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 آیا تاخیر مدیران کل  
 در نشست های خبری 

نشانه بزرگی آنهاست؟!

دسته ها می گذرند

قربانی لقای دوست

رؤیاي صادقانه
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قابل توجه شورای شهر کرمان :

چرا نام سادات گرانقدر خوشرو 
بر روی تاریخ کرمان؟

در نشستی با حضور 
 استاندار کرمان انجام شد:

بررسی مسائل 
مربوط به اصناف 
در کرمان
مدیرکل کمیته امداد استان کرمان:

1۰۰۰ نیروگاه 
خورشیدی 
در کرمان
ایجاد می شود

دکتر پورابراهیمی در تشریح سفر رئیس 
 کل بانک مرکزی به کرمان عنوان کرد:

بازگشت 100 درصدی 
منابع ارزی سال 

98 به صورت کاای 
ثبت سفارش شده 
در بخش صادارت  

خشکبار و فرش
2

آبخیزداری 
در استان کرمان 
از شعار تا عمل 

جایگزین شدن نام مارکوپولو
به جای نام شهدا

4

3

3

3

اطــاعیــــه
ضمـن سـپاس و تشـکر فـراوان از همـه عزیزانـی کـه در مردادماه سـال 
جـاری و در گرمـای جانـکاه و طاقـت فرسـای تابسـتانی نهایـت صرفـه 

جویـی در مصـرف آب را سـرلوحه امـور زندگـی خـود قـرار داده و خدمتگـذاران خویـش  را در 
مجموعه شـرکت مهندسـی آب و فاضاب اسـتان کرمان در امر خطیر آبرسـانی به مردم شـریف 
اسـتان یـاری نمودنـد تقاضـا و اسـتدعا نماییم این مهـم را کماکان در شـهریور مـاه و بعضا دیگر 

ماههـا و فصـول سـال رعایـت فرمایند .
زیـرا کمـاکان مشـکل کـم آبی و بحـران آب با توجه بـه محدودیت منابـع آب  گریبانگیر شـهر و 

اسـتان عزیـز کرمـان اسـت و میزان تامیـن با تقاضـا و توزیـع هرگز برابـری نمی کند. 
ادامـه رونـد صرفـه جویـی و مصرف به انـدازه می تواند تا حـد قابل ماحظه ای مشـکات کمبود 
را مرتفـع سـاخته و ایـن میـزان  آب موجود و در اختیار شـرکت مهندسـی آب و فاضاب اسـتان 

کرمـان بیـن کلیه مشـترکین عزیز و گرانقـدر توزیع گردد.
لـذا ضمـن دعـوت از مـردم شـریف اسـتان کرمـان بـه مصـرف بـه انـدازه و صحیـح آب شـرب 
بهداشـتی کـه بـا زحمـات و هزینه های بسـیار سـنگینی تهیـه می گردد اسـتدعا دارد نسـبت به 
مصـرف بیـش از انـدازه حسـاس بـوده و بداننـد کـه کرمان اسـتانی کـم آب و همـواره روی خط 

قرمـز بحران قـرار دارد.

مدیریت روابط عمومی شرکت مهندسی آب و فاضاب استان کرمان

3

ضمـن عـرض تسـلیت ایـام سـوگواری سـرور و سـاار 
شـهیدان حضرت ابا عبدا...الحسـین )ع( و یاران باوفایش، 
خواهشـمند اسـت از نزدیک شـدن به حریم شـبکه های 
بـرق و خطـوط برقـدار پرهیـز نمائید و فاصلـه علم، کتل 
هـای مذهبـی و ادوات را از شـبکه بـرق رعایـت نمائید. 

یک لحظه غفلت موجب یک عمر پشیمانی است.  
  

التماس دعا

سهامی خاص

قابل توجه هیات های مذهبی 
و دسته های عزاداری و عزاداران 

حضرت ابا عبدا... الحسین )ع(

روابط عمومی 
شرکت توزیع نیروی برق 

شمال استان کرمان

مدیر کل صدا وسیمای مرکز کرمان : 

مرکز کرمان 
رتبه برتر 

تولید انیمیشن
 را در کشور دارد

2

2

 شهردار کرمان:

بایستی مسائل 
بانوان آسیب دیده 

را با فوریت 
پیگیری 
 و رفع کرد

آدرس سایت هفتواد
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 شهادت حضرت اباعبدا... الحسین و یاران باوفایش تسلیت
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غامحسین رضایی - نقاش

                                                   هفده شهریور
هفده شهریور رژیم شاه                عده ای را به خاک و خون افکند

خون پاک همان شهیدان بود               که وطن را رها نمود از بند
وارث اله های دیروزیم                              اله ها را نمی بریم از یاد

راهشان را اگر ادامه دهیم               باغ فردای ما شود آباد

آب  نعمت امروز، هدیه فردا و سرمایه آینده است. 
 روابط عمومی شرکت آب و فاضاب روستایی استان کرمان 

دیدار صمیمی مدیر کل اوقاف کرمان با کودکان مجتمع پرورشی دیلمقانی

 حمایت اوقاف از کودکان بی بضاعت استان
مدیـر کل اوقـاف اسـتان کرمـان بـا حضـور در مجتمـع پرورشـی تربیتی 
شـبانه روزی موقوفـه دیلمقانی شـهر کرمـان با کـودکان و دانش آموزان 

تحـت تعلیـم این مجتمـع دیـدار صمیمـی را برگزارکرد.
بـه گـزارش روابط عمومـی اداره کل اوقـاف و امور خیریه اسـتان کرمان، 
حجـت ااسـام علـی جالـی مدیـر کل اوقـاف اسـتان بـا حضـور در 
مجتمـع پرورشـی تربیتـی شـبانه روزی موقوفـه دیلمقانـی شـهر کرمان 
بـا کـودکان و دانـش آمـوزان تحـت تعلیـم این مجتمـع دیـدار صمیمی 

را برگزارکـرد. 
وی درحاشـیه بازدیـد از ایـن مجتمع گفـت: مجموعه موقوفـه دیلمقانی 
بـا توجـه به وسـعت و فضای آموزشـی از ظرفیـت باایی برخوردار اسـت 
و بایـد اسـتفاده بهینـه از فضـای آموزشـی این مرکـز بـرای کار فرهنگی 

مـورد توجه قـرار گیرد. 
مجتمـع  بـه  مددجویـان  ایـن  خدمـات  بـر  عـاوه  امسـال  کـرد:  تصریـح  جالـی  ااسـام  حجـت 
 بایـد حمایـت ازم ازکـودکان بـی بضاعـت بیـرون از ایـن مرکـز هـم نیـز در دسـتور کار قـرار گیـرد.

وی بـا اشـاره بـه اینکـه سـازمان اوقـاف در راسـتای اقدامـات خطیـر خـود در حـل مشـکات اجتماعی 
جامعـه دفاتـر طـرح خدمـات افـق را در اماکـن متبرکـه راه انـدازی کرده اسـت، گفت: در اسـتان کرمان 
۲۲ مرکـز طـرح افـق در امامـزادگان شـاخص  باهدف حمایـت از اقشـار نیازمند جامعه  راه اندازی شـده 
 و ایـن دفاتـر از محـل نـذورات بقـاع متبرکـه و اجرای نیـات موقوفات  منطبـق در حال فعالیت هسـتند.

  در ادامه این مراسـم مراسـم قرائت زیارت عاشـورا با حضور مدیر کل،جمعی از روسـای سـتادی اوقاف  
و کودکان مجتمع برگزارشـد.

مدیر کل صدا وسیمای مرکز کرمان : 

مرکز کرمان رتبه برتر تولید انیمیشن را در کشور دارد
مدیرکل صداوسـیمای مرکز کرمان در جلسـه شـورای اداری شهرستان 
زرنـد محدودیـت منابـع را مانـع توسـعه رسـانه ای برشـمرده و گفـت: 
منازعـات سیاسـی بایـد از رسـانه حـذف شـود و وظیفـه شـرعی همـه 
ماسـت کـه خط قرمـز نظام مقـدس جمهوری اسـامی را بایـد رعایت 
کنیـم. دکتـر علیرمضانـی بـا اشـاره بـه گسـترش حـوزه گردشـگری 
اسـتان تصریـح کـرد: تولیـدات اسـتان کرمـان در حـوزه گردشـگری 

توانسـت باعـث موفقیـت در ایـن بخش باشـد.
وی افـزود: پرداختـن به محتـوی، یکی از اولویت هـای مرکز کرمان در 
تولیـدات خـود می باشـد.  مدیـر کل مرکز کرمان اظهار کـرد: تولیدات 

ایـن مرکـز در حـوزه اقتصـاد مقاومتـی رتبـه برتـر کشـور را کسـب کـرد، پرداختـن بـه زندگی شـهدای 
مدافـع حـرم نیـز یکـی از موفقیـت هـای ایـن مرکـز بـوده اسـت و همچنیـن در سـاخت  انیمیشـن هم 

دارای رتبه برتر کشـوری هسـتیم.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی کرمان :

سهم ۴۵ درصدی عابران پیاده   
در تلفات حوادث رانندگی دورن شهری کرمان 

سـرهنگ یوسـف نجفـی در نشسـت خبـری با اصحاب رسـانه با اشـاره 
بـه اینکه در پنج ماهه نخسـت سـال جاری در داخل شـهرهای اسـتان 
95 نفـر در حـوادث رانندگـی جـان خـود را از دسـت دادنـد اظهـار 

داشـت: از ایـن تعـداد 38 نفـر در شهرسـتان کرمـان بوده اسـت.
وی بـا بیـان اینکـه آمـار نهایـی توسـط پزشـکی قانونی اعام می شـود 
گفـت: در سـال گذشـته ماهانـه ۲0 نفر در شـهرهای اسـتان جان خود 
را از دسـت دادنـد و هـزار نفـر هـم در هـر مـاه مجـروح شـدند.  رئیس 
پلیـس راهنمایـی و رانندگـی اسـتان کرمان عنـوان کـرد: در پنج ماهه 
ابتـدای امسـال 5 هـزار و 97 نفـر بر اثر حـوادث رانندگی در شـهرهای 
اسـتان کرمـان مجـروح شـدند کـه از ایـن تعـداد ۲ هـزار و 534 نفـر 

داخـل شهرسـتان کرمـان بودنـد. وی بـا بیـان اینکـه 40 درصـد تصادفـات فوتـی و 49 درصـد تلفـات 
جرحـی تصادفـات درون شـهری اسـتان مربوط به شـهر کرمان اسـت افزود: در شـهرهای رودبـار، بافت، 

عنبرآبـاد، نرماشـیر، انـار، ریـگان و فهـرج تلفـات فوتـی صفر بوده اسـت. 
نجفـی بـا عنـوان اینکـه از مجمـوع تلفـات این حـوادث در پنـج ماهه ابتـدای امسـال 45 درصـد عابران 
پیـاده، 35 درصـد موتورسـیکلت سـواران و حـدود ۲0 درصد راننده و سرنشـینان خودروهـا بودند گفت: 
دلیـل اصلـی فـوت موتورسـیکلت سـواران عـدم اسـتفاده از کاه ایمنـی اسـت.  وی بـا اشـاره بـه اینکـه 
پلیـس در ایـام مـاه محـرم طـرح ویـژه ترافیکـی دارد افـزود: در روزهـای تاسـوعا و عاشـورا ایـن طرح با 

پیگیـری بیشـتر اجـرا می شـود و در بعضـی نقـاط محدودیت هـای ترافیکـی داریم.
رئیـس پلیـس راهنمایـی و رانندگـی اسـتان کرمـان بـا تاکیـد بـر اینکـه هیئت مذهبـی از سـوار کردن 
اعضـای هیئـت در قسـمت بـار خودروها جـدا خـودداری کنند گفت: تلفات زیادی در سـال های گذشـته 
از ایـن بابـت داشـته ایم.  وی بـا بیـان اینکـه تـردد وسـایط نقلیـه در بیـن دسـته جات عـزاداری ممنـوع 

اسـت تصریـح کـرد: حتـی خـودروی پلیس حـق ورود بیـن دسـته جات عـزاداری و عـزاداران را ندارد. 
نجفـی بـا اشـاره بـه اینکـه در آسـتانه بازگشـایی مـدارس هسـتیم گفـت: بـه خانواده ها توصیه می شـود 
کـه بـرای ایـاب و ذهـاب دانش آمـوزان از سـرویس مدرسـه اسـتفاده کننـد و از خودروی شـخصی برای 

ایـن منظـور خـودداری کنند.

مدیرکل کمیته امداد استان کرمان:

۱۰۰۰ نیروگاه خورشیدی در کرمان ایجاد می شود
یحیـی صادقـی در گردهمایـی فصلـی مدیـران کمیته امداد اسـتان کرمان 
بـا اشـاره بـه اینکه بسـیاری از مناطق اسـتان کرمـان با محرومیـت مواجه 
هسـتند، اظهـار کـرد: کمیتـه امـداد کرمـان دو سـال متوالـی رتبـه برتـر 

توانمندسـازی کشـور را کسـب کرده اسـت.
وی از جـذب بیـش از ۱00 درصـدی اعتبـارات تبصـره ۱۶ توسـط کمیتـه 

امـداد اسـتان کرمـان در سـال های 9۶ و 97 خبـر داد.
صادقـی بـا اشـاره بـه اینکـه 7۲0 نیـروگاه خورشـیدی بـرای مددجویـان 
در اسـتان کرمـان راه انـدازی و وارد مـدار شـده اسـت، و گفـت: امسـال 
هـم ۱000 نیـروگاه خورشـیدی جدیـد راه اندازی می شـود. وی بـه ایجاد 

صنـدوق ضمانـت اشـتغال مددجویـان کمیتـه امـداد اسـتان کرمـان افـزود: ایـن اقـدام بر اسـاس تفاهم 
نامـه ای مابیـن اسـتانداری و کمیتـه امـداد اسـتان کرمـان انجـام شـد کـه بر اسـاس آن ۱۲ هزار شـغل 

توسـط کمیتـه امـداد در اسـتان ایجـاد می شـود.
وی همچنیـن بـا اشـاره بـه اینکـه فـاز اول سـاخت پنـج هـزار واحـد مسـکونی بـرای نیازمندان اسـتان 
کرمـان در حـال اجراسـت، بیـان کـرد: فـاز دوم ایـن پـروژه هفته گذشـته با حضـور رئیس کمیتـه امداد 

کشـور کلنـگ زنی شـد و تاشـیم سـال 98 بـه اتمام برسـد.

مدیر کل شرکت غله کرمان:

۱۱۹۱ تن سهمیه مواد اولیه روغن نباتی به کرمان 
اختصاص یافت

مدیـر کل شـرکت غلـه اسـتان کرمـان گفـت: هـزار و ۱9۱ تن سـهمیه 
مـواد اولیـه روغـن نباتـی بـرای شـرکت های روغـن نباتـی در ماه هـای 

محـرم و صفـر بـه اسـتان کرمـان اختصـاص یافت.
مجیـد نـژاد بیگلری در جلسـه کارگـروه رفع موانـع تولید اسـتان کرمان 
بیـان داشـت: هـزار و ۱9۱ تـن سـهمیه مـواد اولیـه روغـن نباتـی بـرای 
شـرکت های روغـن نباتـی در ماه هـای محـرم و صفـر بـه اسـتان کرمان 
اختصـاص یافتـه اسـت. معاون هماهنگی امـور اقتصادی اسـتاندار کرمان 
هـم در این جلسـه با اشـاره به سـفر رئیس بانـک مرکزی روز پنجشـنبه 
هفتـه جـاری بیان داشـت: آخریـن مهلت بخشـودگی جرایـم کارفرمایان 

بـه تأمیـن اجتماعـی تـا ۱3 شـهریور مـاه سـالجاری اسـت لـذا متقاضیان مهلـت دارنـد تا تاریـخ تعیین 
شـده تقاضـا دهنـد و از ایـن تاریـخ تـا ۱3 مهرمـاه بـه پرونده هـا رسـیدگی و نتیجـه اعـام خواهد شـد.  
محمدعلـی دهقـان بـا اشـاره بـه قانـون الحـاق رفـع موانع تولیـد افـزود: قانـون می گویـد اسـتاندار باید 
اشـخاصی را بـرای ایجـاد کمیتـه فنی بـه بانک مرکـزی معرفی کند که ایـن افراد می تواننـد در خصوص 

وام هـا و تسـهیات بانکی اظهـار کنند. 
وی گفـت: اگـر بانکـی بـر خاف موارد اعام شـده عمل کنـد به حکم قانون متخلف محسـوب می شـوند 
و طبـق قانـون بایـد برخـورد شـود.دهقان یادآور شـد: قـرار بود بعـد از اینکه اسـتاندار کرمان نشسـتی با 
دبیـر شـورای هماهنگـی بانک هـا برگـزار کـرد این افـراد به بانک مرکـزی معرفی شـوند اما ایـن موضوع 
مربـوط بـه سـه الـی چهـار مـاه پیش بود ولـی تا بـه حال بانـک مرکـزی اقدامی انجـام نداده اسـت. وی 
در ارتبـاط بـا مشـکل تأمیـن مـواد اولیـه یکـی از شـرکت های روغن نباتـی کرمـان گفت: پنج هـزار تن 

روغـن به صـورت امانـی تحویل کارخانه شـود.

                                        حاضر و ناظر است روح شهید
ز عملکرد خود ُبَود پیدا هر شهیدی که خوانده شد مفقود 

سوی خودبرده دیده ی دل را گر که غایب ز چشم سر شده او 
پس به چشم خدا کسی گم نیست نه مگر عالم است محضر حق؟  

گر چه او در میان مردم نیست حاضر و ناظر است روح شهید  

غامحسین رضایی - نقاش

ــان،  ــتانداری کرم ــی اس ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
محمدجــواد فدائــی در نشســت بررســی مســائل 
اصنــاف افــزود: اتحادیــه هــای اصنــاف موظــف 
ــاز اداره اماکــن در  ــورد نی ــات م ــه اطاع هســتند ک
مــورد اصنــاف را در اختیــار ایــن اداره قــرار دهنــد.

ــورد  ــت در م ــن نشس ــرد: در ای ــان ک وی خاطرنش
ــه  ــد ک ــرر ش ــز مق ــنجی نی ــی س ــای بینای واحده
عــاوه بــر دریافــت مجــوز از دانشــگاه علوم پزشــکی، 
ــه  ــوط ب ــررات مرب ــف از مق ــک صن ــوان ی ــه عن ب

ــد. ــت کنن ــز تبعی ــاف نی اصن
ــرل و  ــزوم کنت ــه ل ــاره ب ــا اش ــان ب ــتاندار کرم اس
ــری  ــا و جلوگی ــگاه ه ــت آرایش ــر فعالی ــارت ب نظ
ــت و  ــه پوس ــوط ب ــائل مرب ــا در مس ــت آنه از دخال
ــح کــرد: ســازمان صنعــت، معــدن و  ــی، تصری زیبای
ــا حضــور  ــد جلســه ای را ب ــز بای تجــارت اســتان نی
ــکیل داده و  ــکی تش ــوم پزش ــگاه عل ــاف و دانش اصن

در مــورد نحــوه عملکــرد داروخانــه هــا و عطــاری هــا 
ــد. ــم کنن ــی تنظی توافق

فدائــی اظهارداشــت: تاسیســات گردشــگری چنانچــه 
ــداث  ــگری اح ــری گردش ــا کارب ــای ب ــل ه در مح
شــوند مشــمول مقــررات صنفــی نخواهنــد بــود و در 
خصــوص ایــن مــوارد، میــراث فرهنگی و گردشــگری 
ــتعام از اداره  ــه اس ــف ب ــه موظ ــدور پروان ــرای ص ب
اماکــن هســتند و در صــورت گــزارش تخلــف، بــرای 
ــکاری  ــن هم ــا اداره اماک ــا ب برخــورد بایســتی کام
ــی و گردشــگری  ــراث فرهنگ ــن می ــد و همچنی کنن
علــوم  دانشــگاه  از  مرتبــط  مــوارد  در  بایســتی 
 پزشــکی اســتعام و در مــوارد تخلــف بــرای برخــورد 

همکاری های ازم را معمول کند.
وی بــا بیــان ایــن مطلــب کــه بر نظــر رهبــری معظم 
ــدی  ــارزه ج ــزوم مب ــر  ل ــی ب ــامی مبن ــاب اس انق
ــاق  ــا کاای قاچ ــم و ب ــد داری ــاق کاا تاکی ــا قاچ ب

ــد  ــود، تاکی ــورد ش ــازه برخ ــا مغ ــرز ت ــد از م بای
ــاق کاا در  ــا قاچ ــارزه ب ــم مب ــه تی ــرد: چنانچ  ک
ــا  ــه بن ــوند ک ــه ش ــی مواج ــا کااهای ــازه ای ب مغ
بــه تشــخیص تیــم، قاچــاق محســوب مــی شــود، 
در مــورد درســت بــودن تشــخیص خــود بایــد از 

ــه اصنــاف اســتعام کننــد. ــوط ب اتحادیــه مرب
ــی  ــب مالیات ــوص ضرای ــت: در خص وی اظهارداش
مــورد  در  شــد  قــرار  اصنــاف  بــه  مربــوط 
واحدهایــی کــه اظهارنامــه داشــته انــد، اظهارنامــه 
ــزان  ــه صحــت می ــواردی ک ــاک باشــد و در م م
ســود دریافتــی صنــف را تائیــد کنــد، نظرصمــت 
مــاک عمــل اداره مالیاتــی باشــد و در عیــن 
ــری  ــتانداری پیگی ــق اس ــد از طری ــرار ش ــال ق ح
شــود تــا بــا حضــور نماینــدگان اســتان در 
ــی  ــب مالیات ــز، ضرای کمیســیون مربوطــه در مرک

ــود. ــاح ش اص

 در نشستی با حضور استاندار کرمان انجام شد:

بررسی مسائل مربوط به اصناف در کرمان

شــهردار کرمــان گفــت: بایــد بــا همــکاری همــه ی ارگان هــای متولــی و 
ــرعت و  ــا س ــیب دیده را ب ــوان آس ــه بان ــوط ب ــات مرب ــذار موضوع تاثیرگ

فوریــت پیگیــری کــرده و بــه طــور ویــژه ای بررســی و رفــع نمــود.
ــروه تخصصــی  ــن جلســه تشــکیل کارگ ــم زاده در اولی ــران عال ســید مه
بانــوان شــورای اســامی شــهر کرمــان کــه بــا حضــور ریاســت شــورای 
ــی و  ــی اجتماع ــیون فرهنگ ــس کمیس ــری ریی ــرا ل ــهر، زه ــامی ش اس
بانــوان و رییــس کارگــروه تخصصــی بانــوان شــورای شــهر و نیــز تعــدادی 
از بانــوان مســئول در ارگان هــای مختلــف شــهر در محــل شــورا برگــزار 
ــف  ــه در حوزه  هــای مختل ــی ک ــار همــه ی برنامه های ــزود: در کن شــد؛ اف
ــن  ــود در ای ــی ش ــنهاد م ــود؛ پیش ــه می ش ــر گرفت ــوان در نظ ــرای بان ب
کارگــروه تخصصــی بانــوان، یــک برنامــه  بــا فوریــت بــرای بانــوان آســیب 
ــر و  ــای موث ــتگاه ه ــه دس ــود و از هم ــده ش ــدارک دی ــه و ت ــده تهی دی
متولــی خواســته شــود ایــن برنامــه را اجــرا کننــد تــا هــم ایــن بانــوان و 

هــم جامعــه آســیب بیشــتری نبیننــد.
وی تصریــح کــرد: مــا هــم در شــهرداری کرمــان ایــن قــول را می دهیــم 
کــه حتــی بیشــتر از وظایــف و نقــش و رســالتی کــه بــر عهــده داریــم در 
ــا دغدغــه ی موضوعــات حســاس کــم شــود و  ایــن حــوزه وارد شــویم ت

جامعــه و ایــن افــراد از آســیب های اجتماعــی در امــان بماننــد.
ــردم و  ــه ای م ــر جامع ــرمایه ی ه ــن س ــت: مهم تری ــان گف ــهردار کرم ش
ســرمایه هــای اجتماعــی آن جامعــه اســت کــه اگــر توجــه ویــژه ای بــه 

آنهــا شــود؛ جامعــه مســیر رشــد و تعالــی خــود را بــه خوبــی طــی مــی 
  کنــد.

ــه،  ــد جامع ــل 50 درص ــوان حداق ــه عن ــا ب ــه داد:خانم ه ــم زاده ادام عال
نقــش مضاعفــی را برعهــده دارنــد کــه شــامل نقــش تربیتــی و مدیریــت 
خانــواده و نیــز نقــش اجتماعــی آنهــا می شــود و معمــوا مــردان 
نمی تواننــد ایــن نقش هــای متمایــز را بــا هــم ایفــا کننــد. ایــن 
ــای  ــم در حوزه ه ــا ه ــه م ــود ک ــی ش ــث م ــان باع ــش زن ــت نق اهمی
 اجتماعــی و فرهنگــی توجــه ویــژه ای بــه زنــان داشــته باشــیم.

وی افــزود: همچنیــن معــاون شهرســازی و معمــاری شــهرداری و  نیــز 
بســیاری از معاونــان شــهرداران مناطــق را از بیــن بانــوان توانمنــد 

ــم. ــوب کردی ــمت ها منص ــن س ــه ای ــاب و ب ــهرداری انتخ ش
ــد و  ــواده می آی ــار خان ــوان در کن ــه بان ــه کلم ــت: اینک ــار داش وی اظه
خانم هــا  اساســی  و  مهــم  نقــش  نشــان دهنده ی  شــکل می گیــرد 
ــوان در  ــه بان ــت ک ــت اس ــت. درس ــواده اس ــت خان ــوزه ی مدیری در ح
حوزه هــای اشــتغال، اجتماعــی و اقتصــادی هــم تــاش کــرده و 
ــا را  ــئولیت آنه ــس مس ــچ ک ــی هی ــد ول ــری دارن ــه گی ــئولیت هم مس
ــف  ــم تکلی ــن ه ــر دی ــی اگ ــرد و حت ــده نمی گی ــواده نادی در حــوزه خان
نکــرده باشــد؛ بانــوان، خودشــان ایــن عرصــه را رهــا نمی کننــد و نقــش 
ــر  ــه ه ــد ک ــام می دهن ــی انج ــه خوب ــدی را ب ــادری و فرزن همســری، م

ــودش را دارد. ــاص خ ــئولیت خ ــا مس ــن نقش ه ــدام از ای ک

ــال  ــر ح ــه ه ــت: ب وی گف
حــوزه امــور بانــوان در ایــن 
کرمــان  شــهرداری  دوره 
خانــم  و  گرفتــه  شــکل 
ــای  ــه از نیروه ــر« ک »کارگ
تحصیلکــرده  و  باســابقه 
بودنــد بــه عنــوان مدیــر 
ــده  ــاب ش ــوزه انتخ ــن ح ای

و  کارهــای متعــددی را در حــوزه ی بانــوان شــهر و نیــز بانــوان کارمنــد 
شــهردار کرمــان انجــام داده و یــا  اجــرا خواهنــد کــرد.

ــد  ــوان کارمن ــال بان ــر ح ــه ه ــرد: ب ــان ک ــان خاطرنش ــهردار کرم ش
شــهرداری هــم نیــاز دارنــد توجــه ویــژه ای بــه آنهــا شــود کــه در ایــن 
راســتا هــم در حــوزه ی امــور بانــوان، برنامه هــای خوبــی در نظــر گرفتــه 
و برنامه ریــزی شــده کــه بخشــی از آنهــا اجــرا شــده و بخــش دیگــر در 

فرصــت مناســب اجــرا خواهــد شــد.
وی تصریــح کــرد: همزمــان بــا ایجــاد ایــن حــوزه، پیگیــری کردیــم تــا 
ــناخته  ــرح و ش ــودک مط ــتدار ک ــهر دوس ــوان ش ــه عن ــان ب ــهر کرم ش
ــم  ــر عهــده ی خان ــه ایــن شــهر را هــم ب شــود و مدیریــت اداره دبیرخان
کارگــر گذاشــتیم تــا بــا هماهنگــی بــا خانــم ایاقــی مدیــر شهرســازی و 

ــد. معمــاری، کارهــا را پیــش ببرن

 شهردار کرمان:

 بایستی مسائل بانوان آسیب دیده را با فوریت پیگیری و رفع کرد

نماینــده مــردم کرمــان و راور و عضــو کمیســیون 
اقتصــادی مجلــس گفــت: بــه مدیــر کل بانــک مرکــزی 
ــت ارز 98 ، ۱00  ــال بازگش ــا در قب ــد ت ــنهاد ش پیش
درصــد منابــع ارزی را بــه صــورت واردات کاای ثبــت 
ــکان  ــا ام ــت و ی ــق وزارت صنع ــده از طری ــفارش ش س
ــی  ــع مشــکات قبل ــه درواق ــا ک ــامانه ثن ــه در س عرض
ــد،  ــی کنن ــد عملیات ــرد، بتوانن ــی ک ــم نم ــرخ را فراه ن

ــب رســید . ــه تصوی ــه ب ک
دکترمحمــد رضــا پــور ابراهیمــی تشــریح دعــوت وی از 
رئیــس کل بانــک مرکــزی بــه کرمــان، گفــت: در حــوزه 
مربــوط بــه وضعیــت صــادرات ،تامیــن مالــی، معوقــات 
ــنوات  ــه س ــدات ارزی ک ــف تعه ــن تکلی ــی، تعیی بانک
گذشــته داشــته ایــم بــا پیگیــری هــای صــورت گرفتــه 
وبــا هماهنگــی بــا اســتاندار کرمــان از رئیــس کل بانــک 

مرکــزی بــرای ســفر بــه اســتان کرمــان دعــوت کردیــم. 
وی در خصــوص ســفر یــک روزه رئیــس کل بانــک 
مرکــزی بــه کرمــان اظهارکــرد: جلســات متعــددی را بــا 
تعــدادد کثیــری از تولیــد کننــدگان و صــادر کننــدگان 
ــم،  ــزار کردی ــاورزی برگ ــدن و کش ــت، مع ــش صنع بخ
کــه خوشــبختانه بــه نتایــج خوبــی هــم دســت یافتیــم.

نماینــده مــردم کرمــان و راور اذعــان داشــت: محورهای 
ــدی بحــث  ــتای حــل مشــکات تولی ــی در راس مختلف
شــد، اولیــن محــور متعلــق بــه تســویه حســاب مربــوط 
بــه تعهــدات ارزی ســال 97 بــود کــه مقــرر شــد تولیــد 
کنندگانــی کــه دچــار مشــکل شــده انــد و تعهداتشــان 
اجرایــی وپرداخــت نشــده اســت در یــک نشســت 

مشــترک بــه نتیجــه برســند.
ــن  ــزاری ای ــت برگ ــت: عل ــی گف ــور ابراهیم ــر پ دکت
جلســه عــدم تقــارن مشــکات بخــش صادراتــی در یک 
موضــوع بــرای واحدهــای مختلــف تولیــدی اســت لــذا 
بایــد مــورد بــه مــورد بررســی شــود و مشــکات درایــن 
ــی شــود  ــه ســبب م ــن مصوب ــع شــود، ای ــه مرتف زمین
ــده بخــش عمــده ای از  ــا 30 روز آین ــه ظــرف ۱5 ت ک
تولیــد کننــدگان کرمانــی مــا کــه در حــوزه محصــوات 

کشــاورزی یــا غیــر کشــاورزی بابــت تعهــدات ارزی بــه 
ــر طــرف کنیــم . مشــکل برخــورده انــد را بتوانیــم ب

نماینــده مــردم کرمــان درمجلــس شــورای اســامی بــه 
ــورد بحــث » نحــوه بازگشــت ارزســال  ــن محورم دومی
98«  اشــاره کــرد و گفــت: بســیاری از صــادر کننــدگان 
ناراحــت بودنــد کــه مبنــای تســویه را چگونــه مشــخص 
کننــد لــذا یکــی از پیشــنهاداتی کــه بنــده بــه عنــوان 
ــن  ــروه دادم ای ــن کارگ ــان در ای ــردم کرم ــده م نماین
ــورت واردات  ــه ص ــع ارزی را ب ــد مناب ــود؛ ۱00 درص ب
کاای ثبــت ســفارش شــده از طریــق وزارت صنعــت و 
یــا امــکان عرضــه در ســامانه ثنــا کــه درواقــع مشــکات 
ــی  ــد عملیات ــرد، بتوانن ــی ک ــم نم ــرخ را فراه ــی ن قبل
ــت  ــرار گرف ــق ق ــورد تواف ــن پیشــنهاد م ــذا ای ــد ل کنن

و مصــوب شــد.
ــک  ــدگان طــی ی ــرر شــد صادرکنن ــه داد : مق وی ادام
ــاده صــادرات اســت  ــا ام ــده کــه محصــول آنه ــاه این م
ــاورزی  ــوات کش ــایر محص ــا س ــته و ی ــث پس در بح
کارصــادارت خــود را شــروع کننــد لــذا بــه جــز 
محصــوات خشــکباراعم از پســته و خرمــا، فــرش هــم 

ــد. ــون ش ــامل قان ش

ــش  ــه افزای ــد ب ــن رون ــه ای ــم ک ــزود: امیدواری وی اف
ــد  ــدم تولی ــده معتق ــد؛ بن ــک کن ــرش کم ــادرات ف ص
امســال نســبت بــه ســال گذشــته تقریبــا 7 برابــر شــده 
اســت و شــرایط ماهــم بــرای صــادرات مــا بســیار خــوب 
ــادارت  ــژه ص ــش وی ــا افزای ــی م ــش بین ــذا پی ــت ل اس

ــود . ــد ب ــال 98 خواه ــان در س کرم
عضــو کمیســیون اقتصــادی مجلــس محــور ســوم 
تســهیات  مشــکات  و  مالــی  تامیــن  موضــوع  را 
ــت:  ــت و گف ــادی دانس ــای اقتص ــگاه ه ــی بن در یافت
ــوق  ــا مع ــی آنه ــه اقســاط پرداخت ــد ک ــای تولی واحده
شــده اســت بایــد در یــک کمیتــه مــورد بررســی قــرار 
بگیرنــد، لــذا کارگــروه تشــکیل شــد و مــوارد کلــی بــه 
ــک  ــن ی ــا تامی ــز ب ــروه دوم نی ــید، کارگ ــب رس تصوی
لیســت از موضوعاتــی کــه بــه صــورت مــوردی توســط 
ــزی   ــک مرک ــود در بان ــی ش ــرح م ــی مط ــاق بازرگان ات
ــکات  ــل مش ــی ح ــوع بررس ــا موض ــود ت ــکیل ش تش
بنــگاه هــای اقتصــادی کــه دچــار کمبــود تامیــن 
ــد  ــای جدی ــت ه ــث دریاف ــا در بح ــد ی ــده ان ــی ش مال
ــاس  ــن اس ــر ای ــتند ب ــت هس ــک و حمای ــد کم  نیازمن

تصمیم گیری شود.

 دکتر پورابراهیمی در تشریح سفر رئیس کل بانک مرکزی به کرمان عنوان کرد:

بازگشت 100 درصدی منابع ارزی سال 98 به صورت 
کاای ثبت سفارش شده در بخش صادارت  خشکبار و فرش

ــوب  ــرق جن ــروی ب ــع نی ــرکت توزی ــی ش ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــی  ــرکت ط ــل ش ــر عام ــا، مدی ــدوی نی ــد مه ــان، عبدالوحی ــتان کرم اس
مصاحبــه تلویزیونــی خــود بــا شــبکه سراســري خبــر در خصــوص حــذف 
ــون  ــان نمود: تاکن ــاه، بی ــداي تیرم ــرکت از ابت ــن ش ــرق ای ــوض ب قب
ــات  ــا عملی 97%شــماره تلفــن همــراه مشــترکین ثبــت شــده اســت ام
حــذف قبــوض کاغــذی بطــور کامــل اجــرا شــده اســت و دلیــل ســرعت 
ــای  ــه ه ــل بود که یکــی از برنام ــن دلی ــه ای ــن حــوزه ب ــا در ای عمــل م
ــراي دریافــت  اســتراتژیک شــرکت، عدم مراجعــه حضــوري مشــترکین ب
ــم  ــن مه ــراي ای ــد و ب ــي باش ــال ۱404 م ــا س ــات ت ــه خدم ــه کلی ارائ
ــا  ــام شــده بطوریکه بایســتي ت ــاي ازم انج ــزي ه ــه ری ــال9۲ برنام ازس
ســال ۱404 مــردم  بــراي انجــام خدمــات خــود در شــرکت توزیــع بــرق 
ــد در  ــي بتوانن ــي وزمان ــت مکان ــدون محدودی ــان ب ــتان کرم ــوب اس جن

هــر مــکان و در هرســاعت از شــبانه روز از خدمــات مربــوط بــه شــرکت 
اســتفاده نمایند.

ــاختهای  ــر س ــدف زی ــن ه ــه ای ــیدن ب ــرای رس ــزود: ب ــن اف وی همچنی
ــی مشــترکین  ازم فراهــم شــده بود بطوریکــه مــا کلیــه اطاعــات مکان
ــراي  ــم و همچنیــن ازســال 95 ب ــا ســطح مشــترکین انجــام داده ای را ت
ــع آوري  ــان را جم ــاي ایش ــماره موبایله ــردم ش ــا م ــتر ب ــاط بیش ارتب
نمــوده و در همیــن راســتا از ســال 9۶ ســامانه خاموشــي هــا  راه 
ــود  ــي ش ــار خاموش ــت دچ ــرار اس ــترک ق ــر مش ــه اگ اندازي بطوریک
ــن ۲4  ــردد،  همچنی ــي گ ــاني م ــاع رس ــک اط ــق پیام ــا از طری ــه آنه ب
خدمــات الکترونیــک و اپلیکیشــن شــرکت از ســال 97 راه انــدازي شــده 
ــال و  و مشــترکین مــي تواننــد ۲4 خدمــت الکترونیــک را از طریــق پرت

ــد. ــت نماین ــن دریاف اپلیکیش

مهــدوی نیــا خاطــر نشــان 
وزارت  اعــام  از  پــس  کــرد: 
ــرح  ــرای ط ــر اج ــرو مبنی ب نی
دیجیتــال، بــا توجــه بــه اینکــه 
95 درصــد کارهــا انجــام شــده 

بــود از ابتــدای تیــر مــاه شــروع بــه اجــرای ایــن طــرح کردیــم و از آن 
ــت. ــده اس ــاپ نش ــذي چ ــرق کاغ ــض ب ــچ قب ــون هی ــا کن ــان ت زم

ــود  ــیر وج ــن مس ــود در ای ــکات موج ــی از مش ــرد: یک ــح ک وی تصری
مســتاجران در شــهرهای بزرگتــر اســت کــه مانــع اطــاع رســانی دقیــق 
بــه مصــرف کننــده اصلــی مــی شــود. در ایــن طــرح بــا ارســال پیامــک 
ــه موقــع  ــه مالــک و مســتاجر بصــورت همزمــان، مالــک از پرداخــت ب ب

بهــاي بــرق مصرفــي مطمئــن مــي شــود.

 مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان:

مشارکت ۹۷ درصدی مشترکان شرکت برق جنوب استان 
 کرمان برای حذف قبوض کاغذی

بـه گـزارش روابـط عمومـي شـرکت توزیـع نیـروي بـرق شـمال اسـتان 
کرمـان حسـین علیـزاده در جمـع خبرنـگاران با اشـاره به ماهیـت کار امور 
دیسـپاچینگ ومرکـز فوریت هـاي بـرق، اظهـار کـرد: »در ایـن مرکـز کار 
پایـش و کنتـرل لحظه اي بار و پایداري شـبکه  انجام مي گـردد«. وي ادامه 
داد: »اعمـال خاموشـي هاي بابرنامـه و رفـع نواقـص احتمالـي درشـبکه که 
منجـر بـه قطع بـرق وحادثـه مي شـود در مرکز کنتـرل امور دیسـپاچینگ، 
کنتـرل و پایـش مي شـود«.وي تعداد مشـترکین شـرکت توزیع برق شـمال 
اسـتان کرمـان را بیـش از ۶۲0هـزار مشـترک بیان کـرد و افـزود:  تغذیه ي 
مشـترکین  از3۲ پسـت فـوق توزیـع عمومي  وبا ۲۶5 فیدر فشـار متوسـط 
انجـام مي شـود«. علیـزاده خاطرنشـان کـرد: »بـار پیـک حـادث شـده در 

شـب در نقـاط تحـت پوشـش شـرکت 
توزیـع بـرق شـمال اسـتان در تابسـتان 
سـال جاري 748 مـگاوات بـوده اسـت«.

کنتـرل،  مرکـز  »در  کـرد:  اظهـار  وي 
تمامـي خطـوط فشـار متوسـط مانیتـور 

و رصـد مـي گـردد. مدیـر امـور دیسـپاچینگ و فوریت هـاي بـرق شـرکت 
توزیـع شـمال اسـتان کرمـان افـزود: »وظیفـه ي اصلـي این قسـمت تامین 
بـرق پایـدار و مطمئـن بـراي مشـترکین اسـت«.وي یـادآور شـد: »در ۱۶ 
واحـد مراکـز فوریتهـاي برق  و دیسـپاچینگ بیش از  300 نیـروي اجرایي 
ونظارتـي بصورت ۲4سـاعته مشـغول به فعالیت مي باشـند. علیـزاده اظهار 

کـرد: »مشـترکین بـراي ارتبـاط بـا شـرکت توزیـع بـرق و بیـان مشـکات 
مي تواننـد بـا مراکز فوریتهـاي برق با تلفـن ۱۲۱ تماس گرفته ودرخواسـت 
آنهـا بررسـي ومرتفـع مـي گردد«.مدیـر امـور دیسـپاچینگ و فوریت هـاي 
بـرق شـرکت توزیـع شـمال اسـتان کرمـان در ادامـه از نصـب تجهیـزات 
هوشـمند وکلیدهاي اتوماسـیون وآشکارسـاز بر روي شـبکه ي برق خبر داد 
و بیـان کـرد: »بـا نصـب ایـن تجهیـزات روي شـبکه واسـتفاده از گروههاي 
خـط گـرم درشـبکه منجـر بـه کاهش۲3درصـدي خاموشـي هـا درسـال 
97گردیـده اسـت. علیـزاده با بیـان این که امسـال علیرغم گرمـاي هوا هیچ 
خاموشـي ناشـي از کمبود نداشـتیم، بیان کرد: »همکاري مردم، کشـاورزان 
و صنایـع بـا مدیریـت مصـرف سـبب شـد تادرتابسـتان امسـال بـدون هیچ 

گونـه خاموشـي ازپیـک عبـور نماییم «.
وي در ادامـه بـا اشـاره بـه مصـرف غیرمجاز برق در حاشـیه ي شـهر کرمان 
گفـت: »بیشـترین حجـم فعالیـت اتفاقـات عملیـات بـرق کـه منجـر بـه 
خاموشـي هاي سـنگین مي شـود مربـوط بـه حاشـیه ي شـهر کرمـان اسـت 

کـه بـرق غیرمجـاز اسـتفاده مي کننـد و مصـرف بي رویـه دارنـد«.

مدیر امور دیسپاچینگ و فوریت هاي برق شرکت توزیع شمال استان کرمان مطرح کرد؛

تامین ۵.2 مگاوات برق درحوزه شمال استان کرمان 
از طریق نیروگاه هاي خورشیدي 
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از وصیت شهید

ای مــردم !  ایــن را بدانیــد کــه: شــهدا راه خوبــی را انتخاب 
ــت  ــام حرک ــدر اس ــهداء از ص ــه ی ش ــد، قافل ــرده ان ک
کــرد...  خوشــا بحــال آنانکــه  بــه  ایــن قافلــه برســندو ایــن 
ــر از   شــهادت نیســت. رابدانیــد کــه هیــچ افتخــاری باات

یادی از یک شهید

قربانی لقای دوست
)مرید پیر مغانم ز من مرنج ای شیخ  

چرا که وعده تو دادی و او به جا آورد(1
حسین)ع( مصلح دین بود و با فداکاری

حیات تازه ای بر دین مصطفی آورد
چو دید منبر حق را به دست نااهان 

غیور بود و ز خود، غیرت خدا آورد
نیاز دین به کسی که قیام ویژه کند

حسین)ع( هستی خود را به کربا آورد
برای دین که بیفتاده بود در بستر

نوشت نسخه ی بهبودی و شفا آورد
بزد ز خون شقایق به نیزه و شمشیر

که درد را بشناخت و بر آن دوا آورد
در این مسیر لیاقت ندارد هر که غریب

حسین)ع( آمد و )یاران آشنا( آورد
عمل به )بخشش جان( نیست کار نامحرم

حسین)ع( )محرم راز( و )گزیده ها( آورد
حسین)ع( بوده فراتر ز بحر و اقیانوس 

که تا ابد ز عمل )مکتب سخا( آورد
حماسه ای که به پا کرد روز عاشورا 

فقط برای خدا بود و، بی ریا آورد
)خلیل حق( که رضا شد به ذبح )اسماعیل(

حسین)ع( پاره ی تن، شیرخواره را آورد
کنار غنچه )حبیب بصیر( پرپر شد

یلی چو )حضرت عباس( باوفا آورد
گلی که زاده ی لیا شبیه پیغمبر

که اکبر است و ز بُستان مرتضی آورد
مگر نه حجله ی )قاسم( به خونش آغشته؟

که خون به زینت آن نوجوان حنا آورد
به کربا نه فقط اله، )حج اکبر( بود 

عمل به فلسفه ی )مروه( و )منا( آورد
خلوص نیت این مرد تا ابد جاری

که بحر معرفت و معدن صفا آورد
بر حفظ دین خدا از فنا شدن، آمد

ز خون که جوهر جان است بر بقا آورد
شهید داده و آتش به خیمه ها برسید

هر آنچه را که بیاورد بر لقا آورد
که بر هدایت آینده ی جهان بشر

علیه هر چه )یزید( خطبه و ندا آورد
که حج نیمه تمام و حماسه ی خونین 

نه جبر بوده بر این کار کز رضا آورد
حسین)ع( خود شده قربانی لقاءا...

و هر که بود به این عشق مبتا آورد
فدا شد و، نشود فانی و، نمیرد عشق 

که بر محافل عشاق خود نوا آورد
که شیخ شعر، خلیل و، حسین)ع( پیر مغان

دو خط ارادت )نقاش( ز ماجرا آورد
)مرید پیر مغانم ز من مرنج ای شیخ( 

تو وعده دادی و )خون خدا( به جا آورد

1: حافظ 

غامحسین رضایی - نقاش

カもヮ執枢唱 桧済処

مــن بارهــا بــرای گــوش دادن روضــه بــه خانــه ســید خوشــرو 
ــه ســیاه پوشــان و کل  ــه خان ــه ب ــا آنجــا ک ــه تنه ــه ام. ن رفت
حســین جــان ایرانمنــش و حســین حســنعلی و منــزل آیــت 
ــی ده روز  ــه همگ ــه ام ک ــم رفت ــاا... ه ــی و کل ماش ا... صالح
ــد.  ــزار میکنن ــی برگ ــه خوان ــال روض ــتر در س ــی بیش ــا کم ی
کاری پســندیده کــه در مــاه محــرم دلمــان را آســوده میکنــد 
و کمــک میکنــد تــا وظیفــه خــود را در قبــال دینمــان بهتــر 
ــی  ــوه بانیان ــام انب ــم ن ــم بتوانی ــر نکن ــا فک ــم. ام ــام دهی انج
ــر روی  ــد را ب ــزار میکنن ــه برگ ــان روض ــات کرم ــه در مح ک
خیابانهــای تاریخــی کرمــان بگذاریــم. اخیــرا شــورای اســامی 
ــهید  ــن ش ــان بی ــام خیاب ــه ن ــم گرفت ــان تصمی ــهر کرم ش
ــذاری  ــرو نامگ ــادات خوش ــام س ــه ن ــطین را ب ــران و فلس چم
نمایــد. از آنجــا کــه تصمیمــات ایــن شــورا تخصصــی هســتند، 
بنابــر ایــن ازم اســت دایلــی مســتند و مــردم پســند 
ــه  ــد چ ــردم بفهمن ــا م ــد ت ــام کنن ــم اع ــن تصمی ــرای ای ب
پارامترهایــی بــرای ایــن گونــه نامگذاریهــا در کرمــان اســتفاده 
میشــود. فعــا کــه توجیــه شــان راضــی بــودن اهالــی محلــه 
ــار  ــه از کن ــی ک ــام خیابان ــد ن ــه بای ــی محل اســت!!. مگــر اهال
کوچــه هایشــان میگــذرد را تعییــن کننــد؟ یعنــی نــام بقیــه 
ــا  ــان ی ــرزا آقاخ ــتاقیه، می ــون مش ــان همچ ــای کرم خیابانه
میــدان توحیــد و غیــره را مــردم محلــه انتخــاب کــرده انــد؟ 
ــه اظهــار نظــر باشــد،  ــاز ب ــن اگــر نی ــر. بنابرای ــی شــک خی ب
ــس  ــا رئی ــروه ی ــک گ ــه ی ــد. ن ــر بدهن ــردم نظ ــه م ــد هم بای
یــک کوچــه بــا تفکــرات خــاص سیاســی. بهتــر اســت تصمیــم 
گیــری در قالــب منافــع کرمــان و برگرفتــه از تاریــخ و شــکوه 
و اقتــدار کرمانــی انجــام شــود. ایــن خیابــان عمــق فرهنــگ و 
ــه درســت از وســط هشــتصد ســال  ــان اســت ک تمــدن کرم
اصالــت کرمانــی میگــذرد و ســه اثــر مهــم تاریخــی بــه نامهای 
حمــام تــه بــاغ لــه لــه )هشــتصد ســال(، قبــه ســبز )هفتصــد 
و پنجــاه ســال( و مســجد خواجــه خضر)چهارصــد ســال( در 
ــخ  ــر تاری ــه بیانگ ــی ک ــه مکان ــد. س ــرار دارن ــوی آن ق دو س
ــودن  ــگری ب ــت و گردش ــان از اصال ــان و نش ــکوفای کرم ش
ــد  ــی میتوانن ــه تنهای ــدام ب ــر ک ــد و ه ــرزمین میدهن ــن س ای
یــک جاذبــه گردشــگری ارزشــمند محســوب گردنــد. ســادات 
خوشــرو از بزرگــواران و عزیــزان دل کرمانیــان در چنــد ســال 
ــن  ــال در ای ــود س ــش از ن ــوری بی ــا حض ــتند، ام ــر هس اخی
محلــه ندارنــد. سیدحســین خوشــرو پــدر آقایــان ســیدمحمد 
ــه  و ســیدرضا و ســیدعباس خوشــرو میباشــد، کــه همگــی ب

ــدا توســط  ــا ابت ــه آنه ســادات خوشــرو مشــهور هســتند. خان
ــم از  ــان ه ــد و ایش ــدا گردی ــان اه ــه پدرش ــتی ب ــک زرتش ی
ــود و  ــزار نم ــی برگ ــه روضــه خوان ــن خان ــان در ای ــان زم هم
ــن کار  ــه ای ــیدمحمد ب ــیدرضا و س ــرش س ــد از وی دو پس بع
ــره  ــی به ــوی و مذهب ــد معن ــه از روح بلن ــد. البت ــداوم دادن ت
میبردنــد. بعــد از درگذشــت مرحــوم سیدحســین جنــازه وی 
ــر ده  ــر روی مقاب ــبز ب ــه س ــش در محــل قب توســط طرفداران
پادشــاه قراختایــی کرمــان دفــن گردیــد و بقیــه پســران هــم 
بعــد از مرحــوم شــدن در کنــار پــدر و بــر روی همیــن مقابــر 
ــس در  ــچ ک ــب هی ــن ترتی ــد. بدی ــون گردیدن ــی مدف تاریخ
ــاهان  ــر پادش ــبز و مقاب ــه س ــل قب ــه مح ــد ک ــان نمیدان کرم
حکومــت قراختائیــان در عصــر مغــول همیــن مقبــره ســادات 
خوشــرو مــی باشــد. آنچــه را امــروزه مــردم بــه نــام قبــه ســبز 
میشناســند در اصــل ایــوان ورودی مجموعــه عصمتیــه و بــاغ 
مشــیز بــوده اســت. البتــه نبایــد بعــد سیاســی ایــن خانــواده 
را در تصمیــم گیریهــای چهــل ســال اخیــر کرمــان فرامــوش 
ــام  ــه ن ــا ســیدرضا خوشــرو ب ــزرگ مرحــوم آق نمــود. پســر ب
ــاي  ــاق آق ــه اتف ــک دوره ب ــرو ی ــن خوش ــدس سیدحس مهن
ــدند و  ــس ش ــدة مجل ــان نماین ــي از کرم ــین مرعش سیدحس
دختــر ایشــان نیــز همســر جنــاب آقــاي محمدعلــي کریمــي 
اســت کــه ایشــان هــم در ســمت معاونــت اســتانداري کرمــان 
در زمــان اســتانداري آقــاي مرعشــي و نیــز اســتانداري کرمــان 
پــس از آقــاي مرعشــي و نمایندگــي مجلــس شــوراي اســامي 
کرمــان قــرار داشــته و هــم اکنــون در شــمار بــزرگان سیاســی 

یــک حــزب بانفــوذ کرمــان محســوب میشــود.    
» تأثیر پذیری از یک حزب با نفوذ «

بــا همــه ایــن امتیــازات و احتــرام خاصــی کــه بنــده بــه ایــن 
ــب  ــط تخری ــه خ ــد در ادام ــا نبای ــتم، ام ــل هس ــواده قائ خان
میــراث فرهنگــی و تاریخــی کرمــان اینبــار نامهــای تاریخــی 
را حــذف نمــود، تصمیــم گیریهــای عجوانــه و بــدون بررســی 
ــوده و  ــان نب ــع کرم ــه نف ــچ گاه ب ــی هی ــهای سیاس ــا نگرش ب
ــراث فرهنگــی  ــب می ــه تخری ــت اینجاســت ک نیســتند. واقعی
و تاریخــی موجبــات بــروز زخمهــای عمیــق بــر پیکــره تاریــخ 
ــذف  ــون ح ــاخته و اکن ــم س ــن را فراه ــان زمی ــدن کرم و تم
ــودی  ــدک موج ــر ان ــود ب ــد ب ــی خواه ــای تاریخــی پایان نامه
تاریخــی و گردشــگری کرمــان. شــهری بــا تمــدن غنــی ایرانی 
ــه از  ــش برگرفت ــدام از خیابانهای ــچ ک ــام هی ــه ن و اســامی ک
ــی و فرهنــگ اصیــل اســامی  ــی و تمــدن ایران اصالــت کرمان

نیســت. ســرزمینی کــه دارای انبــوه مفاخــر و بــزرگان علــم و 
ادب و صاحبــان اثــر و اندیشــه در ســطوح ملــی و بیــن المللــی 
میباشــد. امــا نــام هیــچ یــک از ایــن مفاخــر بــر روی خیابانها و 
میدانهــا حتــی ســالنهای بزرگــش خودنمایــی نمیکنــد. ضمــن 
اینکــه نامــی از ســرداران و قهرمانــان بــزرگ دفــاع مقــدس و 
ــه نظرتــان زمــان آن  انقــاب اســامی نیــز دیــده نمیشــود. ب
ــه  ــام گذاریهــا و حتــی تخریبهایمــان را ن ــرا نرســیده کــه ن ف
ــت  ــر اســاس شــکوه درای ــر اســاس ســایق شــخصی کــه ب ب
ــدان  ــم. فرزن ــن کنی ــرزمینمان تعیی ــارات س ــت و افتخ و اصال
ــم و ادب  ــی از جنــس عل ــد افتخارات ــده نیازمن ــان در آین کرم
ــام  ــدن ن ــا دی ــد ب ــا بای ــتند. آنه ــگ آوری هس ــخ و جن و تاری
ــد  ــه خــود ببالن ــزرگان و مفاخــر شهرشــان ب ــردان و ب داورم
ــا  ــه م ــه ک ــد. همانگون ــار کنن ــان افتخ ــی بودنش ــه کرمان و ب
ــازی در  ــی ب ــد تخریــب و حــذف و پارت افتخــار میکنیــم. نبای
کنــار سیاســت زدگــی آفــت کرمــان شــود و افتخاراتمــان را از 
بیــن ببــرد. چــرا بجــای تغییــر تاریخــی تریــن نامهــا بــه فکــر 
ــراری  ــمهای تک ــوه اس ــر روی انب ــام ب ــی ن ــاح و جایگزین اص
ــام  ــروز انج ــه ام ــر کاری ک ــد ه ــی تردی ــتید. ب ــا نیس خیابانه
میدهیــم فــردا گریبانگیــر فرزنــدان و خودمــان میشــود. 
ــان  ــهر کرم ــامی ش ــرم اس ــورای محت ــردد ش ــنهاد میگ پیش
ــه  ــان ب ــی کرم ــرای ایجــاد ســاختارهای گردشــگری و معرف ب
عنــوان یــک ســرزمین بــا اصالــت از نامهــای تاریخــی اســتفاده 
ــن  ــه ای ــازی ب ــز نی ــد ســادات خوشــرو هرگ ــاور کنی ــد.  ب کن
نــوع نامگذاریهــا و اجحــاف بــر تاریــخ و تمــدن کرمــان ندارند و 
راضــی بــه ایــن نامگــذاری نخواهنــد بــود. بهتــر اســت شــورای 
اســامی شــهر کرمــان کمیســیونی تخصصــی بــدون گزینــش 
کرماندوســتان  و  متخصصــان  همــه  بیــن  از  و ســوگیری 
و کرمانشناســان تشــکیل دهــد و بــرای تعییــن نامهــای 
ــرات  ــدا از نظ ــی ابت ــن تاریخ ــب اماک ــی تخری ــا و حت خیابانه
فنــی و تخصصــی همــگان اســتفاده کنــد و ســپس در راســتای 

ــه  ــردارد. توج ــدم ب ــان ق ــربلندی کرم س
گزینشــی بــه نظــرات تــک و تــوک 
ــی  ــی و قوم ــرات سیاس ــا تفک ــراد ب اف
ســبب نابــودی ارزشــهای تاریخــی و 
ــع  ــه نف ــردد و ب ــان میگ ــی کرم فرهنگ

ــن ســرزمین نیســت.   ای
منصور ایران پور 
نویسنده و پژوهشگر

قابل توجه شورای شهر کرمان :

چرا نام سادات گرانقدر خوشرو بر روی تاریخ کرمان؟
رؤیاي صادقانه

ــي«  ــید عل ــاج س ــاي ح ــم »آق ــرم ق ــار محت ــي از تج یک
ــي  ــران در مجمع ــن در ته ــد : م ــي گوی ــي 1348 م متوف
ــدار کاشــان نیــز در آن مجمــع حضــور  ــا فرمان ــودم، اتفاق ب
داشــت. یکــي از افــراد مجلــس از فرمانــدار پرســید: شــما در 
ــد؟  ــب چــه دیدی ــت خــود در کاشــان از عجای طــول حکوم
فرمانــدار در جــواب گفــت: آن زمانــي کــه در کاشــان 
حکومــت داشــتم، مــردم از تــرس عقــرب شــبها روي تخــت 
مــي خوابیدنــد و بعضــي بــراي احتیــاط بیشــتر، پایــه هــاي 
ــه  ــوري از پای ــا جان ــتند ت ــي گذاش ــان آب م ــت را می تخ
ــرود . ایــن رســم در تمــام کاشــان وجــود  ــاا ن ي تخــت ب

ــود .  ــن نب ــز ای ــاره اي ج داشــت و چ
 مــن هــم در تابســتان، طبــق همــان عــادت و رســم 
دیرینــه ي کاشــان ، بــراي حفــظ جانــم کــه شــب بــا خیــال 
راحــت خوابیــده باشــم ، در پشــت بــام خانــه ي مســکوني 
خــود چنیــن جایــي بــراي خــودم درســت کــردم و عــاوه 
بــر آن پشــه بنــد هــم داشــتم کــه از تمامــي جهــات جــاي 
ــدگان در  ــوران و گزن ــد جان ــد و از گزن ــوظ باش ــن محف م
ــام  ــااي ب ــه ب ــي ک ــا وقت ــر اینه ــاوه ب ــم و ع ــان باش  ام
مــي رفتــم، خدمــت گــزاران نردبــان را بــر مــي داشــتند تــا 
آســایش خاطــر بیشــتري باشــد و احتمــال آمــدن جانــور از 

پاییــن بــه بــاا هــم نباشــد . 
ــم  ــودم ، در عال ــده ب ــت خوابی ــال راح ــا خی ــبي ب ــن ش م
خــواب دیــدم کــه عقربــي میــان پشــه بنــد از ســاق پایــم 
آمــده و روي ســینه ام نشســته اســت ، در ایــن حــال دیــدم 
ــو اینجــا چــه مــي  ــد : ت ــه آن عقــرب مــي گوی شــخصي ب
ــا آن  ــد ب ــخص بدان ــن ش ــا ای ــده ام ت ــت : آم ــي ؟ گف کن
همــه مراقبــت بــاز مــي توانیــم بیاییــم، ولــي مأمــور گزنــد 
ــدار  ــواب بی ــت زده از خ ــن وحش ــتیم.  م ــیب نیس و آس
شــدم؛ ناگهــان دیــدم عقربــي روي ســینه ي مــن نشســته 
اســت ، فــوري داد زدم ، خدمــت گــزاران آمدنــد و عقــرب را 

گرفتنــد و مــن از آســیب حتمــي نجــات یافتــم . 
گــر نگهــدار مــن آن اســت کــه مــن مــي دانــم شیشــه را در 

بغــل ســنگ نگــه مــي دارد.

تهیه و تنظیم : محمود جعفری از کوهبنان

اداره کل ثبت اسناد و اماک استان کرمان
 مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بافت )590397(

تاسـیس موسسـه غیر تجاری هیئت ورزشـی کاراته شهرسـتان بافت درتاریخ 1397/11/25 به شـماره ثبت 128 به شناسـه ملی 14008149183 
ثبـت و امضـا ذیـل دفاترتکمیـل گردیده کـه خاصه آن به شـرح زیر جهت اطاع عمـوم آگهی میگردد. 

موضـوع : - تعمیـم و گسـترش رشـته یـا رشـته هـای ورزشـی تحت پوشـش در سـطح اسـتان از طریق بـه کار گیـری مربیان و کشـف، جذب و 
پـرورش اسـتعدادها - برگـزار کاسـهای آموزشـی، توجیهـی و نکمیلـی در ردهـای مختلف سـنی با اخذ مجـوز از فدراسـیون و هماهنگـی با اداره 
کل تربیـت بدنـی اسـتان - برگـزاری مسـابقات اسـتانی در رده هـای مختلـف سـنی با توجه بـه ضوابـط و رعایت تقویم فدراسـیون وبـا هماهنگی 
اداره تربیـت بدنـی اسـتان - انتخـاب، معرفـی و پیـش بینی ازم جهت آمـاده نمودن و اعزام افراد و تیمهای ورزشـی اسـتان به مسـابقات - اجرای 
مقـرارت و آییـن نامـه هـای ابـاغ شـده از سـوی فدراسـیون در سـطح اسـتان و نظـارت بـر نحـوه فعالیتهـای هیئـت های شهرسـتانها، شـهرها و 
بخـش هـای مسـتقل تابعـه - اعـزام داوران و مربیـان اسـتان بـه کاسـهای ارتقـاء درجه آموزشـی و توجیهـی بـا هماهنگـی اداره کل تربیت بدنی 
اسـتان - کوشـش در بهـره گیـری از خدمـات داوطلبانه مردم جهت پیشـبرد رشـته یا رشـته های ورزشـی تحت پوشـش و ترغیـب و حمایت آنان 
در حـدود قوانیـن و مقـررات - ایجـاد ارتبـاط و هماهنگـی بـا موسسـات دولتـی و غیردولتـی کـه در رشـته یـا رشـته های ورزشـی تحت پوشـش 
در سـطح اسـتان فعالیـت دارنـد. - تهیـه و تنظیـم برنامـه و تقویم ورزشـی سـالیانه با توجـه به تقویم ورزشـی فدراسـیون با همـکاری هیئت های 
شهرسـتانها، شـهرها و بخشـهای مسـتقل تابعـه و بـا هماهنگـی اداره کل تربیـت بدنـی اسـتان - تشـکیل کمیته های مـورد نیاز بر اسـاس ضوابط 
فدراسـیون - کمـک مالـی، فنـی، پشـتیبانی و تجهیزاتـی بـه هیئت های شهرسـتانها و بخشـهای تابعه بـا هماهنگـی اداره کل تربیت بدنی اسـتان 
- تهیـه و ارسـال گـزارش کلیـه فعالیت ها در سـطح اسـتان به فدراسـیون مربـوط و اداره کل تربیت بدنی اسـتان شـماره مجـوز 218/97/12332 

تاریـخ مجـوز 1397/10/22 مرجـع صادرکننـده: اداره کل ورزش و جوانان اسـتان کرمان 
مدت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 

مرکـز اصلی : اسـتان کرمان - شهرسـتان بافـت - بخش مرکزی - شـهر بافت-امـام خمینی-بلـوار 22 بهمن-بلوار شـهید رجایی-پاک 0-طبقه 
همکف- کدپسـتی 7851919969 

اولیـن مدیـران 1- عباسـعلی کاویانـی کد ملـی 3130802916 به سـمت رئیس هیئت 2- شـهرزاد مفلحـی کد ملی 2993849883 به سـمت 
نایـب رئیـس 3- حسـن رضائـی کـد ملـی 3130028511 بـه سـمت دبیر هیئـت 4- سـعداله سـاارمحمدی کد ملـی 3130857168 به سـمت 

خزانـه دار کـه بعنـوان اعضـای هیئت مدیـره برای مدت 4 سـال انتخاب شـدند. 
دارنـدگان حـق امضـا : کلیـه مکاتبـات عـادی و اداری)غیر تعهـد آور( با امضای رئیـس هیئت و در غیـاب وی،نایـب رئیس یا دبیـر هیئت انجام 
مـی پذیـرد و اسـناد بانکـی و اوراق بهـادار و تعهـدآور هیئت با امضای ثابـت خزانه دار و امضای رئیـس هیئت و در غیاب رئیـس هیئت،نایب رئیس 
و در غیـاب نایـب رئیـس، دبیـر هیئت،قابـل اقـدام اسـت. اختیـارات مدیـر عامـل : طبق اساسـنامه ) ثبت موضـوع فعالیـت مذکور به منزلـه اخذ و 

صـدور پروانه فعالیت نمی باشـد( 

اداره کل ثبت اسناد و اماک استان کرمان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بافت )590397(

محیـط  دانشـکده  زیسـت  محیـط  گـروه  مدیـر 
آبخیـزداری  نتیجـه  تهـران،  دانشـگاه  زیسـت 
علمـی را, محیـط زیسـت پـاک و سـالم و عـاری 
در  گفـت:  و  دانسـت  آلودگـی  گونـه  هـر   از 
اگـر  فـارس  و  لرسـتان  گلسـتان،  هـای  اسـتان 
شـاهد  بـود  شـده  انجـام  آبخیـزداری  عملیـات 
تسـنیم  )خبرگـزاری  نبودیـم.  ویرانگـر  سـیابهای 

)  98/6/4
بحـث آبخیـزداری و مهـار آبهـای سـطحی منحصر به زمـان تاثیر 
تخریبـی سـیابها بـر روی باغکاریهـا، اراضـی زیر کشـت، فراگیر 
شـدن شـهرها و روسـتاها شـده اسـت. مکانیزم کاری آبخیزداری 
بـا همـه گسـتردگی اداری و پژوهشـکده هـای عدیـده در تهـران 

کـه ادعـای مدیریـت کار را در سراسـر کشـور می نماینـد. برنامه 
ریـزی ، حضـور و مصاحبـه بـا روسـای گـروه هـا و مسـئولین 
اعضـای اسـتانها و از همـه مهمتر اسـتان کرمان، پس از اسـتماع 
مطالـب تئوریـک و دانشـگاهی و یـا خط مشـی آنهـا در خصوص 
اسـتان کرمـان ،نیـز تطبیـق بـا وقایـع عملکـرد امور آبخیـزداری 
اثبـات نمـود کـه متاسـفانه فاقـد شـناخت از حـوزه هـای آبریـز 
و یـا طبیعـت گسـترده و پهنـاور اسـتان هسـتند .  شـرایط آب و 
هوائی با بعد مسـافت، سـختی کار در اسـتان مانع از این میشـود 
کـه اندیشـمندان پژوهشـکده هـا  حضـور میدانـی و یـا صحرائی  
در اقصـی نقـاط اسـتان داشـته ,و بـا برداشـت هـای عینـی پس 
از هماهنگـی بـا وزارت نیـرو برنامـه ریـزی و اقـدام بـه مطالعـه و 
اجـرای طـرح هـای آبخیـزداری نماینـد . درسـی که در ان سـال 

گذشـته چرخـش هـای سـیکلیک هواشناسـی و هیدرولـوژی در 
اغلـب اسـتان هـای کشـور نمـود پیدا کـرد. ایـن ا ندیشـکده ها 
را رهنمـون نـداد کـه اسـتان کرمـان را بـا نگاهـی کارشناسـانه 
ارزیابـی و بـرای آن برنامه ریـزی نمائید. طیبعی اسـت که تحقق 
جمـات فـوق الذکـر از طـرف مدیـر گـروه محیـط زیسـت  در 
خصـوص اسـتان هـای گلسـتان، لرسـتان و فـارس مطرح شـده 

, یکسـال هـم بایسـتی اسـتان کرمـان 
را  کرمـان  شـهر  الخصـوص  علـی  را 
دربرگرفته و تاسـف و تاثیر از مسـئولین 

بـه جای گـذارد.

آبخیزداری در استان کرمان از شعار تا عمل   

مهندس اشرف گنجوئی
کارشناس و محقق تامین آب

اداره کل ثبت اسناد و اماک استان کرمان
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )591381(

تاسـیس شـرکت بـا مسـئولیت محـدود ایده پردازان یسـنا مهـر درتاریـخ 1398/01/31 به شـماره ثبت 16022 به شناسـه ملـی 14008281537 
ثبـت و امضـا ذیـل دفاترتکمیـل گردیـده کـه خاصه آن به شـرح زیـر جهت اطـاع عموم آگهـی میگردد. 

موضـوع فعالیـت : تولیـد و پشـتیبانی نرم افزارهـای سـفارش مشـتری، ارائـه و پشـتیبانی بسـته های نرم افـزاری و CD اطاعاتـی تولیـد داخـل 
درصـورت لـزوم پـس از اخـذ مجوزهـای ازم از مراجـع ذیربـط  مـدت فعالیـت : از تاریـخ ثبـت بـه مـدت نامحدود 

مرکـز اصلـی: اسـتان کرمـان ، شهرسـتان کرمان، بخـش مرکزی، شـهر کرمان، پرویـن اعتصامی، کوچه شـمالی 1، بن بسـت غربـی 1، پاک 46، 
طبقه همکف کدپسـتی 7613658456 

سـرمایه شـخصیت حقوقـی عبـارت اسـت از مبلـغ 1000000 ریـال نقدی میزان سـهم الشـرکه هر یک از شـرکا آقـای احمد عباس زاده به شـماره 
ملـی 0901709646 دارنـده 990000 ریـال سـهم الشـرکه آقـای علی اکبر عباس زاده به شـماره ملـی 0902509705 دارنده 10000 ریال سـهم 
الشـرکه اعضـا هیئـت مدیـره آقـای احمـد عباس زاده به شـماره ملـی 0901709646و به سـمت رئیس هیئت مدیـره به مدت نامحدود و به سـمت 
مدیرعامـل بـه مـدت نامحـدود آقـای علـی اکبر عباس زاده به شـماره ملـی 0902509705و به سـمت نایب رئیـس هیئت مدیره به مـدت نامحدود 
دارنـدگان حـق امضـا : کلیـه اوراق و اسـناد بهـادار و تعهد آور شـرکت از قبیـل چک، سـفته، بـروات، قراردادها، عقـود اسـامی و همچنین کلیه 

نامـه هـای عـادی و اداری باامضـاء مدیرعامـل همـراه با مهر شـرکت معتبر می باشـد. 
اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. 

اداره کل ثبت اسناد و اماک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )591381(

 اداره کل ثبت اسناد و اماک استان کرمان
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )587613(

آگهـی تغییـرات شـرکت حمـل و نقـل پیمانکاران مواد نفتی اسـتان کرمان شـرکت تعاونی به شـماره ثبت 5454 و شناسـه ملـی 10860562240 
بـه اسـتناد صورتجلسـه مجمع عمومی عادی سـالیانه مـورخ 1398/04/27 منضم به نامه شـماره 98/2916 مـورخ 98/06/03 اداره تعـاون کارورفاه 
اجتماعـی شهرسـتان کرمـان تصمیمـات ذیل اتخاذ شـد : 1- موسسـه حسابرسـی و خدمات مالـی آریابهروش به شناسـه ملـی 10100621378 به 

سـمت بـازرس اصلـی برای مدت یکسـال مالی )سـال 1398( انتخاب شـد
2- قرائت گزارش هیئت مدیره وبازرس قانونی وبه تصویب رسیدن صورتهای مالی سال 1397 

3- بـا درخواسـت خـروج 4 نفـر از اعضـا موافقـت گردیـد ودر نتیجـه تعـداد اعضـاء از 74 نفر به 70 نفـر و همچنین تعداد سـهام از 7473 سـهم به 
7149 و سـرمایه شـرکت از 2241900000 ریـال بـه 2144700000 ریـال کاهش یافت. 

اداره کل ثبت اسناد و اماک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )587613(

 
گله از کارکنان بیمارستان 

ارجمند کرمان
در حــال گــذر از خیابــان بــر ســر در بیمارســتان ارجمنــد 
تابلویــی دیــدم کــه نوشــته بــود بیمارســتان کارمانیــا ایــن 
ــه  ــه شــدم ک ــرد و متوج ــر ک ــن اث ــر در م ــون تی ــو چ تابل
ــه  ــم و متوج ــی گذاری ــرام نم ــود احت ــت خ ــه هوی ــا ب م
ــزارن  ــا ه ــه ب ــویم ک ــی ش ــد نم ــوم ارجمن ــات مرح زحم
ــا مشــکل  ــان ب ــالهای 1332 در کرم ــج و مشــقت در س رن
بیمارســتان ســاخته . انتظــار داشــتم از کارکنان بیمارســتان 
روز وفــات ایــن مرحــوم دور هــم جمــع شــده و بــه روح این 
ایــران ســاز ســام و صلــوات بفرســتند ضمنــاً پیامبر اســام 
ــدر و  ــرام پ ــت احت ــودی اس ــی یه ــدر کس ــر پ ــوده اگ فرم
مــادر واجــب بــا توجــه بــه دســتورات اکیــد اســام و اعــام 
اینکــه تخریــب هویــت بــه بــی هویتــی مــی انجامــد انتظــار 
ــم  ــل قدی ــتان مث ــرام و بیمارس ــا احت ــت ه ــه هوی دارم ب

ــد باشــد. نامــش بیمارســتان ارجمن
حمزه فریفته 

شهادت امام حسن عسکری )ع( بر عموم شیعیان تسلیت

انتخاب رئیس شورای شهر کرمان 
در سال سوم با رای حداقل !

پنج قهرمان ملی و بین المللی تربیت کردم

 کشاورزان جیرفتی 
مجبور به حفر چاههای غیرمجاز شدند

مهندسی که به تخلفات اداری معرفی شد

2

سال هفتم ـ  شماره 276 ـ شنبه 9 شهریور 1398  ـ 29 ذی الحجه 1440 ـ  31  اگوست 2019- 4 صفحه ـ 500 تومانسال رونق تولید گرامی 

دستور
استاندار کرمان 
برای همکاری 
ادارات با 
سرمایه گذاران 

آدرس سایت هفتواد

هفته نامه فرهنگی، سیاسی، خبری

3

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

2

دادستان کرمان ) آقای سااری ( در جمع اصحاب رسانه خواستار آغاز مطالبه گری از دادستانی شد . )98/5/19 (  

آقای دادستان 
به این سئواات پاسخ دهید

مدیرکل بنیاد مسکن استان کرمان:
500 طرح هادی 
روستایی کرمان 
آماده بهره برداری 
است

4

3

3

3

2

گزارش اختصاصی هفتواد از 
حامیان کودکان کار و خیابانی کرمان  

پای صحبت بانوی کرمانی 
حامی کودک

دکتر پورابراهیمی :
از مطالبات به حق بازنشستگان 

فواد کوتاه نمی آییم
2 3

3

گزارش اختصاصی هفتواد 
) قابل توجه شهردار کرمان و رئیس شورای شهر (

محله هایی از شهر کرمان 
با کمترین امکانات شهری 

4

مدیرعامل یک شرکت فوادی؛ 
مدیرعامل جدید 

مس شهید باهنر شد 

4

ایام عزاداری سید و ساار شهیدان تسلیت 

حسـب تغييـرات در اسـناد مناقصـه مذکـور بـا عنـوان » تجهيـز سـالن تيرانـدازي مجموعـه 
ورزشـي شـرکت گل گهر«، به اسـتحضار کليه شـرکت کنندگان در مناقصه می رسـاند اسناد 
اصـاح شـده روی سـايت شـرکت بـا عنـوان » اسـناد اصـاح شـده مناقصـه عمومـي تجديد 
.  و درقسـمت مناقصـه هـا و  شـده شـماره 97/32/ع« و بـه نشـانی  

مزايـده هـا بارگذاری شـده اسـت. 
لطفاً پس از دريافت اسناد جديد نسبت به تکميل آن و تحويل اقدام فرمائيد. 

ضمنًا تاریخ تحویل پاکات با یک هفته تمدید از 
چهارشنبه مورخ 1398/06/13 به چهارشنبه مورخ 1398/06/20

 موکول گردید .

مدیریت قراردادها و معامات 
   شرکت معدني و صنعتي گل گهر

آگهي اصاح اسناد مناقصه عمومي تجدید شده  
شماره 97/32/ع

墾モ砿ネ ｇ壬砿レ準婚 品芙捷 万昇 ｇ笥噺宍曽 ロ ｇ帥ガノ出 讃哨グ婿

ساعت 6:45 
ساعت 6:45 صبح جمعه در حسینیه ثارا...
هیات رزمندگان اسام استان کرمان

دکتررضا درخشان
فوق تخصص بیماری های مادرزادی قلب و اکوی جنینی

دانشیار دانشگاه، فلوشیپ اینترونشن از کانادا 
دارای بورد فوق تخصصی از دانشگاه شهید بهشتی تهران

کرمان : چهار راه طهماسب آباد، ساختمان پزشکان 
بزرگمهر، طبقه دوم        تلفن : 32483294

دسته ها می گذرند
بــاز یــک بــار دیگــر ابــر ســیاه                از کــران تــا بــه کــران                           بــر ســرا پــرده ایــران بــزرگ                     چــادر افراشــته 

ست  ا
زیرا این چتر هوا  بارانیست          همه جا می بارد                     زیر چتر و باران ؟!                                 جای شکفتی اش نیست 

روز ، روز عاشورا است                 
 و در این سوگ بزرگ                  چشمها ابر شده                            اشکها بارش آن 

همه جا می بارد                      از ده و از دهکده و آبادی                    تا دل جنگل و پیرامونش         یا به پا دامن هر کوه بلند 
از سهند و سبان و تفتان           تا دماوند  سپید و الوند        هر کجا خانه و انسانی هست     سوگوارند همه          اشکبارند همه 

روز عاشورا آغاز شد   
طبل ها از سر صبح               به فراخوانی خلق             هم نوا با شیون شیپور عزا                     به صدا آمده اند

خلق ها در پاسخ         جامه را کرده سیاه                               و همانند هزاران چشم       چشمه های جوشان و روان        
راهپویان شده و راهی راه            به هم آمیخته تا رود شوند    رودهایی سرکش       و سیه خام و خروشان چون نیل

دسته ها سینه و زنجیر زنان می آیند    
مردمان از زن و مرد     در دو سو صف زده اند     هم صدا مویه کنان    سوگوارند همه    اشکبارند همه   

هم در این روز به سرتاسر ایران بزرگ                  از دل شهر و ده و آبادی 
یا حسیــــن است که از هر گذری می آید    یا حسیـــن است که از هر دهنی می بارد

ســرزمین ایــران کوهیســت کهــن             آتــش افشــان شــده ایــن کــوه بــزرگ      دمبــدم مــی غــّرد         ســخت مــی لــرزد و مــی جوشــد 
و مــی ســوزاند

می شکافد دل و از سینه برون می ریزد                   آتش عشق فروزان حسیـــن 
مرغ حق دیشب تا به پگاه         دمبدم حق حق می گفت            من امروز به روز                سخن از حق گفتم  

باشد این گفته پذیرفته به درگاه حسیـــن 
شعر از : کیخسرو شهریاری



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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آیا تاخیر مدیران کل  در نشست های خبری نشانه بزرگی آنهاست؟!
کار  بـه  آغـاز  و  افتتـاح   شـاهد  دولـت  هفتـه   در 
 بسـیاری از طرحهـای اقتصـادی عمرانی، کشـاورزی و 
عـام المنفعـه  بودیـم کـه در هـر ایرانی وطن دوسـت 
آیـا  نمایـد  ایجـاد مـی  احسـاس غـرور و سـرافرازی 
رواسـت بعضـی از مدیـران کل  و دعـوت کننـدگان 
از خبرنـگاران و اصحـاب رسـانه  بـا تاخیـری حداقـل 
30 دقیقـه ای باعـث رنجـش خبرنگارانـی شـوند کـه 
بـه صـورت خسـتگی ناپذیـر  و بـدون توقـع  و فقـط 
بـه منظـور انعـکاس فعالیت هـای ارگانهـای دولتی در 

هفتـه  دولـت آسـتین همـت بـاا زده انـد.
بـا  اوقـاف  کل   اداره  جلسـه  گذشـته   هفتـه  در 
تاخیـر 15 دقیقـه ای عذرخواهـی بانـی جلسـه را در 

پـی داشـت جالـب توجـه  اینکـه در نشسـت خبـری 
مدیـر  کل کار ، تعـاون و امـور اجتماعـی اسـتان  کـه 
بـا  عمومـی  روابـط  انتظار،مدیـر  دقیقـه   35 از  بعـد 
اعتـراض خبرنـگاران   بـا  ناگهانـی زمانیکـه  حضـوری 
مواجـه  شـد بـا ذکـر ایـن مطلـب کـه در بسـیاری از 
جلسـات خبرنـگاران هـم تاخیر داشـتند و بـا ذکر این 
مطلـب تاخیـر مدیـر کل محترمشـان را کـم اهمیـت 
جلـوه دادنـد کـه باعـث تـرک محـل نشسـت خبـری 
توسـط خبرنـگاران گردیـد  و بعـد از دقایقـی یکـی از 
نماینـدگان  شـورای شـهر کرمان  با حضور در جلسـه 
خالـی از خبرنـگار حـق را بـه جانب خبرنـگاران دادند 
قابـل ذکر اسـت جنـاب  مدیر کل کار وامـور اجتماعی 

بـا تاخیـری چهل دقیقه ای وارد محل نشسـت شـدند  
و بـه صراحـت اظهار داشـتند  کـه هیچگونـه اطاعی 

از جلسـه خبـری نداشـتند.
آیـا در هفتـه دولـت ،دولـت مردانـی کـه شـیوه اولیه 
مدیریتـی و رعایـت حرمـت مدعویـن کـه بـه عنـوان 
میهمانـان  یـک نهـاد هسـتند نمـی کننـد رواسـت ، 
بـه کجا مـی رویم گرچـه خبرنـگاران  همچـون فواد 
آبدیـده درمقابـل چنیـن معضاتـی سـخت و مقـاوم 
شـده انـد امـا  آیـا رعایـت ادب و حرمـت میهمـان به 
ویـژه مبلغیـن بـی جیـره  و مواجـب ایـن دسـتگاهها 

ازم نیسـت؟!
 علی  دریا قلی بیگی

- چهاربازیکـن کرمانـی در سـپک تاکـرا بـه تیـم ملـی زیـر 1۶ سـال بانـوان کشـور دعـوت شـدند تـا 
گذارنـد.   نمایـش  معـرض  بـه  رقابت هـا  ایـن  در  را  خـود  خاقیت هـای 

محبوبـه یحیـی زاده مربـی ایـن تیـم در گفـت و گـو بـا خبرنـگار ایرنـا افـزود: چهار بازیکـن از تیـم 5 نفره 
زیـر 1۶ سـال سـپک تاکـرا بانوان اسـتان کرمان کـه در دومین المپیاد اسـتعدادهای برتر کشـور در رشـت 
شـرکت کـرده بـود بـه تیـم ملـی زیر 1۶ سـال دعـوت شـدند. وی تاکید کرد: یاسـمین عـرب نـژاد، آرمیتا 
مظاهـری، دینـا سـهرابی و آرام مظاهـری از تیـم اسـتان کرمـان به تیم ملی دعوت شـدند که بایـد در چند 

مـاه آینـده بـه اردوی تیم ملـی در تهران ملحق شـوند. 
یحیـی زاده خاطرنشـان کـرد: دومیـن المپیـاد اسـتعدادهای برتـر کشـور از تاریـخ ۸ الـی 11 شـهریور بـا 
حضـور ۲3 تیـم از سراسـر کشـور برگـزار شـد کـه در طول برگـزاری ایـن مسـابقات انتخابی تیـم ملی نیز 
صـورت گرفـت. وی تصریح کرد: یاسـمین عرب نـژاد، آرمیتا مظاهری، دینا سـهرابی، آرام مظاهری و شـیدا 

شـفیعی بـا سرپرسـتی زهـرا قـدس ولی اعضـا تیم کرمـان در ایـن مسـابقات بودند.

چهار بازیکن کرمانی به تیم ملی بانوان 
سپک تاکرا دعوت شدند

گامی جدید برای تکمیل زنجیره تولید در گل گهر

خط دوم آهن اسفنجی  کوثر آماده افتتاح
کارخانـه مگامـدول " خـط دوم آهـن اسـفنجی کوثـر" آمـاده افتتـاح اسـت. راه انـدازی 
 ایـن کارخانـه گامـی جدیـد بـرای تکمیـل زنجیـره تولیـد در مجموعـه گل گهر به شـمار 

می آید.
بـه گـزارش روابـط عمومـی و امور بین الملل شـرکت معدنی و صنعتـی گل گهر، خط دوم 
آهـن اسـفنجی کوثـر متعلـق به شـرکت شـرکت توسـعه آهن و فـواد گل گهر بـا ظرفیت 
تولیـد ۲ میلیـون تـن )مگامـدول( تولیـد آزمایشـی را آغـاز کـرده و آمـاده افتتاح رسـمی 
اسـت. این کارخانه با سـرمایه گذاری  1۶۶ میلیون داری سـاخته شـده و میزان ایجاد اشـتغال مسـتقیم آن به ۲۲0 

نفـر مـی رسـد. عـاوه بـر این،۸۸0 شـغل غیر مسـتقیم نیز بـا راه انـدازی این کارخانـه ایجاد خواهد شـد.  
شـرکت معدنـی و صنعتـی گل گهـر بـه عنوان بـزرگ ترین تولیدکننده سـنگ آهـن ایران، بـا اقدامـات و برنامه هایی 
کـه طـی سـال هـای گذشـته تاکنـون داشـته اسـت، توانسـته زنجیـره تولیـد،از معدن تـا شـمش را در کامـل کند به 
طـوری کـه اسـتخراج مـاده معدنـی و فـراوری آن از کنسـانتره تـا تولیـد گندله سـنگ آهن، آهن اسـفنجی و سـپس 

شـمش فـواد، سـبب رشـد ارزش افـزوده در این مجموعه شـده اسـت.

چهارمین جشنواره ابوذر برگزار می گردد. 
مهلت ارسال آثار پایان مهر ماه 1398 

جهــت کســب اطاعــات بیشــتر بــا شــماره 09137555157 تماس 
ــل فرمایید. حاص

       @kermanresaneh1

دوره آمادگی آزمون 
* کارشناسی و کارشناسی ارشد الهیات  

رشته علوم قرآن وحدیث
* )به شیوه حضوری،غیرحضوری،تدریس خصوصی(

مزایای دوره:
* مشاوره تحصیلی رایگان

آمادگـی  هـای  دوره  موفـق  تدریـس  سـابقه  دارای  اسـاتید  از  اسـتفاده   *
وارشـد کارشناسـی 

* تهیه جزوات کنکوری
* برگـزاری آزمونهـای کاسـی و آزمونهـای جامـع بـه شـیوه هـای حضوری 

وغیرحضوری
نتایـج موفـق دوره ها،کسـب رتبـه هـای تـک رقمی،دورقمی،ودریافـت   *

حدنصـاب کارشناسـی حفـظ قـرآن
* برگزاری دوره جمع بندی

* سـبک آموزشـی مناسـب باکنکـور، بیـان نـکات کنکـوری، بیـان مباحـث 
تسـت خیـز، تدریـس روان مطالـب

 جامعه القرآن واحد خواهران کرمان برگزار میکند:  

شروع دوره ازمهر ماه 98تاپایان فروردین 
 شروع ثبت نام از اول شهریور98 تا پایان شهریور

تلفن تماس:
 32470545 و 32437896 و09136682947

حضور فعال شرکت معدنی گهر زمین سیرجان در نمایشگاه صنعتی و معدنی 
دانشگاه شهید باهنر کرمان و مسابقات دانشجویی مهندسی مواد و متالوژی

جایگزین شدن نام مارکوپولو
به جای نام شهدا

شـهرداری کوهبنـان در اقدامـی عجیـب و هماهنـگ بـا برخـی شـهرهای 
دیگـر کشـور، نـام و عنـوان شـهدا را از برخـی معابر حذف کـرد. جایگزین 
شـدن نـام »مارکوپولـو« بـه جـای نـام شـهدا، گویـای وادادگـی جماعتی 
اسـت کـه عبـور مارکوپولـو از این شـهر را بهانه ای بـرای حذف نام شـهدا 

کرده انـد.
آقـای شـهردار! اگـر ایثـار شـهدایی کـه ریشـه در آب و خـاک کوهبنـان 
دارنـد، نبـود شـما اان در امنیـت کامـل بـر مسـندی نمی نشسـتید کـه 
این گونـه هتاکانـه فـداکاری شـهدا را قربانـی عبـور یـک جهانگـرد کنیـد.

اگـر نسـبت به عبـور مارکوپولو از کوهبنـان خیلی ادای ِدیـن دارید، نام او 
را روی فرزندتـان بگذاریـد و از شـهدا خرج نکنید.

جوانـان انقابـی و فرزنـدان شـهدا اجـازه نمی دهنـد پروژه هـای تهاجمـی 
دشـمنان قسـم خـورده ی اسـام، یکی یکـی بـه دسـت امثـال شـما عملیاتی شـوند و در ایـن رابطه آتـش به اختیـار وارد عمل 
می شـوند. حذف اسـامی شـهدای افتخارآفرینی مانند شـهید سـید حسـن روح اامینی و شـهید عبدالمجید محمدحسـنی از 

بلـوار و کوچه هـای شـهر کوهبنـان قابـل تحمل نیسـت.
باشد که شما و دیگران عبرت گیرید. / منبع کرمان خبر

شهید حذف شدنی نیست


