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میاد علی بی موسی الرضا )ع(  مبارک باد.

آگهي مناقصه عمومي شماره 98/2۰/ع
شـركت معدنـي و صنعتـي گل گهر )سـهامي عـام( در نظر دارد "خریـد مصالح، آهن آات 
و قطعـات بتنـی بارگيري و حمـل آنها و تخليـه در مكان هاي مورد نظـر" در مجتمع 

خـود را از طريـق برگـزاري مناقصـه عمومي به پيمانكار واجد شـرايط واگـذار نمايد. 
الكترونيكـي آدرس  بـه  مناقصـه  اسـناد  اخـذ  جهـت  مي تواننـد  متقاضيـان  كليـه   لـذا 

 WWW.GEG.IR  مراجعـه و اسـناد مذكـور را بـه همـراه فـرم پرسشـنامه ارزيابـي تأميـن 
كننـدگان از قسـمت تأميـن كننـدگان و مشـتريان - مناقصـه هـا دانلـود نماينـد .  

مهلـت تحویـل پـاکات سـاعت 9 الـي 14 روز چهارشـنبه مـــورخ 98/5/2 در محـــل 
دفتركميسـيون معــامات مجتمـع و يـا دبيرخانـه دفتـر مركـزی تهـران مـي باشـد. 

ضمناً بازدید از محل اجراي موضوع مناقصه روز چهارشنبه مورخ 98/4/26 
براي متقاضیان بامانع مي باشد.

مدیریت قراردادها و معامات 
شرکت معدني و صنعتي گل گهر 

اهمیت داشتن سایبان مناسب برای کولر های آبی 
* خنک تر شدن باد کولر

* افزایش طول عمر بدنه و قطعات کولر
* صرفه جویی در مصرف انرژی برق و آب

* جلوگیری از زنگ زدگی و تغییر رنگ بدنه کولر
روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق شمال استان کرمان* جلوگیری از نشستن برف و باران بر روی بدنه کولر

مراسم پرفیض

ساعت 6:45 صبح  جمعه
در حسینیه ثارا... 

هیات رزمندگان اسام  استان کرمان

دعای ندبه

ویژه برنامه رواق رضوی با حضور 
 کانونهای فعال استان کرمان برگزار شد 
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غامحسین رضایی - نقاش

                                           آب جاِن جهان و، جاِن جان
آب ما را حیات می بخشد                                                 ما به نابودی اش کمر بستیم
که بر عمران ُبَود چو اکسیژن                                          ما به ویران کننده پیوستیم

مسرفان را خدا ندارد دوست                                           صرفه جویی سفارش دین است
جاِن جان را هدر نباید داد                                               مایه ی زندگی و شیرین است

غربت خشکسالی و تجربه تلخ تشنگی 
ره آورد استفاده نادرست از منابع آب در کشوراست.    

 روابط عمومی شرکت آب و فاضاب روستایی استان کرمان 

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسامی استان کرمان :
سینما تابان کرمان موزه سینما می شود 

اینکـه  بـه  اشـاره  بـا  علیـزاده  محمدرضـا 
درحـال حاضـر پنج سـالن سـینمای فعال در 
شـهر کرمـان وجـود دارد اظهـار داشـت: اگـر 
سـینمای هنـر و تجربه را کـه در آن فیلم های 
بـه نمایـش گذاشـته  تجربـی سـاخته شـده 
می شـوند را بـه حسـاب نیاوریم چهار سـینما 
بـرای 800 هـزار نفـر جمعیـت شـهر کرمـان 

نیسـت. کافی 
وی بـا بیـان اینکـه 4 هـزار صندلـی سـینما 

در اسـتان کرمـان وجـود دارد عنـوان کـرد: اسـتان کرمـان قریب 3 میلیـون نفر 
جمعیـت دارد کـه نسـبت تعـداد صندلی هـا بـه جمعیت اسـتان نسـبت بـه آمار 

کشـوری مـا زیـاد قابـل قبول نیسـت.
مدیـرکل فرهنـگ و ارشـاد اسـامی اسـتان کرمان با اشـاره بـه اینکه در اسـتان 
کرمـان حرکـت روبـه رشـدی در حـال رقـم خـوردن اسـت گفـت: با ایـن وجود 
متاسـفانه در شـهر کرمـان ایـن وضعیـت مناسـب نیسـت و تعـداد سـالن های 
مـدرن مـا بسـیار کـم اسـت. وی بـا بیـان اینکـه در حـال حاضـر در کشـور از 
سـاخت سـینماهای بـزرگ 500 نفـره بـه سـمت پردیس های سـینمایی کوچک 
بـا ظرفیـت 100 نفـر در کشـور در حـال حرکـت هسـتیم تصریح کـرد: بعضی از 
فیلم هـا پرفـروش و گیشـه ای هسـتند و ظرفیت سـینماها پرمی شـود امـا بعضی 
فیلم هـا زیـاد پرفروش نیسـتند و ضریب اشـغال سـینماهای مـا در کرمان چیزی 

در حـدود 100 تـا 150 نفر اسـت.
علیـزاده بـا اشـاره بـه اینکـه سـینماهایی که در حـال حاضـر داریم تـا حدامکان 
سـعی شـده کـه امکانـات آنهـا بـه روز باشـند افـزود: هـر چنـد ممکـن اسـت در 
بعضـی مـواردی کمبودهایـی هـم وجود داشـته باشـد امـا از بروزرسـانی امکانات 
سـینماهای کرمـان از جملـه صندلـی، پـرده و سیسـتم نمایشـی حمایـت می کنیـم.

وی بـا بیـان اینکـه جذابیت فضای سـینماهای امـروزی در جذب مخاطب بسـیار 
اهمیت دارد گفت: متاسـفانه سـینماهای شـهر کرمان قدیمی هسـتند و بیشـتر 
از50 سـال قدمـت دارنـد از این رو احداث پردیس های سـینمایی در چند پاسـاژ 
شـهر کرمـان در برنامـه اسـت. مدیرکل فرهنگ و ارشـاد اسـامی اسـتان کرمان 
بـا اشـاره بـه اینکـه برای تجهیـز سـینماهای جدید دولـت تا سـقف 170میلیون 
تومـان بـه متقاضیـان تسـهیات پرداخـت می کنـد عنـوان کـرد: ارشـاد هـم از 

احـداث پردیس هـای سـینمایی حمایـت می کند.

مدیر کل بهزیستی استان کرمان در نشست خبری : 
سند راهبردی اجتماعی استان کرمان 
با هدف ارتقاء شاخص های فرهنگی و 

اجتماعی استان طراحی شده است
کل  اداره  عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 
بهزیسـتی اسـتان کرمان عباس صـادق زاده 
مدیـر کل بهزیسـتی کرمان در این نشسـت 
بـا اشـاره بـه انجـام ماموریـت هـای متعـدد 
سـازمان بهزیسـتی با رویکـرد اجتماع محور 
گفـت : نقـش اصحاب رسـانه در جهت دهی 
بـه افکار عمومـی ارتقاء آگاهی افـراد جامعه 
در حـوزه مسـائل اجتماعـی بسـیار موثر می 

. باشد 
عبـاس صـادق زاده طراحـی و تدویـن سـند 

راهبـردی اجتماعـی اسـتان در حـوزه مسـائل اجتماعـی را بسـیار مهـم خواند و 
عنـوان کـرد : تدویـن این سـند عاوه بـر اینکه به ارتقاء شـاخص هـای فرهنگی 
و اجتماعـی بـا اسـتفاده از ظرفیـت هـای اسـتانی و محلـی منجـر مـی شـود به 

موضوعاتـی مـی پـردازد کـه کمتـر به آن توجه شـده اسـت.
وی بـا بیـان اینکـه از دوسـال گذشـته مقدمات تدوین سـند راهبـردی اجتماعی 
اسـتان بـا همـکاری مرکـز آینده پژوهی آغاز شـده ؛ اظهار داشـت : گام های دوم 

بـه بعـد این سـند در حال طراحی اسـت . 
 صـادق زاده بـا تشـریح اقدامـات جدیـد بهزیسـتی اسـتان کرمـان در حـوزه 
پیشـگیری از معلولیـت هـا عنـوان کـرد : تفاهـم نامـه و تعامـات ایـن اداره بـا 
آمـوزش و پـرورش در خصـوص انجـام غربالگری بینایـی و شـنوایی در دو مقطع 

ورودی دبسـتان و متوسـطه منجـر بـه کاهـش معلولیـت هـا شـده اسـت .
وی بـا اشـاره بـه 47 هـزار غربالگـری شـنوایی و 137 هـزار غربالگـری بینایـی 
طـی یک سـال گذشـته در اسـتان کرمـان اظهار داشـت : از این تعـداد 104 نفر 
از نظرکـم شـنوایی و 200 نفـر اختـال بینایـی شناسـایی ، و بـه مراکـز مربوطه 
ارجـاع شـده انـد . مدیر کل بهزیسـتی اسـتان کرمـان جمعیت مبتا بـه اختال 
اوتیسـم در کشـور را 700 هـزار نفـر اعـام کـرد و گفـت : اسـتان کرمـان بـا 8 
مرکزآموزشـی روزانـه و 1 مرکـز اقامـت موقـت به افـراد دارای اختال اوتیسـم و 

خانـواده هـای آنـان خدمـات ارائه مـی کند .
صادق زاده در ادامه این نشسـت 85 درصد فرزندان شـبه خانواده را بدسرپرسـت 
خوانـد و بیـان کـرد : هـم اکنـون 3 هـزارو 512 نفـر از کـودکان و نوجوانـان بی 
سرپرسـت و بدسرپرسـت در قالـب 63 مرکـز خانه کودک و نوجـوان غیردولتی و 

یـک مرکـز دولتی در اسـتان کرمـان نگهداری می شـوند .
وی در ادامـه بـا اظهـار نگرانـی از روند رو به رشـد جمعیت سـالمندی در کشـور 
خاطـر نشـان کـرد : در اسـتان کرمان سـند جامع سـالمندان، سـامانه »توان به« 
و بنیـاد فرزانـگان برای حمایت و ورود به سـالمندی سـالم و  ارتقاء سـطح کیفی  

زندگی سـالمندان طراحی و عملیاتی شـده اسـت. 
را  مابقـی  و  را حمایتـی  بهزیسـتی  درصـد خدمـات  بهزیسـتی 25  مدیـر کل 
تخصصـی و حرفـه ای عنـوان کـرد و افـزود : اسـتان کرمـان در مجمـوع بـا یک 
هـزارو 195 مرکـز دولتـی و غیـر دولتـی در حـوزه هـای مختلـف توانبخشـی، 
و معلولیـن  بـه  توانمندسـازی  و  حمایتـی  خدمـات  پیشـگیری  و   اجتماعـی 

گروه های هدف تحت نظارت  ارائه می کند .

هفت انتصاب جدید در شرکت توزیع 
نیروی برق جنوب استان کرمان

در احـکام جداگانـه ای از سـوی مدیـر عامل شـرکت بـرق جنوب اسـتان کرمان 
هفـت انتصـاب جدیـد در این شـرکت صـورت گرفت.

بـه گـزارش روابـط عمومـی شـرکت توزیـع نیـروی بـرق جنـوب اسـتان کرمان، 
مدیـر عامـل ایـن شـرکت طی ارسـال حکمـی، بیـژن مجـازی دلفارد مدیـر برق 
شهرسـتان قلعـه گنـج  را بـه سـمت مدیـر بـرق شهرسـتان کهنـوج , حسـین 
یکتـا مدیـر بـرق شهرسـتان کهنـوج را به سـمت مدیریت بـرق شهرسـتان بافت 
منصـوب کـرد.  عبدالوحیـد مهـدوی نیـا در احـکام دیگـري حمید مـرادی مدیر 
بـرق شهرسـتان بافـت را بـه سـمت مجریان طـرح ها در سـتاد شـرکت و مهدی 
رشـیدی مدیـر رودبـار جنـوب را بـه سـمت مدیر بـرق شهرسـتان رابـر منصوب 
نمـود.وی همچنیـن اکبـر حسـنخانی کارشـناس مسـئول نظـارت بـر طراحـی و 
GIS  شهرسـتان بم را به سـمت سرپرسـت برق شهرسـتان فاریاب و سـید یحیی 
هـادی زاده کارشـناس مسـئول نظارت بر بهـره برداری رودبارجنوب را به سـمت 
سرپرسـت بـرق شهرسـتان قلعـه گنـج و مسـعود پـور حیدری نـژاد رئیـس اداره 
بهـره بـرداری کهنـوج نیـز بـه سـمت سرپرسـت بـرق شهرسـتان رودبـار جنوب 

گردید. منصـوب 

ــره  ــکیل پنج ــدف تش ــه ه ــاره ب ــا اش ــان ب ــتاندار کرم اس
واحــد ســرمایه گــذاری اســتان گفــت: بدلیــل بــی 
انضباطــی برخــی از دســتگاه هــای اجرایــی، فراینــد صــدور 
مجــوز طــرح هــای ســرمایه گــذاری در اســتان بــا کنــدی 
ــب و کار و  ــای کس ــود فض ــرای بهب ــی رود و ب ــش م پی
ــا  ــدور مجوزه ــد ص ــد فرآین ــذاری بای ــرمایه گ ــب س ترغی

ــد. ــول نکش ــه ط ــا دو هفت ــک ت ــش از ی بی
ــر  ــان؛ دکت ــتانداری کرم ــی اس ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
محمــد جــواد فدائــی در یازدهمیــن جلســه پنجــره واحــد 
ــرمایه  ــد س ــره واح ــزود: پنج ــتان اف ــذاری اس ــرمایه گ س
گــذاری از اواخــر ســال 96 بــا هــدف تســهیل در فرآینــد 
ــذاران  ــرمایه گ ــرای س ــتعامات ب ــا و اس ــدور مجوزه ص
تشــکیل شــد و در ابتــدای کار نیــز روال بــه خوبــی طــی 
ــاده  ــه آم ــا دو هفت مــی شــد و اســتعامات ظــرف یــک ی

مــی شــدند.
وی تصریــح کــرد: روال فعالیــت پنجــره واحــد بــا گذشــت 
ــی  ــی برخ ــی انضباط ــا و ب ــرح ه ــدد ط ــل تع ــان بدلی زم

ــرر و  ــان مق ــتعامات در زم ــخ اس ــا در پاس ــتگاه ه از دس
همچنیــن لــزوم انجــام بازدیدهــای میدانــی بــرای برخــی 

ــا کنــدی مواجــه شــده اســت. از طــرح هــا ب
ــره  ــکیل پنج ــان تش ــت: از زم ــار داش ــی اظه ــر فدائ دکت
ــرح  ــون 111 ط ــتان تاکن ــذاری در اس ــرمایه گ ــد س واح
مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت و تــاش مــی کنیــم بــا 
تســریع در فرآینــد صــدور مجوزهــا، زمینــه بــرای بهبــود 

فضــای کســب و کار در اســتان فراهــم شــود.
بــه گــزارش روابــط عمومــی، در ایــن جلســه پاســخ 
اســتعامات مربــوط بــه طــرح میــخ ســازی در شــهربابک، 
طــرح تولیــد مــات مــس شــرکت ســیمین پاایــش کرمــان 
)رفســنجان(، طــرح دامــداری 1500 رأســی شــرکت 
تعاونــی روســتایی حســین آباد)انــار(، ارائــه گــزارش 
ــا  ــاه جاتروف ــاره گی ــی درب ــع طبیع ــط زیســت و مناب محی
ــه لیســت نهایــی محــدوده هــای معدنــی  و همچنیــن ارائ
ــی،  ــع طبیع ــه اداره کل مناب ــترک س ــق مش ــورد تواف م
محیــط زیســت و میــراث فرهنگــی مــورد بحــث و تبــادل 

نظــر قــرار گرفت.یازدهمیــن جلســه پنجــره واحــد ســرمایه 
گــذاری اســتان بــا حضــور دکتــر فدائــی اســتاندار، مدیران 
ــد و  ــره واح ــو پنج ــتان عض ــی اس ــای اجرای ــتگاه ه دس
ــز خدمــات  ــل مرک ــذاران در مح ــرمایه گ ــی از س جمع

ــد. ــزار ش ــتان برگ ــذاری اس ــرمایه گ س

استاندار کرمان:

بی انضباطی برخی از دستگاه های اجرایی 
بهبود فضای کسب و کار را با مشکل مواجه کرده است

بــه گــزارش روابــط عمومــی دفتــر ارتباطــات مردمــی 
نماینــده مــردم کرمــان و راور در مجلــس شــورای اســامی، 
ــه  ــردم راور ب ــع م ــی در جم ــا پورابراهیم ــر محمدرض دکت
ــی  ــا و آمریکای ــی ه ــات اروپای ــی و اقدام ــن الملل مســائل بی
ــه  ــوه مواجه ــرد: نح ــوان ک ــت و عن ــام پرداخ ــا در برج ه
مســائل  در  ایــران  اســامی  جمهــوری  بــا  اروپایی هــا 
مختلــف بــه  ویــژه در مســئله برجــام نشــان داد رفتــار آنهــا 
ــام  ــروج از برج ــا در خ ــدام آمریکایی ه ــر از اق ــزی کمت چی

ــدارد.  ن
ــه   وی ادامــه داد: گرچــه آمریکایی هــا خــروج از برجــام را ب
صــورت رســمی و علنــی اعــام کردنــد و نســبت بــه تعهدات 
خــود پیمان شــکنی کردنــد امــا اروپایی هــا بــه  جــای اینکــه 
مکنونــات قلبــی خودشــان را نشــان دهنــد بیشــتر بــه فکــر 

فرصــت گرفتــن از جمهــوری اســامی ایــران بوده انــد.
ــزود : از  ــه اف ــس در ادام ــادی مجل ــیون اقتص ــو کمیس عض

ــن اســت  ــا ای ــی همــه آنه ــگاه، هــدف نهای ــن منظــر و ن ای
ــران  ــه جمهــوری اســامی ای ــه تعهــدات خــود نســبت ب ک
را بــه هــر نحــو ممکــن ایفــا نکننــد و اظهارنظرهــای برخــی 
از ســران اروپایــی طــی ماه هــا اخیــر هــم حاکــی از همیــن 
موضــوع اســت. وی گفــت: اروپایــی  هــا اگــر چــه در ظاهــر 
ــد  ــوان می کنن ــکا عن ــار آمری ــم از رفت ــر و متال خــود را متاث
امــا در باطــن مخالفــت خــود بــا جمهــوری اســامی ایــران را 
ــی اروپایی هــا در  ــه عبارت ــد، ب ــد کتمــان کنن هــم نمی توانن
مواجهــه بــا جمهــوری اســامی ایــران در راهبــرد بــا آمریــکا 

ــد. ــاوت بوده ان ــط در روش متف ــانند فق یکس
دکتــر پورابراهیمــی گفــت: اروپایی هــا از ابتــدا تــاش 
داشــتند ایــران در برجــام بمانــد و بــه تعهــدات خــود عمــل 
کنــد امــا خودشــان کوچک تریــن اقدامــی در راســتای 
اجــرای تعهــدات خــود انجــام ندادنــد. آنهــا تــا پایــان ســال 
ــاش  ــی وی« ت ــازوکار »اس پ ــردن س ــرح ک ــا مط 2018 ب
ــد و  ــب کنن ــام ترغی ــدن در برج ــه مان ــران را ب ــتند ای داش
بــا ایــن حربــه زمــان و فرصــت را از ایــران گرفتنــد، نتیجــه 
اقدامــات آنهــا هیچ گونــه تغییــری در رونــد مــراودات بانکــی 
ــاد  ــت  ایج ــروش نف ــم از ف ــران اع ــل ای ــارت بین المل و تج

ــه »اینســتکس« ختــم شــد. ــا ب ــدام آنه ــت اق نکــرد. نهای
ــه  ــی وی« ک ــی »اس پ ــه عبارت ــرد: ب ــه ک ــی اضاف پورابراهیم
ــود، »اینســتکس«  ــام ب ــا در برج ــدات اروپ ــه تعه تقلیل یافت
نیــز تقلیل یافتــه ادعاهــای آنهــا در »اس پــی وی« از آب 
ــا  ــر م ــه از نظ ــد ک ــل کردن ــکلی عم ــه ش ــا ب ــد و آنه درآم
ــی  ــه نوع ــد و ب ــوب می ش ــران محس ــت ای ــه مل ــن ب توهی

ــردن  ــف ک ــکا در متوق ــات آمری ــر اقدام ــتن ب ــه گذاش صح
ــود. ــران ب ــادی ای ــای اقتص ــد فعالیت ه رون

ــه  ــان اینک ــا بی ــس ب ــان و راور در مجل ــردم کرم ــده م نماین
اروپایی هــا برهمیــن اینســتکس خودشــان هــم پایبنــد 
نبودنــد افــزود: آنهــا در آخریــن جلســاتی کــه آقــای 
ــک در  ــی مضح ــت نمایش ــور داش ــا حض ــی در اروپ عراقچ
ارتبــاط بــا ایــن ســازوکار مالــی از خــود بــروز دادنــد. البتــه 
ــد  ــال خواه ــود را دنب ــیر خ ــران مس ــامی ای ــوری اس جمه
کــرد و اقــدام شــورای عالــی امنیــت در احقــاق حــق ملــت 
ایــران از جملــه اقدامــات تقابلــی بســیار مهمــی اســت کــه 
ــامی  ــورای اس ــس ش ــا در مجل ــت م ــد و حمای ــورد تایی م
ــوری  ــش جمه ــف نفتک ــرای توقی ــه ماج ــت.وی در ادام اس
اســامی ایــران را نشــانه عمــق خصومــت انگلیس هــا 
ــس در  ــه انگلی ــت: کارنام ــت و گف ــران دانس ــه ای ــبت ب نس
طــول تاریــخ ایــران در خصومــت و دشــمنی و اعمــال 
مجرمانــه دســت کمــی از آمریــکا نــدارد و رفتــار آنهــا نشــان 
می دهــد آنهــا نیــز در ماهیــت بــا جمهــوری اســامی ایــران 

ــتند.  ــکل هس ــار مش دچ
ــامی  ــوری اس ــت: جمه ــن گف ــی همچنی ــر پورابراهیم دکت
ــد  ــاه نخواه ــت خــود کوت ــع مل ــال مناف ــران ذره ای در قب ای
ــی  ــف نفتکــش ایران ــس در توقی ــار ســخیف انگلی ــد رفت آم
را حتمــا بی پاســخ نخواهیــم گذاشــت. مــا حــق اقــدام 
متقابــل را بــرای خــود محفــوظ می دانیــم. هرگونــه اقدامــی 
از ســوی شــورای عالــی امنیــت ملــی در مــورد ایــن اقــدام 

ــود.  ــد مجلــس خواهــد ب ــورد تایی انگلیــس م

دکتر پورابراهیمی در جمع مردم راور مطرح کرد:

اروپایی ها با وعده های دروغین در برجام، زمان و فرصت را از ایران گرفتند

شــهردار کرمــان بــا اشــاره بــه اینکــه جشــنواره 
تابســتانی 2020 به عنــوان یــک رویــداد در 
تقویــم گردشــگری ایــران ثبــت می شــود 
ــث  ــد باع ــگران می توان ــور گردش ــت: حض گف
توســعه شــهر کرمــان شــود و بــا توســعه 
ــدار  ــاد پای ــک اقتص ــم ی ــگری می توانی گردش

ــم.  ــا کنی را مهی
افتتاحیــه  آئیــن  در  عالــم زاده  ســیدمهران 
مجموعــه  در   2020 تابســتانی  جشــنواره 
ــار  ــان اظه ــهر کرم ــی )ع( ش ــام عل ــی ام ورزش
داشــت: اگــر بخواهیــم دنبــال یــک فضای شــاد 

ــان باشــیم  ــردم شــهر کرم ــرای م و بانشــاط ب
و مردمــی شــاد هــم داشــته باشــیم، ضــرورت 
جشــنواره های  زمینــه  در  شــهرداری  دارد 
ــان  ــا بی ــد. وی ب ــدام کن ــی اق ــاد و فرهنگ ش
نــوروز  ایــام  در  نوبهــار  جشــنواره  اینکــه 
کرمــان مقدمــه ای شــد کــه مــا وارد جشــنواره 
تابســتانی بشــویم و از تجربــه جشــنواره نوبهــار 
ــتانی  ــنواره تابس ــت: جش ــم گف ــتفاده کنی اس
2020 کرمــان در ســه مرحلــه و بــا برنامه هــای 
ــود. ــزار می ش ــری برگ ــی هن ــف فرهنگ مختل

شــهردار کرمــان بــا اشــاره بــه اینکــه جشــنواره 
تابســتانی 2020 به عنــوان یــک رویــداد در 
تقویــم گردشــگری ایــران ثبــت می شــود 
ــه  ــت ک ــهری اس ــتین ش ــان نخس ــزود: کرم اف
بعــد از شــهر کیــش اقــدام بــه برگــزاری 
ایــن  و  اســت  تابســتانی کــرده  جشــنواره 

جشــنواره در ســطح ملــی اطاع رســانی شــده 
ــت. اس

وی بــا بیــان اینکــه برگــزاری جشــنواره در ایــن 
ســطح کار بســیار ســخت و پیچیــده ای اســت 
ــتگاه های  ــهر و دس ــل ش ــام عوام و 30 روز تم
اداری را درگیــر می کنــد خاطر نشــان کــرد: 
شــرکت هواپیمایــی ماهــان بــرای گردشــگرانی 
ــف  ــد تخفی ــان می آین ــه کرم ــور ب ــا ت ــه ب ک
ــرای  ــداران نیــز ب بلیــط در نظــر گرفتــه و هتل
ــان  ــه کرم ــور ب ــا ت ــه ب ــت گردشــگرانی ک اقام

می آینــد، تخفیــف می دهنــد.
ــم  ــه امی دواری ــه اینک ــاره ب ــا اش ــم زاده ب عال
کــه جشــنواره تابســتانی 2020 زمینــه حشــور 
ــد  ــم کن ــان را فراه ــهر کرم ــگران در ش گردش
و  اســتقبال  بــرای  ازم  تمهیــدات  گفــت: 
پذیرایــی از گردشــگران اندیشــیده شــده و 

ــعه  ــث توس ــد باع ــگران می توان ــور گردش حض
ــک اقتصــاد  ــوان ی ــان شــود و به عن شــهر کرم

ــرد. ــرار گی ــر ق ــدار مدنظ پای
وی بــا بیــان اینکــه کشــور در حوزه هــای 
ــا  مختلــف دچــار فــراز و فــرود می شــود امــا ب
ــاد  ــک اقتص ــم ی ــگری می توانی ــعه گردش توس
ــزود: از نواقصــی کــه  ــم اف ــا کنی ــدار را مهی پای
ــم  ــی می کنی ــود دارد پیشــاپیش عذرخواه وج
ــان در گام اول  ــهر کرم ــردم ش ــی م و همراه
می توانــد جشــنواره را در ســطح ملــی معرفــی 
و در ســالهای آینــده باشــکوهتر برگــزار شــود.

شــهردار کرمــان بیــان کــرد: مــردم شــهر 
فرهنگــی  برنامه هــای  از  همیشــه  کرمــان 
هنــری اســتقبال کردنــد و در جشــنواره ای 
ــردم  ــز م ــد نی ــزار ش ــوروز برگ ــام ن ــه در ای ک

کردنــد. اســتقبال  به خوبــی 

 شهردار کرمان :
جشنواره تابستانی ۲۰۲۰ کرمان در تقویم گردشگری ایران

ثبت می شود 

طرح ادغام مدارس 
استعدادهای درخشان 

در کرمان و نگرانی خانواده ها 
ــاز  ــرورش از دیرب ــوزش و پ ــواد : آم هفت
در کشــور مــا پایــه و اســاس تربیــت 
حفــظ  و  آینــده  نســلهای  رشــد   و 
ســرمایه هــای انســانی محســوب میشــود 
ــر کســی پوشــیده  و اهمیــت ایــن ارگان ب

نیســت و بــه همیــن خاطــر کار در آمــوزش و پــرورش بســیار 
ــا  ــز ب ــرزمین نی ــن س ــان ای ــت و بدخواه ــم اس ــاس و مه حس
ــی ماننــد 2030 و ســایر ترفندهــا میخواهنــد  ــه ســند های ارائ
رونــد رو بــه رشــد کشــور را بــه انحــراف بکشــانند، در 
ــوه و  ــر نح ــر س ــث ب ــه بح ــت ک ــالی س ــد س ــن چن ــن بی ای
ــتعدادهای  ــدارس اس ــوزان در م ــش آم ــرش دان ــی پذی چگونگ
ــه در  ــی ک ــا جای ــه ت ــاا گرفت ــمپاد ب ــان س ــا هم ــان ی درخش
ــر افزایــش  ــا ب ــرورش بن ــه آمــوزش و پ مقطعــی در وزارت خان
ــه ســمت  ــواده هــا و دانــش آمــوزان ب اضطــراب و دغدغــه خان
ــراض  ــا  اعت ــه ب ــه البت ــد ک ــش رفتن ــا پی ــن آزمونه  انحــال ای
ــاله  ــن مس ــه ای ــد ک ــه رو ش ــان رو ب ــا و کارشناس ــواده ه خان
اجرایــی نشــد و همچنیــن رهبــر معظــم انقــاب نیــز دغدغــه 
ــد،  ــته ان ــی داش ــرده و نگران ــام ک ــه اع ــن زمین ــود را در ای خ
ــان در  ــرورش همچن ــه نظــر میرســد وزارت آمــوزش و پ ــا ب ام
زمینــه نخبــه پــروری و اســتعدادهای درخشــان دانــش آمــوزان 
ــام  ــرح ادغ ــز ط ــواه آن نی ــد و گ ــوی کار نمیکن ــا اراده ای ق ب
ــرا  ــی باشــد چ ــان م ــدارس اســتعدادهای درخشــان در کرم م
ــا و  ــواده ه ــراض خان ــاهد اعت ــته ش ــای گذش ــه ه ــه در هفت  ک
دانــش آمــوزان ســمپاد در ســطح شــهر کرمــان بــوده ایــم کــه 
دلیــل آن هــم  بــه اذعــان آنهــا اجحــاف در حــق فرزنــدان بــه 
دلیــل ادغــام و یــا تغییــر مــکان مدرســه بــوده اســت کــه باعــث 
افــت کیفیــت آموزشــی دانــش آمــوزان  ایــن مــدارس میشــود.

ــا آقــای  ســاجقه )مدیــر روابــط عمومــی   در همیــن زمینــه ب
اداره کل آمــوزش و پــرورش اســتان( تمــاس گرفتــه کــه 
ایشــان بــا توجــه بــه تعــداد زیــر صــد نفــر ایــن دانــش آمــوزان 
طــرح ادغــام را خــوب ارزیابــی کــرد و گفــت: بــه دلیــل 
ــرانه  ــه پس ــکان مدرس ــر م ــا از تغیی ــواده ه ــی خان ــه برخ اینک
اســتعدادهای درخشــان گایــه هایــی داشــتند محــل مدرســه 
را طــوری انتخــاب کردیــم تــا هــم ناحیــه یــک و هــم ناحیــه دو 
دسترســی راحتــی داشــته باشــند وی همچنیــن طــرح ادغــام 
 را باعــث تشــدید افــت کیفــی و کاهــش رســیدگی دبیــران بــه 
تعــداد ایــن  افــزود:  و  ندانســت  آمــوزان   دانــش 

دانــش آمــوز کمتــر از صــد نفــر هســتند و دبیــران بــه راحتــی 
ــه  ــای ازم را ارائ ــوزش ه ــان آم ــه آن ــب ب ــت مناس ــا کیفی و ب
ــل  ــا ح ــاله آنه ــدارد و مس ــود ن ــی وج ــای نگران ــد و ج میدهن

خبرنگار هفتواد : حسنی سعدیشــده اســت .

اقتصــاد   دکتــر رودری در جلســه ســتاد فرماندهــی 
مقاومتــی اســتان کرمــان گفــت: راهبــرد مــا در مباحــث 
 اقتصــاد مقاومتــی بهبــود شــاخص هــا و دســتیابی به ســند 

چشم انداز اقتصاد مقاومتی است.
ــی  ــاد مقاومت ــای کان اقتص ــاخص ه ــوص ش وی در خص
اظهــار داشــت: تولیــد ناخالــص داخلــی اســتان 70 هــزار 
میلیــارد تومــان، ســهم تولیــد از کشــور 3.5 درصــد، ســهم 
ــتان در  ــاد اس ــه اقتص ــد، رتب ــور 4 درص ــت کش از جمعی
بیــن 31 اســتان نهــم و جمعیــت شــاغل اســتان 3.6 
درصــد اســت. رودری بــا اشــاره بــه شــاخص هــای 
ــرخ باســوادی اســتان کرمــان  فرهنگــی، اظهــار داشــت: ن
ــرخ مشــارکت  85.4 درصــد و کل کشــور 87.6 درصــد، ن
اقتصــادی اســتان 39.2 درصــد و کل کشــور 40.3 درصــد 

ــت. ــد اس ــتان 11.5 درص ــکاری اس ــرخ بی و ن
رئیــس ســازمان مدیریــت و برنامــه ریــزی اســتان کرمــان 

گفــت: حــدود 50 درصــد از اقتصــاد اســتان کرمــان 
ــر از کشــاورزی و شــرایط  مســتقیم و غیــر مســتقیم متأث
ــی،  ــداوم شــرایط و ســاختار فعل خشکســالی اســت کــه ت

ــد. ــی کن ــار مشــکل م ــده دچ اســتان را در آین
وی عنــوان داشــت: برنامــه هــای اســتان کرمــان در حــوزه 
ــی بــا توجــه بــه اهــداف، محدودیــت  اقتصــاد مقاومت
ــش  ــعه در دو بخ ــای توس ــت ه ــا و ظرفی ــاه ه ــا، تنگن ه
اولویــت بنــدی کــرده ایــم کــه یکــی پــروژه هــای مهــم و 
تأثیرگــذار در ســطح اســتان و بخــش دیگــر اجــرای برنامــه 
هــای اولویــت دار اســت. وی بــا اشــاره بــه اینکــه ســرمایه 
گــذاری خارجــی در اســتان کرمــان در ســال جــاری 159 
ــوع کل  ــت: مجم ــوان داش ــت، عن ــوده اس ــون دار ب میلی
ــته 294  ــال گذش ــی در س ــاد مقاومت ــای اقتص ــروژه ه پ
ــزار و 357  ــت ه ــزان هف ــه می ــه ب ــت ک ــوده اس ــروژه ب پ

ــان ســرمایه گــذاری شــده اســت. ــارد توم میلی

ــام و حجــم  ــای نیمــه تم ــروژه ه ــه پ ــا اشــاره ب رودری ب
ــک  ــداد ی ــرد: تع ــح ک ــاز تصری ــورد نی ســرمایه گــذاری م
ــود دارد  ــتان وج ــام در اس ــه تم ــروژه نیم ــزار و 480 پ ه
ــار  ــان اعتب ــارد توم ــزار و 130 میلی ــد 11 ه ــه نیازمن ک
اســت همچنیــن 151 پــروژه نیمــه تمــام در ســطح ملــی 
داریــم کــه بالــغ بــر 19 هــزار میلیــارد تومــان اعتبــار نیــاز 
ــروژه نیمــه تمــام  دارد و در مجمــوع ســه هــزار و 510 پ
ــان ــون توم ــزار و 249 میلی ــد 32 ه ــه نیازمن ــم ک  داری

سرمایه گذاری است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان:

۳۵۱۰ پروژه نیمه تمام در استان کرمان داریم

 مدیر کل شرکت غله استان کرمان :
۱۷۱ هزار تن 

گندم از کشاورزان 
 استان کرمان خریداری شد 

مدیــر کل شــرکت غلــه اســتان کرمــان بــا اشــاره بــه اینکــه 
ــدم  ــن گن ــزار ت 171 ه
اســتان  کشــاورزان  از 
خریــداری  کرمــان 
گفــت:  اســت  شــده 
ــدم کشــاورزان  ــول گن پ
پرداخــت  بافاصلــه 
رضایتمنــدی  و  شــده 

دارد.  وجــود  خوبــی 
نژادبیگلــری  مجیــد 
اعضــای  دیــدار  در 
ــده  ــا نماین ــان ب ــتان کرم ــاق کاا و ارز اس ــیون قاچ کمیس
ولی فقیــه در اســتان و امــام جمعــه کرمــان اظهــار داشــت: 
کرمــان اولیــن اســتانی بــود کــه اقــدام بــه خریــد تضمینــی 
ــته در  ــال گذش ــفند س ــدم از اس ــد گن ــرد و خری ــدم ک گن
کرمــان آغــاز شــد. وی بــا بیــان اینکــه 18 مرکــز در ســطح 
ــه شــد  ــدم در نظــر گرفت ــد گن ــرای خری ــان ب اســتان کرم
کــه 7 مرکــز خریــد گنــدم در جنــوب و 11 مرکــز در 
ــدازی شــد گفــت: تاکنــون 171 هــزار  شــمال اســتان راه ان
ــداری شــده کــه 104 هــزار  ــن گنــدم از کشــاورزان خری ت

ــت. ــان اس ــتان کرم ــوب اس ــن آن از جن ت
در ایــن جلســه ابراهیــم شــهریاری دبیــر کمیســیون مبــارزه 
بــا قاچــاق کاا و ارز اســتان کرمــان نیــز بــا اشــاره بــه اینکــه 
قاچــاق ســوخت در اســتان کرمــان کنترل شــده و کشــفیات 
زیــادی در ایــن حــوزه داشــتیم افــزود: قاچــاق دام نیــز بــا 
ــیون  ــو کمیس ــتگاه های عض ــه دس ــاد هم ــای زی پیگیری ه

قاچــاق کاای اســتان کرمــان کنتــرل شــده اســت.
وی بــا بیــان اینکــه یــک مــاه مانــده بــه ســال نــو متوجــه 
ــن  ــدیم و ای ــان ش ــتان کرم ــدم از اس ــروج گن ــاق و خ قاچ
موضــوع بــا جدیــت پیگیــری و از خــروج و قاچــاق گنــدم از 
اســتان کرمــان به خوبــی جلوگیــری شــد تصریــح کــرد: در 
بحــث ســامت مــردم قاچــاق لــوازم آرایشــی مدنظــر قــرار 
گرفــت و در حــال حاضــر در اســتان کرمــان قاچــاق لــوازم 

آرایشــی بســیار کاهــش پیــدا کــرده اســت.
فضــل ا... اکبــری مدیــر شــرکت ملــی پخــش فرآورده هــای 
نفتــی منطقــه کرمــان نیــز بــا بیــان اینکــه 3 انبــار ســوخت 
در ســطح اســتان کرمــان داریــم کــه هــم ســوخت داخــل 
اســتان و هــم برخــی اســتان های جنوبشــرق کشــور را 
تامیــن می کنیــم گفــت: اســتان کرمــان شــرایط حساســی 

دارد و محــل عبــور ســوخت قاچــاق اســت.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه بــا همــکاری انجــام شــده در اســتان 
مصــرف و قاچــاق ســوخت در اســتان کرمــان کنتــرل شــده 
اســت افــزود: مصــرف بنزیــن در اســتان کرمــان در تیر مــاه 
ــدا  ــش پی ــاه گذشــته 8 درصــد افزای ــه م امســال نســبت ب
کــرده و همچنیــن میــزان مصــرف بنزیــن نســبت بــه 

تیرمــاه ســال گذشــته 18 درصــد افزایــش داشــته اســت.
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در  اســماعیلی  رضــا 
نشســت خبــری بــا 
بــا  اصحــاب رســانه 
اینکــه  بــه  اشــاره 
جشــنواره انتخــاب کارآفریــن برتــر در اســتان کرمــان برگزار 
می شــود اظهــار داشــت: از تیرمــاه فراخــوان ایــن جشــنواره 
ــا آخــر تیرمــاه مهلــت ارســال مســتندات  ارســال شــده و ت
ــت. ــتان اس ــی اس ــاه اجتماع ــاون کار و رف ــه اداره کل تع ب

ــای  ــع و ظرفیت ه ــان مناب ــه اســتان کرم ــان اینک ــا بی وی ب
ــروی  ــود نی ــا وج ــن ظرفیت ه ــام ای ــی دارد و از تم عظیم
انســانی جــوان و پویــا بیشــتر از همــه اهمیــت دارد گفــت: 
ــرمایه گذاری  ــه و س ــرای جامع ــبی ب ــاه نس ــال رف ــه دنب ب

بــرای نســل آینــده بــا اســتفاده از ایــن ظرفیت هــا هســتیم.
مدیــرکل تعــاون کار و رفــاه اجتماعــی اســتان کرمــان 
ــط  ــا توس ــرداری از ظرفیت ه ــه بهرهب ــه اینک ــاره ب ــا اش ب
کارآفرینــان محقــق می شــود و نقــش آنهــا در توســعه 
ــان  ــتان کرم ــزود: در اس ــت اف ــگ اس ــیار پررن ــتان بس اس
حــدود 50 هــزار کارگاه تولیــدی فعــال داریــم کــه لیســت 

ــد. ــال می کنن ــی ارس ــن اجتماع ــه تامی ــه ب بیم
ــا  ــن کارگاه ه ــر در ای ــزار نف ــه 320 ه ــان اینک ــا بی وی ب
ــتان  ــر در اس ــزار نف ــزود: 460 ه ــتند اف ــغول کار هس مش
کرمــان تحــت پوشــش بیمــه تامیــن اجتماعــی در مشــاغل 

ــتند. ــف هس مختل
اســماعیلی بــا اشــاره بــه اینکــه امســال در جشــنواره تجلیــل 

از کارآفرینــان برتــر 
قــرار شــده اســت کــه 
ــتانها  ــام شهرس در تم
جشــنواره  ایــن 
ــت:  ــود گف ــزار ش برگ
شهرســتان های  تمــام  در  برتــر  کارآفرینــان  جشــنواره 

اســتان کرمــان برگــزار می شــود.
ــی و  ــنواره در دو رده عموم ــن جش ــه ای ــان اینک ــا بی وی ب
داوران  از  ترکیبــی  داوران  و  می شــود  داوری  تخصصــی 
بــوی و غیربومــی هســتند یــادآور شــد: در ســال های 
گذشــته هــر ســاله از اســتان کرمــان کارآفریــن برتــر ملــی 
از اســتان کرمــان داشــته ایم کــه نشــان از کارآفریــن بــودن 
مــردم کرمــان اســت. مدیــرکل تعــاون کار و رفــاه اجتماعــی 
اســتان کرمــان بــا اشــاره بــه اینکــه بعــد از داوری در اســتان 
ــان اســتانی جشــنواره  کرمــان در نیمــه دوم امســال منتخب
ــی  ــنواره مل ــرکت در جش ــرای ش ــراد ب ــن اف ــاب و ای انتخ
معرفــی می شــوند عنــوان کــرد: اســتان کرمــان رتبــه ســوم 

ــازمان  ــده در س ــت ش ــغل ثب ــزان ش ــر می ــوری از نظ کش
تامیــن اجتماعــی را دارد. وی بــا بیــان اینکــه ســال گذشــته 
ــر اســتان  ــان برت ــر در جشــنواره کارآفرین بیــش از هــزار نف
ــنواره  ــن جش ــزاری ای ــت: برگ ــد گف ــرکت کردن ــان ش کرم

ــت. ــان اس ــای کارآفرین ــورد تقاض م
اســماعیلی بــا اشــاره بــه اینکــه ســال گذشــته بیــش از 41 
ــتغال  ــد اش ــامانه رص ــان در س ــتان کرم ــر در اس ــزار نف ه
اســتان کرمــان ثبــت نــام کردنــد افــزود: در ســال گذشــته 
نــرخ بیــکاری اســتان کرمــان 0,2 درصــد کاهــش داشــته و 

ــه 11,4 درصــد رســیده اســت. از 11,6 درصــد ب
ــت  ــا مدیری ــت ب ــودن مالکی ــی ب ــه یک ــان اینک ــا بی وی ب
ــد  ــا نیازمن ــت و م ــیب اس ــک آس ــدی ی ــای تولی کارگاه ه
ــای اقتصــادی  ــا و بنگاه ه ــر متخصــص در اداره کارگاه ه مدی
هســتیم گفــت: حفــظ اشــتغال موجــود اســتان یــک دغدغــه 
اساســی در اســتان اســت و به همیــن دلیــل جلســات 
ــا جدیــت برگــزار  ــع تولیــد در اســتان ب کارگــروه رفــع موان

می شــود.

 مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان کرمان :

نرخ بیکاری استان کرمان ۰.۲ درصد کاهش داشت 
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این شماره از هفتواد تقدیم  می شود به 
شهید »احمدرضا احدی«  

رتبه ی ممتاز ایثارگری 

آن ســال کنکــور شــرکت کــرد و  شــد رتبــه ی اول 
رشــته  پزشــکی. امــا بــه خاطرحــرف امــام، از خیــر رتبــه 
ــی  ــی، یعن ــگاه  اصل ــی دانش ــت و راه ــور گذش ــک کنک  ی

جبهه ها شد.
ــام  ــرف ام ــد ح ــط نگذاری ــدی:   فق ــا اح ــهید احمدرض ش

ــد. ــن بمان روی زمی

یادی از یک شهید

انگلیس )پیر دزد دریایی(
انگلیس پیر دزد دریایی           

 وقفه در دزدی اش نیفتاده
خر تو خر دیده کار دنیا را          

که به خود جرات خطا داده
خوی )روباه پیر استعمار(          

غارت ثروت ملل به فریب
به چپاولگری و راهزنی           

 چونکه قانون ندیده شد ترغیب
بی نقابی که پیر دزدان است          

کرده توقیف نفتکش ما را
عملی که بَُود تروریستی         

   چه دهد او جواب فردا را
بوی نفتی که سالها می برد       

   به مشامش رسید و کرده مست
برده )انتر( ز لوطی اش فرمان          

طرح باطل، ز حق رسد به شکست
گله از دزد نیست که، دزد است        

  ترک عادت نمی تواند کرد
گفته قانون و شرع دین خدا       

   در چنین حالتی چه باید کرد
باید او را قصاص سنگینتر         

 تا که مفتی )شکر خوری( نکند
آنکه زاییده از )برگزیتش(         

 توی )شیپور کرکری( ندمد
گر جوابی نبیند آن )یابو(         

 لگد و جفتکش شود تکرار
او به فکر زمان قاجار است         

 بوده حاکم به مجلس و دربار
روزگاری نوین رسیده رفیق         

 همه )فهمیده( ایم و جان بر کف
از برای شکستن پشتش           

 )حججی های جانفشان( در صف
پیرو راه سید الشهدا          

  چو عقابیم بر فراز وطن
هدیه ی ما به هر تجاوزگر       

   از سر لطف )گور سرد( و )کفن(
روزگار عقب نشینی نیست       

   پیشتازیم برای دفع شر
مرد صلح و سام و همزیستی    

      )شیر دشمن شکن( به وقت خطر
ببرید زیر سایه ی توقیف       

   نفتکشهای انگلستان را
تا ببیند )جناب دزد پیر(         

   ضرب شصت نظام ایران را
دم او را تو تنگه ی هرمز        

  باید از بن گرفت و قیچی کرد
زان همه کار باطِل آن دزد        

  اندکی را به حق، تافی کرد
تیر غیب از مکان نامعلوم         

 بزند بوسه بر دل نفتکش
خبر )بیب سکینه( بر عالم1       

   این که شد دود حاصل نفتکش
چشم )نقاش( بَُود به روزی که      

    اَنِگلستان ز هم بپاشیده
ملکه آن )فسیل خون آشام(          

روی آیینه اش بشا...
ملکه کیست؟ مام استعمار       

   خون سرخ ملل شراب وی
نسل کشی های واضح و پنهان       

   هست بر گردن و حساب وی
ریخته دندان و یال و کوپالش         

 غرق در فاضاب کار خود
تنها کاری که مانده بر ملکه        

  با سر افتد ته مزار خود
1 . رادیو بی بی سی

غامحسین رضایی - نقاش

سخن روز
َخرد این زمانه گشته است گم                                

حکومت می کند دنیا تورم 
سخن از عقل گفتن نیست مقبول                             
 َخرد در این زمانه ثروت و پول
خردمند کسی هست که دارد دار                            
  زمستان سفر کند کیش، گرما شمال
به تابستان پیک نیک ایتالیا                                    

     به نوروز سمت انتالیا 
زگور بر خیز فردوسی بگو وضع کار                     
     توانا کسی هست که دارد دار
اگر فقیر نیستی داری فراوان دار                          
       خبر ده امروز شما به عیال
برو عیال تفریح اروپا                                              
   خریداری بکن ویا تو آنجا
نادار با کرایه خانه حیران                                     

       تمنا می کنم فقیر مرنجان 
کرایه کم بگیر از مرد نادار                                  
      تو میمیری پول کم کن به انبار
ندیدم پولدار سرمایه برد گور                                 
    ندارد هیچ سودی زر و زور
محبت کن دارا به مرد نادار                                     
   کرایه کم بگیر از فقیر عیالوار

حمزه فریفته 

カもヮ執枢唱 桧済処
مســئوان بــا شــفافیت ظرفیــت موجــود آب و بــرق را بــه مــردم 
اطــاع دهند)امــام جمعــه شــهر کرمــان روزنامــه کرمــان امــروز 

مــورخ 98/4/9 بــه شــماره 3022(
ــرو  ــان در گ ــهر کرم ــود آب ش ــت موج ــازی ظرفی ــفاف س ش

ــد. ــی باش ــل م ــوارد ذی ــودن م ــن نم روش
1- معیــن نمــودن آمــار چــاه هــای عمیقــی کــه در ســطح شــهر 
کرمــان از ســفره هــای آب زیرزمینــی آب پمپــاژ مــی نماینــد ، 
موقعیــت آنهــا، میــزان آبدهــی و نــوع کاربــری هــر یــک از آنهــا.

2- اعــام آمــار قنواتــی کــه در اختیــار آب و فاضــاب شــهری 
ــر رشــته  ــی ه ــرار دارد. بازبین و روســتائی در سراســر اســتان ق

قنــات و مشــخص شــدن میــزان تــاش هــای انجــام شــده بــرای 
احیــاء و مرمــت آنهــا از تاریــخ تحویــل گرفتــن تــا امــروز.

3- آمــار دقیــق چــاه هــای غیــر مجــاز اســتان کرمــان، تاریــخ 
ــف  ــات ک ــداد دفع ــی تع ــزان آبده ــاه، می ــق چ ــاری، عم حف
شــکنی، ســطح زیــر کشــت، روش آبیــاری و اعــام نــام مالــکان 

آنهــا.
ــس براســاس  ــزان آب مصــرف ذوب م ــودن می 4- مشــخص نم
ــن  ــس گرفت ــاز پ ــر بخش.ب ــده در ه ــام ش ــتانداردهای اع اس

ــوند. ــراف میش ــه اس ــی ک ــای اضاف آبه
ــه از آب  ــس ک ــاز ذوب م ــر مج ــاز و غی ــای مج ــار چاهه 5- آم

ســفره هــای زیــر زمینــی مصــرف مــی نماینــد، تاریــخ، عمــق، 
ــرای  ــای انجــام شــده ب ــات کــف شــکنی، جابجائیه ــداد دفع تع

هــر چــاه.
بدیهــی اســت کــه بــا شــفاف ســازی پارامترهــای مطروحــه، نیــاز 

آبــی کلیــه شــهرها و روســتاهای اســتان در 
اولیــن فرصــت برطــرف خواهــد شــد.

شفاف به مردم بگوئید چه بر سر منابع آبی کرمان آمده است

مهندس حسن اشرف گنجوئی
کارشناس رسمی و محقق تامین آب 
و بازرس اسبق استانداری کرمان

ــر دفتــر نمایندگــی آســتان  ــری، مدی دکتــر ســید حســین صاب
ــه  ــای ده ــه ه ــان در تشــریح برنام ــدس رضــوی اســتان کرم ق
کرامــت اظهــار کــرد:  دو کاروان از خادمیــن در اســتان کرمــان 
حضــور دارنــد و در شهرســتان هــا برنامــه هــای فرهنگــی اجــرا 

مــی کننــد. 
وی افــزود: محــور کار دفاتــر نمایندگــی آســتان قــدس، تســهیل 
امــر زیــارت، محرومیــت زدایــی ، برنامــه هــای فرهنگــی اســت. 

ــاه  ــل از م ــا قب ــان ت ــی کرم ــر نمایندگ ــرد: دفت ــان ک وی بی
مبــارک شــرایط زیــارت 18 هــزار نفــر را محیــا کــرد البتــه ایــن 

ــدس  ــا را آســتان ق ــه ه ــی هزین ــه تمام ــا نیســت ک ــدان معن ب
فراهــم می کنــد. 

وی گفــت: پــس از ســیل شــرایط بهتــر و ســهیمه بیشــتر بــرای 
مناطــق ســیل زده و آســیب دیــده فراهــم شــد. 

ــتاس  ــر اس ــاران ب ــادم ی ــرد: خ ــان ک ــئول خاطرنش ــن مس ای
 مهــارت و تخصــص در حــوزه کانــون تخصــص و کانــون محله ای 
دســته بنــدی مــی شــوند؛کانون هــای محلــه ای ، محــل 

شناســایی ظرفیــت هــا و جــذب آنــان اســت. 
ــاران در  ــادم ی ــن خ ــا را در بی ــترین تقاض ــد کرد:بیش وی تاکی

ــم.  ــی داری ــه ای و مردم ــات محل خدم
دکتــر صابــری اذعــان کرد:بیــش از 240 نفــر زوج هــای 
ــا کــرده و در آنجــا   ــارت را محی  جــوان را شناســایی کــرده و زی
آمــوزش هایــی در زمینــه مهــارت هــای زندگــی مشــترک نیــز 

برگــزار شــد. 

مدیــر دفتــر نمایندگــی آســتان قــدس رضــوی اســتان کرمــان 
تصریــح کــرد:در دهــه کرامــت 10 شــب جشــن در رواق رضــوی  
ــی  ــوزش های ــن، آم ــب جش ــه در قال ــرد ک ــم ک ــزار خواهی برگ

بــرای مــردم داشــته باشــیم.
وی خاطرنشــان کرد:کانــون هــای فعــال مــا در محــل برگــزاری 

رواق رضــوی حضــور دارنــد. 
وی یــادآور شــد:دفاتر نمایندگــی آســتان قــدس ، از اواخــر مــرداد 

ســال 95 در  تمامــی اســتان هــا آغــاز بــه کار شــد. 
ــان  ــتان کرم ــر در اس ــزار و 260 نف ــری افزود:13ه ــر صاب دکت
بــرای خــادم یــاری حــرم ثبــت نــام کردنــد مــا در هــر شــهری 
ــب 9  ــم و قری ــزار کردی ــی را برگ ــه توجیه ــار جلس ــی 5 ب 4 ال

ــد. ــوزش دیدن ــاوت آم ــای متف ــر د ر کاس ه ــزار و 500 نف ه

خبرنگار هفتواد: پهلوانی نژاد

ویژه برنامه رواق رضوی با حضور 
 کانونهای فعال استان کرمان برگزار شد 

مهندس فاح :
کسب رتبه دوم 

شرکت گاز استان کرمان 
 در پنجمین دوره ارزیابی 

سامت نظام اداری
اســتان  گاز  شــرکت  مدیرعامــل 
ــن  ــه دوم ای ــب رتب ــان  از کس کرم
ــی ســامت نظــام  شــرکت در ارزیاب
اداری در بیــن شــرکت هــای گاز 

ــر داد. ــور خب ــتانی کش اس
بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت 
مهنــدس  کرمــان  اســتان  گاز 
فــاح ضمــن اعــام ایــن خبــر 
گفــت: شــرکت ملــی گاز ایــران در راســتای برگــزاری 
ــال  ــاه س ــامت اداری از دی م ــنجش س ــن دوره س پنجمی
گاز  رتبه بنــدی شــرکت های  و  ارزیابــی  بــه  اقــدام   97
 اســتانی بــر اســاس مــدارک و مســتندات ارســالی در

شــاخص های آموزش، قانون گرایی، شــفافیت، پاســخگویی، 
شایســته ســااری، انضبــاط اداری و مالــی، الگــوی مصــرف 
 و بهــره وری، اســتقرار و توســعه ســامانه هــای الکترونیــک 
و فــن آوری هــای نویــن و نظــارت و کنتــرل داخلــی نمــود و 
بــر اســاس نتایــج نهایــی منتشــر شــده، شــرکت گاز اســتان 
ــا  ــان 31شــرکت گاز اســتانی ب ــق شــد در می ــان  موف کرم
ارتقــاء شــانزده رتبــه نســبت بــه ســال گذشــته رتبــه دوم 
ایــن دوره را از آن خــود نماید.ایشــان  بــا اشــاره بــه نقــش 
مؤثــر ســامت نظــام اداری در بهــره وری و بهبــود مســتمر 
عملکــرد ســازمان گفــت: ارتقــای یکایــک شــاخص هــا در 
اولویــت هــای برنامــه ریــزی و اقدامــات شــرکت گاز اســتان 

قــرار گرفتــه اســت.

معاون امور صنایع صنعت، معدن و تجارت 
استان کرمان :

بیش از ۸۰ درصد قطعات 
خودروسازی کرمان از خارج 

ازکشور تامین می شود  
ــاره  ــا اش ــژاد ب ــن غفاری ن امی
بــه اینکــه چندیــن واحــد 
در  بــزرگ  خودروســازی 
حــال  در  کرمــان  اســتان 
اظهــار  هســتند  فعالیــت 
داشــت: قطعــا تامیــن بخشــی 
واحدهــا  ایــن  نیازهــای  از 
می توانــد در اســتان انجــام 
شــده و موجــب رونــق تولیــد 

شــود. اســتان  در  اشــتغالزایی  و 
وی بــا بیــان اینکــه تامیــن نیــاز شــرکت های بــزرگ 
ــک  ــای کوچ ــب طرح ه ــد در قال ــان می توان ــتان کرم اس
ــت  ــت: صنع ــود گف ــام ش ــی انج ــرکت های خدمات ــا ش و ی
خودروســازی جــزو صنایــع مــادر محســوب می شــود 
ــود  ــار خ ــادی را در کن ــی زی ــع جانب ــد صنای ــه می توان ک
ــدن و  ــت، مع ــع صنع ــور صنای ــاون ام ــد. مع ــته باش داش
ــتان  ــه در اس ــه اینک ــاره ب ــا اش ــان ب ــتان کرم ــارت اس تج
کرمــان زمینــه ســرمایه گذاری در صنایــع جانبــی خــودرو 
ــی خــودرو و ... وجــود  ــات داخل چــون قطعه ســازی، تزئین
ــه در  ــره ای ک ــرمایه گذاری در زنجی ــرای س ــزود: ب دارد اف
حــال حاضــر بیــش 80 درصــد آن از خــارج کشــور تامیــن 
می شــود زمینــه خوبــی در داخــل اســتان وجــود دارد کــه 
ــم. ــازی کنی ــزات را بومی س ــن تجهی ــن ای ــوان تامی می ت

وی بــا بیــان اینکــه امــروز صنعــت خودروســازی می تواننــد 
بــه عنــوان یــک صنعــت درآمــدزا باشــد و چندیــن کارخانه 
ــود دارد  ــور وج ــتان و در کش ــزرگ در اس ــازی ب خودروس
ــاز صنعــت خودروســازی  ــد نی ــه بتوانن ــی ک گفــت: صنایع
کشــور و تجهیــزات آنهــا را تامیــن کننــد می تواننــد 
گیرنــد. قــرار  ســرمایه گذاری  محورهــای  عنــوان   بــه 

ــی خــودرو  ــع جانب ــه اینکــه صنای ــا اشــاره ب ــژاد ب غفاری ن
تکمیــل  و  توســعه  بــرای  محــوری  امــروز  می تواننــد 
ــت  ــزود: صنع ــند اف ــتان باش ــازی در اس ــره خودروس زنجی
ــم  ــری ه ــع دیگ ــت و صنای ــه اس ــک نمون ــازی ی خودروس
ــرار  ــه ق ــور محرک ــد موت ــه می توانن ــم ک ــتان داری در اس
گرفتــه و ســرمایه گذاران می تواننــد در محورهــای جانبــی 
صنایــع اســتان ورود کــرده و در آن ســرمایه گذاری کننــد.

ــع  ــاد صنای ــوادی و ایج ــع ف ــه صنای ــان اینک ــا بی وی ب
پایین دســتی فــواد یکــی دیگــر از محورهــای مهــم 
ــان  ــتان کرم ــت: اس ــت گف ــتان اس ــرمایه گذاری در اس س
ــود و  ــن می ش ــور تامی ــوادی کش ــب ف ــه قط ــه زودی ب ب
ــل  ــتی و تکمی ــن دس ــع پایی ــاد صنای ــتا ایج ــن راس در ای
ــی از  ــوان یک ــه عن ــد ب ــتان می توانن ــواد در اس ــره ف زنجی

ــرد. ــرار گی ــتان ق ــعه در اس ــای توس محوره
ــتان  ــارت اس ــدن و تج ــت، مع ــع صنع ــور صنای ــاون ام مع
کرمــان بــا اشــاره بــه اینکــه ایجــاد اشــتغال، ارزش افــزوده 
و ســودآوری بــاا در صنایــع کوچــک و پایین دســتی فــواد 
بــرای ســرمایه گذاری های جدیــد  انگیــزه ای  می توانــد 
ــرمایه گذاری در  ــا س ــرد: ب ــان ک ــد بی ــه باش ــن زمین در ای
ــره  ــل زنجی ــا تکمی ــع متوســط و کوچــک و ب حــوزه صنای
فــواد در اســتان می تــوان ظرفیــت منحصربه فــرد اســتان 

کرمــان در ایــن حــوزه را بــه کمــال برســانیم.

امــروزه  وزارت خانــه هــا، ســازمان هــای بــزرگ دولتی مســتقل و 
وابســته، شــرکت هــا  و  بنــگاه هــای کوچــک و بــزرگ دولتــی  و 
نیمــه دولتــی، شــهرداری هــا و بانــک هــا و نهــاد هــای خصولتــی،  
بطــور مســتقیم یــا غیــر مســتقیم،  جــزئ جدایــی ناپذیــر ســاز  
ــتواری،  و  ــتحکام و اس ــت،  اس ــد و موفقی ــوده  و رش ــت ب دول
ــاد  ــی ایج ــبب واقع ــده و مس ــل عم ــا،  دلی ــق آنه ــی و رون پویای
دولتــی چابــک محــور بــا اقتصــادی پویــا و پــر رونــق مــی باشــد. 
ــی و  ــد دو مقولــه اساس ــت تولی ــظ قابلی ــد و حف ــزان تولی می
زیربنایــی در حفــظ پویایــی و رونــق اقتصــادی مــی باشــند کــه 
ــی چــون طراحــی، انتخــاب، ســازش، انگیــزش،  عوامــل گوناگون
موفقیــت و در نهایــت رضایــت شــغلی، در ظهــور و بقــای آن هــا 

نقــش بنیــادی ایفــا مــی کننــد.
ــظ  ــا،  حف ــاخت ه ــن زیرس ــت ای ــی مدیری ــی از چگونگ آگاه
مســتمر  و تــداوم دائمــی فرآیندهــای  مرتبــط، راه حــل اصلــی 
ــه  ــد ک ــی باش ــاد م ــفتگی اقتص ــئله آش ــاری  و مس ــع بیم رف
ــه  ــا، ب ــغلی آنه ــت ش ــان و رضای ــدی کارکن ــزان رضایتمن ــا می ب
ســطح قابــل قبــول خــود خواهــد رســید. در ایــن میــان،  تغییــر 
ــا،   ــان  ســازمان ه ــدان  و کارکن ــه کارمن ــران ب ــگاه  مدی ــوع  ن  ن
شــرکت هــا  و بنــگاه هــای کوچــک  و بــزرگ  اداری و اقتصــادی، 

انتفاعــی و غیــر انتفاعــی،  دولتــی و نیمــه دولتــی،  بــه نگاهــی  
مشــتری محــور از منظــر خدمــات رســانی و تولیدگرایــی،  ازمــه 
رضایــت شــغلی کارکنــان  و در نهایــت  رضایــت  آهــاد جامعــه 
را  بدنبــال  خواهــد داشــت و دو مولفــه تولیــد  و  حفــظ قابلیــت 

تولیــد  را تحــت اشــعاع خــود قــرار خواهــد داد. 
اصــل حفــظ  قابلیــت  تولیــد  بــه  صراحــت بیــان مــی کنــد: »بــا 
ــه  همــان شــیوه ای رفتــار کنیــد کــه انتظــار  کارکنــان خــود ب

داریــد آنهــا  بــا بهتریــن مشــتریان شــما رفتــار کننــد«.  

کارکنــان بــرای ســازمان هــا  بایــد همــان مشــتریانی باشــند کــه  
داوطلبانــه بــرای دریافــت  خدمــت و یــا کاایــی بــه آنجــا رجــوع 
ــران  ــب مدی ــورد را از جان ــوع برخ ــاب ن ــق انتخ ــد و ح ــرده ان ک

داشــته باشــند.  
ایــن موضــوع فضــای حاکــم بــر کار را،  فضایــی دو ســویه همــراه  
ــه  ــران ب ــخصیت  از  مدی ــرام  و ش ــال  احت ــادل و انتق ــا  تب ب
کارکنــان  و از کارکنــان بــه مشــتریان و بــر عکــس،  معرفــی  و  
قابــل  اجــرا مــی نمایــد  . ایــن  همــان حلقــه گمشــده  زنجیــره  
رضایــت  در ســازمان هــا  و  جامعــه مــی باشــد کــه بایــد بیشــتر 
ــگاه   ــوع  ن ــی ن ــرد . از طرف ــرار  بگی ــی  ق ــورد لطــف  و  بازبین م
اربــاب رجوعــی،  مشــتری محــوری و شــهروند  محــوری ســازمان 
ــه  خدمــات گیرنــدگان آنهــا،  موضــوع جالــب  و   هــا و دولــت ب

قابــل بررســی  و تامــل مــی باشــد کــه  بــه 
ــه  آن  ــر ب ــای  دیگ ــت ه ــل در فرص تفصی

خواهــم پرداخــت . 

بررسی میزان رضایت شغلی و تاثیر آن بر رونق اقتصادی کشور  
) قسمت اول (

نویسنده : مسعود رشیدی فرد 
دانشجوی دکتری مدیریت دولتی 
رفتار سازمانی

سلف سرویس
امــت فاکــس، نویســنده و فیلســوف معاصــر، هنگامــی کــه بــرای 
ــه  ــذا ب ــرف غ ــرای ص ــود ب ــه ب ــکا رفت ــه آمری ــار ب ــتین ب نخس

ــت.  رســتورانی رف
او کــه تــا آن زمــان، هرگــز بــه چنیــن رســتورانی نرفتــه بــود در 
گوشــه ای بــه انتظــار نشســت بــا ایــن نیــت کــه از او پذیرایــی 
شــود.clock امــا هــر چــه لحظــات بیشــتری ســپری مــی شــد 
ناشــکیبایی او از اینکــه مــی دیــد پیشــخدمت هــا کوچکتریــن 

توجهــی بــه او ندارنــد، شــدت گرفــت. 
از همــه بدتــر اینکــه مشــاهده مــی کــرد کســانی پــس از او وارد 
ــذا نشســته و  ــر از غ ــای پ ــل بشــقاب ه ــد و در مقاب شــده بودن
مشــغول خــوردن بودنــد. او بــا ناراحتــی بــه مــردی کــه بــر ســر 
میــز مجــاور نشســته بــود نزدیــک شــد و گفــت: »مــن حــدود 
ــه  ــدون آنک ــته ام ب ــا نشس ــه در اینج ــت ک ــه اس ــت دقیق بیس

ــی  ــد. حــاا م ــن نشــان ده ــه م ــن توجهــی ب کســی کوچکتری
ــقابی  ــا بش ــدید ب ــش وارد ش ــه پی ــج دقیق ــه پن ــما ک ــم ش بین
پــر از غــذا در مقابلتــان اینجــا نشســته ایــد! موضــوع چیســت؟ 

ــی مــی شــوند؟« ــه پذیرای ــن کشــور چگون مــردم ای
ــی اینجــا ســلف ســرویس اســت.«  ــا تعجــب گفــت: »ول مــرد ب
ــه  ــا ب ــه غذاه ــی ک ــی رســتوران جای ــه قســمت انتهای ســپس ب
مقــدار فــراوان چیــده شــده بــود، اشــاره کــرد و ادامــه داد: »بــه 
ــد،  ــی خواهی ــر چــه م ــد و ه ــک ســینی برداری ــد، ی آنجــا بروی
ــا بنشــینید و  ــد اینج ــد، بع ــول آن را بپردازی ــد، پ انتخــاب کنی
آن را میــل کنیــد!« امــت فاکــس، کــه قــدری احســاس حماقــت 
ــذا را  ــی غ ــا وقت ــت. ام ــی گرف ــرد را پ ــرد، دســتورات م ــی ک م
روی میــز گذاشــت ناگهــان بــه ذهنــش رســید کــه زندگــی هــم 

در حکــم ســلف ســرویس اســت.
ــا،  ــا، شــادی ه ــت ه ــا، موقعی ــا، فرصــت ه ــوع رخداده ــه ن هم

ــرار دارد. ــا ق ــر م ــا در براب ــم ه ســرورها و غ
در حالــی کــه اغلــب مــا بــی حرکــت بــه صندلــی خــود 

ــران  ــه دیگ ــتیم ک ــن هس ــو ای ــان مح ــم و آن چن ــبیده ای چس
ــد و دچــار شــگفتی شــده ایــم کــه  در بشــقاب خــود چــه دارن
چــرا او ســهم بیشــتری دارد؟ و هرگــز بــه ذهنمــان نمــی رســد 
خیلــی ســاده از جــای خــود برخیزیــم و ببینیــم چــه چیزهایــی 

ــم. ــم برگزینی ــی خواهی ــم اســت. ســپس آنچــه م فراه
تهیه و تنظیم: محمود جعفری از کوهبنان

تجمع بزرگ 
عفاف و حجاب 

در کوهبنان 
عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
ــه  ــان: ب ــتان کوهبن ــداری شهرس فرمان
و حجــاب  عفــاف  هفتــه  مناســبت 
تجمــع  عنــوان  تحــت  مراســمی 
ــور   ــا حض ــاب ب ــاف و حج ــزرگ عف ب
حجــت ااســام والمســلمین جعفــری 
نماینــده ولــی فقیــه وامــام جمعــه 
ــاون  ــزدی مع شهرســتان ، مهنــدس ای
برنامــه ریــزی و عمرانــی فرمانــداری، و 
ــران و مســئوان  جمــع دیگــری ازمدی
ســلیمان  امامــزاده  در  شهرســتان 

ــد. ــزار ش شــاه)ع( برگ

اجرای فونداسیون 
در پروژه هتل سبزکرمان 

در هفت باغ علوی

شیر 
بی یال و ُدم و اشکم

شیر بی یال  و ُدم اشکم که دید
این چنین شیری خدا کی آفرید

                                              » مولوی «
آمریــکا کیســت ؟ و چیســت کــه ایــن روزهــا خــرش را بلنــد 
ــوپ و  ــک و ت ــد و تان ــی کن ــم م ــم من ــر َدم من ــته و ه بس
ــان ــد و گم ــی کش ــن و آن م ــه ُرخ ای ــاوش را ب ــا و ن  هواپیم

ــتها را  ــی ترســد و دس ــوپ و تشــر او م ــد کســی از ت ــی کن م
بــاا مــی بــرد و در برابــرش زانــو مــی زنــد . نــه، اینجــا را کــور 
خوانــده و نمــی دانــد کــه مــا ایرانیهــا مردمانــی نیســتیم کــه 
ــی هــا یــک دال معامــات ملکــی کــه رئیــس  ــا رجــز خوان ب
 جمهــور آمریــکا شــده از میــدان در برویــم و یــا بــه گفتــه ای

» بیدی نیستیم که از این بادها بلرزیم «
ــی  ــه گواه ــال و ب ــزار س ــه ه ــخ س ــته تاری ــه نوش ــران ب  ای
کاوش هــای باســتان شناســی پیرامــون ده هــزار ســال پیشــینه 

تاریخــی دارد و آمریــکا تنهــا 243 ســال 
ــه از ســرگذرانیده  ــزار ســالی را ک ــد ه ــن چن ــا در ای کشــور م
ــا را  ــی ه ــا و ناکام ــج ه ــا، رن ــا، درده ــختی ه ــه س ــه گون هم
ــده و  ــا دی ــت و تازه ــا و تاخ ــی ه ــا، ناآرام ــگ ه ــذر جن در گ

ــزه شــیرین  ــن م ــده شــده . همچنی ــوده و آبدی کشــیده و آزم
ــیده  ــا را چش ــودن ه ــرخود ب ــا و آزاد و س ــا و ره ــروزی ه پی
و بــا پشــت ســرنهادن ایــن ســالهای تلــخ و شــیرین بــه 
ــت  ــیده اس ــناخت رس ــوده و ش ــن ه ــه ای ــه و ب ــی دریافت خوب
ــان نمــی باشــد و  ــران و ایرانی ــه ای دلســوز ای کــه هیــچ بیگان
 همــه آزمندانــه بــه داشــته هــای خــدادادة ایــن ســرزمین نــگاه 

می کنند و در پی ربودن آنها هستند . 
ــن آزمــون هــای ســخت چنــد هــزار ســاله اســت  بهــرروی ای
کــه مــردم ایــران را آزمــوده تریــن مردمــان روی زمیــن 
ــرد  ــد، س ــا، خردمن ــی دان ــره مردمان ــگان را چه ــاخته و هم س
ــری  ــده و پی ــا را دی ــراز و نشــیب ه و گــرم روزگار چشــیده، ف

ــد . ــاور دارن ــد و ب ــی بینن ــوده م آزم
ــینه  ــال پیش ــه س ــل س ــت و چه ــا دویس ــکا ب ــون آمری اکن
ــتان و  ــرخ پوس ــی س ــل کش ــا نس ــراه ب ــم هم ــی آنه  تاریخ
بــرده داری ســیاه پوســتان چــه بایــد نامیــد؟ و چــه جایگاهــی 
بــه  دارد  اســت  ســال  هشــتاد  آنکــه  بویــژه  داد؟  او   بــه 
بهانــه هــای هیــچ و پــوچ ســرزمین هایــی را کــه دههــا هــزار 
کیلومتــر از او دورانــد ماننــد کــره، ویتنــام، کامبوج، افغانســتان، 
ــد  ــی کوب ــک م ــب  و موش ــا بم ــا را ب ــی و دیگره ــراق، لیب ع
ــن  ــه پاســخ همــگان ای ــی ســازد! آشــکار اســت ک ــران م و وی
ــادان، زندگــی نیازمــوده، ســنگ پــران  مــی باشــد : کودکــی ن
و شیشــه شــکن، دیگــر آزار، خودخــواه و خودپســند، خویــش 
بــزرگ پنــدار، لــوس، دژ خــوی، بدخیــم، بــی خــرد، زشــتکار، 
ــی کــه در  ــاری هــا و بدکــرداری های مــردم آزار و همــه بدرفت
کــودکان بدسرشــت و بداندیــش مــی تــوان دیــد . در اینجاســت 
کــه انســان نمــی دانــد بــه تهــی مغــزی و بــی خــردی آنانــی 
ــودک  ــن ک ــد راه و روش ای ــی گوین ــه م ــد ک ــا بگری ــدد ی بخن
ــران و شیشــه شــکن کــه همــان لیبرالیســم نامیــده  ســنگ پ
مــی شــود درســت و پســندیده اســت و جــای آن دارد کــه مــا 
ــته  ــال گذش ــزار س ــذر ده ه ــه در گ ــه را ک ــم آنچ ــان ه ایرانی
ــم  ــا کنی ــم و ره ــار بگذاری ــه کن ــم ب ــه ای ــوده و آموخت آزم
لیبرالیســم شــویم و نمونــه ایــن کــودک بــد سرشــت و 

ــم . ــتخوی را بپذیری دش
نویسنده : کیخسرو شهریاری

سال هفتم ـ شماره 268 ـ شنبه 15 تیر 1398   ـ 3 ذی القعده 1440 ـ  6  ژوئیه 2019 ـ 4 صفحه ـ 500 تومان

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 ۱۵۰ فرزند مددجوی کرمانی 
در شرکت رینگ پارس 

هفته نامه فرهنگی، سیاسی، خبری                                                                     

ƴɧƳई

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

نشانی: کرمان، چهارراه شهید باهنر، جنب اداره معاونت 
ترافیک و حمل و نقل شهرداری کرمان
مجتمع میاد نور، طبقه دوم واحد 305
تلفن: 32253815- 034
نمابر: 32253856- 034، همراه: 09131978997

. آدرس ایمیل: 
آدرس سایت هفتواد کرمان

 . .  
پیش چاپ و چاپخانه: مهدوی کرمان 

برخی از نمایندگی های فروش نشریه هفتواد در استان کرمان
* شهرستان کوهبنان: حمیدرضا اکبری 09138353191

* جیرفت:  محمدی ـ آدرس بلوار امام خمینی ـ خیابان امداد- جنب فضای سبز)آبی گرافیک( 09131491068
 * راور: حسن هدایت ـ  آدرس بلوار غربی کتاب فروشی پژوهش 33724126- 09136196720

 * سیرجان: حمداه گویینی ـ آدرس ـ خیابان امام کتاب فروشی حافظ میدان گیتی 90  42259404-  09137694267
 * شهر بابک: شعبانی ـ خیابان امام روبروی بانک ملت، کتاب دانشجو  09132900496

 * بافت: حبیبی ـ چهارراه سینما روبروی آتش نشانی جنب اداره مخابرات)باجه مطبوعات رسالت(
 * رفسنجان: محمد فارسی ـ میدان ابراهیم کتاب فروشی و مطبوعات فارسی 34263366 ـ09135004171
*  رفسنجان:  محمد حسین مصلح الدینی ـ خیابان معلم مطبوعات مسلم 34264445 ـ  09137659767

* منوجان:  حسن حیدری ـ کتابفروشی و لوازم تحریراندیشه  43302535 ـ  09131498554
*کهنوج ـآقای گلشنی ـ خیابان امام کتابفروشی کلشنی روبروی پاساژ آزادی 09387250031

* بردسیر- مرتضی خاکساری ـ آدرس خیابان امام، کتابفروشی دانش 33522560 ـ  09131423742 
* قلعه گنج: ادیب حیدری 09132482630                                    * نمایندگی زرند: ابراهیمی 09131426385                       

* نمایندگی بم:  آقای یعقوبی 09139948179                                * نمایندگی شهرستان رابر: تاج الدینی 09133470242

سال ششمـ  شماره 199ـ  شنبه  27 آبان  1396 ـ  29 صفر 1439ـ   18 نوامبر 2017 ـ  4  صفحهـ  500 تومان

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 201 ـ شنبه  11  آذر  1396  ـ 13 ربیع ااول 1439 ـ  2 دسامبر 2017  ـ 4  صفحه ـ 500 تومان

نویسنده: صدیقه انجم شعاع
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نگاه نگران نسل های آینده را با مصرف بهینه آب
 به آرامش تبدبل کنیم

روابط عمومی شرکت آب وفاضاب روستایی استان کرمان

زنـگ عاطفه هـا یازدهـم مهرمـاه بـا حضـور مدیـرکل کمیتـه امداد 
سـالمی  شـهید  مدرسـه  در  نمادیـن  به صـورت  کرمـان  اسـتان 
رودبـار جنـوب نواختـه شـد، ایـن مراسـم کـه بـا حضور سرپرسـت 
رودبـار  فرمانـدار  و  امام جمعـه  کرمـان،  اسـتان  آموزش وپـرورش 

جنـوب و جمعـی از مسـئوان برگـزار شـد.
کرمـان  اسـتان  امـداد  کمیتـه  مدیـرکل  صادقـی  یحیـی  دکتـر 
برگـزاری مراسـم جشـن عاطفه هـا را فرصتـی بـرای تقویـت حـس 
نوع دوسـتی و نیکـوکاری در بیـن دانـش آمـوزان دانسـت و گفـت: 
تمـام تـاش کمیتـه امـداد بـر این اسـت که هیـچ دانش آمـوزی از 

تحصیـل بازنمانـد و با شـروع سـال تحصیل دانش آمـوزان محروم و 
نیازمنـد نیز بتوانند بانشـاط و شـادی سـال تحصیلی را آغـاز کنند.

وی دیـدار بـا مددجویـان تحـت حمایـت و دلجویی از آن هـا را یک 
اصـل در کمیتـه امـداد اسـتان کرمان دانسـت و افـزود: تمام تاش 
مـا بـر ایـن اسـت کـه مسـائل و مشـکات محرومـان به خصـوص 

مـردم سـاکن در مناطـق محـروم را برطـرف کنیم.
دکتـر صادقـی در ادامـه توانمندسـازی خانوارهای تحـت حمایت و 
ایجـاد یـک درآمد پایـدار بـرای آن ها را یکـی از دیدگاه هـای اصلی 
کمیتـه امـداد دانسـت و بیـان کـرد: هفت هزار و 800 شـغل سـال 

گذشـته توسـط کمیته امداد اسـتان کرمان ایجادشـده اسـت که بر 
اسـاس راسـتی آزمایی صـورت گرفته توسـط دسـتگاه های مربوطه 
90 درصـد این مشـاغل اصالـت داشـته اند و این موفقیت به واسـطه 

تعامـل و همراهـی همـه دسـتگاه های زیـر ربط بوده اسـت.
خانوارهـای  توانمندسـازی  و  اشـتغال  به منظـور  داد:  ادامـه  وی 
تحـت حمایـت بـه دنبـال ایجاد دو هـزار نیـروگاه خورشـیدی برای 

مددجویـان تحـت حمایـت ایـن اسـتان هسـتیم.
مدیـرکل کمیتـه امـداد اسـتان کرمـان بیـان کـرد: تقویـت بنیـه 
امـر تحصیـل  بـه  و کمـک   فرهنگـی خانوارهـای تحـت حمایـت 
دانـش آمـوزان نیازمنـد یکـی دیگـر از برنامه هـای مهـم ایـن نهـاد 

اسـت کـه به صـورت ویـژه بـه آن توجـه می شـود.
وی بـه موفقیـت تحصیلـی دانـش آمـوزان نیازمنـد و محـروم تحت 
ادامـه داد:  امـداد اسـتان کرمـان اشـاره کـرد و  حمایـت کمیتـه 
بسـیاری از دانـش آموزان تحت حمایت این نهاد در شـرایط بسـیار 
سـخت تحصیل کـرده و توانسـته اند در مراکـز علمی خوب کشـور و 

در رشـته پزشـکی پذیرفته شـوند.
مدیـرکل کمیتـه امداد اسـتان کرمان تأکیـد کرد: بـه دلیل اهمیت 
خدمات رسـانی در مناطـق محـروم بـا هماهنگـی آموزش وپـرورش 
مراسـم نمادین جشـن عاطفه ها امسـال در مدرسـه شـهید سـالمی 

رودبـار جنوب نواخته شـد.

هم زمان با سراسر کشور؛

زنگ عاطفه ها در پنج هزار مدرسه استان کرمان به صدا درآمد

فضــای مجــازی تیغــی دولبــه اســت کــه هــم می توانــد 
مشــکات و معضــات جامعــه را جراحــی کــرده و درمــان 
ــن زده،  ــکات دام ــه مش ــد ب ــم می توان ــی ه ــد و از طرف نمای
ــه  ــاب را در فضــای جامع ــد و الته ــوه ده ــه جل ــق را وارون حقای

ــد. ــدید نمای تش
ــت و فضــای  ــمند و اینترن ــن هوش ــتفاده از تلف ــا اس ــن روزه ای
مجــازی و پیام رســان های متعــدد، هــم در روشــنگری و آگاهــی 

بخشــی آحــاد ملــت موثرنــد و هــم در کتمــان واقعیت هــا.
و البتــه گاهــی افــرادی ناخــودآگاه و شــاید بــه دلیــل اطاعــات 
ــرف  ــه برط ــد ک ــاد می کنن ــبهاتی ایج ــا ش ــن فض ــص در ای ناق

کــردن آن بــه قــول معــروف، کار حضــرت فیــل اســت.
ــار  ــد، انتش ــر ش ــه مختص ــن مقدم ــتن ای ــه ی نوش ــه بهان آن چ
ــع  ــهیدی از تواب ــر ش ــادر پی ــدر و م ــی از پ ــم و عکس های فیل
ــاده  ــیر ج ــه در مس ــت ک ــان اس ــتان کرم ــان در اس ــهر ماه ش
ســکنج در بیابانــی بــدون امکانــات در آلونکــی مخروبــه زندگــی 

می کننــد. 
آن چــه در نــگاه اول از دیــدن ایــن فیلــم و عکس هــا بــه 
ــئولین و  ــه مس ــت ک ــن اس ــود ای ــادر می ش ــده متب ــن بینن ذه
به خصــوص متولیــان امــر یعنــی بنیــاد شــهید از کنــار مشــکات 
ــا رد شــده اند؛  ــوان شــهید بی اعتن ــر و نات ــادر پی ــدر و م ــن پ ای
ــود  ــوم می ش ــوع معل ــن موض ــون ای ــی پیرام ــا کنکاش ــا ب ام

ــت. ــری اس ــز دیگ ــت چی حقیق
ــال  ــهریور س ــر ش ــه اواخ ــود ک ــال می ش ــا دنب ــرا از آن ج ماج
جــاری رزمایــش بســیجیان کرمــان در جــاده روســتای ســکنج 
)در 50 کیلومتــری مرکــز اســتان( برگــزار شــد و در خــال ایــن 
برنامــه دکتــر محمدرضــا پورابراهیمــی نماینــده مــردم کرمــان 
بــا حضــور در محــل ســکونت ایــن خانــواده شــهید کــه نزدیــک 
محــل رزمایــش ســکونت دارنــد، بــه پــدر شــهید قــول می دهــد 
کــه بــا همــکاری دیگــر مســئولین برایشــان در ماهــان منزلــی 
ــته و  ــور داش ــگار حض ــک خبرن ــدار ی ــن دی ــد. در ای ــه کن تهی
ــخ 97/7/7 هماهنــگ نمــوده  پــس از گذشــت دوهفتــه در تاری
ــهید  ــادر ش ــدر و م ــدار پ ــه دی ــگاران را ب ــدادی از خبرن و تع

می بــرد.
خبرنــگاران نیــز از دیــدن وضعیــت زندگــی ایــن پــدر و 
مــادر بزرگــوار کــه بــدون آب و بــرق و گاز در آن بیابــان 
زندگــی می کننــد، حیــرت زده می شــوند و ضمــن 
ــد  ــوال می کنن ــهید س ــوار ش ــدر بزرگ ــا پ ــو ب گفتگ
ــه  ــی ک ــهر و جای ــه ش ــد و ب ــا مانده ای ــرا اینج ــه چ ک
ــا  ــد و اص ــد نمی روی ــود باش ــات موج ــل امکان حداق

ــد؟ ــما می آین ــدن ش ــه دی ــئولین ب ــا مس آی
ــهید  ــرباز ش ــدر س ــی پ ــتی کهنوی ــد دش محم
غامرضــا دشــتی کهنویــی چنیــن پاســخ داد:

ــم.  ــی می کنی ــکان زندگ ــن م ــه در ای ــت ک ــال اس ــا 57 س »م
ــه فقــط ســه  ــی ک ــه ســومار در حال پســرم ســال 64 در منطق
مــاه از خدمتــش باقــی مانــده بــود، بــه شــهادت رســید و پــس 
از آن تــا هفــت ســال کســی از بنیــاد شــهید بــه مــا ســر نــزد تــا 
اینکــه خــودم بــه بنیــاد رفتــم و اعتــراض و گایــه کــردم کــه 
ــر  ــد و س ــاد می آین ــددکاران بنی ــئولین و م ــد مس ــه بع از آن ب
می زننــد و گاهــی کااهایــی می آورنــد. حتــی مدیــر کل بنیــاد 
ــا روســتای  ــد کــه در کرمــان ی ــه مــن پیشــنهاد دادن شــهید ب
ــه  ــم ب ــن گفت ــی م ــد ول ــا می کنن ــی مهی ــم منزل ــکنج برای س

ســکنج و کرمــان نمــی روم. دکتــر پورابراهیمــی گفــت در ماهــان 
ــن و  ــن س ــم در ای ــن گفت ــم، م ــاره می کن ــت اج ــی برای منزل

ــه اجــاره نشــینی نمــی روم.« ســال ب
ــدر و  ــن پ ــت زندگــی ای ــری از وضعی ــرد خّی ــام ف ــن ای در همی
ــه و  ــور در منطق ــن حض ــود و ضم ــع می ش ــهید مطل ــادر ش م
تهیــه فیلــم و عکــس در فضــای مجــازی بــا تحریــک احساســات 
مــردم، بــه جمــع آوری کمــک بــه منظــور ســاخت ســرپناه بــرای 
آن هــا بر میآیــد و کار ســاخت یــک اتــاق و ســرویس بهداشــتی 

ــاز می شــود. ــک موجــود آغ ــار آلون ــوک در کن ــا بل ب
انتشــار ایــن مطالــب در فضــای مجــازی موجــی از تخریب هــا و 
توهین هــا نســبت بــه متولیــان امــر و اظهــار نظرهــای مختلــف 
را در برمی گیــرد و خبرنــگاران را وامــی دارد کــه جهــت مطالبــه 
ــدار و  ــا وی دی ــان ب ــتان کرم ــهید اس ــاد ش ــر کل بنی از مدی
ســواات خــود را مطــرح کننــد. یکــی از شــبهاتی کــه اطرافیــان 
ــود کــه  ــن ب ــد ای ــدر و مــادر شــهید مطــرح کــرده بودن ــن پ ای
ــاد  ــوده، بنی ــش ب ــه ارت ــق ب ــن شــهید، ســرباز و متعل چــون ای

ــد. ــام نمی ده ــواده اش انج ــرای خان ــهید کاری ب ش
میان شهدای ارتش و سپاه هیچ تفاوتی نیست

ســردار محمدرضــا حســنی ســعدی در ایــن دیــدار کــه 97/7/8 
برگــزار شــد اظهــار کــرد: »ایــن شــهید عزیــز هــم ماننــد دیگــر 
ــک  ــغ ی ــه مبل ــده دارد و ماهان ــهید پرون ــاد ش ــهدا در بنی ش
ــز  ــهید واری ــدر ش ــاب پ ــه حس ــان ب ــون و 700 هزارتوم میلی
ــوان  ــر و نات ــدر پی ــون پ ــت چ ــن اس ــه ممک ــه البت ــود ک می ش
ــت  ــان در دس ــی ایش ــاب بانک ــت، کارت حس ــهر دور اس و از ش
ــهید  ــه پدرش ــت و ب ــول را برداش ــا پ ــد و آن ه ــدان باش فرزن

می دهنــد.
 ایــن پــدر شــهید بــه دامــداری مشــغول بــود و زمانــی حــدود 
ــداری  ــش را نگه ــه خــودش و فرزندان ــق ب ــفند متعل 400 گوس
می کــرد؛ ایشــان عاقــه ی شــدیدی بــه زندگــی در محــل 
ــه او  ــه ب ــار ک ــک ب ــه ی ــوری ک ــه ط ــود دارد ب ــکونت خ س
پیشــنهاد دادم بهتــر اســت بــه شــهر بیایــد تــا امکانــات بهتــری 
ــه از  ــی ک ــار داشــته باشــد، مشــت خــود را از آب قنات در اختی
ــات  ــرد و گفــت، مــن تمــام امکان ــرو بُ ــور می کــرد ف آن جــا عب

ــم. ــوض نمی کن ــوا ع ــن آب و ه ــا ای ــهر را ب ش
بــه او گفتــم زمینــی در شــهرک انقــاب روبــروی هزاردســتان 
ــعاب آب  ــه و انش ــم، پروان ــاده کردی ــما آم ــرای ش ــان ب در ماه
گرفتیــم کــه بســازیم، نپذیرفتنــد و گفتنــد مــن بــه شــهر بیایــم 
ــم  ــزرگ از ب ــس ب ــک کانک ــی ی ــس از مدت ــی روم؛ پ ــن م از بی
برایشــان آوردیــم کــه کنــار اتاقکــی کــه داشــتند، نصــب کنیــم، 

ــد. فرزندانشــان مخالفــت کردن
ــه  ــروی تکی ــادره ای روب ــوال مص ــان از ام ــم در ماه ــی ه زمین
ــه آن نشــان  ــی ب ــه تمایل ــذار شــد ک ــا واگ ــه آن ه عباســی ها ب
ــان پیشــنهاد  ــر مســئولین ماه ــا بخشــدار و دیگ ــد؛ نهایت ندادن
ــفندان  ــه گوس ــی ک ــک مرتع ــکنج نزدی ــتای س ــد در روس دادن
َچــرا دارنــد، منزلــی برایشــان ســاماندهی کنیــم. زمینــی آن جــا 
گرفتیــم بنیــاد مســکن زمیــن را شــفته کــرد، اســکلت خانــه را 
ــرد  ــام ک ــاره اع ــهید یک ب ــدر ش ــه پ ــرد ک ــی ک ــان خال برایش
مــن ســکنج نمــی روم. در حالــی کــه آن جــا عــاوه بــر امکاناتــی 
نظیــر آب و بــرق و گاز، محــل مناســبی هــم بــرای گوســفندانش 

ــد. ــا می ش مهی
ــات  ــا امکان ــز ب ــه ســازمانی مجه ــک خان ــم ی ــن گفت ــس از ای پ

ــم.  ــان می گذاری ــه در اختیارت ــم ک ــاز داری ــورد نی ــایل م و وس
گفــت نــه! مــن در خانــه مــردم ســکونت نمی کنــم. گفتــم بیــا 
ــن  ــس از ای ــن پ ــت م ــم. گف ــاره می کنی ــی را اج ــت جای برای

ــه اجــاره نشــینی نمــی روم. همــه عمــر ب
در تاریــخ 97/7/8 آقــای گروهــی معــاون بنیــاد شــهید تشــریف 
ــدر شــهید گفتنــد شــما  ــد و پ ــا آن هــا صحبــت کردن ــد ب بردن
زمیــن موجــود در ماهــان را بســازید مــا بــه آن جــا نقــل مــکان 

می کنیــم.
سرانجام راضی شدند

ــق  ــی و طب ــاز زندگ ــای ب ــود در فض ــد ب ــهید عاقمن ــدر ش پ
ــفند  ــردن گوس ــرا ب ــا َچ ــرش را ب ــته عم ــال های گذش روال س
ــه،  ــن َگل ــم در ای ــش ه ــون بچه های ــد و چ ــپری کن و دام س
گوســفندانی داشــتند، تمایــل نداشــتند کــه پدرشــان بــه شــهر 

ــد. بیای
ــخ  ــده، تاری ــی نش ــهید کوتاه ــادر ش ــدر و م ــن پ ــق ای در ح
ــا آن هــا انجــام شــده  دیدارهایــی کــه از طــرف بنیــاد شــهید ب
در پرونــده ثبــت اســت. وام مســکن، وام باعــوض و مــوارد دیگر 
کــه اعطــا شــده اســناد آن موجــود اســت، ضمــن اینکــه خیلــی 

ــع هســتند. ــی توق بزرگــوار و ب
ــد و  ــهر بیاین ــه ش ــه ب ــد ک ــت نمی دادن ــا رضای ــا اان مطلق ت
ــه  ــروز ک ــا ام ــم؛ ام ــم می میری ــهر بیایی ــه ش ــا ب ــد م می گفتن
ــه  ــد، راضــی شــده اند ک ــت کرده ان ــه و صحب ــا رفت همــکاران م

ــد. ــان بیاین ــه شــهر ماه منزلشــان ســاخته شــود و ب
کســانی هــم کــه از روی خیرخواهــی در فضــای مجــازی 
ــا  ــتند و م ــات را نداش ــن اطاع ــد، ای ــر کرده ان ــی منتش مطالب
ــزان  ــن عزی ــه ای ــوده و هســتیم ک ــل ب ــم و مای ــی نکردی کوتاه
ــات پزشــکی، رفاهــی،  ــه امکان ــه ب ــد ک ــی زندگــی کنن در محل
بهداشــتی، آب، بــرق و گاز دسترســی داشــته باشــند کــه 
ــاد  ــک بنی ــا کم ــا ب ــده اند و م ــی ش ــون راض ــبختانه اکن خوش
ــان  ــهر ماه ــکونی در ش ــزل مس ــاخت من ــال س ــکن در ح مس
ــینی  ــک نش ــرای آلون ــود ماج ــن ب ــتیم.«  و ای ــان هس برایش
ــده  ــازی منتشــر ش ــه در فضــای مج ــهیدی ک ــادر ش ــدر و م پ
و از آن جــا کــه فاقــد توضیحــات مدیــرکل بنیــاد شــهید بــوده، 
بســیار ناقــص و بــه دور از انصــاف منتشــر و موجــی از تهمــت و 

ــت. ــته اس ــال داش ــه دنب ــب ب تخری
گزارش:  از آذر همتی

گردشی واقعیت هایی پیرامون حواشی زندگی پدر و مادر شهیدی که در آلونک زندگی می کنند 
نیم ساعته 
با مسابقه 
رادیویی 

»سین جیم «

ــنایی  ــدف آش ــا ه ــان ب ــز کرم ــدای مرک ص
ــاره  ــی درب ــات عموم ــا اطاع ــان ب مخاطب
ــابقه  ــان مس ــتان کرم ــران و اس ــان، ای جه

ــت. ــرده اس ــی ک ــم را طراح ــین جی س
ایــن مســابقه رادیویــی در روزهــای شــنبه، 
ــده  ــورت زن ــه ص ــنبه ب ــنبه و چهارش دوش
ــدت 30  ــه م ــان ب ــی کرم ــبکه رادیوی از ش

ــی شــود. ــه  پخــش م دقیق
ســین جیــم بــه صــورت تلفنــی و بــا 
ــران و  ــان، ای ــاره جه ــئوااتی درب ــرح س ط
 اســتان کرمــان )در زمینــه گردشــگری، 
اماکــن  کرمانــی،  هــای  المثــل  ضــرب 
تاریخــی و مذهبــی و اطاعــات عمومــی( بــا 
 دو شــرکت کننــده بــه صــورت مجــزا تهیــه 
ــا  ــاز ت ــترین امتی ــه بیش ــه ب ــود ک ــی ش م
ســقف 20 برنــده اعــام و بــه او جایــزه ای 

ــی شــود. ــدا م اه
شــایان ذکــر اســت ایــن مســابقه رادیویــی 
ــان   ــدای کرم ــاعت 17:30 از ص ــا س عصره
تقدیــم عاقــه منــدان برنامــه هــای مســابقه 

و ســرگرمی مــی شــود.
عوامــل تهیــه ایــن برنامــه عبارتنــد از 
ــم  ــرکار خان ــده: س ــه  کنن ــنده و تهی نویس
ــر،  ــتانی ف ــا گلس ــردار: رض ــرزاده صداب می
ــنی  ــری، حس ــن ح ــدی، امی ــین احم حس
ســعدی، سیدحســین گلســتانی گوینــدگان 

: وحیــد یوســف زاده، آرزو لطفــی.
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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 ۱۵۰ فرزند مددجوی کرمانی 
در شرکت رینگ پارس 

هفته نامه فرهنگی، سیاسی، خبری                                                                     

ƴɧƳई

هفته نامه هفتواد
صاحب امتیاز و مدیرمسئول: 
محمد حسنی سعدی
گستره توزیع: استان کرمان
نشانی: کرمان، چهارراه شهید باهنر، جنب اداره معاونت 
ترافیک و حمل و نقل شهرداری کرمان
مجتمع میاد نور، طبقه دوم واحد 305
تلفن: 32253815- 034
نمابر: 32253856- 034، همراه: 09131978997

. آدرس ایمیل: 
آدرس سایت هفتواد کرمان

 . .  
پیش چاپ و چاپخانه: مهدوی کرمان 

برخی از نمایندگی های فروش نشریه هفتواد در استان کرمان
* شهرستان کوهبنان: حمیدرضا اکبری 09138353191

* جیرفت:  محمدی ـ آدرس بلوار امام خمینی ـ خیابان امداد- جنب فضای سبز)آبی گرافیک( 09131491068
 * راور: حسن هدایت ـ  آدرس بلوار غربی کتاب فروشی پژوهش 33724126- 09136196720

 * سیرجان: حمداه گویینی ـ آدرس ـ خیابان امام کتاب فروشی حافظ میدان گیتی 90  42259404-  09137694267
 * شهر بابک: شعبانی ـ خیابان امام روبروی بانک ملت، کتاب دانشجو  09132900496

 * بافت: حبیبی ـ چهارراه سینما روبروی آتش نشانی جنب اداره مخابرات)باجه مطبوعات رسالت(
 * رفسنجان: محمد فارسی ـ میدان ابراهیم کتاب فروشی و مطبوعات فارسی 34263366 ـ09135004171
*  رفسنجان:  محمد حسین مصلح الدینی ـ خیابان معلم مطبوعات مسلم 34264445 ـ  09137659767

* منوجان:  حسن حیدری ـ کتابفروشی و لوازم تحریراندیشه  43302535 ـ  09131498554
*کهنوج ـآقای گلشنی ـ خیابان امام کتابفروشی کلشنی روبروی پاساژ آزادی 09387250031

* بردسیر- مرتضی خاکساری ـ آدرس خیابان امام، کتابفروشی دانش 33522560 ـ  09131423742 
* قلعه گنج: ادیب حیدری 09132482630                                    * نمایندگی زرند: ابراهیمی 09131426385                       

* نمایندگی بم:  آقای یعقوبی 09139948179                                * نمایندگی شهرستان رابر: تاج الدینی 09133470242

سال ششمـ  شماره 199ـ  شنبه  27 آبان  1396 ـ  29 صفر 1439ـ   18 نوامبر 2017 ـ  4  صفحهـ  500 تومان

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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نگاه نگران نسل های آینده را با مصرف بهینه آب
 به آرامش تبدبل کنیم

روابط عمومی شرکت آب وفاضاب روستایی استان کرمان

زنـگ عاطفه هـا یازدهـم مهرمـاه بـا حضـور مدیـرکل کمیتـه امداد 
سـالمی  شـهید  مدرسـه  در  نمادیـن  به صـورت  کرمـان  اسـتان 
رودبـار جنـوب نواختـه شـد، ایـن مراسـم کـه بـا حضور سرپرسـت 
رودبـار  فرمانـدار  و  امام جمعـه  کرمـان،  اسـتان  آموزش وپـرورش 

جنـوب و جمعـی از مسـئوان برگـزار شـد.
کرمـان  اسـتان  امـداد  کمیتـه  مدیـرکل  صادقـی  یحیـی  دکتـر 
برگـزاری مراسـم جشـن عاطفه هـا را فرصتـی بـرای تقویـت حـس 
نوع دوسـتی و نیکـوکاری در بیـن دانـش آمـوزان دانسـت و گفـت: 
تمـام تـاش کمیتـه امـداد بـر این اسـت که هیـچ دانش آمـوزی از 

تحصیـل بازنمانـد و با شـروع سـال تحصیل دانش آمـوزان محروم و 
نیازمنـد نیز بتوانند بانشـاط و شـادی سـال تحصیلی را آغـاز کنند.

وی دیـدار بـا مددجویـان تحـت حمایـت و دلجویی از آن هـا را یک 
اصـل در کمیتـه امـداد اسـتان کرمان دانسـت و افـزود: تمام تاش 
مـا بـر ایـن اسـت کـه مسـائل و مشـکات محرومـان به خصـوص 

مـردم سـاکن در مناطـق محـروم را برطـرف کنیم.
دکتـر صادقـی در ادامـه توانمندسـازی خانوارهای تحـت حمایت و 
ایجـاد یـک درآمد پایـدار بـرای آن ها را یکـی از دیدگاه هـای اصلی 
کمیتـه امـداد دانسـت و بیـان کـرد: هفت هزار و 800 شـغل سـال 

گذشـته توسـط کمیته امداد اسـتان کرمان ایجادشـده اسـت که بر 
اسـاس راسـتی آزمایی صـورت گرفته توسـط دسـتگاه های مربوطه 
90 درصـد این مشـاغل اصالـت داشـته اند و این موفقیت به واسـطه 

تعامـل و همراهـی همـه دسـتگاه های زیـر ربط بوده اسـت.
خانوارهـای  توانمندسـازی  و  اشـتغال  به منظـور  داد:  ادامـه  وی 
تحـت حمایـت بـه دنبـال ایجاد دو هـزار نیـروگاه خورشـیدی برای 

مددجویـان تحـت حمایـت ایـن اسـتان هسـتیم.
مدیـرکل کمیتـه امـداد اسـتان کرمـان بیـان کـرد: تقویـت بنیـه 
امـر تحصیـل  بـه  و کمـک   فرهنگـی خانوارهـای تحـت حمایـت 
دانـش آمـوزان نیازمنـد یکـی دیگـر از برنامه هـای مهـم ایـن نهـاد 

اسـت کـه به صـورت ویـژه بـه آن توجـه می شـود.
وی بـه موفقیـت تحصیلـی دانـش آمـوزان نیازمنـد و محـروم تحت 
ادامـه داد:  امـداد اسـتان کرمـان اشـاره کـرد و  حمایـت کمیتـه 
بسـیاری از دانـش آموزان تحت حمایت این نهاد در شـرایط بسـیار 
سـخت تحصیل کـرده و توانسـته اند در مراکـز علمی خوب کشـور و 

در رشـته پزشـکی پذیرفته شـوند.
مدیـرکل کمیتـه امداد اسـتان کرمان تأکیـد کرد: بـه دلیل اهمیت 
خدمات رسـانی در مناطـق محـروم بـا هماهنگـی آموزش وپـرورش 
مراسـم نمادین جشـن عاطفه ها امسـال در مدرسـه شـهید سـالمی 

رودبـار جنوب نواخته شـد.

هم زمان با سراسر کشور؛

زنگ عاطفه ها در پنج هزار مدرسه استان کرمان به صدا درآمد

فضــای مجــازی تیغــی دولبــه اســت کــه هــم می توانــد 
مشــکات و معضــات جامعــه را جراحــی کــرده و درمــان 
ــن زده،  ــکات دام ــه مش ــد ب ــم می توان ــی ه ــد و از طرف نمای
ــه  ــاب را در فضــای جامع ــد و الته ــوه ده ــه جل ــق را وارون حقای

ــد. ــدید نمای تش
ــت و فضــای  ــمند و اینترن ــن هوش ــتفاده از تلف ــا اس ــن روزه ای
مجــازی و پیام رســان های متعــدد، هــم در روشــنگری و آگاهــی 

بخشــی آحــاد ملــت موثرنــد و هــم در کتمــان واقعیت هــا.
و البتــه گاهــی افــرادی ناخــودآگاه و شــاید بــه دلیــل اطاعــات 
ــرف  ــه برط ــد ک ــاد می کنن ــبهاتی ایج ــا ش ــن فض ــص در ای ناق

کــردن آن بــه قــول معــروف، کار حضــرت فیــل اســت.
ــار  ــد، انتش ــر ش ــه مختص ــن مقدم ــتن ای ــه ی نوش ــه بهان آن چ
ــع  ــهیدی از تواب ــر ش ــادر پی ــدر و م ــی از پ ــم و عکس های فیل
ــاده  ــیر ج ــه در مس ــت ک ــان اس ــتان کرم ــان در اس ــهر ماه ش
ســکنج در بیابانــی بــدون امکانــات در آلونکــی مخروبــه زندگــی 

می کننــد. 
آن چــه در نــگاه اول از دیــدن ایــن فیلــم و عکس هــا بــه 
ــئولین و  ــه مس ــت ک ــن اس ــود ای ــادر می ش ــده متب ــن بینن ذه
به خصــوص متولیــان امــر یعنــی بنیــاد شــهید از کنــار مشــکات 
ــا رد شــده اند؛  ــوان شــهید بی اعتن ــر و نات ــادر پی ــدر و م ــن پ ای
ــود  ــوم می ش ــوع معل ــن موض ــون ای ــی پیرام ــا کنکاش ــا ب ام

ــت. ــری اس ــز دیگ ــت چی حقیق
ــال  ــهریور س ــر ش ــه اواخ ــود ک ــال می ش ــا دنب ــرا از آن ج ماج
جــاری رزمایــش بســیجیان کرمــان در جــاده روســتای ســکنج 
)در 50 کیلومتــری مرکــز اســتان( برگــزار شــد و در خــال ایــن 
برنامــه دکتــر محمدرضــا پورابراهیمــی نماینــده مــردم کرمــان 
بــا حضــور در محــل ســکونت ایــن خانــواده شــهید کــه نزدیــک 
محــل رزمایــش ســکونت دارنــد، بــه پــدر شــهید قــول می دهــد 
کــه بــا همــکاری دیگــر مســئولین برایشــان در ماهــان منزلــی 
ــته و  ــور داش ــگار حض ــک خبرن ــدار ی ــن دی ــد. در ای ــه کن تهی
ــخ 97/7/7 هماهنــگ نمــوده  پــس از گذشــت دوهفتــه در تاری
ــهید  ــادر ش ــدر و م ــدار پ ــه دی ــگاران را ب ــدادی از خبرن و تع

می بــرد.
خبرنــگاران نیــز از دیــدن وضعیــت زندگــی ایــن پــدر و 
مــادر بزرگــوار کــه بــدون آب و بــرق و گاز در آن بیابــان 
زندگــی می کننــد، حیــرت زده می شــوند و ضمــن 
ــد  ــوال می کنن ــهید س ــوار ش ــدر بزرگ ــا پ ــو ب گفتگ
ــه  ــی ک ــهر و جای ــه ش ــد و ب ــا مانده ای ــرا اینج ــه چ ک
ــا  ــد و اص ــد نمی روی ــود باش ــات موج ــل امکان حداق

ــد؟ ــما می آین ــدن ش ــه دی ــئولین ب ــا مس آی
ــهید  ــرباز ش ــدر س ــی پ ــتی کهنوی ــد دش محم
غامرضــا دشــتی کهنویــی چنیــن پاســخ داد:

ــم.  ــی می کنی ــکان زندگ ــن م ــه در ای ــت ک ــال اس ــا 57 س »م
ــه فقــط ســه  ــی ک ــه ســومار در حال پســرم ســال 64 در منطق
مــاه از خدمتــش باقــی مانــده بــود، بــه شــهادت رســید و پــس 
از آن تــا هفــت ســال کســی از بنیــاد شــهید بــه مــا ســر نــزد تــا 
اینکــه خــودم بــه بنیــاد رفتــم و اعتــراض و گایــه کــردم کــه 
ــر  ــد و س ــاد می آین ــددکاران بنی ــئولین و م ــد مس ــه بع از آن ب
می زننــد و گاهــی کااهایــی می آورنــد. حتــی مدیــر کل بنیــاد 
ــا روســتای  ــد کــه در کرمــان ی ــه مــن پیشــنهاد دادن شــهید ب
ــه  ــم ب ــن گفت ــی م ــد ول ــا می کنن ــی مهی ــم منزل ــکنج برای س

ســکنج و کرمــان نمــی روم. دکتــر پورابراهیمــی گفــت در ماهــان 
ــن و  ــن س ــم در ای ــن گفت ــم، م ــاره می کن ــت اج ــی برای منزل

ــه اجــاره نشــینی نمــی روم.« ســال ب
ــدر و  ــن پ ــری از وضعیــت زندگــی ای ــرد خّی ــام ف ــن ای در همی
ــه و  ــور در منطق ــن حض ــود و ضم ــع می ش ــهید مطل ــادر ش م
تهیــه فیلــم و عکــس در فضــای مجــازی بــا تحریــک احساســات 
مــردم، بــه جمــع آوری کمــک بــه منظــور ســاخت ســرپناه بــرای 
آن هــا بر میآیــد و کار ســاخت یــک اتــاق و ســرویس بهداشــتی 

ــاز می شــود. ــک موجــود آغ ــار آلون ــوک در کن ــا بل ب
انتشــار ایــن مطالــب در فضــای مجــازی موجــی از تخریب هــا و 
توهین هــا نســبت بــه متولیــان امــر و اظهــار نظرهــای مختلــف 
را در برمی گیــرد و خبرنــگاران را وامــی دارد کــه جهــت مطالبــه 
ــدار و  ــا وی دی ــان ب ــتان کرم ــهید اس ــاد ش ــر کل بنی از مدی
ســواات خــود را مطــرح کننــد. یکــی از شــبهاتی کــه اطرافیــان 
ــود کــه  ــن ب ــد ای ــدر و مــادر شــهید مطــرح کــرده بودن ــن پ ای
ــاد  ــوده، بنی ــش ب ــه ارت ــق ب ــن شــهید، ســرباز و متعل چــون ای

ــد. ــام نمی ده ــواده اش انج ــرای خان ــهید کاری ب ش
میان شهدای ارتش و سپاه هیچ تفاوتی نیست

ســردار محمدرضــا حســنی ســعدی در ایــن دیــدار کــه 97/7/8 
برگــزار شــد اظهــار کــرد: »ایــن شــهید عزیــز هــم ماننــد دیگــر 
ــک  ــغ ی ــه مبل ــده دارد و ماهان ــهید پرون ــاد ش ــهدا در بنی ش
ــز  ــهید واری ــدر ش ــاب پ ــه حس ــان ب ــون و 700 هزارتوم میلی
ــوان  ــر و نات ــدر پی ــون پ ــت چ ــن اس ــه ممک ــه البت ــود ک می ش
ــت  ــان در دس ــی ایش ــاب بانک ــت، کارت حس ــهر دور اس و از ش
ــهید  ــه پدرش ــت و ب ــول را برداش ــا پ ــد و آن ه ــدان باش فرزن

می دهنــد.
 ایــن پــدر شــهید بــه دامــداری مشــغول بــود و زمانــی حــدود 
ــداری  ــش را نگه ــه خــودش و فرزندان ــق ب ــفند متعل 400 گوس
می کــرد؛ ایشــان عاقــه ی شــدیدی بــه زندگــی در محــل 
ــه او  ــه ب ــار ک ــک ب ــه ی ــوری ک ــه ط ــود دارد ب ــکونت خ س
پیشــنهاد دادم بهتــر اســت بــه شــهر بیایــد تــا امکانــات بهتــری 
ــه از  ــی ک ــار داشــته باشــد، مشــت خــود را از آب قنات در اختی
ــات  ــرد و گفــت، مــن تمــام امکان ــرو بُ ــور می کــرد ف آن جــا عب

ــم. ــوض نمی کن ــوا ع ــن آب و ه ــا ای ــهر را ب ش
بــه او گفتــم زمینــی در شــهرک انقــاب روبــروی هزاردســتان 
ــعاب آب  ــه و انش ــم، پروان ــاده کردی ــما آم ــرای ش ــان ب در ماه
گرفتیــم کــه بســازیم، نپذیرفتنــد و گفتنــد مــن بــه شــهر بیایــم 
ــم  ــزرگ از ب ــس ب ــک کانک ــی ی ــس از مدت ــی روم؛ پ ــن م از بی
برایشــان آوردیــم کــه کنــار اتاقکــی کــه داشــتند، نصــب کنیــم، 

ــد. فرزندانشــان مخالفــت کردن
ــه  ــروی تکی ــادره ای روب ــوال مص ــان از ام ــم در ماه ــی ه زمین
ــه آن نشــان  ــی ب ــه تمایل ــذار شــد ک ــا واگ ــه آن ه عباســی ها ب
ــان پیشــنهاد  ــر مســئولین ماه ــا بخشــدار و دیگ ــد؛ نهایت ندادن
ــفندان  ــه گوس ــی ک ــک مرتع ــکنج نزدی ــتای س ــد در روس دادن
َچــرا دارنــد، منزلــی برایشــان ســاماندهی کنیــم. زمینــی آن جــا 
گرفتیــم بنیــاد مســکن زمیــن را شــفته کــرد، اســکلت خانــه را 
ــرد  ــام ک ــاره اع ــهید یک ب ــدر ش ــه پ ــرد ک ــی ک ــان خال برایش
مــن ســکنج نمــی روم. در حالــی کــه آن جــا عــاوه بــر امکاناتــی 
نظیــر آب و بــرق و گاز، محــل مناســبی هــم بــرای گوســفندانش 

ــد. ــا می ش مهی
ــات  ــا امکان ــز ب ــه ســازمانی مجه ــک خان ــم ی ــن گفت ــس از ای پ

ــم.  ــان می گذاری ــه در اختیارت ــم ک ــاز داری ــورد نی ــایل م و وس
گفــت نــه! مــن در خانــه مــردم ســکونت نمی کنــم. گفتــم بیــا 
ــن  ــس از ای ــن پ ــت م ــم. گف ــاره می کنی ــی را اج ــت جای برای

ــه اجــاره نشــینی نمــی روم. همــه عمــر ب
در تاریــخ 97/7/8 آقــای گروهــی معــاون بنیــاد شــهید تشــریف 
ــدر شــهید گفتنــد شــما  ــد و پ ــا آن هــا صحبــت کردن ــد ب بردن
زمیــن موجــود در ماهــان را بســازید مــا بــه آن جــا نقــل مــکان 

می کنیــم.
سرانجام راضی شدند

ــق  ــی و طب ــاز زندگ ــای ب ــود در فض ــد ب ــهید عاقمن ــدر ش پ
ــفند  ــردن گوس ــرا ب ــا َچ ــرش را ب ــته عم ــال های گذش روال س
ــه،  ــن َگل ــم در ای ــش ه ــون بچه های ــد و چ ــپری کن و دام س
گوســفندانی داشــتند، تمایــل نداشــتند کــه پدرشــان بــه شــهر 

ــد. بیای
ــخ  ــده، تاری ــی نش ــهید کوتاه ــادر ش ــدر و م ــن پ ــق ای در ح
ــا آن هــا انجــام شــده  دیدارهایــی کــه از طــرف بنیــاد شــهید ب
در پرونــده ثبــت اســت. وام مســکن، وام باعــوض و مــوارد دیگر 
کــه اعطــا شــده اســناد آن موجــود اســت، ضمــن اینکــه خیلــی 

ــع هســتند. ــی توق بزرگــوار و ب
ــد و  ــهر بیاین ــه ش ــه ب ــد ک ــت نمی دادن ــا رضای ــا اان مطلق ت
ــه  ــروز ک ــا ام ــم؛ ام ــم می میری ــهر بیایی ــه ش ــا ب ــد م می گفتن
ــه  ــد، راضــی شــده اند ک ــت کرده ان ــه و صحب ــا رفت همــکاران م

ــد. ــان بیاین ــه شــهر ماه منزلشــان ســاخته شــود و ب
کســانی هــم کــه از روی خیرخواهــی در فضــای مجــازی 
ــا  ــتند و م ــات را نداش ــن اطاع ــد، ای ــر کرده ان ــی منتش مطالب
ــزان  ــن عزی ــه ای ــوده و هســتیم ک ــل ب ــم و مای ــی نکردی کوتاه
ــات پزشــکی، رفاهــی،  ــه امکان ــه ب ــد ک ــی زندگــی کنن در محل
بهداشــتی، آب، بــرق و گاز دسترســی داشــته باشــند کــه 
ــاد  ــک بنی ــا کم ــا ب ــده اند و م ــی ش ــون راض ــبختانه اکن خوش
ــان  ــهر ماه ــکونی در ش ــزل مس ــاخت من ــال س ــکن در ح مس
ــینی  ــک نش ــرای آلون ــود ماج ــن ب ــتیم.«  و ای ــان هس برایش
ــده  ــازی منتشــر ش ــه در فضــای مج ــهیدی ک ــادر ش ــدر و م پ
و از آن جــا کــه فاقــد توضیحــات مدیــرکل بنیــاد شــهید بــوده، 
بســیار ناقــص و بــه دور از انصــاف منتشــر و موجــی از تهمــت و 

ــت. ــته اس ــال داش ــه دنب ــب ب تخری
گزارش:  از آذر همتی

گردشی واقعیت هایی پیرامون حواشی زندگی پدر و مادر شهیدی که در آلونک زندگی می کنند 
نیم ساعته 
با مسابقه 
رادیویی 

»سین جیم «

ــنایی  ــدف آش ــا ه ــان ب ــز کرم ــدای مرک ص
ــاره  ــی درب ــات عموم ــا اطاع ــان ب مخاطب
ــابقه  ــان مس ــتان کرم ــران و اس ــان، ای جه

ــت. ــرده اس ــی ک ــم را طراح ــین جی س
ایــن مســابقه رادیویــی در روزهــای شــنبه، 
ــده  ــورت زن ــه ص ــنبه ب ــنبه و چهارش دوش
ــدت 30  ــه م ــان ب ــی کرم ــبکه رادیوی از ش

ــی شــود. ــه  پخــش م دقیق
ســین جیــم بــه صــورت تلفنــی و بــا 
ــران و  ــان، ای ــاره جه ــئوااتی درب ــرح س ط
 اســتان کرمــان )در زمینــه گردشــگری، 
اماکــن  کرمانــی،  هــای  المثــل  ضــرب 
تاریخــی و مذهبــی و اطاعــات عمومــی( بــا 
 دو شــرکت کننــده بــه صــورت مجــزا تهیــه 
ــا  ــاز ت ــترین امتی ــه بیش ــه ب ــود ک ــی ش م
ســقف 20 برنــده اعــام و بــه او جایــزه ای 

ــی شــود. ــدا م اه
شــایان ذکــر اســت ایــن مســابقه رادیویــی 
ــان   ــدای کرم ــاعت 17:30 از ص ــا س عصره
تقدیــم عاقــه منــدان برنامــه هــای مســابقه 

و ســرگرمی مــی شــود.
عوامــل تهیــه ایــن برنامــه عبارتنــد از 
ــم  ــرکار خان ــده: س ــه  کنن ــنده و تهی نویس
ــر،  ــتانی ف ــا گلس ــردار: رض ــرزاده صداب می
ــنی  ــری، حس ــن ح ــدی، امی ــین احم حس
ســعدی، سیدحســین گلســتانی گوینــدگان 

: وحیــد یوســف زاده، آرزو لطفــی.

عنـوان  بـه  بیمـه  از  کرمـان  اسـتاندار 
صنعتـی تاثیرگـذار در حـوزه اقتصـاد 
مسـتقیم  غیـر  و  مسـتقیم  اشـتغال  و 
ریـزی  برنامـه  بـا  گفـت:  و  کـرد  یـاد 
هـای مشـترک بیـن بیمـه و اسـتانداری 
کرمـان مـی تـوان کارهـای بزرگـی را 

آغـاز کـرد.
به گـزارش روابـط عمومی اسـتانداری 
کرمـان، دکتـر محمـد جـواد فدائـی در 
دیـدار بـا مدیـران بیمـه اسـتان کرمـان 
افـزود: در حـوزه بیمه کارهـای بزرگی 
را مـی تـوان انجام داد اما عقب هسـتیم 

و بایـد بـا ایـده هـای جدیـد در این راسـتا اقـدام کرد.
وی اظهارداشـت: بـا توسـعه فرهنـگ بیمـه، زمینـه جبران 
خسـارت هـای وارده پـس از بروز حوادث بـه افراد فراهم 
شـده و از مراجعـات مردمـی پـس از حـوادث به دسـتگاه 

هـای دولتی کاسـته می شـود.
مدیرعامـل نمایندگـی بیمـه ایـران در اسـتان کرمـان نیـز 
گفـت: دو دهـم درصـد درصد حـق بیمـه تولیـدی در دنیا 
متعلـق بـه کشـور ماسـت کـه کمتـر از 10 میلیـارد دار 
اسـت و سـهم اسـتان کرمـان از ایـن عدد 3 درصد اسـت.

عمادآبـادی افزود: 32 شـرکت بیمه در کشـور فعالیت می 
کننـد کـه به جز تعدادی کـه در مناطق آزاد هسـتند و بیمه 

زندگـی، مابقی آنها در اسـتان کرمان شـعبه دارند.

عمادآبـادی تصریح کـرد: 41 هزار دفتـر نمایندگی فروش 
بیمـه در کشـور وجـود دارد کـه از ایـن تعداد یـک هزار و 
12 دفتـر مربـوط بـه اسـتان کرمـان اسـت و نزدیـک به 5 
هـزار نفـر در صنعـت بیمه اسـتان کرمان مشـغول به کار 

. هستند
از  ایـران  بیمـه  درصـدی   42 سـهم  بـه  اشـاره  بـا  وی 
شـرکت هـای بیمـه اسـتان کرمـان بیـان کـرد: یـک سـوم 
کرمـان شـهر  بـه  مربـوط  اسـتان  تولیـدی  بیمـه   حـق 

اسـت، سـیرجان 17 درصد، جنوب 15 درصد، رفسنجان، 
انـار و شـهربابک 14 درصـد، شـرق اسـتان 8 درصـد و 
راور، کوهبنـان و زرنـد 4 رصـد سـهم بـازار اسـتان را 

دارند.

استاندار کرمان در دیدار با مدیران بیمه مطرح کرد:

نقش بیمه در توسعه اقتصاد و اشتغال افزایش یابد

بـه گـزارش روابـط عمومی شـرکت توزیـع نیروی برق شـمال اسـتان 
کرمـان ، مهنـدس محمـود شـهبا در گفتگـوی اختصاصـی بـا روابـط 
عمومـی بـه تمهیدات صـورت گرفته بـرای ارتقای خدمات مشـترکین 
اشـاره کـردو مهمتریـن مولفـه ارزیابـی یک سـازمان را رضایـت ارباب 

تکریـم  منظـور  بـه  گفـت:  و  دانسـت  رجـوع 
و  منـدی  رضایـت  افزایـش  و  رجـوع  اربـاب 
کاهـش مراجعـات حضـوری در بخـش خدمات 
مشـترکین در راسـتای سند چشـم انداز1404 
الکترونیـک بصـورت  فعالیـت خدمـات دولـت 
کرمـان  اسـتان   مرکـز  سـطح  در  کاربـردی 

ایجادشـده اسـت.
مهنـدس شـهبا بـا بیـان اینکـه ایـن شـرکت 
الکترونیـک  پیـاده سـازی دولـت  توانسـته در 
و ارائـه خدمـات غیـر حضـوری بـه مشـترکین 
در سـطح کشـور پیشـگام  باشـد اظهارداشـت: 
زمینـه بـرای انجـام برنامه هـای کان شـرکت 
الکترونیـک  خدمـات  پیاده سـازی  زمینـه  در 
در امورهـا در جهـت انجـام بخشـی از تکالیـف 
و  الکترونیـک  دولـت  حـوزه  در  بـرق  صنعـت 
هوشمندسـازی فراهـم شـده اسـت و بـه زودی 
اسـتان  شـمال  کل  در  وتعامـل  گرایـی  باهـم 
خدمـات الکترونیـک جامـع مشـترکین فراگیر 
خواهدشـد. وی بهترین راه توسـعه و گسـترش 
خدمـات الکترونیک در صنعت برق را مشـارکت 
و کار جمعـی دانسـت و گفـت: انتظـار مـی رود همه همـکاران دراین 
عرصـه فعـال شـده و کمـک نماینـد تـا بتوانیـم اسـتفاده از ظرفیت و 
تـوان  نیـروی انسـانی موجـود  بـا بهره گیـری از خرد جمعـی این بار 

عظیـم مسـئولیت را بـه نحـو احسـن بـه مقصـد برسـانیم . 

مدیرعامل شـرکت توزیع نیروی برق شـمال اسـتان کرمان ، با اشـاره 
بـه  نصـب نـرم افزار قرائـت ووصول مطالبات هوشـمند تحت سیسـتم 
عامـل اندرویـد ، قرائـت کنتورهـای مناطـق ویایـی بـا نصـب پـروب 
سـیم باند ، سیسـتم فرآیندی ومکانیزه پذیرش تقاضای انشـعاب ، راه 
انـدازی نـرم افـزار مدیریـت پلمپ بـا هـدف رعایت حقوق شـهروندی 

و تکریـم مشـترکین گفت: 
درراسـتای کاهـش مراجعـات حضـوری مـردم از تیرماه سـال جاری با 
هماهنگی اسـتانداری کرمان 24 خدمت کددار شـامل تسـویه حساب، 
اصـاح نـام ، تغییـر نـام ، آزمایش کنتـور ، افزایش آمپراژ، درخواسـت 
کاهـش آمپـر، وصـل مجددانشـعاب  ،  تسـویه بدهی ، تغییـر تعرفه یا 
گزینـه تعرفـه ، صدورقبض المثنی ،  بررسـی صورت حسـاب ، سـوابق 
مصـارف وصورت حسـاب ، سـوابق پرداخت، درخواسـت انصـراف قبل 
از برقـراری انشـعاب ، تغییـر مکان داخلی ، جمع آوری موقت انشـعاب 
، جمـع آوری دائـم انشـعاب ، اصـاح اطاعـات ، اصـاح سـرویس 
انشـعاب ، قطـع موقـت انشـعاب ، نصـب مجـدد  انشـعاب ، تفکیـک 
یـا ادغـام انشـعاب ، فـروش انشـعاب و واگـذاری برق موقـت را پس از 
پایـش وتجزیـه وتحلیـل ونحـوه وروش انجـام خدمت وفراهـم نمودن 
زیرسـاخت هـا وبسـترهای ازم همـراه بـا آموزش مسـتمر مسـئولین 
واپراتورهـای دفاتـر پیشـخوان دولـت وخدمات عمومی درسـطح حوزه 

عملیاتـی بـه این دفاتـر دردومرحلـه واگذار گردیده اسـت. 
وی بـا بیـان ایـن مطلب که حـدود 35 دفتر پیشـخوان طـرف قرارداد 
شـرکت توزیع نیروی برق شـمال اسـتان آمـاده ارایه خدمـت به مردم 
هسـتند، تصریـح کـرد: برخـی از ایـن خدمـات در سـاعات بعدازظهـر 
نیـز در دفاتـر پیشـخوان بـه مـردم ارایـه می شـود، ضمـن آنکـه بـا 

آموزش هـای ازمـی کـه بـه دفاتـر پیشـخوان دولـت داده ایـم کیفیت 
ارایـه خدمـت بـه مـردم کاهش پیـدا نخواهـد کرد.

وی افـزود: بـه منظور سـهولت در ارائه خدمات به مشـترکین سیسـتم 
فرآینـدی و مکانیـزه پذیـرش تقاضای انشـعاب بـه صـورت پایلوت در 
شهرسـتان زرند راه اندازی شـده و در آینده نزدیک در سـطح شـمال 

اجرا خواهدشد.  اسـتان 
شـمهندس شـهبا همچنیـن از طراحـی و بارگـذاری  نـرم افـزار جامع 
خدمـات مشـترکین  بـا قابلیت نصب برروی گوشـی هـای تلفن همراه 
خبردادوگفـت: درایـن نـرم افـزار مشـترکین  مـی توانند بـا واردکردن 
شناسـه قبـض از سـوابق پرداخـت ، محاسـبه بهـای بـرق مصرفـی ، 
اطاعـات انشـعاب ، سـوابق مصـرف مطلـع شـده و قبـض المثنی نیز 

نمایند.  دریافـت 
 ، کرمـان  اسـتان  شـمال  بـرق  نیـروی  توزیـع  شـرکت  مدیرعامـل 
همچنیـن از برنامـه ریـزی وآغـاز تهیـه نـرم افـزار مبتنـی بـر تلفـن 
هوشـمند تحـت عنوان سیسـتم کاهش پیـک مصرف خبـردادو گفت: 
ایـن نـرم افـزار براسـاس شـرایط دینامیک بـار شـبکه با مدیریـت بار 
سـمت مصـرف کننـده بـه صـورت دوسـویه ارتبـاط بـا مشـترکین را 

مقـدور خواهدسـاخت.
مهندس شـهبا   از نصب کنتورهای هوشـمند طرح فهام در انشـعابات 
دیمانـدی و چـاه هـای کشـاورزی خبردادوگفـت: بـا هـدف کنتـرل و 
برنامـه ریـزی کنتور ووضعیت مصرف مشـترک از طریـق ارتباط از راه 
دور طـرح فهـام در کلیه اشـتراک های کشـاورزی نصب شـده اسـت. 

وی در پایـان از همراهـی و مشـارکت مشـترکین در مدیریـت مصـرف 
بـرق و کاهش پیـک بـار تشـکروقدردانی نمود.

مدیرعامل شرکت توزیع برق شمال استان کرمان:
رعایت حقوق شهروندی ، تکریم ارباب رجوع  

و افزایش رضایت مندی مشترکین با کاهش مراجعات حضوری

از  نمایشـگاهی  کرمـان  اسـتان  نابینایـان  انجمـن  همـت  بـه 
نگارخانـه  سـالن  در  کرمانـی  روشـندان  هـای  توانمنـدی 
فرهنگسـرای کوثـر برگـزار شـد، ایـن نمایشـگاه بـه مـدت چهار 

گردیـد. برگـزار  روز 
 بـه گفتـه مریـم سـپیدگر زاده یکـی از برگـزار کننـدگان ایـن 
نمایشـگاه ، اختتامیـه نمایشـگاه توأم بـا برگزاری جشـنی به نام 

امیـد و انگیـزه خواهـد بود .
وی هـدف از برگـزاری ایـن نمایشـگاه را آشـنایی بیشـتر مـردم 
بـا توانمنـدی هـا و حمایت اقشـار مختلـف از نابینایان دانسـت .

دکتـر جهـان داری نائـب رئیـس انجمـن نابینایـان اسـتان کـه 
خـود نیـز از نابینایـان بـه شـمار مـی رود  و در حـال حاضـر 
یکی از اسـاتید برجسـته دانشـگاه شـهید باهنر کرمان می باشـد 
ضمن تشـریح اهـداف برگزاری این نمایشـگاه یادآور شـد: بزرگ 
تریـن هـدف ایـن نمایشـگاه برقراری ارتبـاط بین افـراد معلول و 
سـایر اقشـار جامعـه می باشـد و از همه مهمتر ایجـاد خودباوری 

و تقویـت توانمنـدی های آن هاسـت.
وی تاکیـد کـرد: معلولیـت فقـط یـک محدودیت هایـی را ایجاد 
مـی کنـد و فـرد را از حیـز انتفـاع سـاقط نمـی کنـد ولـی بـا 
کنـدوکاوی عمیـق در مـی یابیـم در رشـته های مختلـف هنری 
از جملـه سـفالکاری، قالـی بافـی ، بافندگـی ، تهیـه بسـیاری از 
مـواد غذایـی مثـل ترشـیجات، انـواع عرقیجـات نشـان دهنـده 

توانمنـدی ایـن عزیـزان اسـت .
وی اظهـار امیـدواری کـرد: توانمنـدی دیگـر اقشـار معلـول در 
زمینـه هـای مختلـف به نمایش گذاشـته شـود تا زمینـه پویایی 

بیشـتری ایجـاد گردد.
دکتـر جهـان داری حضـور خـود در جمـع مدرسـین دانشـگاه 
شـهید باهنـر را بـه عنـوان یـک معلـول ایجـاد انگیزه بیشـتر در 
جوانان و دانشـجویان دانسـت و یاد آور شـد: در طی سـی سـالی 
کـه در دانشـگاه شـهید باهنـر تدریـس مـی کنـم همیشـه ایـن 

حضـور روحیـه بخـش بوده اسـت .
شـعار ، آری مـا مـی توانیـم ، ما را بـاور کن و توانـدی هایمان را 

فریـاد بزن ، سـرلوحه فعالیـت نابینایان کرمانی اسـت.
نمایشـگاه  ایـن  کننـدگان  بازدیـد  از  نفـر  چنـد  بـا  همچنیـن 
صحبـت شـد همگی متفـق القول توانمنـدی های عزیـزان نابینا 

را سـتایش کردنـد.
خبرنگار : علی دریا قلی بیگی

آری ما می توانیم 
علیرضـا توانمندی هایمان را فریاد بزنیم  آقـای   وقتـی 

مقـام  قائـم  حسـینی  رزم 
21سـاله فرمانده لشـکر ثارا... 
جانبـاز  مقـدس،  دفـاع  در 
شـیمیایی دارای نشان درجه 
یـک فتـح، دانشـجوی نخبـه 
اقتصـاد  التحصیـل  فـارغ  و 
دانشـگاه شـهید  بازرگانـی  و 
سـابق  اسـتاندار  و  باهنـر 
کرمـان کاندیـدای دو وزارت 
مهم اقتصادی کشـور از سـوی رئیس جمهور و سـه اسـتانداری مهم و حسـاس 
از سـوی وزیـر کشـور شـد و ایـن در حالـی بـود کـه در پیچیـده ترین و وسـیع 
تریـن عملیـات تخریـب و تـرور شـخصیت بـه رگبـار تهمت و افترا بسـته شـده 

د  بو
در ابتـدا بـرای خـودش هـم این سـوال اساسـی وجود داشـت که چـرا ؟ من که 
اسـتانداری را واگـذار کـردم و رفتـم مـن جای چه کسـی را تنگ کـرده بودم !؟

من چه جرمی جز خدمت به مردم دیارم کرده ام؟
من...

پاسخ را همکار خبرنگار معتدل و ارام و شجاعم با زدن تیتر اول در روزنامه شان 
کرمـان امـروز داد؛ گنـاه شـما این بـود کـه راه دزدی دزدان را بسـتید؛ ومن هم 
بـه عنـوان خبرنـگار وخطاب بـه آقای رزم حسـینی مـی گویم؛گناه شـما ندادن 

 پنـج هـزار هکتـار زمیـن دیگـر بـه بزرگتریـن زمیـن دار کشـور بود تـا مجموع 
زمیـن هـای تحت کنترلش  در پهناورترین اسـتان کشـور به پانـزده هزار هکتار 

نرسـد؛ بقیه اش بماند
اّما

چـرا مافیـای قـدرت و ثـروت و فسـاد وقتـی کـه رفتـی تـازه عملیـات اصلـی 
تخریـب و تـرور و تهمـت را شـروع کردنـد ؟بـه نظـر من آنـان یا جایی شـنیده 
بودنـد!!! یـا حـدس زده بودنـد کـه تـو احتمـاا بـرای دو وزارت خانـه مهـم و 
کلیـدی و طایـی از سـوی رئیـس جمهـور در نظـر گرفتـه شـده ای !!! و ابـد 
حـدس زده بودنـد کـه تـو برای سـه اسـتانداری مهـم کشـور و یـا کاندیداتوری 

مجلـس و یـا...
خاصـه مـی دانسـتند تـو هرجـا که باشـی حتی آن سـر دنیـا مدافـع انقاب و 

خـون شـهیدانی و در روز واقعـه مدافـع ایـران و وطن  
هدف زدن نیروهای اصیل انقاب است

شیر مردانی که نه می شود خریدشان و نه می شود تهدیدشان کرد و نه ...
پس باید ترورشان کرد ، بی آبرویشان کرد و اقا نامید و خسته اشان کرد

تـا جـا بـرای آدمهاشـان ، بازنشسـتگانی کـه حتـی بـه زور قانون هم نمی شـود 
از صندلـی و میزهـای طایـی جدایشـان کرد تنگ نشـود

هـدف زدن سـرداران سـپیده اسـت حتـی به دسـت سـرداران قابـی و بریده و 
دزد 

هدف یاران خراسانی آقاست 
عباس داور - منبع: ذوالفقار كرمان

چرا مافیای قدرت ، ثروت و فساد، 
شهدای زنده انقاب را هدف گرفته است!!؟

دکتـر ابراهیـم فیـاض، اسـتاد دانشـگاه تهران 
بـا اشـاره بـه همراهـی اصاح طلبـان بـا  دکتر 
روحانـی در انتخابـات ریاسـت جمهوری گفت: 
ابتـدا هیـچ کـس حاضـر  از بیـن هنرمنـدان 
وقتـی  امـا  کنـد؛  حمایـت  روحانـی  از  نشـد 
آقـای محمـد خاتمـی از دکتـر روحانـی اعام 
بـه  هنرمنـدان  همـه  یکبـاره  کـرد،  حمایـت 
ماننـد  برخـی  رفتند.حـاا  روحانـی  طـرف 
خاتمـی  آقـای  می گوینـد  حجاریـان  آقـای 
نمی دانسـت اوضـاع کشـور این طور می شـود، 
وگرنـه از دکتـر روحانـی حمایـت نمی کرد، در 
حالـی کـه ایـن طـور نیسـت، آقـای خاتمـی 
هشـت سـال رئیس جمهور کشـور بـود و آقای 
بنابرایـن  او کار می کـرد.  بـا  حسـن روحانـی 

خـوب می دانسـت در انتخابـات از چـه کسـی 
می کنـد. حمایـت 

آقـای حجاریـان امـروز بـه جای ایـن حرف ها، 
کنـد؛  قبـول  را  شکسـت  واقعیـت  بایـد 
غـرب  بـا  مذاکـره  خواسـتار  اصاح طلبـان 
بودنـد، خـب ایـن اتفـاق افتـاد و نتیجـه اش را 
هـم دیدنـد. اصاح طلبـان هیـچ گاه رئالیسـت 
نبودنـد و عاشـقانه بـه ارتبـاط بـا غـرب فکـر 
آقـای  بـه  روزی  نیـز  کردند.اصولگرایـان 
حمایـت  او  از  و  کـرده  اعتمـاد  احمدی نـژاد 

دیدنـد.  هـم  را  نتیجـه اش  امـا  کردنـد؛ 
همـان پایـان سـال نخسـت ریاسـت جمهوری 
اسـتراتژیک  مرکـز  در  احمدی نـژاد  آقـای 
گفتـم  جلسـه  آن  در  کـه  بـود  جلسـه ای 

نتیجـه دولـت آقـای احمدی نـژاد، ظهـور یک 
هـم  همیـن  اسـت،  دوم  هاشمی رفسـنجانی 

. شد
و  خوردنـد  شکسـت  اصاح طلبـان  هـم  اآن 
قبـول  را  شکسـت  واقعیـت  نیسـتند  حاضـر 
کننـد. حرف هـای آقـای حجاریان هم فـرار به 
جلـو اسـت تـا در انتخابات آینـده رأی بیاورند.

استاد دانشگاه تهران:

اصاح طلبان شکست را قبول کنند

هفته نامه فرهنگی، سیاسی، خبری

ــه  ــان اســت ک ــتان کرم ــرکت در اس ــن ش ــان اولی ــد ایرانی ــواد زرن ــرکت ف ش
ــار اســت. ــک هکت ــه مســاحت ی ــرک ب ــار اختصاصــی گم صاحــب انب

ــبت روز  ــه مناس ــری ب ــت خب ــژاد در نشس ــهراب ن س ــاا ــدس ماش  مهن
ــی  ــزود: نگران ــان اف ــد ایرانی ــواد زرن ــه ف ــدن در محــل کارخان ــت و مع صنع
ــدارد  ــود ن ــواد وج ــت ف ــوژی در صنع ــر تکنول ــور از نظ ــم کش ــرای تحری ب
ــود. ــد می ش ــور تولی ــل کش ــی در داخ ــات مهم ــبختانه قطع ــون خوش  و اکن
وی ادامــه داد: همــکاران میدکــو بســیار توانمندنــد و تحریم هــا مانــع فعالیــت 
مــا نخواهــد شــد و تمامــی کارخانجــات فــواد میدکــو بــا تــوان بومــی قابــل 

راه انــدازی و در حــال اجــرا اســت.
مدیرعامــل شــرکت فــواد زرنــد ایرانیــان گفــت: شــرکت ذوب آهــن اصفهــان 
ــاز  ــن ذغــال خــام نی ــه بیــش از هفــت میلیــون ت ــان ب ــد ایرانی ــواد زرن و ف
دارنــد و ســه میلیــون تــن ذغــال ســنگ اینــک در کشــور تولیــد می شــود.
وی ادامــه داد: ضــروری اســت کــه ذغــال ســنگ از نظــر کمیــت و کیفیــت 

افزایــش یابــد تــا نیــاز بــه واردات ایــن محصــول وجــود نداشــته باشــد.
ــم و  ــا دانشــگاه ها ارتباطــی تنگاتنــگ داری ــزود: ب ــژاد اف مهنــدس ســهراب ن
از ظرفیــت فنــی دانشــگاه ها در پروژه هــای تحقیقاتــی، قراردادهــای توســعه 
ــنل  ــوزش پرس ــرای آم ــه ب ــگاه های منطق ــن از آموزش ــوژی و همچنی تکنول

ــود. ــتفاده می ش اس
پنج هزار شغل مستقیم در فواد زرند ایجاد شد

مدیرعامــل شــرکت فــواد زرنــد ایرانیــان بــا اشــاره بــه تاکیــد وزیــر صنعــت، 
معــدن و تجــارت بــر اطــاع رســانی اقدامــات انجــام شــده در ایــن شــرکت 
گفــت: فــواد زرنــد تــا امــروز پنــج هــزار نفــر بــه صــورت مســتقیم و 100 

هــزار نفــر غیــر مســتقیم از اســتان کرمــان اشــتغالزایی کــرده اســت.
وی ادامــه داد: روزانــه بیــش از یکهــزار و 200 کامیــون بــرای حمــل 
ــردد  ــان ت ــد ایرانی ــواد زرن ــه و محصــوات تولیــدی در شــرکت ف ــواد اولی م
می کننــد کــه ایــن آمــار جــزو اشــتغالزایی شــرکت محاســبه نشــده اســت.
ــئوان  ــردم و مس ــه م ــوان مطالب ــه عن ــتخدام ها ب ــه اس ــان اینک ــا بی وی ب
ــد از  ــش از ۹2 درص ــزود: بی ــت اف ــت اس ــراد دارای اهمی ــی اف ــرای تمام ب
ــد هســتند و در  ــی زرن ــم بوم ــوق دیپل ــم و ف ــدرک دیپل ــا م اســتخدامی ها ب

ــت. ــوده اس ــان ب ــتان کرم ــر اس ــتخدام از سراس ــانس اس لیس
مهنــدس ســهراب نــژاد تصریــح کــرد: بــه جــز مدیــران ارشــد شــرکت فــواد 
زرنــد کــه نقــش راهنمــا را دارنــد مابقــی از نیروهــای بومــی اســتفاده شــده 
اســت. وی افــزود: بــه عنــوان معیــن اقتصــادی شهرســتان زرنــد ۸00 میلیــون 
ــه  ــر هزین ــتغالزایی 100 نف ــا اش ــی ب ــوله دار قال ــداث 2 س ــرای اح ــان ب توم

شــده کــه ایــن پــروژه در مرحلــه اجــرا اســت.
آخرین حلقه زنجیره تولید فواد امسال بهره برداری می شود

مدیرعامــل شــرکت فــواد زرنــد ایرانیــان بیــان کــرد: زنجیــره تولیــد فــواد 
از معــدن تــا شــمش را برنامــه ریــزی کردیــم و امســال آخریــن حلقــه بــزرگ 

زنجیــره تولیــد ایــن مجموعــه بــه بهــره بــرداری می رســد.
ــه  ــن زیرمجموع ــان بزرگتری ــد ایرانی ــواد زرن ــان اینکــه شــرکت ف ــا بی وی ب
ــه  ــی از جمل ــد معدن های ــواد زرن هلدینــگ میدکــو اســت گفــت: شــرکت ف
ــال  ــادن طبــس و ذغ ــاد، مع ــال ســنگ خمــرود، ســنگ آهــن جــال آب ذغ

ــار دارد. ــا را در اختی شــویی پابدان
مهنــدس ســهراب نــژاد اضافــه کــرد: 2 واحــد کارخانــه کنســتانتره هرکــدام 
بــه ظرفیــت 2 میلیــون تنــی، گندلــه ســازی )2/5( دو و نیــم میلیــون تنــی، 
ــط زیســتی  ــروژه محی ــی، پ ــزار تن ــازی 400 و ۸00 ه ــای کک س کارخانه ه
، فوادســازی بــا ظرفیــت 1.۷ میلیــون تــن متشــکل از هفــت واحــد 

مختلــف توســط شــرکت فــواد زرنــد احــداث شــده اســت.
ــوادی در  ــای ف ــن پروژه ه ــی از بزرگتری ــازی یک ــد: فوادس ــادآور ش وی ی
حــال ســاخت کشــور اســت و ایــن پــروژه ســنگین زیربنایــی وســیعی دارد و 

ــن وســعت در کشــور احــداث نشــده اســت. ــه ای ــه ای ب ســال ها کارخان
مدیرعامــل شــرکت فــواد زرنــد ایرانیان افــزود: 3۷1 هکتــار وســعت کارخانه، 
ــن  ــزار ت ــزی، 130 ه ــاک ری ــرداری و خ ــاک ب ــب خ ــر مکع ــون مت 10 میلی
تجهیــزات در کارخانــه مصــرف شــده، 2 هــزار و 200 کیلومتــر کابــل کشــی، 
 ۷۶0 هــزار قطــر اینــج لولــه گــذاری و لولــه کشــی، 300 هــزار مترمکعــب ب

تن ریزی این شرکت را به ابر کارخانه تبدیل کرده است.

پروژه محیط زیستی فواد زرند
۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد

مهنــدس ســهراب نــژاد بــا اشــاره بــه اینکــه بــرای رفــع نگرانــی مــردم پــروژه 
ــه کک  ــار کارخان ــک( در کن ــه روش خش ــردن کک ب ــوش ک  )خام
ســازی احــداث شــده اســت گفــت: ایــن پــروژه اینــک ۹0 درصــد پیشــرفت 
فیزیکــی دارد. مدیرعامــل فــواد زرنــد ایرانیــان تصریــح کــرد: پــروژه  
یــک پــروژه زیســت محیطــی اســت و نیــاز بــه اطــاع رســانی عمومــی دارد 
و بســیاری از کارخانجــات فــواد کشــور ایــن تکنولــوژی را در اختیــار ندارنــد 

ــود. ــوش می ش ــا آب خام ــول کک ب ــا محص ــایر کارخانه ه ــرا در س زی
فواد زرند آاینده نیست

ــه  ــان اینکــه توســعه فضــای ســبز را در برنام ــا بی ــژاد ب مهنــدس ســهراب ن
داریــم اضافــه کــرد: 100 هکتــار فضــای ســبز در کنــار ایــن کارخانــه انجــام 
شــده و بــرای  2 هــزار هکتــار بیابــان زدایــی برنامــه ریــزی شــده کــه بخــش 
از آن در اطــراف کارخانــه گندلــه و کک ســازی فــواد زرنــد ایرانیــان انجــام 
شــده اســت. وی تاکیــد کــرد: بــا اقدامــات انجــام شــده، بنــا بــه اذعــان اداره 
ــزو  ــد ج ــواد زرن ــت ف ــان، صنع ــتان کرم ــت اس ــط زیس ــت محی کل حفاظ

صنایــع آاینــده قــرار نــدارد.
آب مورد نیاز فواد زرند از پساب کرمان تأمین می شود

مهنــدس ســهراب نــژاد بــا بیــان اینکــه ظرفیــت اســتفاده از پســآب کرمــان 
و فــواد بوتیــا را افزایــش دادیــم عنــوان کــرد: 3۷ کیلومتــر از فــواد بوتیــا تــا 
فــواد زرنــد را بــرای تأمیــن آب ایــن شــرکت، لولــه کشــی کردیــم و اینــک 

ایــن خــط لولــه بــه کارخانــه رســیده اســت.
ــه  ــل کارخان ــر در داخ ــک کیلومت ــزان ی ــه می ــی ب ــه کش ــزود: لول  وی اف
ــرداری  ــره ب ــاده به ــی و آم ــده نهای ــاه آین ــک م ــا ی ــا ی ــه ت ــده ک ــی مان باق
ــه اســتفاده  ــا اشــاره ب ــان ب ــد ایرانی ــواد زرن می شــود. مدیرعامــل شــرکت ف
ــاب  ــرکت آب و فاض ــا ش ــراردادی ب ــی ق ــت: ط ــد گف ــآب زرن ــروژه پس از پ
زرنــد تعهــد کردیــم طــی 2 ســال آینــده پــروژه فاضــاب زرنــد را بــه اتمــام 

ــاه اســت. ــر از آب چ ــدار ت ــوع آب پای ــن ن ــرا ای ــانیم زی برس
وی بــا اشــاره بــه یکــی از اقدامــات مناســب در مجموعــه فــواد زرنــد ایرانیان 
بــا تدبیــر مدیرعامــل میدکــو فکــری اساســی بــرای آب ایــن مجموعــه شــده 
تصریــح کــرد: کارخانه هــای فــوادی در اســتان کرمــان نبایــد روی آب 

کشــاورزی و چــاه حســاب کننــد.
فواد زرند برای اکتشافات جدید معدنی برنامه ریزی دارد

مهنــدس ســهراب نــژاد گفــت: برنامــه توســعه اکتشــافات معدنــی بــا تاکیــد 
ــرار  ــد ق ــواد زرن ــه صــورت جــدی در برنامــه شــرکت ف هلدینــگ میدکــو ب

دارد و شــرکت خاصــی در شــرکت هلدینــگ میدکــو مســئولیت اکتشــافات 
ــی را برعهــده دارد. ــد معدن جدی

ــره  ــزان 25 ســال ذخی ــه می ــاد ب ــه اینکــه معــدن جــال آب ــا اشــاره ب وی ب
ــذا ایمیــدرو در حــال اجــرای پــروژه اکتشــافی  فــواد دارد اظهــار داشــت: ل
در ایــن معــدن اســت و طــی یــک ســال ذخایــر جدیــد را کشــف می کنیــم.

وی افــزود: در معــدن خمــرود نیــز ایــن اقــدام انجــام می شــود زیــرا ذخایــر 
دســت نخــورده ذغــال ســنگ در معــدن خمــرود بســیار فــراوان اســت.

فواد زرند صاحب انبار اختصاصی گمرک می شود
مدیرعامــل شــرکت فــواد زرنــد ایرانیــان بــا اشــاره بــه قــرارداد ایــن شــرکت 
بــا اداره کل گمــرکات اســتان کرمــان، عنــوان کــرد: شــعبه انبــار گمــرک را 
ــد  ــم و چن ــد وارد کردی ــواد زرن ــه ف ــه مجموع ــی کاا، ب ــرای واردات دائم ب
روز گذشــته قــرارداد آن امضــا شــده کــه اتفاقــی بزرگــی بــرای ایــن شــرکت 

بــوده اســت.
ــداث  ــار اح ــک هکت ــعت ی ــه وس ــد ب ــواد زرن ــرک ف ــار گم ــت: انب وی گف
ــزگان وارد  ــرک هرم ــه گم ــا ب ــاز م ــورد نی ــای م ــال و محموله ه ــده و ذغ ش
نمی شــود و مســتقیم بــه زرنــد وارد می شــود. مهنــدس ســهراب نــژاد بیــان 
کــرد: داشــتن انبــار اختصاصــی، فعالیــت مــا را در واردات تســهیل می کنــد.

ــه  ــد از کارخان ــن بازدی ــگاران ضم ــت خبرن ــن نشس ــه ای ــن در ادام  همچنی
ــد فعالیــت  ــا رون ــد ایرانیــان ب کک ســازی و فوادســازی شــرکت فــواد زرن

ایــن شــرکت از نزدیــک آشــنا شــدند.
خبرنگار هفتواد : پهلوانی نژاد

 مدیرعامل شرکت فواد زرند ایرانیان : 

فواد زرند ایرانیان، 
اولین شرکت صاحب انبار اختصاصی در گمرگ

مهنــدس  آقــای  انتصــاب 
ــت  ایرانمنــش در پســت مدیری
عمومــی  روابــط  جدیــد 
صنعتــی  و  معدنــی  شــرکت 
تمامــی  بــه  را  گهــر  گل 
ــان  مدیران؛کارمندان؛وکارشناس
صمیمانــه  مجموعــه  ایــن 
تبریــک عــرض نمــوده و بــرای 
آقــای مهنــدس مرتضــوی نیــز آرزوی موفقیــت وســربلندی داریم.چــرا 
ــزرگ مدیــران، مهندســان  ــه تنهــا در انعــکاس دســتاوردهای ب کــه ن
و کارگــران ســخت کــوش و آهنیــن اراده عرصــه رونــق تولیــد موفــق 
بــوده اســت بلکــه در راســتای مســئولیت هــای اجتماعــی وفرهنگــی 
توانســته اســت نقــش تعاملــی بــا رســانه هــای اســتان را در مســیری 

شــفاف و صادقانــه بخوبــی ایفــا کنــد .
ــی  و  ــط عموم ــد رواب ــت جدی ــم مدیری ــتا امیدواری ــن راس در همی

همــکاران پــر تاششــان در مــدت تصــدی مســئولیت خــود شــجاعانه 
و صادقانــه بانــگاه فراگیر؛کلــی نگر؛عدالــت محــور و سیاســت حمایتــی، 
ــد و ســرفصل  رضایــت قاطبــه اصحــاب رســانه اســتان را جــذب نمای

ــل بوجــود آورد. نوینــی در همــکاری هــای متقاب
ماجمعــی از مدیــران مســئول رســانه هــای اســتان کرمــان بــا حفــظ 
ــط  ــت محــور رواب ــش عدال ــن روش ومن ــی خــود ای رســالت مطبوعات
 عمومــی گل گهــر را بــه فــال نیــک گرفتــه، تشــکر و قدردانــی 
ــا  مــی نماییــم. وامیدواریــم ایــن روش و نــگاه مدیریتــی همگرایانــه ب
ــته  ــدوام داش ــه ت ــرای همیش ــان ب ــدس مارحم ــای مهن ــت ه حمای
ــت  ــی و رضای ــز تعامل؛همگرای ــت رم ــت وصداق ــه عدال ــرا ک ــد چ باش
ــا آرزوی  ــود، ب ــد ب ــی خواه ــه صنعت ــن مجموع ــا ای اصحــاب رســانه ب
ــدر کاران روابــط  ــرای دســت ان ســربلندی و موفقیــت هــای بیشــتر ب

ــر ســیرجان ــی گل گه ــی و صنعت ــی شــرکت معدن عموم

جمعی از مدیران مسئول نشریات استان كرمان

 تقدیر جمعی از رسانه های استان کرمان از
روابط عمومی شرکت معدنی و صنعتی گل گهر سیرجان

در جلسه  هفتگي کاهش پیک بار سال 98 در شرکت توزیع نیروي برق شمال استان کرمان عنوان شد :

بهره گیري از تمامي ظرفیت ها و امکانات 
در گذر از پیک بار تابستان

بــا حضــور مدیــر عامــل شــرکت توزیــع نیــروي بــرق شــمال اســتان 
کرمــان  ، معاونــت هــاي بهــره بــرداري ، برنامــه ریــزي ، مهندســي و 
نظــارت ، مشــترکین و مدیــران امورهــا ، ، بــر برنامــه ریــزي و اجــراي 

طــرح هــاي مدیریــت بــار در ســال ۹۸ تاکیــد گردیــد.
ــرق  ــع نیــروي ب مهنــدس محمــود شــهبا  ، مدیرعامــل شــرکت توزی
ــکاري و  ــب هم ــت جل ــه اهمی ــاره ب ــا اش ــان  ب ــتان کرم ــمال اس ش

ــاي  ــان ه ــتان و زم ــل تابس ــع در فص ــارکت صنای مش
ــدن  ــي ش ــا نهای ــرد ، ب ــدواري ک ــار امی ــار اظه ــک ب پی
ــار بــا صنایــع اســتان و  موافقــت نامــه هــاي مدیریــت ب
ــزي اجــراي طــرح هــاي مدیریــت  بررســي و برنامــه ری
ــک(  ــقف پی ــي )س ــداول اباغ ــق ج ــال ۹۸ طب ــار س ب
ــت  ــازي مدیری ــگ س ــر و فرهن ــرکت توانی ــوي ش از س
ــدون  ــم ب ــه کمــک شــهروندان، بتوانی ــرق و ب مصــرف ب

ــم. ــذر نمائی ــتان، گ ــار تابس ــک ب ــي از پی خاموش
مهنــدس رســول عبداللهــي مدیــر دفتــر مدیریــت 
بنــدي مدیریــت  تقســیم  بــه  اشــاره  ،بــا  مصــرف 
ســایر و  مصــرف  ضریــب  براســاس  مناطــق   بــار 
: جلــب مشــارکت  تاثیرگــذار گفــت  مولفــه هــاي 
ــا خاموشــي چــاه هــا و صنایــع  مشــترکین کشــاورزي ب
ــد  ــي توان ــار  م ــخگویي ب ــاي پاس ــرح ه ــتان در ط اس
ــار تابســتان بنمایــد. کمــک زیــادي در شــرایط پیــک ب

ــراي  ــاوه براج ــرف ع ــت مص ــر مدیری ــزود:  دفت وي اف
ــا  ــزرگ ب ــترکین ب ــکاري مش ــب هم ــاي جل ــرح ه ط
ــه  ــگ بهین ــم فرهن ــت تعمی ــترده در جه ــات گس تبلیغ
مصــرف بــرق از طریــق عقــد قــرار داد بــا صــدا وســیما 
ــاي  ــب بیلبورده ــق نص ــهرداري از طری ــارکت ش و مش
ــدان از  ــکاري بســیج کارمن ــي ســطح شــهر، هم تبلیغات
تمامــي ظرفیــت هــاي موجــود در جهــت اطــاع رســاني 

ســریع وشــفاف اســتفاده نمــوده  تــا مدیریــت پیــک بــار بــه درســتي 
انجــام شــود. 

در ادامــه پــس از ارائــه گــزارش مدیــران واحدهــاي اجرایــي از اقدامات 
هفتــه گذشــته پیرامــون پایــش و مدیریــت بــار مطابــق ســقف تعییــن 
شــده ، توســط امورهــاي تابعــه  هماهنگــي هــاي ازم در اعــام زمــان 

و میــزان همــکاري مشــترکین مــورد تاکیــد قــرار گرفــت.

مراسم  پرفیض دعای ندبه 

ساعت 6:45 صبح جمعه در حسینیه ثارا...

هیات رزمندگان اسام استان کرمان



بـه گـزارش هفتـواد : مهنـدس محمدرضـا میرزایـی در نشسـت 
خبـری کـه بـه همـت روابـط عمومـی اداره کل صنعـت ، معـدن و 
تجـارت اسـتان کرمـان برگزار شـده بود با اشـاره به اقدامات شـرکت 
بابـک مـس ایرانیـان در زمینـه اقتصـاد مقاومتـی افزود: شـرکت بابک 
مـس ایرانیـان در روش تولیـد کاتـد مـس از سـوخت هـای فسـیلی 
اسـتفاده نمـی کنـد لـذا فرآینـد ذوب نیـز حـذف می شـود لذا بـر این 
اسـاس ایـن صنعت سـازگاری مناسـبی با محیـط زیسـت از نظر وجود 
نداشـتن 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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آگاهانه خرید کنید 
هفتــواد / پیشــرفت تکنولــوژی تمامــی عرصــه هــای زندگــی بشــر را 
در برگرفتــه حتــی در کاای کــم اهمیتــی ماننــد تشــک خــواب ایــن 
پیشــرفت را مــی تــوان دیــد ایــن روزهــا دیگــر مثــل گذشــته صــدای 
پنبــه زن هــا را در کوچــه  پــس کوچــه شــهرمان کمتــر مــی شــنویم 
ــری و اســفنجی جــای تشــک هــای  ــواع تشــک هــای فن کــم کــم ان

دســت دوز را گرفتــه اســت. 
مـا یـک سـوم عمرمـان را روی تشـک مـی گذرانیـم چـون یـک سـوم 
عمرمـان را در خـواب بـه سـر مـی بریـم. بـا ایـن حسـاب خرید تشـک 
مسـتقیما بـا کیفیـت خـواب و در نتیجه سـامت بدن در ارتباط اسـت.

تشـک هـای اسـفنجی و فنـری تشـک هایـی هسـتند کـه  در مراکـز 
فـروش  بـازار هـای مخصـوص بـه خـود  دیده مـی شـوند ، در این بین 
بـازار تشـک هـای تقلبـی )اصطاحـا زیـر پلـه ای(  هـم وجـود دارد . 

تشـک هـای تقلبـی تشـک هـای غیـر اسـتاندارد کـه از مـواد نامرغوب 
تهیـه شـده انـد و عمـر کوتاهـی دارند .

مارک رویال در کرمان نمایندگی ندارد
بـازار کرمـان هم مسـتثنی از سـایر بـازار ها نیسـت قطعاً جنـس تقلبی 
و بـی کیفیـت در آن بـه وفـور دیـده می شـود . بـه عنوان مثال؛ تشـک 
مـارک رویـال کـه احتمـاا همه ما شـنیده ایـم  طرفداران خـاص خود 
را دارد ، امـا چیـزی جالـب در مـورد ایـن تشـک این اسـت ایـن مارک 
اصـا نمایندگـی در اسـتان کرمـان نـدارد و گاهـاً دیـده شـده بعضی از 
مراکـز فـروش تحـت عنـوان نمایندگی ایـن محصول ضمانـت نامه های 
در اختیـار خریـداران قـرار مـی دهنـد کـه پایبند بـه این ضمانـت نامه 
نبـوده و در صـورت بروز عیب  و مشـکل برای محصول آن را پشـتیبانی 
نمـی کننـد و در قبـال تعمیـر و رفع عیـب آن پول و دسـتمزد دریافت 
مـی کننـد، در صورتـی کـه » ضمانت نامه یـا گارانتی فروشـنده یا ارائه 
دهنـده خدمـات را ملـزم مـی دارد در مقابل محصول خود متعهد باشـد 

در صـورت نقـض محصـول حاضـر به تعمیر یـا تعویض کاا شـود« . 
در ایـن بیـن خبرنـگار هفتـواد بـا آقـای محمـد پـور مایـری رئیـس 
اتحادیـه صنـف کاای خـواب در کرمان گفتگویی داشـته ایشـان ضمن 
تاییـد وجـود کاای ارزان قیمـت و بـی کیفیـت با عنوان جنـس تقلبی 

در بـازار کرمـان عنـوان داشـت: بعضـی از مـارک هـای موجود بـازار از 
جملـه مـارک تشـک رویـال در کرمـان نمایندگـی نـدارد و عمدتـا از 
کیفیـت مطلوبـی برخـودار نیسـت وی در خصوص برخورد بـا این طیف 
فروشـندگان گفـت:  اگـر مراجعـه کننـده ای داشـته باشـیم شـکایتی 
مبنـی بـر نقـض مـوارد قیـد شـده در ضمانـت نامـه یـا جنـس فروخته 
شـده داشـته باشـد و یـا جنـس تقلبـی را بـا عنـوان جنـس اصـل و بـا 
کیفیـت ارائـه دهـد قطعـاً  از طرف تعزیـزات اعمال قانون خواهد شـد و 

برخـورد صـورت خواهـد گرفت. 
پـور مایـری همچنیـن افـزود : همـه مـا هنـگام خریـد بایـد  بـه آرم 
اسـتاندارد محصـول توجـه کنیم  و گواهینامه اسـتاندارد را از فروشـنده 
درخواسـت کنیـم. اگـر قصد خرید تشـک داریـم باید بدانیم یک تشـک 
اسـتاندارد چـه ویژگـی هایـی دارد. یک تشـک اسـتاندارد باید بسـته به 
سـاختار تشـک، فنر مناسـبی داشـته باشـد. همچنین دارای عایق هایی 

از الیـاف ضـد باکتری و ضد حساسـیت باشـد. 
نـوع پارچـه تشـک، اسـتحکام و مقاومت  باشـد، نـوع دوخت و شـرایط 
آماده سـازی و بسـته بندی تشـک از جمله مواردی اسـت که نشـانه از 

مرغوبیت تشـک دارد.
در ایـن بـاره با آقـای  مرتضوی کارشـناس اتحادیه صنـف کاای خواب 
درکرمـان نیـز صحبتـی داشـتیم ایشـان ضمـن بیـان ایـن موضـوع که 
مـارک رویـال در کرمـان اصـوا کارگاهی تولیـد می شـود وکارخانه ای 
نیسـت، گفـت: ایـن نـوع تشـک تهیه شـده از اجنـاس معمولی و شـاید 
بـی کیفیـت اسـت کـه نـام مـارک رویـال روی آن هـا زده مـی شـود و 
بـه عنـوان یـک برنـد مشـهور و مشـتری پسـند فروختـه مـی شـود و 
فروشـندگان آن تعهـدی بـا عنـوان ضمانـت نامه در قبال مشـتری های 
خـود ندارنـد و شـکایت هایـی نیز در ایـن خصوص داریم که ازم اسـت 
شـهروان عزیـز مـا حتمـا قبـل از خریـد تشـک یـا هـر کاای از اصـل 
بـودن آن مطمئـن شـوند و ضمانـت نامـه ای دریافـت کنند کـه معتبر 
باشـد وی ادامـه داد : تشـک ارتبـاط مسـتقیمی بـا سـامت عضـات و 
اسـکلت بـدن  هنگام دراز کشـیدن دارد و محصولی مـی خرید که برای 
سـالهای متمـادی قصـد اسـتفاده از آن را داریـد  در نتیجـه خواهشـی 
کـه از خریـدار دارم ایـن اسـت آگاهانـه خریـد کننـد و سـامت خود را 

جـدی بگیرید . 

خبرنگار هفتواد: کمالی فرد

»گزارش اختصاصی هفتواد «
سودجویان همچنان جوان می دهند

مدیر عامل شرکت آب و فاضاب شهری استان کرمان :

کمبود آبی شهر کرمان 30 درصد است

بـه گفتـه مدیرعامـل شـرکت آب و فاضـاب شـهری اسـتان 
کرمان شـهر کرمان در تابسـتان سـه هـزار لیتر بـر ثانیه نیاز 
آبـی دارد در حالـی کـه یکهـزار و ۹۰۰ لیتر بـر ثانیه آب این 
شـهر تامیـن مـی شـود لـذا افـزون بـر ۳۰ درصد نیـاز مردم 

ایـن شـهر کمبود آب وجـود دارد. 
مهنـدس محمـد طاهـری  در نشسـت بـا اصحـاب رسـانه  با 
اعـام ایـن خبـر گفـت: حداکثـر آب خروجـی از ۹۰ حلقـه 

چـاه آب کرمـان یکهـزار و ۹۰۰ لیتـر بـر ثانیـه اسـت.
وی اظهار داشـت: با پیگیری و رایزنی وزارت نیرو و اسـتاندار 
کرمـان برنامـه جیـره بنـدی آب در برنامـه قـرار گرفتـه کـه 
هـوا گرفتـن لوله هـا، شکسـتگی، تاطم در شـبکه و افزایش 
مصـرف آب تـا ۲۰ درصـد علـت اجرایـی نشـدن ایـن طـرح 

بوده اسـت.
بـا کاهـش فشـار آب شـبکه   بـه گفتـه مهنـدس طاهـری 

سـاعت هایـی را ذخیـره و در سـاعاتی آب را پمپـاژ مـی 
کنیـم و ۴۰ روز شـهر کرمـان بـه ایـن صـورت اداره مـی 
شـود و طبیعـی اسـت در برخـی سـاعات مجتمـع هـای 

فاقـد مخـزن ذخیـره دچـار مشـکل شـوند.
مدیرعامـل شـرکت آب و فاضـاب اسـتان کرمـان افزود: 
اکنـون ۹۰ حلقـه چـاه آب کرمان به صورت شـبانه روزی 
زیـر بـار و روشـن اسـت و بـا وجود خسـارات های بسـیار 
بـه ایـن چاه هـا، هر چـه در توان داریـم در اختیـار مردم 

قـرار مـی دهیم.
وی عنـوان کـرد: در شـهرهای کرمـان، رفسـنجان و زرند 
بحـران اساسـی آب داریـم کـه رفسـنجان را مدیریـت و 

پنـج حلقـه از ارگان هـا وارد شـبکه شـهر زرنـد کردیـم.
مردم اندازه نیاز خود مصرف کنند

مهنـدس طاهـری از مـردم بـرای ناتوانـی در تامین آب و 
رفـاه مـردم عـذر خواهـی کـرد و گفـت: مـردم بـه اندازه 
نیـاز خـود مصـرف کننـد و مصـارف غیـر ضـروری اجتنـاب 

کننـد کـه تابسـتان را پشـت سـر بگذاریم. 
وی اضافه کرد: شـرکت آب و فاضاب اسـتان کرمان مردمی 
تریـن دسـتگاه اجرایـی اسـت و ایـن مجموعه آمادگـی برای 

نظـارت مـردم و انجوهـا را بر فعالیـت خود دارد.
مدیرعامـل شـرکت آب و فاضـاب اسـتان کرمـان افـزود: تا 
مـردم بـرای سـازندگی سـرزمین خـود اقـدام نکننـد اتفاقی 

نمـی افتـد و مـردم بایـد مطالبـه گر باشـند.
بارندگی ها تاثیری بر تامین آب کرمان 

نداشته است
کمتـر  کشـور  در  بارندگـی  میانگیـن  اینکـه  بیـان  بـا  وی 
میانگیـن  گفـت:  اسـت  آبـی  سـال  در  میلیمتـر   ۲۵۰  از 
بـارش ها در اسـتان کرمان تا ۱۰ سـال پیـش ۱۴۰ میلیمتر 

بود و دهه گذشـته کمتر از ۱۳۰ میلیمتر شـده اسـت.
امسـال  بارندگـی هـای  اینکـه  بیـان  بـا  مهنـدس طاهـری 
تاثیـری بـر تامین آب شـرب شـهری اسـتان کرمان نداشـته 
اسـت ادامـه داد: آبخوان و سـفره های زیر زمینـی میلیون ها 
 سـال شـکل گرفتـه و بارندگی هـای کنونـی روی زون آبی و 
میـزان  افـزود:  وی  گـذارد.  نمـی  اثـر  آبـی  هـای   سـفره 
بارندگـی هـای شـمال اسـتان کرمـان بـه تناسـب کمتـر از 
نقـاط دیگـر کشـور اسـت و بارندگـی هـا رگبـاری و بـرف 

کمتـری در کوهسـتان هـا مشـاهده مـی شـود.
مدیرعامـل شـرکت آب و فاضـاب اسـتان کرمان بیـان کرد: 
اجـداد مـا بـا ایـن میـزان بارندگـی و اقلیم گرم و خشـک در 
این سـرزمین زندگـی می کردند و اگر بپذیریم در اسـتانی با 
شـرایط اقلیـم کنونی مـی توان توقعـات عمومی را متناسـب 
بـا شـرایط کاهـش داد. وی افـزود: تغییـرات و دگرگونـی ها 
پـس از انقـاب موجـب شـده کـه آب را بـه خوبـی مدیریت 
نکنیـم و آب را در حـوزه کشـاورزی بـرای کاهش وابسـتگی 

بـه کشـورهای بیگانه حفـظ کردیم.
تمامی آب کرمان از چاه تامین می شود

اسـتان کرمـان کمتریـن  مهنـدس طاهـری تصریـح کـرد: 
میـزان برداشـت آب از آب هـای جـاری را در کشـور دارد و 
بجـز کانشـهر کرمـان هیـچ شـهر مرکز اسـتانی نیسـت که 

۱۰۰ درصـد منابـع تامیـن آب آن از چـاه باشـد.
وی گفـت: سـد سـیرجان ۴۰ درصـد آب این شـهر را و سـد 
بافـت آب شـهرهای بافـت، رابـر و بزنجان را تامیـن می کند، 

آب مابقـی اسـتان از چاه اسـت.
مدیرعامـل شـرکت آب و فاضاب اسـتان کرمان یادآور شـد: 
وجـود ۱۰ هـزار حلقه چاه غیر مجاز در اسـتان کرمان نشـان 
مـی دهـد در حـق وزارت نیـرو ظلـم مـی شـود زیـرا بـرای 

تمامـی  زمانـی  در  هـا  چـاه   حفـر 
مشـارکت  سـازمانی  هـای  رده 
داشـتند و امـروز بـرای پـر کـردن 
افـراد  آن  تمامـی  هـا  چـاه  ایـن 
مخالفـت مـی کننـد و وزارت نیـرو 
تنهـا مانـده اسـت. وی عنـوان کرد: 

بـر اسـاس آخریـن گـزارش جهـاد دانشـگاهی کرمـان ۹۵ 
درصـد آب اسـتان کرمـان در بخش کشـاورزی، یـک درصد 
در صنعـت و چهـار درصـد بـرای شـرب مصـرف مـی شـود 
کـه اگـر ایـن آمار بـه پنج درصد برسـد مشـکلی در شـهرها 

داشـت. نخواهیـم 
طاهـری افـزود: شـرکت آب و فاضـاب اسـتان کرمـان ۳۶۵ 
حلقـه چـاه دارد کـه ۹۰ حلقـه از این میزان بـرای تامین آب 

شـهر کرمان اسـت.
آب کرمان از کیفیت خوبی برخوردار است

وی اظهـار داشـت: هیچکـدام از پارامترهـای کیفـی آب در 
شـهر کرمـان از حد اسـتاندارد تجـاوز نمی کنـد و این آب از 

کیفیـت مناسـبی برخوردار اسـت.
مهنـدس طاهـری گفـت: خوشـبختانه آلودگـی میکروبی در 

آب هیـچ جـای اسـتان کرمـان وجود نـدارد.
وی افـزود: کیفیـت آب بـه صـورت روزانـه در تمامی اسـتان 
کرمـان رصـد می شـود و این اسـتان مجهزترین آزمایشـگاه 

جنوب شـرق را دارد.
مدیرعامـل شـرکت آب و فاضـاب اسـتان کرمـان ادامه داد: 
برخـی مشـکات کیفـی آب ناشـی از مشـکات خشکسـالی 
بـوده کـه تصفیـه و یا در شـرف نصب دسـتگاه هـای تصفیه 

در شـهرهای بردسـیر، رفسـنجان و سـیرجان هستیم.
خبرنگار هفتواد : پهلوانی نژاد

- مدیـر دفتـر مدیریـت مصـرف شـرکت توزیـع نیـروی بـرق شـمال اسـتان کرمـان 
گفـت: صرفـه اقتصـادی نیروگاه هـای خورشـیدی کاهـش یافتـه و سـرمایه گـذاران 

رغبـت چندانـی بـرای ورود در ایـن زمینـه ندارنـد.
اسـم  اظهـار کـرد: نمی تـوان  رسـول عبداللهـی در خصـوص مشـترکان پرمصـرف 
پرمصـرف را بـرای مشـترکان صنعتـی و کشـاورزی اسـتفاده کنیـم چرا که بـه عنوان 
مثـال مصـرف زیـاد یـک کارخانه به نسـبت سـایر واحدهـای صنعتی بـه دلیل حجم 

کار و تولیـد بیشـترش اسـت.
عبداللهـی در خصـوص مصـرف کننـدگان خانگـی گفت: مشـترکانی کـه در طول ماه 
بیـش از ۳۰۰ کیلـووات در سـاعت بـرق مصـرف کننـد پرمصـرف بـه شـمار می روند 
متأسـفانه مشـترکانی هـم داریـم که تـا حـدود ۶۰۰ کیلـووات مصـرف می کنند. وی 
از مـردم در سـاعات اوج مصـرف از لـوازم پرمصـرف اسـتفاده نکننـد و افـزود: توصیه 

می شـود مـردم ضمـن اسـتفاده از لـوازم بـا برچسـب انرژی بااتـر از اسـتفاده همزمان وسـایل بـرق پرهیز کنند. در سـایت 
شـرکت بـرق شـمال اسـتان کرمـان بهتریـن روش اسـتفاده همـه لوازم برقی ذکر شـده اسـت.

عبداللهـی در ادامـه ظرفیـت نیروگاهـی بـرق در اسـتان کرمـان را بیـش از دو هـزار و ۵۰۰ مـگاوات ذکـر کـرد و گفـت: در 
زمینـه بـرق یـک شـبکه بهم پیوسـته کشـوری داریم کـه تمام تولیـد مناطق مختلـف وارد این شـبکه می شـود و در زمینه 

مصـرف هـم روال همینگونـه اسـت.  بنابرایـن نیروگاه هـای کرمـان فقـط بـرق این اسـتان را تأمیـن نمی کنند.
وی ادامـه داد: عـددی حـدود ۴۵ تـا ۴۶ مـگاوات ظرفیـت خورشـیدی در اسـتان داریـم و ضمـن اینکـه در روزهـای آتـی 
نیـروگاه ۱۰ مگاواتـی خورشـیدی دیگـری در اسـتان بـه مـدار می آید و در حقیقـت نیروگاه هـای خورشـیدی در این زمینه 
سـهم خوبـی دارنـد. عبداللهـی عنوان کرد: در کنـار تأثیرگذاری نـرخ ارز برر قیمت تجهیـزات، صرفه اقتصـادی نیروگاه های 

خورشـیدی کاهـش یافتـه و سـرمایه گـذاران رغبت چندانـی بـرای ورود در این زمینـه ندارند.

 مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع نیروی برق شمال استان کرمان:

صرفه اقتصادی نیروگاه های
خورشیدی کاهش یافته است


