـال هـم نـوع میتواند هر انسـانی را به 

سرنوشـت ایـن گرگ قطـب گرفتـار کند.

تهیه و تنظیم: محمود جعفری از کوهبنان

اداره کل ثبت اسناد و اماک استان کرمان 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )451228(  

  آگهــی تغییــرات شــرکت مکــران پخــش کویــر شــرکت ســهامی خــاص بــه شــماره 
ــاده  ــوق الع ــی ف ــع عموم ــه مجم ــتناد صورتجلس ــه اس ــی 10860249540 ب ــه مل ــت 5657 و شناس ثب

مــورخ 1398/01/19 تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد :
ــش  ــان ،بخ ــتان کرم ــان ، شهرس ــتان کرم ــه آدرس اس ــان ب ــی کرم ــد ثبت ــرکت در واح ــل ش 1 - مح
مرکــزی ، شــهر کرمــان، فیــروزه ، خیابــان کشــاورزی ، بلــوار شــهید صدوقــی ، پــاک 0 ،طبقــه دوم بــا 
کــد پســتی 7617788693 تغییــر یافــت و مــاده مربوطــه در اساســنامه بشــرح فــوق اصــاح گردیــد.

م /الف 451228

اداره کل ثبت اسناد و اماک استان کرمان
 مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سیرجان )451227(

ــرکت  ــیرجان ش ــته س ــدگان پس ــد کنن ــاورزی تولی ــرکت کش ــرات ش ــی تغیی   آگه
تعاونــی بــه شــماره ثبــت 196 و شناســه ملــی 10862026871 بــه اســتناد صورتجلســه هیئــت مدیــره 
ــاون  ــورخ 97/12/23 اداره تع ــماره 205/342/13284 م ــه ش ــه نام ــم ب ــورخ 1397/12/13 و منض م
ــس  ــمت رئی ــه س ــن )3071382278( ب ــش بی ــادق پی ــای ص ــیرجان 1- آق ــتان س ــتایی شهرس روس
هیئــت مدیــره ، آقــای غامرضــا حافظــی قهســتانی )3070297757( بــه ســمت نایــب رئیــس و آقــای 
حســین اســدی زیدآبــادی )3071409966( بــه ســمت منشــی هیئــت مدیــره آقــای امیــن زیدآبــادی 
ــه شــماره ملــی 3070291929  ــژاد ب ــادی ن ــای علــی زیدآب ــه شــماره ملــی 3071243251 - آق ــژاد ب ن
ــه عنــوان مدیرعامــل  اعضــای هیئــت مدیــره - آقــای محمودرضــا مؤیــد محســنی )3070956637( ب
ــه  ــای کلی ــق امض ــرکت ح ــنامه ش ــاده 50 اساس ــب م ــه موج ــًا ب ــد. 2- ضمن ــاب گردیدن ــرکت انتخ ش
چــک هــا و قراردادهــا ، اســناد و اوراقــی کــه ایجــاد تعهــد بــرای شــرکت بنمایــد و تمــام یــا قســمتی 
ــه اســتثنای مــواردی کــه هیئــت مدیــره بــه منظــور اداره امــور  از حــق شــرکت را منتفــی ســازد و ب
جــاری شــرکت ترتیــب خــاص داده باشــد پــس از تصویــب هیئــت مدیــره بــا امضــای مدیرعامــل آقــای 
محمودرضــا مؤیــد محســنی و رئیــس هیــت مدیــره آقــای صــادق پیــش بیــن و مهــر شــرکت معتبــر 
خواهــد بــود ولــی اوراق عــادی شــرکت بــا امضــای مدیرعامــل و مهــر شــرکت معتبــر مــی باشــد . در 
غیــاب رئیــس هیئــت مدیــره نایــب رئیــس آقــای غامرضــا حافظــی قهســتانی بــه عنــوان جانشــین 

ــف 451227 ــره حــق امضــا خواهــد داشــت. م /ال رئیــس هیئــت مدی

اداره کل ثبت اسناد و اماک استان کرمان 
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سیرجان )451226(

ــه شــماره  ــی ب آگهــی تغییــرات شــرکت کشــاورزی تولیــد کننــدگان پســته ســیرجان شــرکت تعاون
ــورخ  ــادی م ــی ع ــع عموم ــه مجم ــتناد صورتجلس ــه اس ــی 10862026871 ب ــه مل ــت 196 و شناس ثب
ــتایی  ــاون روس ــورخ 97/12/23 اداره تع ــماره 205/342/13283 م ــه ش ــه نام ــم ب 1379/12/08 و منض
شهرســتان ســیرجان 1- صورتهــای مالــی دوره مالــی 97-96 بــه تصویــب رســید. 2- اعضــای هیئــت 
ــه  ــن ب ــش بی ــادق پی ــای ص ــد: - آق ــاب گردیدن ــال انتخ ــه س ــدت س ــه م ــل ب ــرح ذی ــه ش ــره ب مدی
ــه شــماره ملــی 3071243251 - آقــای  ــژاد ب ــادی ن شــماره ملــی 3071382278 - آقــای امیــن زیدآب
علــی زیدآبــادی نــژاد بــه شــماره ملــی 3070291929 - آقــای غامرضــا حافظــی قهســتانی بــه شــماره 
ملــی 3070297757 - آقــای حســین اســدی زیدآبــادی بــه شــماره ملــی 3071409966 اعضــای اصلــی 
و آقــای تیمــور ناوکــی بــه شــماره ملــی 3070577776 و آقــای محمدرضــا پورحمــزه بــه شــماره ملــی 
ــژاد بــه شــماره  ــادی ن 3070934129 اعضــای علــی البــدل هیئــت مدیــره 2-- آقــای غامرضــا زیدآب
ــه شــماره ملــی  ــژاد ب ــادی ن ــازرس اصلــی 2- آقــای حســین زیدآب ــه عنــوان ب ملــی 3070284817 ب
3060091641 بــه عنــوان بــازرس اصلــی بــه مــدت یکســال انتخــاب گردیدنــد. اداره کل ثبــت اســناد و 

امــاک اســتان کرمــان مرجــع ثبــت شــرکت هــا و موسســات غیرتجــاری ســیرجان )451226(

اداره کل ثبت اسناد و اماک استان کرمان
 مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زرند کرمان )453945(

آگهــی تغییــرات شــرکت ترابــر دشــت خــاک شــرکت ســهامی خــاص بــه شــماره 
ثبــت 1493 و شناســه ملــی 14003197552 بــه اســتناد صورتجلســه هیئــت مدیــره 

ــران : آقــای محمدحســین الهــی کــد ملــی 3090772061  مــورخ 1398/01/21 الف-تعییــن ســمت مدی
بــه ســمت مدیرعامــل و عضــو هیئــت مدیــره خانــم مینــا آرقنــد کــد ملــی 3080280857 بــه ســمت 
رئیــس هیئــت مدیــره آقــای محمــد حســین یــزدان پنــاه احمــد آبــادی کــد ملــی 3090645610 بــه 
ســمت نایــب هیئــت مدیــره آقــای رضــا افتخــاری راد کــد ملــی 3090682583 بــه ســمت عضــو هیئت 
ــه  ــره ب-کلی ــت مدی ــو هیئ ــمت عض ــه س ــی 0931549221 ب ــد مل ــلوکی ک ــه س ــم فاطم ــره خان مدی
اســناد و اوراق بهــادار و تعهــدآور شــرکت از قبیــل چــک، ســفته، بــروات، قراردادهــا و عقــود اســامی 
بــا امضــای مدیرعامــل و نایــب رئیــس هیئــت مدیــره و اوراق عــادی بــا امضــای مدیرعامــل یــا نایــب 

رئیــس هیئــت مدیــره همــراه بــا مهــر شــرکت معتبــر مــی باشــد.م/الف 453945

چگونه می توان در ذهن مسئولین تامین آب استان کرمان قنوات را معنی نمود؟

مهندس حسن اشرف گنجوئی
کارشناس رسمی و محقق تامین آب

️شــرکت️معدنــی️و️صنعتــی️گ️لگهــر️امــروز️میزبــان️
ــر️ ــان️ههای️معتب ــی️از️رس ــگاران️خارج ــی️از️خبرن تعداد
رســان️ههای️ خبرنــگاران️ از️ تعدادــی️ و️ بی️نالمللــی️
️بازدیــد️ ️بــه️منظــور ️اســت️کــه ️اســتانی️و️محلــی کشــوری،
از️طر️حهــا️و️پروژ️ههــای️مختلــف️منطقــه️معدنــی️و️
صنعتــی️گ️لگهــر️دــر️ایــن️منطقــه️حضــور️پیدــا️کرد️هاند.

بــه️گفتــه️مهندــس️ســید️علیرضــا️مرتضــوی️مدیــر️
گ️لگهــر،️ شــرکت️ بی️نالملــل️ امــور️ و️ رواب️طعمومــی️

حضــور️ایــن️تعدــاد️خبرنــگار️خارجــی️بــه️همــراه️
خبرنــگاران️داخلــی️بــرای️اولیــن️بــار️دــر️منطقــه️گ️لگهر️
اتفــاق️م️یافتــد️کــه️بــا️توجــه️بــه️اجــرای️موفقیــت️️آمیــز️
ــان️ ــد️متخصص ــت️توانمن ــه️دس ــروژه️ب ــرح️و️پ ــا️ط د️هه
داخلــی️و️بــا️دعــوت️بســیج️رســانه️اســتان️کرمــان️
️و️️مدیرعامــل️شــرکت️معدنــی️و️صنعتــی️گ️لگهــر،️
ــده️ ــر️ش ــه️گ️لگه ــب️مجموع ــی،️نصی ــن️میزبان ــار️ای افتخ

اســت.

حضور اصحاب رسانه در منطقه معدنی و صنعتی گل گهر



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 آاینـده 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   -  ،18001 اهسـاس   ،14001 ایـزو   ،9001 ایـزو  هـای 

اسـت. اروپـا  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 بیان 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 
سـاانه 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   88 از سـال 
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 محصوات 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 
وایـت 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. اصـٌا 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 سـاح 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 ایـام، 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 داوری 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 سـام ا... علیهـا« قسـم دهنـد تـا آرام و رام باشـد و 
رزمنـدگان را بـه سـامت بـه آن سـوی آب ببـرد و چنیـن شـد و در پایان 
شـب ظلمانی تسـلط دشـمن،  فجری دمید که چشـم بدخواهان و دشمنان 

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

قاویزان تو را می شناسـند. 
و  یـاران  و  تـو  بغـض  دشـمن  اسـت.  دیـده  را  تـو  رزم   »  »کربـای4 
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 اعـام 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 اعـام کـرد.

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

اشتغال 150 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

ï悉 r依卿Э ﾔｸ└ぐ医Μ

هفتواد : آقـای زین الصالحین )مدیر کل سـازمان 
ثبـت احوال اسـتان کرمـان( کارت هوشـمند ملی را  
پاایـش  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.

ماک توسعه و پیشرفت استان 
واگذاری خدمات به بخش خصوصی 

است 
آقـای زیـن الصالحیـن مـاک 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 تـاش 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 واا مقـام ) رییـس دفاتـر پیشـخوان کرمـان(  
هـدف از تعویـض شناسـنامه و صـدور کارت ملـی 
هوشـمند را پاایـش 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 اطاعـات از 

سـازمان ثبـت احـوال اسـتعام 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 ازمـه 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 اسـامی و اخاقـی 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 اطاعـات 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  بافاصلـه  پیشـخوان، 
پسـت اعـام 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  ازم  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 سـاانه  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 انقـاب 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 تسـیهات 
نظـر  در  منظـور  ایـن  بـرای  باعـوض 
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 محصـوات زراعـی اجـرا 
شـده و جوابگـو بـوده اسـت؛ بنابرایـن 
ایـن  کـه  باشـند  مطمئـن  کشـاورزان 
شـیوه آبیـاری بـرای انـواع محصـوات 

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 سـامت 
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  مشـکات  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 معضات 
اجتماعـی از جملـه اعتیـاد و طـاق 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 2۰1 ـ شنبه  11  آذر  1396  ـ 13 ربیع ااول 1439 ـ  2 دسامبر 2۰17  ـ 4  صفحه ـ 5۰۰ تومان

نویسنده: صدیقه انجم شعاع

سال  هفتم ـ شماره 26۰ ـ شنبه 14  اردیبهشت 1398   ـ 28 شعبان 144۰ ـ  4مه  2۰19ـ 4 صفحه ـ 5۰۰ تومان

هفته نامه هفتواد : صاحب امتیاز و مدیر 
مسئول

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

آدرس : کرمان ـ خیابان شهید رجائی )خورشید( ـ 
کوچه شهید رجائی9 ) انتهای کوچه(  ـ سمت راست ـ 
جنب خانه کارگر ـ پاک 25 ـ طبقه اول ـ دفتر مرکزی 
نشریه هفتواد ) ابتدای شهرک ارتش (
*تلفکس : 034-32758465
*کدپستی : 7614643877
همراه : 09131978997 
  Haftvadnews @ yahoo.com  :آدرس ایمیل 
www.Haftvadnews.ir  :آدرس سایت هفتواد کرمان
پیش چاپ و چاپخانه  : مهدوی کرمان

امیر شکاری - آدرس میدان امام خمینی)ره( رو به رو بانک سپه - 09214950063

 » معلــم یــادآور شــکوه و عظمــت زنــان 
ــه  ــت ک ــه ای اس ــاک باخت ــردان پ و م
ــم و  ــه تعلی ــخ در عرص ــول تاری در ط
ــق  ــای عش ــوه ه ــن جل ــت زیباتری تربی
و ایثــار را بــه نمایــش گذاشــته انــد « .

بــه گــزارش هفتــواد: دــر آســتانه روز معلــم 
ــهید  ــی ش ــکده فن ــر دانش ــکوه د ــا ش ــنی ب جش
چمــران اســتان کرمــان برگــزار شــد دــر ابتدــای 
ایــن مراســم گفتگویــی  بــا دکتــر حســین 
مهرابــی رئیــس دانشــگاه فنــی و حرفــه ای 

ــتیم .   ــان داش ــتان کرم اس
دکتــر مهرابــی بیــان داشــت : ســنت اســت کــه 
هــر ســال، همزمــان بــا ســالروز شــهادت اســتاد 
ــًا  ــم. قطع ــی میداری ــم را گرام ــری، روز معل مطه
اختصــاص روزی بــرای بزرگداشــت معلمــان، 
ســنتی ارزشــمند و فرصتــی مناســب بــرای 
ــگر و  ــوزش و آموزش ــه آم ــاره ب ــیدن دوب اندیش
ــن  ــی از بی ــم کس ــد میدان ــت. بعی ــوزگار اس آم
مــا باشــد کــه دــر مقــام واای معلــم و آمــوزگار 

ــته باشــد. ــد داش تردی
ــن  ــزاری ای ــف از برگ ــئول هد ــام مس ــن مق ای

مراســم را اندــک تاشــی بــرای ارج نهادــن 
بــه مقــام معلــم دانســت و بیــان داشــتند : 
ــمات  ــه مراس ــر از اینگون ــم باات ــر معل ارزش ه
جشــن و تقدیــر مــی باشــد زیــرا شــغلی معلمــی 
دــر راســتای رســالت پیامبــر اکــرم)ص( اســت ، 
ــه اســت   ــای از اینکــه معلمــی شــغل و حرف جد
ــری  ــق و ایثارگ ــی عش ــت معلم ــوان گف ــی ت م
اســت معلــم واقعــی معلمــی اســت کــه بتوانــد در 
اندیشــه و تعقــل دانشــجوی خــود تاثیــر گذاشــته 
و دــرون او را نورانــی کنــد کــه قطعــًا تاثیــر بــه 
ــی  ــه رشــد و تعال ســزای دــر رســاندن جامعــه ب

دارد .
رئیــس دانشــکده فنــی شــهید چمــران  بــا 
اشــاره بــه فرمایشــات مقــام معظــم رهبــری کــه 
ــاِي معلــم اســت کــه  ــد:  دســت توان فرمودــه ان
ــد و  ــي کن ــیم م ــا را ترس ــه م ــاز آیند ــم اند چش
همچنیــن امیرمؤمنــان، مــواي متقیــان علي )ع( 
مــي فرمایــد: هرکــس چیــزي بــه مــن بیامــوزد، 
مــرا غــام خویــش کرده اســت. ایــن بیــان براي 

مــا دــرس اســت تــا قدــر معلمــان را  بدانیــم .
دــر نتیجــه مــا بایــد فضــای تکریــم ایــن قشــر 

زحمتکــش نــه تنهــا دــر ایــن روز بلکــه دــر تمام 
ــم.  طــول ســال را  فراهــم کنی

معلمــان ســرمایه هــای ارزشــمندی هســتند 
کــه بایــد بــه درســتی توســط نســل هــای بعــد 
میــراث دــاری شــوند. تــا بــه نیکــی از آن هــا بــه 

ــاد شــود . ی
دکتــر مهرابــی تاکیــد داشــتند : حفــظ کرامــت و 
جایــگاه معلــم بــه عنــوان یکــی از عناصــر اصلی 
جامعــه بایــد مــورد توجــه همــگان واقــع شــود و 
ــتاد و  ــن اس ــی بی ــاط تنگاتنگ ــد ارتب ــواره بای هم
دانشــجو وجــود داشــته باشــد چــه بســا معلمــان 
راهنماهــای خوبــی بــرای ورود دانشــجویان بــه 

بــازار کارمــی باشــند . 
ــی  ــس محمد ــای مهند ــاب آق ــه جن ــر ادام د
)معاونــت  آموزشــی و پژوهشــی دانشــکده فنــی 
شــهید چمــران( برنامــه هــای مراســم برگــزاری 
ــان داشــت :   ــرد و بی ــم  را تشــریح ک ــام معل مق
ایــن مراســم بــا حضــور اســتاد عزیزمــان جنــاب 
آقــای ســلیمی رئیــس ســابق دانشــگاه و ســایر 
اســاتید و معلمــان و خانوادــه هــای ایشــان  
ــت  ــه اس ــود گرفت ــه خ ــی ب ــوی خاص ــگ ب رن

ــی از  ــد گوی ــارد ضمــن خــوش آم ــای د ــه ج ک
ایــن بزرگــواران کــه دعــوت مــا دــر ایــن جشــن 

ــم .  ــکر کنی ــد  تش ــت کردن اجاب
ــای  ــه ه ــا برنام ــن م ــن جش ــر ای ــت: د وی گف
متنوعــی داریــم از جملــه تــاوت آیــات نورانــی، 
ســرود ملــی، ســخنرانی رئیــس دانشــگاه فنــی و 
ــی  ــر مهراب ــای دکت ــاب آق ــه ای اســتان جن حرف
، اجــرای موســیقی زندــه ، ایــراد ســخنرانی،  
ــوح  ــاء ل ــن اهد ــش  ...  و همچنی ــرای نمای اج
ــر  ــرآمد سراس ــاتید س ــه اس ــکر ب ــر و تش تقدی
ــد  ــه ان ــا کرد ــور پید ــرف حض ــه ش ــتان ک اس
همچنیــن از همــه کســانی کــه دــر برگــزاری این 
جشــن یــاری رســاند از جملــه : آقــای مهندــس 
ــی  ــجویی و فرهنگ ــت دانش ــژاد ) معاون ــرب ن ع
دانشــکده فنــی شــهید چمــران ( ، مهندــس 
ــکده  ــی دانش ــاری و مال ــت اد ــری ) معاون برزگ
فنــی شــهید چمــران ( و  جنــاب آقــای خداوردــی 
مدیرروابــط عمومــی دانشــکده و ســایر عزیــزان 
صمیمانــه تقدیــر و تشــکر بــه عمــل مــی آیــد .

خبرنگار : فروغ کمالی فرد

شهادت امام حسن عسکری )ع( بر عموم شیعیان تسلیت

 عشق ارتش

مادرانه

پروین اعتصامی

برای اولین بار در جهان صورت گرفت
تولید کاتد مس

به روش تانک بایولیچینگ 
در مجتمع بابک مس ایرانیان

3

سال هفتم ـ شماره 257 ـ شنبه 24  فروردین 1398  ـ 7 شعبان 1440 ـ  13 آوریل 2019   ـ 4  صفحه ـ 500 تومانسال رونق تولید گرامی باد

استاندار کرمان: 

بیش از 1۰۰ نفر از 
نیروهای امدادی و 
مدیران استان 
در حمیدیه اهواز 
مستقر شدند 

نشست خبری مدیر کل بنیاد مسکن انقاب 
اسامی استان کرمان
 به مناسبت 21 فروردین سالگرد تأسیس 
بنیاد مسکن انقاب اسامی برگزار شد :

بیش از 63 درصد 
واحدهای مسکونی 
روستایی در استان
مقاوم سازی شده اند 

4
آدرس سایت هفتواد

هفته نامه فرهنگی، سیاسی، خبری

3

ガ醇砿ょ章 ク砿Ｚ 迭 カ樗も ｆカもケぶ 弁
る巡もカ ガ少もヮ碕象 カヮ主ロ ゲ秒父 ｆも ラガ食ケクも ジ裳砿ろ昌

2

مطالبات شهردار کرمان 
از نماینده مردم 

همزمان با اعیادماه شعبان و وادت حضرت ابوالفضل  عباس)ع( و روز 
جانباز مراسم گرامی داشت این اعیاد و تجلیل از جانبازان در دانشکده 

شهید چمران کرمان برگزار شد

دکتر حسین مهرابی : 
دانشجویان همگام

با سایر اقشار، 
اقدام آمریکا علیه 

سپاه پاسداران 
را محکوم میکنند

3

3

2

4

2

مراسم  پرفیض دعای ندبه 
ساعت 6:45 صبح در حسینیه ثارا...

هیات رزمندگان اسام استان کرمان

آب نعمت امروز   
هدیه فردا و سرمایه  آینده است .

روابط عمومی شرکت آب وفاضاب روستایی استان کرمان

دبستان غیرانتفاعی دخترانه شهید مهدوی کرمان

اعیاد شعبانیه و میاد حضرت علی اکبر )ع( 
را به تمام مسلمانان بویژه دانش آموزان عزیز 

تبریک عرض می نماییم.

مهندس سیاوشی :
 هفت باغ علوی نوروز امسال رونق 

خاصی داشت

افتخاری دیگر برای استان کرمان :
کسب رتبه دوم اتصال 

بیشترین نیروگاه 
خورشیدی کشور 

توسط شرکت توزیع 
نیروی برق شمال 

استان کرمان 4

2

جوابیه سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان به هفتواد

استقبال روز افزون کشاورزان و 
رشدقابل توجه  در اجرای طرحهای 

آب  و خاک نشان از موفقیت 
مجموعه سازمان جهاد کشاورزی 
استان طی سالیان اخیر بوده که 
این روند همچنین ادامه دارد 

ュ砿ヤ畢名 ュ砿ろ昌も ｆケクロ砿ズ傷 カ砿レ朱 ュ砿ヤケ砿サ
3

مقدم:
تشکیل کار گروه 
بررسی گام دوم 
انقاب و الگوی 
اسامی ایرانی 

پیشرفت در حزب 
موتلفه اسامی

شماره حساب های هال احمر برای کمک به سیل زدگان :
* شماره حساب 99999 در همه بانک ها به نام جمعیت هال احمر جمهوری 

اسامی ایران کمک های نقدی
* عاوه بر شماره حساب فوق ، مردم نوعدوست می توانند با شماره گیری 

شماره *780*112 بدون نیاز به مراجعه حضوری به بانکها با استفاده از رمز 
دوم کارت خود کمک های نقدی خود را بپردازند.

* شماره کارت 6104337944449996 نزد بانک ملت نیز 
برای دریافت کمک های مردمی در نظر گرفته شده است.

رئیس دانشگاه فنی و حرفه ای استان کرمان:

ما باید زمینه تکریم معلم نه تنها در یک روز خاص بلکه در تمام طول سال را  فراهم کنیم 

آهسته با گل سرخ
 ، اردیبهشـت  نهـم  دوشـنبه 
نشسـت خبـری تئاتر »آهسـته 
با گل سـرخ« دـر پاتو صنعتی  

برگـزار شـد.
عوامـل  ایـن  نمایـش  پس  از  
اجـرای ویـژه  خبرنـگاران  دـر 
این  نشسـت حاضر شـدند و به 
سـواات خبرنـگاران  پیرامـون 
این اثر نمایشـی  پاسـخ  دادند.

نمـا یشـنامه » آهسـته بـا گل 
سـرخ«  یکـی از متـون  دهـه 
۶۰  از اکبـر رادی اسـت با در و 

نمایـه خانوادـه و انقـاب .
نمایشـی   اثـر  ایـن   دـر 
خانوادـه ای  بـازاری  را  مـی بینیـم  کـه  در دوره انقاب بـا چالش های هویت زدایی خانواده خود دسـت 

و پنجه نـرم  میکنند .
چالـش هـا  دـر نقطـه  ورود برادرزادـه  پدـر خانوادـه بـه اوج  می رسـد کـه  تصویری  ازشـخصیت  روشـنفکر 

اسـت. فقیر 
صادـق  منشـی  و حمیدرضـا معصومـی  بـرای اولین  تجربه تئاتری خود سـراغ نمایشـنامه ای از اکبر رادی  

از بـزرگان تاریخ ادبیات نمایشـی ایـران رفته اند .
عوامـل ایـن نمایـش تاش خـود را کرده اند تـا اجرایی متفاوت  از این نمایشـنامه را بـه روی صحنه ببرند 

و میتـوان گفـت کـه به عنـوان اولین اثر نمایشـی  خود موفق  عمـل  کرده اند .
عاوه بر بازی تقریبا قابل  قبول  بازیگران  این  اثر، دکور بسیار خوبی برای آن طراحی اجراشده است.

صحنـه اصلـی سـالن پذیرایـی خانـه  مردـی پولدـار اسـت  و دـر همیـن  صحنـه  شـخصیت  ها دـر رفت  
وآمدنـد واتفاقـات ایـن نمایشـنامه را رقـم مـی زنند.

تهیـه  کنندگـی  ایـن  نمایـش  توسـط  امیـر نـوذری  انجـام  گرفتـه  و کاما مشـخص  اسـت  که  این  گـروه  با 
پشـتوانه وجـود تهیه کنندـه بدـون  دغدغـه  خاصـی  کار خـود را بـه  اجرارسـانده اند.

گـروه موفـق  تئاتـر »آهسـته بـاگل سـرخ« اثـر خـود را تـا بیسـتم اردیبهشـت  در پاتـو صنعتـی به روی 
صحنـه مـی برنـد وعاقـه مندـان میتواننـد هـر شـب  سـاعت19:3۰ به تماشـای ایـن تئاتر بنشـینند. 

البته در ایام ماه مبارک رمضان ساعت اجرابه ساعت 2۰ تغییرمی کند. 
بهـای بلیـط هـم15۰۰۰ تومـان اسـت کـه دانشـجویان محتـرم مـی تواننـد روزهـای شـنبه تا دوشـنبه با 

تخفیـف، بلیـط 12۰۰۰ تومانـی ایـن اثـر را تهیـه کنند.
عوامل تئاتر »آهسته باگل سرخ«

نویسنده: اکبر رادی 
کارگردانان: صادق منشی، حمیدرضا معصومی

تهیه کننده: امیرنوذری
بازیگـران: مصطفـی اسـدی، النـاز خواجویـی، صادـق منشـی، باربـد نگارسـتانی، نغمـه  منعمـی، امیـر رضا 

محسـنی،  طـراح صحنه:حمیدرضـا معصومـی
طراح  گریم: مریم میرحسینی، پردیس  پوربهی ، مصطفی اسدی

طراح لباس: نیلوفر وطن خواه، 
نورپرداز:رضا دور اندیشان

صدا: رضاعبدالهی، اجرای دکور:امیر محمد علیخانی،  فرزاد رشید فرخی، بهارالسادات آل طه مکی
هفتـه نامـه هفتـواد دـر شـماره بعدـی خود بـا تهیه کنندـه تئاتر »آهسـته بـاگل سـرخ« آقای امیـر نوذری  

به قلم علیرضا سهرابیگفتگویـی  را چـاپ خواهـد کرد.

ــرکت   ــترکین ش ــات مش ــرف و خدم ــت مص ــر مدیری ــرکل دفت مدی
)توانیــر( گفــت: رشــد مصــرف انــرژی کشــور ســاانه افزایــش پیدــا 
کردــه امــا تولیــد ناخالــص ملــی بــه همــان نســبت بــاا نرفتــه، یعنی 

بهــره ورری انــرژی کشــور کاهــش پیدــا کردــه اســت.
ــرق شــمال  ــروی ب ــع نی ــی شــرکت توزی ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــرژی  ــه طــرح ان ــن اختتامی ــر آیی ــق د ــی مدق ــان ، هاد ــتان کرم اس
پویــان ســه درکرمــان افــزود: بــرای بهــره وری انــرژی، بایــد مصــرف 
بــرق دــر حــوزه هــای مولــد، خدمــات و محــل هــای خلــق ثــروت، 

مصــرف شــود.
وی بــا بیــان اینکــه عمدــه مصــرف بــرق دــر بخــش هــای خانگــی و 
تجــاری اســت تصریــح کــرد: بایــد مصــرف بــرق را از محــل هــای 

رفاهــی و مصرفــی بــه ســمت صنایــع و تولیــد ببریــم.
ــرکت  ــترکین ش ــات مش ــرف و خدم ــت مص ــر مدیری ــرکل دفت مدی
ــش  ــه افزای ــان رو ب ــر جه ــرژی د ــاز ان ــت: نی ــار داش ــر( اظه )توانی
اســت و ایــن درحالیســت کــه ظرفیــت تولیــد انــرژی دــر کشــور ما از 

ــت. ــتر اس ــیار بیش ــه بس ــورهای منطق کش
ــر کشــور  ــرق د ــع ب ــد و توزی ــاای تولی ــه ب ــه هزین ــا اشــاره ب وی ب
افــزود: بــه ازای هــر کیلــو وات ســاعت بایــد حدــود یــک هــزار و 5۰۰ 
دــار ســرمایه گــذاری کنیــم کــه هزینــه بســیار ســنگینی متحمــل 

مــی شــویم.
مدقــق گفــت: از 58 هــزار مــگاوات پیــک مصــرف بــرق دــر کشــور، 

ــی  ــای مختلف ــه ه ــار سرمایشــی اســت و برنام ــگاوات ب ــزار م 2۰ ه
ــت و  ــرای مدیری ــف ب ــای مختل ــش ه ــر بخ ــر د ــالهای اخی ــر س  د
صرفــه جویــی بــرق اجــرا شــده اســت. وی بیــان کــرد: بحــث خریــد 
انــرژی صرفــه جویــی شــده دــر دســتور کار قــرار دــارد و بــه کســانی 
 کــه دــر ایــن زمینــه فعالیــت مــی کننــد هزینه صرفــه جویــی پرداخت 
مــی شــود.این مســئول تاکیــد کــرد: بایــد اصــل کار بهــره وری را بــه 
خــود مردــم و ســازمان هــای مردــم نهــاد واگــذار کنیــم و جایــگاه 

شــرکت توانیــر بایــد دــر حــد هماهنگــی باشــد.
مدقــق بــا اشــاره بــه اجــرای طــرح انــرژی پویــان ســه دــر مدــارس 
ــن  ــرح ای ــن ط ــرای ای ــی از اج ــف اصل ــرد: هد ــح ک ــان تصری کرم
هســت کــه آشــنایی بــا فرهنــگ مصــرف بــرق دــر جامعــه نهادینــه 

شــود.

 وی تاکیــد کــرد: از خاقیــت و نــوآوری دانــش آمــوزان دــر 
ــد  ــک کن ــرق کم ــن ب ــرف کرد ــه مص ــه بهین ــه ب ــی ک ــرح های ط

ــود. ــی ش ــت م حمای
*2 هزار و 340 دانش آموز در طرح انرژی پویان 

سه در کرمان شرکت کردند
مدیــر دفتــر  مدیریــت مصــرف شــرکت توریــع نیــروی بــرق شــمال 
اســتان کرمــان گفــت: طــرح انــرژی پویــان ســه بــا هدــف آشــنایی 

دانــش آمــوزان بــا مدیریــت مصــرف از ســال 95 دــر توزیــع  بــرق 
ــه  ــاری 8۰ مدرس ــال ج ــر س ــت و د ــده اس ــاز ش ــتان آغ ــمال اس ش
ــزود: موضوعــات  ــاد. رســول عبداللهــی اف ــرار د را تحــت پوشــش ق
مربــوط بــه مصــرف بهینــه، حفاظــت از محیــط زیســت و انــرژی های 
تجدیــد پذیــر دــر ایــن طــرح بــرای دبیــران مدــارس بیــان شــد تــا 
دانــش آمــوزان را تشــویق کننــد طــرح هــا، ایدــه هــا و نظــرات خــود 
را بــه اجــرا بگذارنــد.وی تاکیــد کــرد: هدــف اصلــی مــا ایــن اســت 
کــه دانــش آمــوزان دــر مســیر بهینــه ســازی انــرژی دــر کشــور قــرار 

بگیرنــد کــه ایــن مســاله دــر زندگــی و آیندــه آنهــا تاثیــر دــارد.
مدیــر گــروه مدیریــت مصــرف شــرکت توریــع نیــروی بــرق شــمال 
ــه طــور  ــوز ب ــش آم ــرد: 2 هــزار و 34۰ دان ــان ک ــان بی اســتان کرم
مســتقیم دــر طــرح انــرژی پویــان ســه عضویــت داشــتند و حداقــل 
24 هــزار دانــش آمــوز دــر شــمال کرمــان تحــت تاثیــر آمــوزش های 

طــرح قــرار گرفتنــد.
ــرق  ــروی ب ــع نی ــرکت توزی ــل ش ــور مدیرعام ــا حض ــن ب ــن آیی ای
شــمال اســتان کرمــان، جمعــی از مســئوان شــرکت توانیــر، ادــاره 
کل آمــوزش و پــرورش اســتان و دانــش آمــوزان دــر تــاار اجتماعات 

ــزار شــد. ــان برگ ــرق کرم ــروی ب ــع نی ــه شــرکت توزی شــهید بافند
همچنیــن دــر آییــن اختتامیــه طــرح انــرژی پویــان ســه، نمایشــگاه 
ــد و از  ــزار ش ــوزان برگ ــش آم ــط دان ــب توس ــای منتخ ــرح ه  ط

طرح ها و مدارس برتر تقدیر شد.

مدیرکل دفتر مدیریت مصرف توانیردر آئین اختتامیه انرژی پویان اسـتان کرمان :

از خاقیـت و نوآوری طرح های مدیریت مصرف دانش آموزان  
حمایت می شود

نبض حیات ما و طبیعت در جاری بودن آب می طپد .  
 روابط عمومی شرکت آب و فاضاب روستایی استان کرمان 


