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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

به ما بگویید چگونه باشیم؟

» قابل توجه وزارت نیرو و شرکت آب منطقه ای کرمان «

از بحران بی بارانی تا بحران پربارانی

پیشکش

با رخصت از حکیم طوس
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یادداشتی در خصوص برکناری یک مدیر باتجربه، متعهد و بی حاشیه در استان 

آقای استاندارکرمان 
رسم قدرشناسی از

مدیران متعهد این نیست  

جریان اقتصادی کارگزاران؛

روابط شرکتی کرمان خودرو 
با آقای استاندار و رئیس شورای شهر

سیمان ممتازان 
کرمان واحد 
نمونه کار 
کشور شد
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روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان

اطاعیه  شرکت توزیع نیروي برق جنوب استان کرمان:
به اطاع کلیه صاحبان مولدهاي صنعتي، تجاري، کشاورزي مي رساند در 

صورتیکه تمام یا بخشي از نیاز مصرف خود را از طریق راه اندازي مولد مقیاس 
کوچك تامین نمایند نرخ خرید انر ژي تولیدي مولدهاي برق، گازسوز و گازوئیل 
سوز در بازه زماني اول تیرماه لغایت پانزده شهریور ماه سال 1398 از ساعت 

11 الي15 و 19 الي 23 به ازاي هر کیلو وات ساعت انرژي تولیدي مبلغ 3000ریال 
براي گازسوز و 4500 ریال براي گازوئیل سوز اعام مي گردد.

براي کسب اطاعات بیشتر با دفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع نیروي برق 
جنوب استان کرمان با شماره تماس 03432115622 تماس حاصل نمائید.

همشهری گرامی، مشترک محترم کشاورزی 
آیا می دانید

* استفاده از الکتروپمپ های شناور به جای الکتروپمپ های شافت و غافی حدود 30 درصد مصرف آب و برق 
را کاهش می دهد.

* با نصب دستگاه اینورتر به جای تابلوی ستاره مثلث حدود 20درصد هزینه برق کاهش می یابد.
* تبدیل سیستم های آبیاری سنتی به سیستم قطره ای حدود 90 درصد راندمان را افزایش می دهد و از مصرف 

برق می کاهد.
* تبدیل سیستم های آبیاری سنتی به سیستم های تحت فشار حدود 60 درصد راندمان را افزایش می دهد و از 

مصرف برق کاسته می شود

روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان

ماه رمضان ماه بندگی و عبادت بر تمامی مسلمین مبارک 
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شـرکت معدنـی و صنعتـی گل گهر میزبـان تعـدادی از خبرنـگاران خارجی از رسـانه های 
معتبـر بین المللـی و تعـدادی از خبرنـگاران رسـانه های کشـوری، اسـتانی و محلـی بود . 
در ایـن میزبانـی خبرنـگاران از نزدیـک طـرح ها و پـروژه هـای مختلف منطقـه معدنی و 
صنعتـی گل گهـر را بازدید کردنـد و در پایان در کنفرانـس خبری مهندس ناصـر تقی زاده 

مدیـر عامـل گل گهر سـیرجان شـرکت کردند .
» افزایش تولید سر لوحه کار در گل گهر سیرجان است «

مهنـدس تقـی زاده ) مدیـر عامـل گل گهر سـیرجان (  با اشـاره بـه منویات مقام معظـم رهبری مبنی 
بـر توجـه بـه رونـق تولیـد و اقتصـاد مقاومتـی  گفت: بنـده به عنـوان یک کارشـناس حـوزه صنعت و 
اقتصـاد معتقـدم تنهـا راه بـرون رفـت از معضات و مشـکات بحـث رونق تولیـد و اقتصـاد مقاومتی و 
نـگاه بـه درون کشـور اسـت مـا باید با اسـتفاده از علم و تکنیک کارهـا را پیش ببریم  وی بیان داشـت 

علـی رغـم تحریـم ، مـا شـعار » افزایش تولید « را سـر لـوح خود قـرار دادیم .
وی ادامه داد : شـرکت گل گهر توانسـته اسـت تولیدات خود را به  بیش از دو برابر نسـبت به سـالهای 
قبـل افزایـش بدهـد بـه طور مثال : در تولید کنسـتانتره و گندلـه ما اان  میزان زیادی آهن اسـفنجی 
تولیـد می کنیـم و اولیـن کارخانـه شـمش تولیـد فواد را هـم در دسـت راه انـدازی داریم.مدیـر عامل 
شـرکت صنعتـی و معدنـی گل گوهـر اظهـار داشـت : کشـور ما کشـور ثروتمندی اسـت و مـا اینجا بر 
روی دریایـی از ثـروت قـرار داریـم و باید تـوان، فکر و درک اسـتفاده از ثروت بالقوه را به الفعل داشـته 
باشـیم . ایشـان همچنیـن افـزود : اصلـی ترین  کار ما در شـرکت بحث اکتشـاف اسـت ، در جنوب بم 
در جنـوب خراسـان رضـوی و کویـر مرکـزی گروه هایی مشـغول  اکتشـاف داریم خوشـبختانه ذخایره 
نسـبتا خوبی هم در دسـت اکتشـاف داریم و امیدواریم که در سیسـتان و بلوچسـتان نیز کار اکتشـافی 

داشـته باشیم .
» رمز پیشرفت ما غیرت، تعصب کاری و اعتقادات عمیق است «

مهنـدس تقـی زاده گفـت : خـدا بـه مـا لطف داشـته که چنیـن کشـور ثروتمندی بـه ما داده اسـت و 
بایسـتی ایـن لطـف الهـی را بـا کار و تاش پاسـخ بدهیم 

وی ادامـه داد : آنچـه امـروز  دیدیـد محصـول کار و تـاش19 هـزار نفـر نیرو و پرسـنل شـاغل در این  
منطقـه اسـت کـه اکثـر آنهـا تحلیلکرده و مـدارک تحصیلی عالـی از دانشـگاه های خوب کشـور دارند 
کـه  بـا غیـرت و تعصـب کاری فـراوان و اعتقاد عمیـق به مملکت و نظـام مقدس جمهوری اسـامی و 
بـا هـدف افزایـش تولیـد در حـال کار و تـاش هسـتند .وی افـزود : ما خدا را شـکر  مـی کنیم که 45 
دسـتگاه پـروژه داریـم کـه همـه آنهـا فعال می باشـند کـه آن بر مـی گردد به فکـر و نگرش مـا زمانی 
نگـرش مثبـت داشـته باشـیم قطعـاً هر کاری  امـکان پذیر اسـت . مهندس تقـی زاده ادامـه داد: انتظار 
ما از اصحاب رسـانه این اسـت که در کنار بیان نواقص و کاسـتی ها، در این شـرایط سـخت اقتصادی 

کارهـای  امیـد آفریـن را هـم به مـردم بگویید تـا مردم بـه آینده امیدوار باشـند.
» در سیرجان فرزند شهید و فرزند جانباز باای ۲۵ درصد فاقد شغل نداریم «

وی همچنیـن بـا اشـاره به مبحث اشـتغال در گل گهر گفت: در چهار سـال گذشـته بیـش از ۷-۸ هزار 
نفـر در ایـن منطقـه مشـغول بـکار شـده اند و بـا افتخـار اعـام می کنیـم ما در سـیرجان فرزند شـهید 
و فرزنـد جانبـاز بـاای ۲5 درصـد بیـکار و فاقـد شـغل نداریـم، بطوریکه بالغ بـر ۲۷۰ نفـر در طول 4 
سـال گذشـته از فرزنـدان شـهدا و جانبـازان را بـر مبنـای مـدارک تحصیلی مشـغول بکار واقعی شـده 
انـد کـه ایـن را جـز افتخـارات مـا می باشـد که توانسـته ایـم ِدیـن کوچکی  نسـبت به خانواده شـهدا 

ادا کرده باشـیم.
در ادامـه مهنـدس تقـی زاده بـه جشـنواره نظـام پیشـنهادات و عوایـد این جشـنواره اشـاره کـرد و از 
معـاون خـود جنـاب آقـای مهنـدس عتیقی درخواسـت کرد کـه در ایـن بـاره  توضیحات بیشـتر ارائه 

 . بدهند 

مهنـدس عتیقـی گفـت: جشـنوار نظـام پیشـنهادات گل گوهـر  دسـتاورد خوبـی بـرای ایـن شـرکت 
اسـت، در ایـن جشـنواره از ذهـن خـاق کارکنـان گل گهـر در واحد هـای مختلـف اعـم از کارفرمـا و 
پیمانـکار  اسـتفاده مـی شـود کـه بعـد از ارائـه پیشـنهادات شـان بـرای پیشـبرد اهـداف و برنامه های 
 مجموعـه ، ارزیابـی هـا صـورت مـی گیـرد و بهتریـن پیشـنهاد بـر اسـاس نـوع فعالیـت و سـود یـا 
)صرفـه جویـی( کـه عایـد گل گهر می شـود انتخاب می شـوند و پـاداش برای همه شـرکت کنندگان 
در نظر گرفته شـده اسـت  از جمله سـه خودرو به سـه پیشـنهاد دهنده برتر ، خودرو  اهداء می شـود 
 کـه معمـوا  ایـن پیشـنهادات برتر به صورت گروهی و اکیپی انجام می شـود که حـدود 5۰۰  میلیارد 
صرفـه جویـی در گل گهـر صورت  گرفته اسـت و هر سـاله جوایز این جشـنواره همزمان بـا روز کارگر 
بـه پیشـنهادات برتـر اهـداء  مـی شـود کـه ایـن کار بسـیار خوبی اسـت کـه پیشـنهاد می کنم سـایر 

کارخانـه هـای تولیدی از ایـن ایده بهـره ببرند .
» پنج  هزار واحد مسکن برای همکارانمان در سیرجان احداث می شود «

مهنـدس تقـی زاده در ادامـه در خصـوص مسـکن بـرای کارکنـان گل گهـر گفـت : امسـال تصمیم بر 
آن شـده اسـت که پنج هزار مسـکن خوب و شـیک برای همکارانمان در شهرسـتان سـیرجان احداث 

شود.
مدیـر عامـل گل گهـر سـیرجان در پایـان  عنـوان داشـت : بـاز هـم صعـود افتخـار آمیـز تیـم فوتبال 
گل گهـر بـه لیـگ برتـر کـه  خوشـحالی و شـور و نشـاط مـردم سـیرجان را در پـی داشـت را تبریک 
عـرض مـی نمایـم و ایشـان همچنیـن از احـداث هتل به سـبک معمـاری ایرانـی و احداث ،بـاغ بزرگ 
ایرانـی بـا معمـاری اسـامی و ایرانـی بـا آبیاری مـدرن ،  راه انـدازی گردشـگری معـادن و ... در قالب 

مسـئولیت اجتماعـی گل گهر خبـر داد .
شـایان ذکـر اسـت در ایـن برنامه کـه می توان از آن بـه عنوان بزرگتریـن تور خبرنگاری معدنی کشـور 
نـام بـرد، مهنـدس تقـی زاده مدیرعامل شـرکت معدنـی صنعتـی گل گهر به همـراه تمامـی معاونین و 
مدیـران خـود از ابتـدا تـا انتهای برنامه، خبرنـگاران را همراهی کردنـد و به صورت صمیمانه و با سـعه 

صـدر، توضیحـات مربـوط به هـر کـدام از پروژه ها را بیـان کردند.
اولیـن پـروژه ای کـه خبرنـگاران  از آن بازدیـد کردنـد، پـروژه بیمارسـتان تخصصـی گل گهـر واقع در 
منطقه ویژه اقتصادی سـیرجان اسـت که در راسـتای اجرای مسـئولیت های اجتماعی توسـط شـرکت 
گل گهـر در حـال اجـرا اسـت. بنـا بـه گفته مهنـدس تقـی زاده مدیرعامـل گل گهـر، تاکنون پیشـرفت 
مناسـب و رضایـت بخشـی داشـته اسـت و پیـش بینی می شـود ظرف یک سـال آینده بـه بهره برداری 
کامـل برسـد.مدیرعامل گل گهـر افـزود: بـا توجه بـه اینکه ایـن بیمارسـتان تمامی تخصـص های ازم 
را خواهـد داشـت مطمئنـا پـس از افتتـاح بـه قطـب پزشـکی و درمانـی منطقـه جنوب شـرق کشـور 

تبدیـل خواهد شـد.
یکـی دیگـر از پروژه هایـی که شـرکت گل گهـر در منطقه ویژه اقتصادی سـیرجان در دسـت اجرا دارد، 
پـروژه تولیـد آهـن اسـفنجی اسـت که خبرنـگاران از ایـن پروژه نیـز بازدید کردنـد. بنا بـه گفته مدیر 
پـروژه، در ایـن مجموعـه بـا اسـتفاده از ضایعات، یکـی از با کیفیت تریـن محصوات تولید می شـود و 
بـرای اولیـن بـار در ایـران ایـن اتفـاق می افتد، همچنین مشـابه ایـن پـروژه در راور کرمان نیز توسـط 
گل گهـر در حـال اجـرا اسـت. پروژه سـیم بکسـل نیز دیگـر پـروژه  گل گهـر در منطقه ویـژه اقتصادی 

سـیرجان بود که مـورد بازدیـد خبرنگاران قـرار گرفت.
ایـن پـروژه کـه قرار اسـت برخی از محصوات فـوادی در آن تولید شـود تاکنون ۶۰ درصد پیشـرفت 
هـم از نظـر سـرمایه گذاری و هـم از نظر عمرانی داشـته اسـت کـه فاز اول آن در شـهریور ماه امسـال 

بـه بهره بـرداری می رسـد و در مرحلـه اول بـرای 4۰۰ نفر اشـتغال آفرینی خواهد داشـت.
پـس از بازدیـد از پروژه هـای منطقـه ویـژه اقتصـادی سـیرجان، خبرنـگاران از پـروژه تصفیـه خانـه 
فاضـاب سـیرجان در ابتـدای جـاده شـیراز بازدیـد کردنـد و در جریـان آخریـن وضعیـت ایـن پروژه 
قـرار گرفتند.خبرنـگاران سـپس راهـی شـرکت مجتمع جهان فواد شـدند تـا از اولیـن کارخانه تولید 
شـمش فـوادی منطقـه سـیرجان در این شـرکت بازدید داشـته باشـند، پـروژه ای که پـس از مدت ها 
تـاش شـبانه روزی بـه دسـت متخصصان بومـی و کارگـران زحمتکش این شـرکت در روزهـای اخیر 

بـه مرحلـه افتتـاح و بهره برداری رسـیده اسـت.
حضـور در شـرکت مجتمـع جهـان فواد فرصـت مغتنمی بود تـا مهندس تقـی زاده با حضـور در یکی 
از خطـوط تولیـد ایـن شـرکت در بیـن کارگران حضـور پیدا کند و با اهدای شـاخ گل به مناسـبت روز 

کارگـر بـه کارگـران از زحمات و تاش هـای آنها تقدیر و تشـکر کند.
بازدیـد از آنومالـی معـدن شـماره ۳ شـرکت گهر زمیـن، مقصد بعـدی خبرنگاران 
بـود کـه بر اسـاس توضیحات مدیـران این معـدن، خبرنـگاران در جریـان آخرین 

وضعیت اکتشـاف و اسـتخراج سـنگ آهـن از آن قـرار گرفتند.

گزارش از :  محمد حسنی سعدی

در بازدید خبرنگاران رسانه های بین المللی، سراسری و استانی از شرکت معدنی و صنعتی گل گهر سیرجان عنوان شد :

مهندس تقی زاده : افزایش تولید سر لوحه کار در گل گهر سیرجان است
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غامحسین رضایی - نقاش

                                                    امتیاز تنباکو
طبق فتوای شیخ شیرازی                                        لغو شد )امتیاز تنباکو(

غیر رهبر علیه استکبار                                           آنکه آرد به صحنه )دریا( کو؟
رؤسا با کام بی تاثیر                                             راحت از چشم ملت افتادند

از چه در )عهدنامه ی برجام(                                    امتیازات ویژه ای دادند؟

ــری  ــفند 97 خب ــاه اس ــای م ــه ه ــت در نیم ــواد : درس هفت
ــه دســت شــد  ــاه در اســتان در محافــل خبــری دســت ب کوت
کــه مدیــر کل نهــاد کتابخانــه هــای عمومــی اســتان کرمــان  
)جنــاب آقــای حســین زاده ( بــه طــور ناگهانــی تودیــع شــده 
انــد و بعــد از یــازده ســال مدیــر کلــی در ایــن نهــاد بــا مدیــر 
کلــی خداحافظــی کردند،امــا چــه خداحافظــی تلخــی، نمــی 
دانــم چــرا اســتاندار محتــرم کرمــان جنــاب آقــای دکتــر فدائی 
و مدیــر کل حــوزه اســتاندار)آقای محمــد محمــود آبــادی( بــا 
ــازه  ــروت اج ــاق و م ــه دور از اخ ــد و ب ــیار ب ــن روش بس ای
دادنــد ایــن تودیــع بــد انجــام شــود،آیا جــواب تاشــهای یــک 
ــن اســت و  ــف ای ــای مختل ــه کشــوری در دوره ه ــر نمون مدی
آیــا قدردانــی از یــک مدیــر کــه بــه اذعــان آقــای مختــار پــور 
ــان را   ــور( کرم ــی کش ــای عموم ــه ه ــاد کتابخان ــس نه )رئی
جــزء ســه اســتان برتــر نمــوده اســت ایــن گونــه مــی دهنــد .

ــورده ی  ــه خ ــود ضرب ــه خ ــادی ک ــود آب ــای محم ــاب آق جن
ــر  ــرای مدی ــه ب ــع و معارف ــای تودی ــی ه ــد اخاق ــوع ب ــن ن ای
ــه  ــود چــرا اان ک ــی فرهنــگ  وارشــاد اســامی اســتان ب کل
 بــه قــدرت رســیده اســت بــا مدیــران بــا تجربــه و کار بلــد کــه 
ســرمایه هــای انســانی ایــن اســتان محســوب میشــوند  چنیــن 

رفتــار کــرد ! و از آن بدتــر چــرا نماینده عالی 
 دولــت در اســتان یعنی اســتاندار جلــوی این بــی احترامی ها و 
قدرنشناســی هــا را نگرفتنــد و امــر نکردنــد کــه یــک تودیــع 
و معارفــه آبرومندانــه بــرای آقــای حســین زاده برگــزار شــود .

فــردی کــه بــه دلیــل ایثارگــری مــی توانســت تــا ســی و پنــج 
ــه ســی ســال خدمــت  ســال خدمــت کنــد امــا یــک ســال ب
ــا نشســتند  ــه ج ــد و هم ــورد ش ــا وی برخ ــه ب ایشــان اینگون
ــه نیســت . و گفتنــد وی بازنشســته شــده اســت ! کــه اینگون

آقــای دکتــر فدائــی و آقــای محمــود آبــادی ایــن میــز هــا و 
پســتها گــذرا هســتند و اگــر نبودنــد بــه شــما نمــی رســیدند . 
شــما کــه بــه طــور مثــا علمــی و اخاقــی بــه مباحــث نــگاه 
میکنیــد و از عملکــرد مدیــران قبــل انتقــاد داریــد چــرا خــود 
در عرصــه عمــل اینگونــه عمــل میکنیــد . تکلیــف الگــو 

ــوم اســت . ــر معل ــان از شــماها دیگ ــرداری جوان ب
ــر  ــا مدی ــه ب ــه نســل جــوان کــه وقتــی اینگون چــه بگوئیــم ب

کلــی کــه خالصانــه و متعهدانــه خدمــت کــرده و حتــی 
خــودکار امــور شــخصی و اداری اش از هــم جــدا بــوده و یــک 
ریــال حــق ماموریــت اداری نگرفتــه و نــه فســاد مالــی داشــته 
ــه  ــا وی اینگون ــی داشــته ب ــه خــدای ناکــرده فســاد اخاق و ن
رفتــار مــی شــود  وای بــه حــال دیگــر مدیــران و آنهایــی کــه 
در ایــن نهــاد فرهنگــی نیــم نگاهــی بــه پیشــرفت و ارتقــاء و 

ــد . ــه دارن کار خالصان
ــر  ــال ب ــد متع ــا خداون ــت ت ــوب اس ــی خ ــای فدائ ــاب آق جن
اســاس آنچــه در قــرآن کریــم فرموده انــد : کــه کارهــا حتــی 
در حــد مثقــال خوبــی یــا بــدی باشــند محاســبه مــی شــوند، 
تــا دیرتــر نشــده جبــران مافــات کنیــد و ایــن حرکــت بســیار 
بــد و بــدور از اخــاق اســامی را جبــران کنیــد و بــه جوانــان 
ــر  ــردان تدبی ــت دولتم ــد و مدیری ــف دهی ــزه کار مضاع انگی

ــر  ــه تصوی ــر ب ــار دیگ ــم یکب ــد را ه و امی
ــن  ــان زمی ــخ کرم ــه تاری ــید و گرن بکش
را  ناجوانمردانــه  رفتارهــای  نــوع  ایــن 

ــرد .  ــد ک ــوش نخواه فرام

 محمد حسنی سعدی

یادداشتی در خصوص برکناری یک مدیر باتجربه، متعهد و بی حاشیه در استان 

آقای استاندارکرمان رسم قدرشناسی از مدیران متعهد این نیست  

ــط عمومــی شــرکت گاز اســتان کرمــان  ــه گــزارش رواب ب
دومیــن  جلســه هیــات مدیــره شــرکت گاز اســتان کرمــان 
ــژاد  ــی ن ــزت ا... زمان ــدس ع ــا حضــور مهن در ســال 98 ب
ــل  ــر عام ــاح مدی ــدس ف ــره، مهن ــات مدی ــس هی ریی
و اعضــای هیــات مدیــره در محــل ناحیــه رفســنجان 
برگــزار گردیــد. مهنــدس فــاح در ابتــدای ســخنان خــود 
ــارک   ــاه مب ــول م ــاز حل ــاد شــعبانیه  وآغ ــک اعی ــا تبری ب
ــی  ــای زمان ــه آق ــی ب ــد گوی ــوش آم ــن خ ــان ضم رمض
نــژاد و ابــراز خرســندی از انتخــاب مجددایشــان از طــرف 
ــرکت گاز  ــره ش ــت مدی ــس هیئ ــوان ریی ــه  عن ــع ب مجم
ــه تشــریح عملکــرد  ــه گزارشــی ب ــا ارائ اســتان  کرمــان ب

ــت.  ــال 97 پرداخ ــتان در س ــرکت گاز اس ش
ــرخ  ــه رغــم افزایــش ن ایشــان ادامــه داد ســال گذشــته ب
ارز، مشــکات اقتصــادی و بــه تبــع آن افزایــش بــی ســابقه 
ــه شــرکت  ــام، خوشــبختانه مجموع قیمــت بعضــی از اق
ــاش و  ــه فضــل الهــی و ت ــان توانســت ب گاز اســتان کرم
ــن  ــرب از  ای ــکاران مج ــکاران و پیمان ــی هم ــت تمام هم
بحــران بــا ســربلندی  عبــور نمایــد و افتخــارات بزرگــی در 

ــه ثبــت رســاند. کارنامــه عملکــردی خــود ب
ــا اجــرای 1412 کیلومتــر  وی تصریــح نمــود: ســال 97 ب
خــط انتقــال، تغذیــه و شــبکه، رکــورد بــی ســابقه ای در 
راســتای  اجــرای پــروژه هــا از زمــان تاســیس شــرکت  تــا 

ــه  ــبختانه مجموع ــد.و خوش ــم زده ش ــال 96 رق ــان س پای
ــی تعهــدات خــود  ــه تمام شــرکت گاز اســتان توانســت ب
بــه شــرکت ملــی گاز ایــران و در بســیاری از مــوارد فراتــر 
ــه 4  ــانی ب ــا گازرس ــد و ب ــل نمای ــود عم ــدات خ از تعه
ــوار شــهری   شــهر و 280روســتادرصد تحــت پوشــش خان
ــت  ــوار تح ــد خان ــن درص ــد و همچنی ــه 93درص از85ب
ــاء  ــد ارتق ــه 44 درص ــتایی از 39 ب ــوار روس ــش خان پوش
دهــد. کــه حاصــل تمامــی ایــن تــاش هــای ارزنــده اخــذ 

ــوده اســت.  ــد در ســال  97ب 38000مشــترک جدی
ــده شــرکت  ــه دیگــر دســتاوردهای ارزن مهنــدس فــاح ب
گاز کرمــان در ســال 97 از جملــه گازدارشــدن شــهرهای 
ــا  ــه ب ــه ک ــتای تابع ــیر و 78روس ــرج ،نرماش ــت، فه جیرف
اعتبــاری بالــغ بــر 500میلیــارد تومــان و بــا حضــور 
معــاون اول رییــس جمهــور جنــاب آقــای دکترجهانگیــری 
ــئولین  ــران و مس ــه، مدی ــای زنگن ــاب آق ــت جن ــر نف وزی

شــرکت ملــی گاز ایــران بــه بهــره بــرداری رســید اشــاره 
ــال 97  ــز س ــازمانی نی ــی س ــه  تعال ــد در زمین و افزودن
ــود   ــتان ب ــرکت گاز اس ــرای ش ــی ب ــار  و خوب ــال پرب س
ــزه  ــازمانی جای ــی س ــتاره تعال ــه دو س ــت تقدیرنام دریاف
ــه  ــت گواهینام ــران، دریاف ــی گاز ای ســرآمدی شــرکت مل
ــه شــکایات مشــتریان )ISO10002:2018 (، و  رســیدگی ب
ــر  ــواه ب ــدی ذینفعان)iso10004:2018(گ ــزان رضایتمن می
ــر  عملکــرد خــوب و مثبــت تمامــی کارکنــان و ســندی ب
تعهــد مشــتری مــداری و پایبنــدی ایــن شــرکت در ارائــه 

اهــداف تعییــن شــده مــی باشــد.               
ــه  ــک ب ــن تبری ــز ضم ــژاد نی ــی ن ــدس زمان ــاب مهن جن
ــور  ــحالی از حض ــره وابرازخوش ــات مدی ــد هی ــا جدی اعض
ــن  ــان ضم ــرکت گاز کرم ــه ش ــود در مجموع ــدد خ مج
ــان در ســال 1398  ــه تعهــدات شــرکت گاز کرم اشــاره ب
بــه شــرکت ملــی گاز ایــران ابــراز امیــدواری نمودنــد ســال 
ــه  ــد ســال گذشــته در جــذب بودجــه و ب ــز همانن 98 نی
ثمــر رســاندن پــروژه هــای بــا قیمانــده  مجموعــه شــرکت 

ــد. ــق عمــل نمای ــان موف گاز اســتان کرم
در ادامــه جلســه  تصمیمــات مهمــی در خصــوص شــروع 
بــه کار پــروژه هــای جدیــد در ســال 98  پــروژه هــای در 
حــال اجــرا، مناقصــات در پیــش رو و برنامــه هــای آتــی 

شــرکت گرفتــه شــد.

برگزاری دومین جلسه هیات مدیره شرکت گاز استان کرمان در سال 1398

زندگی آب در دست ما و زندگی ما در دست آب است . 

 روابط عمومی شرکت آب و فاضاب روستایی استان کرمان 

دکتر زاهدی:
محکم جلوی زیاده خواهی ها 

می ایستیم
از  و  اراک  نیـروگاه آب سـنگین  فعالیـت  شـروع 
سـرگیری غنـی سـازی 20 درصـد، پاسـخی بـه 
یـاوه گویـی آمریکایـی هـا و خیمـه شـب بـازی 
اروپایـی هـا . دکترزاهدی نماینده مـردم کرمان و 
راور در واکنـش بـه اظهـارات سـخیف و همـراه با 
تهدیـد ترامـپ علیه ملّت ایـران گفـت: بزرگترین 
سـرمایه کشـور ایران، نیـروی انسـانی متخصص و 
بـا انگیـزه ای اسـت کـه بـا هیـچ بُمب و سـاحی 
نمـی تـوان قـدرت آن را گرفـت.  نماینـده مـردم 

کرمـان و راور بـه دولتمـردان توصیـه کـرد محکـم در مقابـل زیـاده خواهی های 
آمریکایـی هـا بایسـتند و در صـورت لـزوم از تعهـدات برجـام خـارج شـوند.

مدیرکل امور مالیاتی استان کرمان:
۳۱۶۰ میلیارد تومان مالیات 
در استان کرمان وصول شد 

محمد سـلمانی در دیدار با حجت السـام  و المسـلمین حسـن علیدادی سـلیمانی 
نماینـده ولی فقیـه در اسـتان و امـام جمعـه کرمان 

اصنـاف  مالیاتـی  خود اظهـاری  داشـت:  اظهـار 
اسـتان کرمـان در سـال قبـل نسـبت به سراسـر 
کشـور 20 درصـد افزایـش پیـدا کـرده اسـت که 
اسـتان  مالیاتـی  مودی هـای  کل  از  درصـد   60

می شـود.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه در سـال گذشـته 840 
میلیـارد تومـان از محـل مالیات بـر ارزش افزوده 
به حسـاب شـهرداری های و دهیاری های سراسـر 

اسـتان کرمان واریز شـده اسـت گفـت: از این مبلغ 
140 میلیـارد تومـان بـه شـهرداری کرمـان پرداخت شـده اسـت. مدیـرکل امور 
مالیاتـی اسـتان کرمـان بـا بیـان اینکـه سـهمیه درآمـد مالیاتـی اسـتان کرمـان 
در سـال گذشـته سـه هـزار و 108 میلیـارد تومـان بـوده اسـت افـزود: در سـال 
گذشـته سـه هـزار و 160 میلیـارد تومـان مالیـات در اسـتان کرمان وصـول و به 
حسـاب خزانـه واریـز شـد کـه بیشـتر از تعهد اسـتان بوده اسـت. در این جلسـه 
حجت السـام  و المسـلمین حسـن علیدادی سـلیمانی نماینده ولی فقیه در اسـتان 
و امـام جمعـه کرمان با اشـاره به اینکه اسـتان کرمـان در زمینه وصولـی مالیاتی 
رشـد داشـته اسـت تصریـح کـرد: اینکه سـهمیه اسـتان بر اسـاس وصولی سـال 

قبـل در نظـر گرفتـه می شـود، خوب نیسـت.

معاون صمت کرمان:
»طرح ضیافت« در کرمان اجرا می شود

* تشدید نظارت بر بازار
محسـن میرزایـی بـا اشـاره به اجـرای چندیـن طرح 
نظـارت بـر بـازار بـه مناسـبت های مختلـف در طول 
سـال اظهـار کـرد: هر سـاله همزمـان با مـاه مبارک 
رمضـان »طـرح ضیافـت« اجرا می شـود کـه هدف از 

اجـرای ایـن طـرح تمرکز بر اقـام پرمصرف اسـت.
وی گفـت: بیشـتر تمرکـز در ایـن مـاه بـر روی مواد 
پروتئینـی و شـیرینی هایی نظیـر لوبیا و بامیه اسـت.

و  صبـح  نوبـت  دو  در  نظـارت  انجـام  از  میرزایـی 
بعدازظهـر خبر داد و افزود: بر این اسـاس رسـیدگی 

بـه شـکایات و پاسـخگویی بـه آنهـا در دسـتور کار قـرار دارد.
وی بـا بیـان اینکـه سـازمان صنعت، معدن و تجارت مسـئول تأمین بازار نیسـت، 
افـزود: تمهیداتـی برای ماه مبارک رمضان از سـوی سـتاد تنظیم بازار اندیشـیده 
شـده اسـت.معاون بازرسـی سـازمان صنعـت، معـدن و تجـارت اسـتان کرمان از 
برگـزاری نمایشـگاه عرضـه مسـتقیم کاا ویژه ماه رمضـان در کرمـان خبر داد و 

گفـت: ایـن نمایشـگاه بـه مـدت 10 روز در پـارک مادر برپا می شـود.
وی از عرضـه اقـام مـورد نیـاز مـردم نظیـر برنـج، روغن، مـرغ، گوشـت و … در 
ایـن نمایشـگاه خبـر داد و افـزود: 100 غرفـه در نمایشـگاه ضیافـت بـر پا می شـود.

میرزایـی زمـان برگـزاری نمایشـگاه را 18 تا 28 اردیبهشـت ماه عنـوان و تصریح 
کـرد: در این نمایشـگاه سـعی شـده اسـت اقـام با کیفیـت و قیمت مناسـب در 

اختیـار مردم قـرار گیرد.

ــه  ــور خیری ــاف و ام ــی اداره کل اوق ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
اســتان کرمــان، حجت ااســام رضــا حــدادی سرپرســت معاونــت 
فرهنگــی و اجتماعــی اوقــاف و امــور خیریــه اســتان در نشســت 
ــازمان  ــای س ــه ه ــون برنام ــانه پیرام ــاب رس ــا اصح ــری ب خب
ــه برگــزاری 9  ــا اشــاره ب ــام مــاه مبــارک رمضــان ب اوقــاف در ای
ســاله طــرح »ضیافــت الهــی« در بقــاع متبرکــه اســتان، اظهــار 
داشــت: ماهیــت طــرح ضیافــت الهــی ایــن اســت کــه ســازمان 
اوقــاف برنامه هایــی را در قالــب معنویــات از جملــه ادعیــه و 

کرســی های تــاوت و آزاداندیشــی برگــزار می کنــد .
ــان ســطح کشــوری دوره  ــر از روحانی ــزود: امســال 50 نف  وی اف
ــه  ــم ب ــدس ق ــهر مق ــان از ش ــاه رمض ــژه م ــی وی ــده تخصص دی

مناطــق مختلــف اســتان کرمــان اعــزام می شــوند.حجت ااســام 
ــی  ــه بوم ــز ک ــی نی ــر از روحانیان ــرد: 45 نف ــوان ک ــدادی عن ح
هســتند و طــی ســال بــه صــورت مــداوم در خدمــت آنها هســتیم 
و در بقــاع و اماکــن متبرکــه اســتان حضــور دارنــد، فعالیت هــای 
ــای ســازمان  ــد داشــت، برنامه ه ــاه رمضــان خواهن ــژه را در م وی
اوقــاف را رصــد و برنامه هــا بــه نحــو احســن برگــزار می کننــد.وی 
گفــت: اجــرای امینانــه نیــت واقفــان از وظایــف اوقــاف اســت و در 
مــاه رمضــان 350 میلیــون تومــان از محــل موقوفــات متصرفــی 
و غیرمتصرفــی اطعــام و افطــار الصائمیــن داریــم و در طــرح افــق 
بــه مــا اجــازه داده کــه از محــل درآمــد امامــزادگان، اطعــام را بــه 

افــراد و مجــاوران امامــزاده و زوار داشــته باشــیم .

سرپرســت معاونــت فرهنگــی و اجتماعــی اوقــاف و امــور خیریــه 
ــان 100  ــهر کرم ــا در ش ــه تنه ــان اینک ــا بی ــان ب ــتان کرم اس
میلیــون تومــان افطــار صائمیــن توســط اوقــاف در مــاه رمضــان 
انجــام خواهــد شــد، خاطرنشــان کــرد: دو نفر از اســاتید برجســته 
کشــوری در ایــام مــاه رمضــان در اماکــن متبرکــه حضــور دارنــد و 

درمحافــل قرآنــی  تفســیر قــرآن را انجــام خواهنــد داد .
ــده تحــول عظیمــی را  ــک ســال آین ــه طــی ی ــان ایک ــا بی وی ب
ــه ای  ــازمان اباغی ــت س ــت: ریاس ــم داش ــا خواهی در امامزاده ه
داده کــه بایــد مجــاوران امامــزاده شــاخص را از همــه لحــاظ در 
نظــر بگیریــم و اگــر در زمینــه معیشــتی، فرهنگــی، اجتماعــی و 
گرفتــاری دارنــد در حــد مقــدور امامــزاده پوشــش داده شــوند .

سرپرست معاونت فرهنگی و اجتماعی اوقاف و امور خیریه کرمان :

اجری طرح »ضیافت الهی« در امامزادگان شاخص کرمان 

ــامی  ــورای اس ــس ش ــش ریی ــرا ایرانمن ــر زه دکت
ــکل  ــوه ش ــه نح ــاره ب ــا اش ــان ب ــتان کرم شهرس
گیــری ایــن پارلمــان محلــی گفــت: ماهیــت 
تشــکیل شــوراها بــه عنــوان یکــی از ویژگــی هــای 
ــه در  ــای نهفت ــامی از ارزش ه ــه اس ــم جامع مه

ــود. ــی ش ــوب م ــور محس ــی کش ــون اساس قان
زهــرا ایرانمنــش بــا اشــاره بــه تاکیــد بــر مشــارکت 
مــردم در تعییــن سرنوشــت سیاســی، اقتصــادی و 

ــون اساســی  ــزود: در اصــل ششــم قان ــی اف فرهنگ
نیــز آمــده امــور کشــور بایــد بــه اتــکای آراء 

ــود. ــات اداره ش ــی و از راه انتخاب عموم
ــم«  ــورا بینه ــم ش ــه »امره ــه آی ــن ب وی همچنی
اشــاره کــرد و گفــت:در دیــن اســام و نیــز قــرآن، 
بــه شــورا توجــه خاصــی شــده ومشــاورت و تبــادل 
ــت. ــه اس ــرار گرفت ــد ق ــورد تاکی ــور م ــر در ام نظ

ــث  ــورت باع ــه مش ــن ک ــان ای ــا بی ــش ب ایرانمن
ــار  ــود اظه ــی ش ــرات م ــا و نظ ــده ه ــی ای پختگ
ــد روش و  ــی توان ــورا م ــد ش ــدون تردی ــت: ب داش
ــم  ــی و تصمی ــارکت همگان ــی در مش ــوی نوین الگ
ــتان  ــورای شهرس ــد.رییس ش ــی باش ــری مردم گی
کرمــان بــا اشــاره بــه اصــل یکصــد قانــون اساســی 
ــرای پیشــبرد ســریع برنامــه  ــن روش ب گفــت: بدی

هــای اجتماعــی، فرهنگــی، بهداشــتی و ســایر امــور 
رفاهــی از طریــق همــکاری مــردم و بــا توجــه بــه 

ــی شــود. ــزی م ــه ری ــی برنام ــات محل مقتضی
ایرانمنــش بــا بیــان ایــن کــه بــا تشــکیل شــوراها 
ارائــه خدمــات بــه مــردم در حــوزه هــای مختلف در 
اختیــار نمایندگانــی قــرار مــی گیــرد تصریــح کــرد: 
ایــن فرصــت بــرای شــکوفایی و رشــد اســتعدادها، 
خاقیــت هــا و انگیــزه هــا بــه وجــود آمــده اســت.

وی همچنیــن بــا اشــاره بــه مســائلی کــه در 
شــورای شهرســتان بــا حضــور نماینــدگان شــهرها 
ــر  ــا ب ــت: بن ــود گف ــی ش ــرح م ــا مط ــش ه و بخ
ــده شــورای شهرســتان، رســیدگی  پیشــنهاد نماین
ــور  ــا حض ــه ب ــردم منطق ــکات م ــری مش و پیگی
مدیــران مرتبــط، هــر 45 روزی یکبــار در جلســات 

ایــن شــورا دنبــال مــی شــود.
ــزاری 14 جلســه در  ــه برگ ــاره ب ــا اش ــش ب ایرانمن
شــهرهای مختلــف افــزود: بنــای تشــکیل شــورای 
شهرســتان در دوره جدیــد بــر تعامــل، همفکــری و 
ــای  ــدگان شهرســتان در حــوزه ه مشــارکت نماین
ــان  ــف اســت.رییس شــورای شهرســتان کرم مختل
از بررســی مشــکات بــر اســاس نیــاز هــر شــهر و 
بخــش در حــوزه هــای مختلــف نــام بــرد و گفــت: 
ــرق، مســکن،  مســائل و مشــکات در حــوزه آب، ب
ــواردی  ــره از م ــتی و غی ــع دس ــاورزی، صنای کش
اســت کــه بــا حضــور مدیــران کل حاضــر در 

ــد. ــع گردی جلســات مرتف
وی از در دســتور کار قــرار گرفتــن مصوبــات قابــل 
پیگیــری و اجــرا خبــر داد و خاطرنشــان کــرد: 

حضــور فرمانــدار کرمــان در کلیــه جلســات شــورای 
شهرســتان، زمینــه همفکــری و همچنیــن پیگیــری 

امــور را فراهــم کــرده اســت.
از  اســت شــورای شهرســتان کرمــان  گفتنــی 
ــان  ــهر کرم ــش ش ــهر و 6 بخ ــدگان 14 ش نماین
ــت دوره  ــر اس ــایان ذک ــت. ش ــده اس ــکیل ش تش
پنجــم ایــن شــورا از آبــان مــاه 96  آغــاز بــه 
ــت.  ــرده اس ــزار ک ــه برگ ــروز 14 جلس ــا ام کار و ت
همچنیــن شــورای شهرســتان 95 مصوبــه تصویــب 
کــرده است.جلســات تاکنــون در شــهرهای شــهداد، 
زنگــی آبــاد، کاظــم آبــاد، ماهــان، باغیــن، چتــرود، 
ــاز  ــاس نی ــر اس ــاف ب ــرد، گلب ــاد، اندوهج اختیارآب
ایــن شــهرها بــا حضــور مدیــران کل ادارات اســتان 

ــت . ــده اس ــزار ش ــتان برگ ــران شهرس و مدی

در گفتگو با رییس شورای اسامی شهرستان کرمان مطرح شد؛
بررسی مشکات بر اساس نیاز شهرها و بخش ها

مدیر عامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرمان: 

لزوم رعایت نکات ایمنی 
مربوط به کولرهای آبی

علـی عسـکری گفـت : شـاید 
کار  کولرهـا  انـدازی   راه 
سـاده ای به نظر برسـد اما در 
واقع بـا جان افـراد در ارتباط 
شـهروندان  بـه  وی  اسـت. 
و  نصـب  کـرد:   توصیـه 
راه انـدازی کولـر باید توسـط 
انجـام  مجـاز  کار  سـرویس 
گیـرد و ازم اسـت در ابتـدا 

دفترچـه راهنمـای کولـر مطالعـه شـود.
مدیـر عامـل سـازمان آتـش نشـانی و خدمـات ایمنی  شـهر 
کرمـان تصریـح کـرد: بـا توجـه بـه اینکـه هـر سـاله تعـداد 
زیـادی از هموطنـان بـه علـت رعایـت نکـردن اصـول ایمنی 
حادثـه  و  گرفتگـی  بـرق  دچـار  آبـی  کولرهـای  در  بـرق 
می شـوند و در بسـیاری از مـوارد دیـده شـده کـه افـراد بـه 
علـت بـی تجربگی، قطـع کردن بـرق را فرامـوش می کنند و 
متاسـفانه دچـار بـرق گرفتگـی می شـوند، ازم اسـت هنگام 

سـرویس، کولـر حتمـا خامـوش باشـد.
وی ادامـه داد: شـهروندان توجـه داشـته باشـند قطـع بـودن 
نبـودن  دار  بـرق  بـر  دلیـل  عنـوان  هیـچ  بـه  کولـر  کلیـد 
سیسـتم های کولـر نیسـت و در صـورت امـکان حتمـا بـرق 

سـاختمان قطـع شـود. 
انشـعاب جریـان بـرق و  بایسـتی مسـیر  عسـکری  گفـت: 
سـیم کشـی کولـر کنتـرل گـردد تـا از سـامت و صحت آن 
اطمینـان حاصـل شـود و در مواقـع تـرک منزل بـرای مدت 
طوانـی و مسـافرت، حتمـا جریـان بـرق و آب کولـر قطـع 
گردد.مدیـر عامـل سـازمان آتـش نشـانی و خدمـات ایمنـی  
شـهر کرمـان تاکید کـرد: نصب فیـوز مناسـب در کولرها نیز 
ضروری اسـت و شـهروندان توجه داشـته باشـند ریختن آب 
بـا شـیلنگ بـر روی پوشـال هـا میتواند خطـر آفرین باشـد.

وی خاطرنشـان کـرد: ضمـن ایـن کـه ازم اسـت در نصـب  
کولرهـا دقـت شـود که خطر سـقوط نداشـته باشـد و جهت 
جلوگیـری از آتـش سـوزی، کولرهـا در مـکان هـای امن و با 

فاصلـه از دودکـش هـا نصب شـوند.
خاطـر  بـه  همـواره  خواسـت  شـهروندان  از  عسـکری 
 داشـته باشـند کـه ناگوارتریـن حـوادث در دل کوچکتریـن 

بی احتیاطی ها نهفته است .

ــه  ــی ک ــت : توافق ــی گف ــور ابراهیم ــر پ دکت
بیــن مجلــس و دولــت انجــام شــده بــر اســاس 
ــت.  ــری اس ــم رهب ــام معظ ــح مق ــتور صری دس
ــزارش  ــت گ ــاب در یادداش ــم انق ــر معظ رهب
بودجــه ســال 98 قبــل از آرائــه آن در 15 
ــه  ــن بودج ــه ای ــد ک ــس فرمودن ــه مجل آذر ب
تناســبی بــا جنــگ اقتصــادی نــدارد و شــرایط 
ــر  ــران را در حــوزه تحریم هــا در ب اقتصــادی ای
ــی در  ــات اساس ــد اصاح ــذا بای ــرد و ل نمی گی
ــیون  ــود.رئیس کمیس ــام ش ــه انج ــن بودج ای
ــزود:  ــامی اف ــورای اس ــس ش ــادی مجل اقتص
ــاه  ــه 4 م ــرد ک ــام ک ــان اع ــت در آن زم دول
ــا ایــن گــزارش را پــس  فرصــت می خواهیــم ت
از تصویــب انجــام دهیــم البتــه اعتقــاد مــا ایــن 
ــری و  ــت رهب ــه یادداش ــی ک ــه از زمان ــود ک ب
دســتور ایشــان صــادر شــد دولــت 4 مــاه 

فرصــت دارد.بنــده در آن زمــان در صحــن 
ــه  ــون اساســی ب ــی اخطــار اصــل 110 قان علن
ــا  ــه م ــر اینک ــی ب ــس دادم مبن ــس مجل رئی
ــود  ــال نش ــه اعم ــری در بودج ــر رهب ــا نظ ت
نمی توانیــم بودجــه را تصویــب کنیــم کــه 
اریجانــی پاســخ داد بــا دولــت صحبــت کردیم 
ــم.  ــت می خواهی ــاه فرص ــه 4 م ــت گفت و دول
تفســیر مــا ایــن بــود کــه 4 مــاه پــس از صــدور 
دســتور بایــد ایــن انجــام شــود کــه اریجانــی 
ــت 4 مــاه  گفــت پــس از تصویــب بودجــه دول

ــت دارد.  فرص
وی افــزود: حتــی اگــر بخواهیــم از زمــان 
ــاه  ــان تیرم ــم،  پای ــاب کنی ــم حس ــب ه تصوی
ســال جــاری پایــان مهلــت ارائــه برنامــه جامــع 
ــه  ــذا ب ــرای اصــاح ســاختار اســت. ل ــت ب دول
جــد مــا دو مطالبــه را از دولــت پیگیــری 

ــدی،  ــدی ج ــورت ج ــه ص ــه ب ــم اینک می کنی
همزمــان بــا حمایــت از اقدامــات تأخیــری 
دولــت و شــورای عالــی امنیــت ملــی در احقــاق 
ــت  ــت اول دول ــام، اولوی ــع اقتصــادی برج مناف

ــد. ــادی باش ــی اقتص ــاختار درون ــاح س اص
ــان  ــرد: آقای ــح ک ــی تصری ــر پورابراهعیم دکت
ــاه  ــه دو م ــند ک ــن نباش ــر ای ــه فک ــاره ب دوب
ــل  ــت اول ح ــه اولوی ــرا ک ــد، چ ــت دارن فرص
ــادی  ــاختار اقتص ــاح س ــور اص ــکات کش مش
کشــور اســت.وی بیــان کــرد: حتــی اگــر 
اروپایی هــا و آمریکایی هــا همــه تعهداتشــان 
را هــم انجــام دهنــد، اصــاح ســاختار درونــی 
کشــور اولویــت اول مــا اســت و آنهــا در کنــار 
ایــن می توانــد منافــع اقتصــادی مــا بــه دســت 
آورده، و مشــکات بیــکاری، اشــتغال و گرانــی 

ــد. ــل کنن را ح

ایــن نماینــده مجلــس دهــم شــورای اســامی 
در خاتمــه عنــوان کــرد: لــذا مــا در کنــار اینکه 
منافعمــان را دنبــال می کنیــم، اصــاح ســاختار 
درونــی اقتصــادی را اولویــت می دانیــم و نبایــد 
اشــتباه شــود کــه مــردم فکــر کننــد منافــع مــا 

را برجــام تامیــن می کنــد.
موضع جمهوری اسامی 

تصمیمات اقتصادی کشور را متفاوت 
خواهد کرد

وی در ادامــه تاکیــد کــرد: همزمــان بــا مطالبــه 
مــا از دولــت بــرای پیگیــری احقــاق حــق 
ــس  ــه رئی ــام -ک ــاد برج ــر اســاس مف ــردم ب م
جمهــور و شــورای عالــی امینــت ملــی بــا 
ــا را انجــام  ــن کاره ــه ای ــرد ک ــر اعــام ک تاخی
در  اقتصــادی  ســاختار  اصــاح  می دهیــم- 
داخــل کشــور بــرای حــل مشــکات اقتصــادی 

ــت. ــال 98 اس ــا در س ــت م اولوی
کــرد:  خاطرنشــان  رابطــه  همیــن  در  وی 
ــن  ــور ای ــس جمه ــای رئی ــا آق ــا ب ــت م صحب
ــری  ــات تاخی ــت از اقدام ــن حمای ــت ضم اس
ملــی در  امنیــت  عالــی  دولــت و شــورای 
ــام،   ــردم در برج ــادی م ــوق اقتص ــاق حق احق
ــادی  ــاختار اقتص ــاح س ــا اص ــت اول م اولوی

ــت. ــران اس ــی ای درون

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسامی :
*اولویت اول اصاح ساختار درونی اقتصادی است

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

)461842(

حفـاری  شـرکت  تغییـرات  آگهـی 
محـدود  مسـئولیت  بـا  شـرکت  شـناب 
شناسـه  و   15694 ثبـت  شـماره  بـه 
اسـتناد  بـه   10740020150 ملـی 

صورتجلسـه هیئـت مدیـره مـورخ 1397/07/11 تصمیمـات 
ذیـل اتخـاذ شـد : - آقای نـادر رضائـی صدرآبادی با شـماره 
ملـی 4459326280 بـه سـمت رئیس هیئت مدیـره ، خانم 
مریـم اسـدی خانوکـی بـا شـماره ملـی 3091131572 بـه 
سـمت نایـب رئیـس هیئـت مدیـره ، آقـای مهـدی عـرب 
نـژاد خانوکـی بـا شـماره ملـی 3090236941 بـه سـمت 
مدیرعامـل )خـارج از هیئـت مدیـره( انتخاب شـدند. - کلیه 
اسـناد و اوراق تعهـدآور شـرکت از قبیـل چـک و سـفته و 
بـروات و قراردادهـا عقـود اسـامی بـا امضـاء رئیـس هیئـت 
مدیـره همـراه با مهر شـرکت و اوراق عـادی و اداری با امضاء 
مشـترک مدیـر عامـل و رئیـس هیئت مدیـره همـراه با مهر 

شـرکت معتبـر مـی باشـد. م / الـف 461842

اداره کل ثبت اسناد و اماک استان کرمان 
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری جیرفت 

)461841(

آگهـی تغییـرات شـرکت خدماتـی فنـی 
شـرکت  هلیـل  آب  نگیـن  مهندسـی 
سـهامی خـاص به شـماره ثبـت 1790 و 
شناسـه ملی 10630098813 به اسـتناد 

صورتجلسـه مجمـع عمومی فوق العاده مـورخ 1398/01/10 
: - تعـداد اعضـاء هیئـت مدیره از4 نفر بـه 3 نفرکاهش یافت 

و مـاده 31اساسـنامه اصـاح گردیـد.  م/الـف461841
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با رخصت از حکیم طوس

چنین گفت )فردوسی( آن نیک مرد         
 که وا کن دو )دیده( به وقت نبرد

نخواهی )کاه گشاد(ی به سر         
 مکن نیش خود باز وقت خطر

گر آمد ز سویی به سمت تو سنگ       
   بزن بر رخ )سنگ انداز( چنگ

چو در گفتگو می نشینی رفیق        
  ببین حیله ی دشمنت را دقیق

رئیس تو گر گفت هستی )برند(        
 بَُود گفته اش در ردیف چرند

برندی که بازنده باشد چه سود        
  چرند هر که کاشته درو کرده )دود(

)چرندگو( خطایش طویل و عریض       
   تنش در )تب( است و روانش مریض

بفرموده بس )وعده( در روز پیش         
 که شد جامعه با دروغش پریش

)صداقت( چو رفت از میان ای پسر         
 )درستی( بیفتد به شیب خطر

چو باران ز باا ببارد )دروغ(      
    ز پایین نروید صفا و فروغ

دروغگو دهد حافظه را ز دست      
    که تکذیب کند آنچه که گفته است

بگفتند مای این کشوریم           
 که کشور را بهتر جلو می بریم

ولی شد عقبگردشان برما          
  نبود مس، چرا گفت هستم طا؟

چنین گفت )فردوسی( آن نازنین       
   اجل را هماره ببین در کمین

نماند همین )پست و پول و پاک(       
   با دست تهی می روی زیر خاک

بترسید ز دنیای ناپایدار          
  نماند مداوم چنین اقتدار

رسد روز پاسخ به آنچه گذشت     
     بیفتد ز رسوایی از بام طشت

به پشت سر خود بینداز )دید(       
   ببین )شاه( از کار خود چه کشید

منم کرد و تیپا ز ملت بخورد         
 که بی جان تنش را به غربت سپرد

)رضاخان( که دیکتاتوری پیشه کرد      
    که آزادی را حبس و در شیشه کرد

سبیل و دمش دست )روباه پیر(         
 به )موریس( تبعید گشت و اسیر

میازار موری که مستضعف است!          
برای شکار پیاز در صف است!

تو )نان( می خوری تا بفهمی که چیست؟      
  نباشد، روانت ز ایمان تهی ست

با مردم درآ از در دوستی          
  عمل گر نباشد دروغگوستی

بکن )خار بیهوده گویی( ز بیخ         
 شود )یاوه( بر روح مردم چو سیخ

خدا بنده ای را بََرد سوی نور        
  نبیند کزان بنده )کبر( و )غرور(

تواضع ز شاهان و فرماندهان         
 بَُود زینت ویژه بر خسروان

بکن )پند تاریخ( آویز گوش         
   که چون شربت است از خم می فروش

مده آخرت را به باد فنا           
 که بینی تو حسرت به دار بقا

رضای خدا را طلب کن بشر       
   به نیکی جهان را بنه پشت سر

به فردا بیندیش )نقاش( پیر          
  شود کار امروز تو دستگیر

که بر خیر و شر داوری می کنند          
به مثقال و ذره سزا می دهند

غامحسین رضایی - نقاش

カもヮ執枢唱 桧済処
این شماره از هفتواد تقدیم می شود به
معلم شهیده »طاهره اشرف گنجویی«  

   * معلم شهیده

بــود.  معلــم 
پــدر  روز  آن 
بــود  نگذاشــته 
بــرود  تنهــا 
گفتــه  کهنــوج. 
ــادرش  ــا م ــود ب ب
برایشــان  بــرود. 
بلیــط گرفــت و 
راهــی  را  آنهــا 
ی   ســتا و ر
»بــارگاه« کــرد.

دل  در  اتوبــوس 
شــب پیــش مــی رفــت. مــادر کنــار طاهــره نشســته بــود.

خوشــحال بــود.
آرام گفت:مادر..

جاِن مادر!
ــاش، مواظــب نمازهایشــان  ــا ب مادرجــان مواظــب بچــه ه

ــرآن بخواننــد. ــد هــر روز ق ــه مــن قــول داده ان باش.ب
مادرنگران شــدوگفت:تو هم مواظب خودت باش.

ــی  ــی دان ــادر! م ــت: م ــره چشــمهایش را بســت و گف طاه
امشــب چــه شــبی اســت؟... شــب شــهادت خانــم فاطمــه 

زهــرا اســت.
مادر گفت:یا زهرای مرضیه!

 دلــش تــکان خــورد. بــه او گفــت: کمــی بخــواب مــادر. راه 
دراز اســت و فــردا یــک عالمــه کار داری.

چیــزی ازصحبــت  آن دو نگذشــته بــود کــه ســرعت 
ــگاه  ــت ن ــه دق ــرون را ب ــده بی ــد. رانن ــم ش ــوس ک اتوب
کــرد و ناگهــان ... صــدای شــلیک تیــر... اتوبــوس ایســتاد. 

ــرار... ــت: اش ــوا رف ــه ه ــا ب فریاده
راننــده فریــاد زد: پیــاده شــید... امذهــب هــا دارن 

میزننــد...
مادر سراســیمه از جا بلند شد،رو به طاهره داد زد:

طاهره جان... پیاده شــو. مادر! طاهره ...
مادر،چادر طاهره را کنار زد.

ــده  ــده ش ــر دری ــا تی ــوی او ب ــکش زد... پهل ــاگاه خش و ن
ــود... ب

یادی از یک شهید

  بــه گــزارش تابنــاک کرمــان،  یکــی از شــرکت هــای اصلــی 
تحــت مدیریــت حــزب کارگــزاران، »ســازمان عمــران کرمــان« 
ــرکت  ــازمان ش ــن س ــی ای ــهامداران اصل ــی از س ــت. یک اس
صنایــع خودروســازی کرمان)کرمــان خــودرو( اســت بــه 

ــان  ــل کرم ــش، مدیرعام ــه بخ ــا ش ــه محمدرض ــوری ک ط

خــودرو، همزمــان عضــو هیئــت مدیــره ســازمان عمــران 
کرمــان نیــز مــی باشــد. همچنیــن آقــای ولــی ا... افخمــی راد، 
معــاون اقتصــادی و برنامــه ریــزی ســازمان تامیــن اجتماعــی 

ــن ســازمان اســت. ــل ای ــز عضــو و مدیرعام نی

ازم بــه ذکــر اســت کــه روابــط مالــی 
افخمــی راد بــا کرمــان خــودرو صرفــا 
ــه اینجــا ختــم نمــی شــود بررســی  ب
نشــان  رســمی  روزنامــه   اســناد 
مــی دهــد کــه وی عــاوه بــر عضویــت 
در  کرمــان،  عمــران  ســازمان  در 
ــان  ــا کرم ــری ب ــط دیگ ــرکت مرتب ش
ــران کار  ــرکت عم ــی ش ــودرو یعن خ
ــره  ــت مدی ــو هیئ ــز عض ــیرجان نی س

ــت. اس
ــه  ــای تابع ــرکت ه ــر از ش ــی دیگ یک
ــط  ــه رواب ــان ک ــران کرم ــازمان عم س
خــودرو کرمــان  بــا   ســهامداری 

دارد، شــرکت گــروه توســعه و عمــران 
علــوی کرمــان مــی باشــد که بررســی 
 اعضــای هیئــت مدیره سرشــناس سیاســی و دولتی این شــرکت 
ــان  ــای جری ــرگ ه ــاخ و ب ــر ش ــن بهت ــد در تبیی ــی توان م

اقتصــادی حــزب کارگــزاران کمــک کنــد. 
براســاس روزنامــه رســمی اعضــای هیئــت مدیــره ایــن شــرکت 

عبارتنــد از:

جریان اقتصادی کارگزاران؛

روابط شرکتی کرمان خودرو با آقای استاندار و رئیس شورای شهر
بررسی اسناد جدید نشان از در هم تنیدگی روابط شرکتی کرمان خودرو با برخی از مسئوان دولتی دارد

اداری  شــورای  جلســه  در  صادقــی  یحیــی 
شهرســتان بافــت اظهــار داشــت: کمیتــه امــداد 
ــد  ــاای 95 درص ــه ب ــت ک ــتگاهی اس ــا دس تنه

ــت. ــده اس ــق ش ــی آن محق ــه تخصیص بودج
وی بــا بیــان اینکــه رویکــرد کمیتــه امــداد، 
ــان اســت و در ســال 97  توانمندســازی مددجوی
نزدیــک بــه 6 هــزار و 500 شــغل توســط کمیتــه 
امــداد در اســتان ایجــاد شــده اســت، بیــان کــرد: 
ــر  ــدود دو براب ــه ح ــم ک ــتگاهی بوده ای ــا دس تنه
ــرای کمیتــه  ــه تعهــدی کــه ب اشــتغال نســبت ب
ــم. ــاد کرده ای ــد، ایج ــرده بودن ــیم ک ــداد ترس ام

مدیــرکل کمیتــه امــداد امــام خمینــی )ره( 
ــه  ــتی آزمایی ک ــزود: در راس ــان اف ــتان کرم اس
ــه  ــاغلی ک ــد مش ــاای 90 درص ــده ب ــام  ش انج

ــرا دارد  ــت اج ــرده اصال ــاد ک ــداد ایج ــه ام کمیت
ــه مددجوهــا قبــل  و علــت آن ایــن اســت کــه ب
ــارت  ــوند و نظ ــوزش داده می ش ــاد کار آم از ایج
کامــل بــر ایجــاد و انجــام کار صــورت می گیــرد.

صادقــی بیــان اینکــه طرح هــا و اشــتغال های 
ــت:  ــد بیشــتر ایجــاد می شــود، گف ــن و جدی نوی
720 مددجــوی کمیتــه امــداد 720 نیــروگاه 
خورشــیدی ایجــاد کرده انــد کــه وارد مــدار شــده 
اســت و دولــت هــم تضمیــن کــرده کــه 20 ســال 
بــرق آن هــا را می خــرد و هــر خانــواده 800 هــزار 

ــد. ــد دارن ــان درآم ــون توم ــا یک میلی ــان ت توم
وی خاطرنشــان کــرد: حــدود 200 تــا 300 نفــر 
نخبــه کشــوری و اســتانی در بخش هــای مختلــف 
علمــی، سیاســی، فرهنگــی و... داشــته ایم کــه در 

ــان  ــتان کرم ــته در اس گذش
زیــر پوشــش کمیتــه امــداد 

بوده انــد.
در شــهر  گفــت:  صادقــی 
نزدیــک  جمعیتــی  بافــت 
ــوار  ــزار و 400 خان ــه 3 ه ب
کمیتــه  پوشــش  تحــت 
ــتان  ــم و در اس ــداد داری ام
ــواده  ــزار خان ــاای 100 ه ب
عمــر  البتــه  کــه   داریــم 
مددجویــان  از  هیچ کــدام 
تحــت پوششــی بیشــتر از 
10 ســال نیســت و توانمنــد 

. ند می شــو

بیش از 90 درصد مشاغل کمیته امداد اصالت اجرا دارد 
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی )ره( استان کرمان گفت: 

در راستی آزمایی که انجام  شده 
باای 90 درصد مشاغلی که کمیته امداد ایجاد کرده اصالت اجرا دارد

فوایــده روزه بــرای بــدن انســان دارای ابعــاد وســیعی اســت کــه 
ــان  ــاه رمض ــد روزه داری در م ــن فوای ــه بهتری ــر ب ــن خب در ای
ــگاران  ــگاه خبرن ــگار   باش ــزارش خبرن ــه گ ــم. ب ــه ای پرداخت
ــن  ــام روزه گرفت ــن اس ــتون دی ــات و س ــی از واجب ــوان؛ یک ج
اســت.مردم 11 مــاه بــه خــوردن و آشــامیدن مــی پردازنــد و از 
نعمــت هــای الهــی بهــره منــد مــی شــوند. یــک مــاه را بنــا بــه 
دســتور شــرع  بایــد روزه داری کننــد، تــا روح خــود را از هرگونــه 

فســاد و آلودگــی پــاک ســازند. 
روزه داری نیــز عــاوه بــر تعالــی روح، بــه لحــاظ پزشــکی بــرای 
ــوان گفــت  ــی ت ــد بســیار  ارزشــمندی دارد. م ــز فوای جســم نی
کــه در همــه ادیــان بــه دســتور روزه داری تاکیــد شــده اســت. 

ــد روزه داری  ــم »فوای ــعی داری ــه س ــن مقال ــا در ای م
ــا عــاوه  ــه دهیــم، ت در مــاه مبــارک رمضــان« را ارائ
ــی  ــا م ــام را بج ــتورات اس ــی از دس ــه یک ــر اینک ب
آوریــد بــا فوایــد آن بــرای جســم خــود نیــز آشــنایی 
بیشــتری داشــته باشــید. بــا باشــگاه خبرنــگاران 

ــراه باشــید.  جــوان هم
فوایــد روزه داری  در مــاه رمضــان بــرای 

دســتگاه گــوارش بــدن چیســت؟
پزشــکان معتقدنــد کــه روزه داری در یــک مــاه 
ســلول  کنــد.  مــی  بازســازی  را  بــدن  سیســتم 
ریــزش  از  هســتند  گــوارش  دســتگاه  درون  کــه  هایــی 
باایــی برخوردارنــد، چــون بــه مــدت یــک مــاه سیســتم 
ــتراحت  ــال اس ــت دارد، در ح ــر فعالی ــدن کــم ت ــی ب گوارش
ــم  ــود دارد، ه ــا وج ــلول ه ــن س ــد ای ــکان تجدی ــت و ام اس
ــاز  ــوخت و س ــه و س ــش یافت ــم افزای ــزان متابولیس ــن می چنی
 بــدن را تحــت تاثیــر قــرار مــی دهــد، در نتیجــه میــزان 
فعالیــت هــای متابولیســمی بــه حــد نرمــال مــی رســد. بنابرایــن 
دســتگاه گــوارش بعــد از مــاه رمضــان بهتــر بــه فعالیــت خــود 

ادامــه مــی دهــد.
ــد  ــه ح ــا چ ــز ت ــامت مغ ــر روزه داری در س تاثی

ــت؟ اس
ــی  ــرف م ــذا مص ــد غ ــش از ح ــالمی بی ــرد س ــه ف ــی ک هنگام
ــا روزه  ــود. ب ــی ش ــاد م ــز ایج ــاات در مغ ــی اخت ــد، نوع کن
ــه  ــد ک ــی ده ــرات شــیمیایی رخ م ــز بعضــی تغیی داری، در مغ
ــه  ــه ســامت مغــز تاثیــر مــی گــذارد. پروتئیــن هایــی کــه ب ب
هنــگام ورزش کــردن در مغــز تولیــد مــی شــود پروتئیــن هــای 
ــا روزه داری در مــاه رمضــان   نوروتروفیــک اســت، کــه آن هــا ب
ــال  ــی فع ــای عصب ــدار ه ــود و م ــی ش ــد م ــز تولی ــز در مغ  نی
تشــکیل  بــه  هــا  آن  شــدن  فعــال  و  رشــد  شــود.   مــی 
ــث  ــن باع ــم چنی ــد. ه ــی کن ــک م ــز کم ــای مغ ــیناپس ه س
ــرای عصــب اســت  ــرژی ب تولیــد کتــون هــا کــه یــک منبــع ان
ــا دیگــران و صبــر و حوصلــه  مــی شــود و در توانایــی ارتبــاط ب
ــه بیمــاری هــای  ــا شــدن ب ــر مثبــت مــی گــذارد و از ابت تاثی

ــد. ــی کن ــری م ــون جلوگی ــر و پارکینس آلزایم
ــش  ــه کاه ــه ب ــان  چگون ــن در رمض روزه  گرفت

ــد؟ ــی کن ــک م وزن کم
ــر  ــاه رمضــان اغ ــد در م ــه مــی خواهن ــی ک ــراد چاق برخــی اف
تــر شــوند، بــه جــای ایــن کــه بــه وزن ایــده آل خــود برســند، 
ــد  ــی توان ــم م ــل آن ه ــوند. دلی ــی ش ــر م ــاق ت ــس چ برعک
پرخــوری هــای بعــد از افطــار و ســحری و کــم تحرکــی باشــد. 

ــد  ــرد. نبای ــت ک ــی را رعای ــد نکات ــوارد بای ــن م ــن در ای بنابرای
وعــده ی ســحری را حــذف کــرد چــون بــا حــذف ایــن وعــده، 
میــزان قنــد خــون افــت کــرده و فــرد در طــول روز تمایــل بــه 
پــر خــوری و یــا خــوردن غــذا هــای پرکالــری پیــدا مــی کنــد. 
ــود.  ــه نمــی ش ــای پرچــرب در ســحری توصی ــذا ه خــوردن غ
بایــد بــا آب ولــرم افطــار کــرد. فاصلــه بیــن افطــار تــا شــام زیــاد 

ــه شــرطی کــه شــام ســبک باشــد. نباشــد. ب
سامت قلب با روزه داری در ماه رمضان 

ــن  ــد دیگــر، مهــم تری ــر فوای ــاوه ب ــن در رمضــان ع روزه گرفت
ــب اســت.  ــود سیســتم قل ــه دارد بهب ــده ای ک فای

روزه داری ســکته قلبــی را کاهــش مــی دهــد. بــه ایــن صــورت 
ــی  ــکته قلب ــی س ــل اصل ــه دلی ــتئین ک ــزان هموسیس ــه، می ک

ــد.  اســت، کاهــش مــی یاب
از طــرف دیگــر، روزه داری نارســایی قلبــی را بهبــود مــی 
بخشــد، روزه داری بــا کاهــش فشــار خــون و بهبــود تپــش قلــب 

ــد. ــی ده ــی را کاهــش م ــای قلب ــاری ه بیم
ــی  ــم زدای ــه س ــان  ب ــاه رمض روزه داری در م

ــد؟ ــی کن ــک م ــدن کم ب
چربــی هــای مــواد غذایــی مصــرف شــده و جــذب شــده 
توســط بــدن در طــی چندیــن مــاه، در  روزه داری مــاه رمضــان  

پاکســازی مــی شــوند.به خصــوص غــذا هایــی کــه دارای 
ــه ســم مــی  ــه مــرور زمــان تبدیــل ب موادافزودنــی هســتند و ب
ــذا  ــم غ ــرای هض ــدن او ب ــت ب ــرد روزه دار اس ــی ف ــوند. وقت ش
ــرای  ــرژی خــود را ب ــه جــای آن ان ــرژی صــرف نمــی کنــد، ب ان
ســوزاندن آن اضافــات صــرف مــی کنــد و بــا بــاز ســازی بــدن، 

ــد. ــی کن ــد م ــری تولی ــد ت ــای جدی ــلول ه س
فواید روزه داری از لحاظ معنوی

روزه ای کــه خداونــد متعــال بــرای انســان واجــب کــرده اســت، 
نــه تنهــا بــه لحــاظ جســمی، بلکــه بــه لحــاظ روحــی هــم فوایــد 
و برکاتــی دارد. همــان گونــه کــه جســم بــرای ادامــه حیــات بــه 
ــرای انســان  ــاز اساســی ب ــاز دارد، معنویــت روح هــم نی غــذا نی
اســت. بــرای رســیدن بــه ایــن معنویــت روحــی، بایــد دســتورات 
ــان  ــاه رمض ــه روزه داری در م ــام داد ک ــال را انج ــد متع خداون

یکــی از واجبــات ایــن دســتور هــا مــی باشــد. 
ــکار  ــه اف ــی از هرگون ــاه رمضــان ســبب رهای ــن در م روزه گرفت
شــیطانی، رهایــی از تجمــات دنیــوی، غلبــه کــردن بــر نفــس 
خــود را امــکان پذیــر مــی کنــد. ســبب آرامــش قلبــی، تقویــت 
ــرای ســایر  اراده در انســان، صبــر و تحمــل و آمادگــی انســان ب

عبــادت هــا را فراهــم مــی کنــد. 
ــد، روزه داری در مــاه  ــاا خواندی ــب ب همــان طــور کــه در مطال
رمضــان از هــر جنبــه ای فوایــد ارزشــمند و واایــی بــرای انســان 
هــا دارد و خداونــد متعــال ایــن لطــف را در حــق همــه بشــریت 
ــد  ــه خواندی ــی ک ــا مطالب ــه ب ــم ک ــرده اســت. امیدواری ــا ک عط
رغبــت شــما را در انجــام ایــن فریضــه ی الهــی افــزوده باشــیم.

بهترین فواید روزه داری در ماه رمضان برای بدن انسان چیست؟ 

پیشکش
آهنگری شمشـیر بسـیار زیبایی تقدیم شـاپور پادشـاه 

ساسـانی نمود.
شـاپور از او پرسـید: چـه مـدت بـرای سـاختن ایـن 

ای؟ گذاشـته  زمـان  شمشـیر 
آهنگر پاسخ داد: یک سال تمام.

پادشـاه ایـران بـاز پرسـید: اگـر یـک شمشـیر سـاده 
بـرای سـربازان بسـازی چقـدر زمـان مـی بـرد؟

او گفت: سه تا چهار روز.
شـاپور گفـت: آیـا ایـن شمشـیر قدرتـی بیشـتر از آن 
صـد شمشـیر دیگـری کـه مـی توانسـتی بسـازی دارد؟

آهنگـر گفـت: خیر، این شمشـیر زیباسـت و شایسـته 
کمر شـهریار.

ایـن پیشـکش  از  ایـران گفـت: سپاسـگزارم  پادشـاه 
امـا، پادشـاه اهـل فرمـان دادن اسـت نـه جنگیـدن، 
مـی  ایـران  سـپاهیان  بـرای  شمشـیر  شـما  از  مـن 
 خواهـم نـه بـرای خـودم، و به یاد داشـته باش سـرباز 
بـی شمشـیر نگهبـان کیـان کشـور، پادشـاه و حتـی 

جـان خویـش نیسـت.
شـاپور بـا نگاهـی پدرانـه بـه آهنگـر گفـت: اگـر به تو 
پـاداش دهـم هـر روز صنعتگران و هنرمنـدان به جای 
توجـه به نیازهای واقعی کشـور، بـرای من زینت آات 

می سـازند و این سـرآغاز سـقوط ایران اسـت.
پـدرم بـه مـن آموخـت زندگـی سـاده داشـته باشـم 
تـا فرمانرواییـم پایدارتـر باشـد. پـس بـرای سـربازان 

شمشـیر بسـاز کـه نبردهـای بـزرگ در راه اسـت.

تهیه و تنظیم: محمود جعفری از کوهبنان

بازدید رئیس اداره اطاع رسانی نیروی انتظامی 
استان)جناب سرهنگ امامعلی نژاد( از نشریه هفتواد 

نشریات و نیروی انتظامی در کنار هم سطح امنیتی و احساس آرامش 
شهروندان را ارتقاء دهند.

ــا در پروســه هــای چنــد  ــزوات آســمانی ســاانه و ی کاهــش ن
ســاله، رونــدی را طــی کــرد، کــه آحــاد مــردم کشــورمان، درد و 
اثــر آنــرا درک نمــوده و بــاب اعتــراض و فریــاد آنهــا از صــورت 
محلــی بــه شــهری، کشــوری و جهانــی تبدیــل شــد. آنجائیکــه 
ذهــن نتانیاهــو بــزرگ صهونیســت هــم, اینجــا را روزنــه ای برای 
ورود در ســاختار اجتماعــی ایــران تشــخیص داد. همــه ارگانهــای 
مســئول کــه نســبت بــه تامیــن و مدیریــت آب متعهــد هســتند, 
ــوی و  ــی محت ــا طــرح مســائل ب ــرو، ب ــا وزارت نی و در راس آنه
غیــر کارشناســی بــه فکــر وصلــه و پینــه نمــودن امــور و گاهــاً 
ــن قبیــل  بصــورت گســتاخانه از کــوچ شــهرها و روســتاها و ا ی
ــدم  ــا ع ــد. ب ــر نمودن ــار اظهارنظ ــده و ناهنج ــائل تحقیرکنن مس
ــک طبیعــت و  ــوش نمــودن ســیکل هیدرولوژی شــناخت و فرام
ــای  ــرح آبه ــا ط ــت المال،ب ــارات بی ــاراج دادن اعتب ــه ت ــرای ب ب
ژرف ، بــارور نمــودن ابرهــا بــه مــردم گــزارش مــی دهنــد . وآنها 
ــن روش هــای غیرکارشناســی و  ــا ای ــه انتظــار تامیــن آب ب را ب
ــرخرمن  ــای س ــده و وعیده ــا وع ــورمان ب ــا کش ــب ب ــی تناس ب
ــا حــق و  ــانیکه ب ــه کس ــد.  هم ــرگرم ومشــغول نمودن ــه س هم
ــل  ــا کشــوری را در مقاب ــت المــال ســرپا هســتند, ت ــوق بی حق
ــام وزارت نیــرو  ــا پربارانــی مدیریــت نماینــد و ن بــی بارانــی و ی
بــه آنهــا اطــاق گردیــده, در مقابــل شــرایط یکــی دو مــاه اخیــر 
پربارانــی، چهــره شــان بــرای جامعــه صدچنــدان بیشــتر رو شــد. 
ــای  ــا حــوزه ه ــط ب ــای مرتب ــوان پســت ه ــه عن ــد نیســت ک ب
آبریــز رودخانــه هــا، ســیابها، دوره هــای برگشــت، چنــد ســاله 
, چنــد ده ســاله را در وزارت نیــرو جویــا شــد، و خیــر و برکــت 
آنهــا را در ایــن آزمــون مــرور نمائیــم. وزارت نیروئــی کــه بــا همه 

تخصــص هــای ویــژه آب قــادر بــه پیــش بینــی، پیــش گیــری 
و مهــار ســیابهای ناشــی از پربارانــی را نــه درک و نــه بــرای آن 
راهــکار درنظــر گرفتــه، مــی توانــد مدعی تامیــن آب در ســالهای 
بــی بارانــی باشــد؟ دوره هــای تحــوات آب و هوائــی جهــان کــه 
بــرای وزارت نیــرو تعریــف نشــده اســت , و تحــت هــر شــرایطی 
نســبت بــه آنهــا بیگانــه مــی باشــد. ایــن نهــاد در همــه ســالهای 
آینــده هــم بــی خاصیــت خواهــد مانــد . وقایــع پیوســته دهــه 
ــط  ــه ســاختار ســازمانی مرتب ــی دهــد ک ــر نشــان م ــای اخی ه
ــاد  ــار آن  جه ــت، در کن ــیده اس ــی و پوس ــد کارائ ــا آب فاق ب
ــر  ــال کمیســیونهای ماده5)تغیی ــا اعم کشــاورزی، شــهرداریها ب
کاربــری اراضی(وکمیســیون ماده100)مجــوز ســاخت و ســازها(، 
شــدت گندیدگــی را تصاعــدی افزایــش داده انــد. نیــز آنجائیکــه 
ــورای اســامی،  ــس ش ــه مجل ــه آب مصوب ــع عادان ــون توزی قان
نمــی توانــد چــراغ راهنمــا بــرای مدیــران اجرائــی وزارت نیــرو 
ــی  ــی فعل ــام مدیریت ــه نظ ــا دارد ک ــرد. ج ــرار گی ــتانها ق در اس
آب را در هــم ریختــه و بــه جــای آن نظامــی کارآ و منطبــق بــا 
ــی  ــح از ب ــا درک صحی ــد ب ــا بتوان ــن نمــود, ت شــرایط روز تدوی

بارانــی و پربارانــی کشــور مــان را مدیریــت نمایــد.
پیشنهادات:

ــه. ــک وزارتخان ــور در ی ــائل آب کش ــودن مس ــز نم 1-  متمرک
لــذا بــا توجــه بــه شــرایط حاکــم در جامعــه ضــروری اســت در 
ســاختار تشــکیاتی و نظــام مدیریتــی دولــت, تغییــرات کاربــری 
ــا شــرایط روز تدویــن و اجرائــی نمود.بــه  متناســب و منطبــق ب
عبــارت دیگــر تجمیــع و تمرکــز کلیــه مســائل و امــور مرتبــط 
بــا تصمیــم گیــری و تصمیــم ســازی حــوزه اب و خــاک و زمیــن 

در یــک وزارتخانــه جدیــد ااتاســیس تحــت عنــوان وزارت امــور 
ــن  ــز داری,آبخــوان داری,جنگل,مرتع,تامی ــی آب)آبخی ــر بنائ زی

ذخیره,انتقــال توزیــع آب,محیــط زیســت,تااب و.........(
2-  ارتقــاء جایــگاه ســازمان مدیریــت بحــران ازمعاونــت وزارت 
ــع  ــوری و تجمی ــت جمه ــای ریاس ــی از معاونته ــه یک ــور ب کش
ــور  ــطح کش ــوادث در س ــا ح ــط ب ــل مرتب ــع و عوام ــه مناب کلی

ــت. ــن معاون در ای
3-  تمرکــز و تجمیــع کلیــه امــور روســتاها بــه عنــوان کانــون 
توســعه پایــدار در قالــب یــک ســازمان تحــت عنــوان ســازمان 
ــاد  ــای وزارت جه ــی از معاونته ــتائی یک ــران روس ــعه و عم توس
کشــاورزی)انجام ماموریتهــای وزارت جهــاد ســازندگی ســابق در 

ایــن معاونــت(
ــای آب و خــاک  ــی طــرح ه ــات تمام ــت نمــودن اطاع 4-  ثب
تخریــب شــده )ســدهای خاکــی – آبخیــزداری- پخــش ســیابها 
- آبخــوان داری- قنــوات- بندهــای انحرافــی بــا نــام ارگانهــای 
مجــری, وضعیــت فعلــی هــر طــرح، درصورتیکــه قابلیــت 
اصــاح دارنــد اصــاح و در غیــر اینصــورت تخریــب تــا حــوادث 

ــد. را تشــدید ننماین
ــع در هــر حــوزه  ــه طــرح هــای جام 5-تهی
و  روســتاها  موقعیــت  بــا  آبریزمتناســب 
شــهرها و اجــرای اصولــی و کارشناســی 

ــا.  آنه

» قابل توجه وزارت نیرو و شرکت آب منطقه ای کرمان «

از بحران بی بارانی تا بحران پربارانی

مهندس حسن اشرف گنجوئی
کارشناس رسمی و محقق تامین آب



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
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نویسنده: صدیقه انجم شعاع

سال هفتم ـ شماره 261 ـ شنبه 21  اردیبهشت 1398   ـ 5 رمضان 144۰ ـ  11 مه 2۰19- 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 
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امیر شکاری - آدرس میدان امام خمینی)ره( رو به رو بانک سپه - 09214950063

رییس جمهور در سـی امین جشـنواره 
قدردانـی از کارگـران، لـوح تقدیـر و 
تندیـس واحـد نمونه کار کشـور را به 
مدیرعامـل شـرکت سـیمان ممتازان 

کرمـان اعطـا کرد.
بـه گـزارش روابـط عمومـی، در ایـن 
گرامیداشـت  بهانـه  بـه  کـه  مراسـم 
 ۲۹ از  شـد   برگـزار  کارگـر  هفتـه 
کارگـر و مدیـر واحدهـای تولیـدی و 

صنعتـی نمونـه کشـور در بخش های 
و  آمـد  عمـل  بـه  تجلیـل  مختلـف 
کرمـان  ممتـازان  سـیمان  شـرکت 
بـه عنـوان یکـی از واحدهـای نمونـه 
کارگـری کشـور معرفـی شـد. رئیس 
قـدرت  جشـنواره،   ایـن  جمهـوردر 
دولـت را نتیجـه پشـتیبانی مـردم و 
تـاش کارگـران خوانـد و بـا اشـاره 
بـه صـادرات غیرنفتـی 40 میلیـارد 

دولـت،  کـرد:  تاکیـد  کشـور  داری 
کارفرمایـان، کارگـران، کارآفرینـان و 
بخش هـای مختلـف تولیـدی جامعـه 
دوش  بـر  سـنگین تری  بـار  امـروز 

دارنـد.
حجـت ااسـام و المسـلمین دکتـر 
حسـن روحانـی بـا بیـان اینکـه برای 
حفـظ ارزش پـول یـا بایـد قیمت ارز 
خارجی کاهش یابد و یا ارز بیشـتری 

بـه دسـت آوریـم، گفـت: در زمینـه 
کارگـران،  ارز،  بـه  نیـاز  شـدن  کـم 
کار  تولیدکننـدگان  و  کارفرمایـان 
بزرگـی انجـام می دهنـد و بخشـی از 
نیازهـای جامعـه توسـط شـما قشـر 
امـروز  و  می شـود  برطـرف  عزیـز 
بـه  تبدیـل  بخش هـا  از  برخـی  در 

شـده ایم. صادرکننـده 

سیمان ممتازان کرمان واحد نمونه کار کشور شد

روابط عمومی شرکت توزیع نیروي برق جنوب استان کرمان

خورشید روشنایی بخش جهان است، 
با استفاده از نور طبیعی شکرگذاراین نعمت الهی باشیم.

اصاح افزایش اشتباهی نرخ حمل 
بار در کرمان

 معـاون حمـل و نقـل اداره کل راهـداری و حمـل و نقـل جـاده ای در ایـن بـاره گفـت: قیمـت حمل بار 

بایـد براسـاس تُـن کیلومتـر باشـد کـه در افزایـش اخیـر نرخ حمـل بـار در کرمـان از نرم افـزار قدیمی 
اسـتفاده شـده و افزایـش زیـادی صـورت گرفته بـود که اصاح شـد.

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
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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
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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.

برپایی نمایشگاه نقاشی آب = زندگی در آبفا شهرستان کرمان 
 

تابلوهای نقاشی با موضوع آب در 
معرض دید مراجعه کنندگان به آبفا 

شهرستان کرمان قرار داده شده است 
بـه منظـور فرهنـگ سـازی مصـرف بهینـه آب،نشـان دادن نقش 
و اهمیـت ایـن مایـه حیاتـی در زندگی بشـری و بیـان محدودیت 
های منابع آبی، نمایشـگاه نقاشـی آب= مسـاوی در آبفا شهرستان 
کرمـان برپـا شـده است.حسـین غفـاری مدیر روابط عمومی شـرکت آبفا اسـتان کرمـان با اعام 
ایـن خبـر گفـت: بر اسـاس دسـتورالعمل روابط عمومی شـرکت مهندسـی آب و فاضاب کشـور 
مبنـی بـر برگـزاری نمایشـگاه نقاشـی آب، چندیـن اثـر نقاشـی برگزیده در ایـن زمینـه در آبفا 
شهرسـتان کرمـان نصـب شـده و این تابلوهای نقاشـی در معرض دیـد مراجعه کننـدگان به آبفا 

شهرسـتان کرمان قرار داده شـده اسـت.

بازدید نماینده مردم پنج گنج جنوبی 
در مجلس شورای اسامی 

از پروژه اجرای خط انتقال آب شهرستان کهنوج 
 

دکتـر حمـزه نماینـده مـردم  پنـج گنـج جنوبـی در مجلس شـورای اسـامی 
بـه اتفـاق مهنـدس سـلطانی معاونـت فنـی شـرکت مهندسـی آب فاضـاب 
کرمـان، بهرامـی مدیـر امـور آب و فاضاب کهنـوج و تنی چند از کارشناسـان 
شـرکت آب و فاضـاب اسـتان ضمـن بازدیـد از پـروژه اجـرای خـط انتقـال 
آب شهرسـتان کهنـوج، در جریـان آخریـن وضعیـت آب شـرب مصرفـی ایـن 
شهرسـتان قـرار گرفـت. در ایـن بازدید رضـا بهرامی مدیر امـور آب و فاضاب 
شهرسـتان کهنـوج، هـدف از اجـرای ایـن پـروژه را افزایش ظرفیت آب شـهر 

کهنـوج، جلوگیـری از قطعـی آب و بهبـود کیفیـت عنـوان کرد.
وی محـل لولـه گـذاری را دشـت رضاآبـاد تـا مخـزن آزادگان عنـوان نمـود و 
افـزود: بـرای اجـرای ایـن خـط انتقـال بایسـتی ۱۲000 متـر  لولـه گـذاری 

چـدن داکتیـل بـه سـایز 400 میلیمتر انجام شـود. مدیر امـور آب و فاضـاب کهنوج بـرآورد هزینه اجرای 
ایـن پـروژه را ۲00 میلیـارد ریـال اعـام نمـود و افـزود: ایـن پروژه شـامل ۱۲ کیلومتـر خط انتقـال، چهار 
کیلومتـر خطـوط جمـع آوری آب، حفـر و تجهیـز سـه حلقه چـاه، احـداث مخـزن ۱000 مترمکعبی جمع 

آوری و احـداث جـاده دسترسـی بـه تاسیسـات و اجـرای خطـوط برق اسـت.

||||||||||| اخبار شرکت آب و فاضاب استان کرمان |||||||||||


