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مدیرعامل شرکت مس :
انطباق مسیر توسعه شرکت مس
با افزایش ایمنی و کاهش قیمت 

      تمام شده
مدیرعامل شـرکت مس با اشـاره به سـرمایه گذاری شـرکت مس در بخش اکتشـاف گفت: در 
حـال حاضـر ذخایـر معدنـی سـونگون بـه بیـش از ۱میلیارد تـن افزایـش یافته اسـت و ذخایر 

معدنـی معـدن مـس میـدوک نیز به بیـش از پانصـد میلیون تـن افزایش یافته اسـت.

 سـعدمحمدی بـا بیـان این کـه برنامه هـای توسـعه ای شـرکت مـس در یـک مسـیر مثبـت 
و رو بـه رشـد طراحـی شـده اسـت گفـت: انشـاا... بـرای سـال ۹۹ شـاهد افتتـاح کارخانـه 
کنسـانتره ۱۵۰ هـزار تنـی دره آلـو  هسـتیم و  در میـدوک نیـز بـا توجـه بـه افزایـش ذخیره 

یـک کارخانـه ۱۵۰ هـزار تنـی قـرار اسـت ایجـاد شـود.
وی بـا اشـاره بـه راه انـدازی کارخانـه ۱۵۰ هزارتنـی دره زار تا سـال ۱۴۰۰ افزود: در سـونگون 

هـم عملیـات خاکبـرداری  و احـداث کارخانه ۱۵۰ هزار تنی شـروع شـده اسـت.
سـعدمحمدی ادامـه داد: از منظـر سـودآوری هـر کـدام از کارخانه های ۱۵۰ هـزار تنی حدود 
۱۳۰۰ تـا ۱۵۰۰ میلیـارد تومـان گـردش مالـی در سـال خواهـد داشـت که ارزش سـودآوری 
باایـی دارد. مدیرعامـل شـرکت مـس بیـان کـرد: در بحـث مالی شفاف سـازی سیسـتم مالی 
به صورت هوشـمند در دسـتور کار قرار گرفته اسـت و انشـاا... تا سـال آینده تمام مجتمع های 
مـس به صـورت آنایـن و هوشـمند در حـوزه کاهش قیمت تمام شـده  رصد خواهد شـد و این 

یـک اتفـاق تازه و مهم در شـرکت مس اسـت.
مدیرعامـل شـرکت مـس بـا تأکیـد بـر این کـه به دنبـال نزدیـک کردن سـطح علمی شـرکت 
مـس بـا دانش هـای روز دنیا هسـتیم گفت:  شـرکت مـس در بحث اسـتارتاپ ها همایشـی در 
حـوزه ایمنـی در مجتمـع مـس سرچشـمه برگـزار کـرد کـه در نتیجه ایـن همایش بـه دنبال 

پیاده سـازی و عملیاتی کـردن  ۱۰ مقالـه روز دنیـا در حـوزه ایمنـی هسـتیم.
سـعدمحمدی بـا اشـاره بـه برگـزاری همایش آیمارک اسـترالیا گفـت: بیش از ۵۵ کشـور دنیا 
در ایـن نمایشـگاه حضـور فعـال داشـتند کـه سـخنرانی ها شـامل دو محـور افزایـش ایمنی و 

سـرعت در عملیـات معدنـکاری و صنایـع معدنی بود.
وی افـزود: عملیات هـای معدنـی در دنیـا به صـورت کامـًا هوشـمند در حال انجام اسـت و در 
ایـن شـرایط نیازمنـد ایـن هسـتیم کـه تفکراتمـان را در بخـش معـدن بـه دانـش روز دنیـا با 

هـدف افزایـش ایمنـی و افزایش سـرعت معدنـکاری نزدیـک کنیم.
سـعدمحمدی بـا تأکیـد بـر این کـه فعالیت هـای علمـی  بایـد بـه افزایـش ایمنـی و کاهـش 
هزینـه منجـر شـود گفـت: ایـن نکته ای اسـت کـه امـروزه در پذیرش مقـاات ISI  به شـدت 
لحـاظ می شـود. مدیرعامـل شـرکت مس اظهار داشـت: پـرورش نیروی انسـانی ماهـر ازجمله 
برنامه هـای جـدی در دنیـا اسـت و امیـدوارم کـه کشـور مـا در همایش هـای بین المللـی دنیا 

حضـور فعال داشـته باشـد.

رضا میرزایی 
 »سرپرست سازمان آتش نشانی

و خدمات ایمنی شهرداری کرمان« شد
 

 طـی حکمـی از سـوی شـهردار کرمـان، رضـا میرزایـی »سرپرسـت سـازمان آتـش نشـانی و 
خدمـات و ایمنـی شـهرداری کرمـان« شـد.

 در این حکم آمده است:
جناب آقای رضا میرزایی

با سام
 به اسـتناد ماده ۱۰ اسناسـنامه سـازمان آتش نشـانی و خدمات ایمنی شـهرداری و با عنایت 

بـه مصوبه شـورای سـازمان مذکور بـه موجب این حکم به سـمت
» سرپرست سازمان آتش نشانی و خدمات و ایمنی شهرداری کرمان «

منصـوب مـی شـوید. اجـرای مصوبات شـورای سـازمان و هیئـت مدیـره و اقـدام در اداره امور 
سـازمان در جهـت پیشـبرد اهـداف آن بـا اعمـال مدیریـت صحیـح، نظـارت بـر کلیـه امـور 
سـازمان و حفاظـت از امـوال و دارایـی آن، پیشـنهاد سـاختار سـازمانی در چارچـوب ضوابـط 
تشـکیاتی شـهرداریها بـه هیئـت مدیـره، تهیـه و تنظیـم بودجـه، متمـم و اصـاح و تفریـغ 
بودجـه سـاانه جهـت ارائـه به هیئـت مدیره، تحقـق اهداف شایسـته گزینی، شایسـته پروری 
و شایسـته سـااری در چارچـوب قوانیـن و مقـررات ذیربـط و بـا رعایـت قوانیـن و مقـررات 
اداری و اسـتخدامی شـهرداریها، نمایندگـی سـازمان در برابـر ادارات، موسسـات دولتـی، غیـر 
دولتـی و خصوصـی و مراجـع انتظامـی، قضائـی و دفـاع از حقوق سـازمان، امضاء کلیه اسـناد 
و اوراق مالـی تعهـد آور، صـول مطالبـات، پرداخـت دیـون، در چارچـوب آیین نامـه معاماتی 
 شـهرداری و مصوبـات هیـات مدیـره و انجـام سـایر امـور محولـه از اهـم وظایـف جنابعالـی 

می باشد. 
امیـد اسـت بـا اسـتفاده از تـوان و تجربـه خـود و با اتکال بـه خداونـد متعال و همکاری سـایر 

پرسـنل در پیشـبرد اهـداف سـازمان بـا رعایت قوانیـن و مقـررات، موفق و مؤید باشـید.

علی عسکری »سرپرست سازمان 
مدیریت آرامستان های شهرداری« شد

 
 حکمی از سـوی شـهردار کرمان علی عسـکری »سرپرسـت سـازمان مدیریت آرامسـتان های 

شـهرداری« شد.
در این حکم آمده است:

جناب آقای علی عسکری
با سام

به اسـتناد مـاده ۱۰ اساسـنامه سـازمان مدیریـت آرامسـتان هـای شـهرداری و بـا عنایـت بـه 
مصوبـه شـورای سـازمان مذکـور بـه موجب این حکم به سـمت »سرپرسـت سـازمان مدیریت 

آرامسـتان هـای شـهرداری« منصوب می شـوید.
اجـرای مصوبـات شـورای سـازمان و هیئـت مدیـره و اقـدام در اداره امـور سـازمان در جهـت 
پیشـبرد اهـداف آن بـا اعمـال مدیریـت صحیـح، نظـارت بر کلیـه امـور سـازمان و حفاظت از 
امـوال و دارایـی آن، پیشـنهاد سـاختار سـازمانی در چارچـوب ضوابط تشـکیاتی شـهرداریها 
بـه هیئـت مدیـره، تهیـه و تنظیـم بودجـه، متمـم و اصـاح و تفریـغ بودجـه سـاانه جهـت 
ارائـه بـه هیئـت مدیـره، تحقق اهـداف شایسـته گزینی، شایسـته پروری و شایسـته سـااری 
در چارچـوب قوانیـن و مقـررات ذیربـط و بـا رعایـت قوانیـن و مقـررات اداری و اسـتخدامی 
شـهرداریها، نمایندگـی سـازمان در برابـر ادارات، موسسـات دولتـی، غیر دولتـی و خصوصی و 
مراجـع انتظامـی، قضائـی و دفاع از حقوق سـازمان، امضاء کلیه اسـناد و اوراق مالـی تعهدآور، 
صـول مطالبـات، پرداخـت دیـون، در چارچـوب آییـن نامـه معاماتـی شـهرداری و مصوبـات 

هیـات مدیـره و انجـام سـایر امـور محولـه از اهـم وظایـف جنابعالی می باشـد.
امیـد اسـت بـا اسـتفاده از تـوان و تجربـه خـود و با اتکال بـه خداونـد متعال و همکاری سـایر 

پرسـنل در پیشـبرد اهـداف سـازمان بـا رعایت قوانیـن و مقـررات، موفق و مؤید باشـید.

قطرات آب در طبیعت مانند قطرات خون در رگ هاست.
روابط عمومی شرکت آب و فاضاب روستایی استان کرمان

                                                    خائن و سرنوشت
هر که به بیگانه دهد دل و دین                                      بشکند از سنگ اجانب سرش

حتی اگر رئیس مردم شود                                            رسوا و، ریزد دم و یال و پرش
مردم را شاید بتوان فریب داد                                        فریب نمی خورد خدای مردم

تاریخ ُبَود آینه ی سرنوشت                                         خائن در آن بدنام و در گور و گم

                                                                           بیعت
ما مفتخر از پیروی از )پیر جماران(                                  رانده ز سر ملت خود سایه ی شیطان
در پیروی از )خامنه ای( همچو )خمینی)ره((                   تقدیم مسیر و هدف )حضرت گل(، جان

****                                                                           
ما )بیعت( و )پیمان( و )وفا( را نفروشیم                         بر لقمه ای نان )دین خدا( را نفروشیم

امنیت و آزادی کشور ز )شهید( است                              ما )حاصل خون شهدا( را نفروشیم

|||| اخبار شهرداری کرمان  ||||

ــی و  ــیقی مقام ــعه موس ــان از توس ــتاندار کرم اس
ــان  ــتان کرم ــیقی در اس ــگری موس ــی و گردش نواح
ــه در  ــد ک ــدوارم روزی برس ــت: امی ــر داد و گف خب
شــب های کرمــان موســیقی مقامــی و نواحــی 
و  ظرفیت هــا  کرمــان  اســتان  و  شــود  برگــزار 

اســتعدادهای خوبــی در ایــن حــوزه دارد.
محمدجــواد فدایــی در آئیــن افتتاحیــه دوازدهمیــن جشــنواره 
ــا حضــور ســیدمحمدمجتبی  ــه ب ــران ک موســیقی نواحــی ای
ــامی  ــاد اس ــگ و ارش ــر فرهن ــری وزی ــاون هن ــینی مع حس
ــه  ــور در مجموع ــر کش ــی از سراس ــان و هنرمندان و میهمان
گنجعلیخــان شــهر کرمــان برگــزار شــد اظهــار داشــت: 
جشــنواره ملــی موســیقی نواحــی رویــداد بســیار بزرگــی در 

ــیقی کشــور اســت. ــوزه موس ح
ــا بیــان اینکــه اســتان کرمــان سال هاســت کــه افتخــار  وی ب

میزبانــی هنرمنــدان ایــن جشــنواره را دارد گفــت: ایــن 
ــی  ــان و معرف ــتان کرم ــگری اس ــعه گردش جشــنواره در توس
مهمــی  بســیار  نقــش  اســتان  گردشــگری  جاذبه هــای 
ــه در  ــه اینک ــاره ب ــا اش ــان ب ــتاندار کرم ــده دارد.اس ــه عه ب
ــژه  ــری به وی ــگری هن ــعه گردش ــال توس ــان دنب ــتان کرم اس
ــی و  ــیقی مقام ــزود: موس ــتیم اف ــیقی هس ــگری موس گردش

ــم داد. ــعه خواهی ــان را توس ــتان کرم ــی اس نواح
اینکــه روزی برســد کــه در  از  ابــراز امیــدواری  بــا  وی 
شــب های کرمــان موســیقی مقامــی و نواحــی برگــزار شــود و 
هــر شــب شــاهد برگــزاری ایــن موســیقی در کرمــان باشــیم 
بیــان کــرد: اســتان کرمــان ظرفیت هــا و اســتعدادهای خوبــی 
در ایــن حــوزه دارد.فدایــی بــا اشــاره بــه تفاهمنامه هایــی کــه 
بــا وزارت فرهنــگ و ارشــاد بــرای توســعه گردشــگری هنــری 
در کرمــان بســته شــده عنــوان کــرد: تاکنــون شــاهد چنــد 

رویــداد هنــری بــزرگ در اســتان براســاس ایــن تفاهمنامه هــا 
ــر  ــم.  ســیدمحمدمجتبی حســینی معــاون هنــری وزی بوده ای
ــن  ــه ای ــن افتتاحی ــز در آئی ــامی نی ــاد اس ــگ و ارش فرهن
جشــنواره بــا قدردانــی از زحمــات برگزارکننــدگان ایــن 
ــنواره  ــزاری جش ــت: برگ ــار داش ــان اظه ــنواره در کرم جش
موســیقی نواحــی در کرمــان فرصــت خوبــی بــرای تماشــای 

ــان از دریچــه موســیقی اســت. اســتان کرم
وی موســیقی را روایت گــر زندگــی و پنجــره فرهنــگ از 
ــنواره  ــزاری جش ــزود: برگ ــت و اف ــروز دانس ــا ام ــته ت گذش
ــخ  ــر تاری ــد ب ــان می توان ــتان کرم ــی در اس ــیقی نواح موس
ــنواره  ــن جش ــه دوازدهمی ــن افتتاحی ــد.در آئی ــان بیفزای کرم
ــاد و  ــر ارش ــاون وزی ــور مع ــا حض ــران ب ــی ای ــیقی نواح موس
اســتاندار کرمــان از کتــاب جشــنواره موســیقی نواحــی کشــور 

ــد. ــی ش رونمای

استاندار کرمان: 

کرمان ظرفیت های خوبی برای توسعه موسیقی نواحی دارد 

نماینــده مــردم کرمــان و راور در مجلــس شــورای اســامی با اشــاره 
بــه جلســات برگــزار شــده قبلــی بــا مدیــران بنگاههــای  اقتصــادی 
ــزرگ اقتصــادی  کرمــان گفــت: تمامــی تعهــدات شــرکت هــای ب
کرمــان جهــت کمــک بــه ورزشــکاران کرمانــی بایــد اجرایی شــود/

پیــرو جلســه مــورخ 22 اردیبهشــت مــاه ۹8 در راســتای همــکاری 
موسســات اقتصــادی اســتان در حمایــت از ورزش اســتان، نشســت 
ــان،  ــتاندار کرم ــا اس ــی ب ــا پورابراهیم ــر محمدرض ــترک دکت مش
مدیــرکل ورزش و جوانــان اســتان و مدیرعامــل شــرکت هــای ملــی 
مــس، گل گهــر، گهرزمیــن و ســایر شــرکت هــا در تهــران برگــزار 

شــد/
ــدم  ــاد از ع ــا انتق ــی ب ــر پورابراهیم ــن نشســت دکت ــدای ای در ابت
ــزرگ در خصــوص ورزش  اســتان گفــت: بــا توجــه بــه تغییراتــی در جایــگاه مســئولیتی اداره ایفــای تعهــدات کامــل شــرکت هــای ب

کل ورزش و جوانــان انجــام شــد پیگیــری صــورت جلســه مذکــور 
دچــار وقفــه شــد و بخشــی از تعهــدات کــه مربــوط به دو ســرفصل 

بــوده بــا مشــکات رو بــه رو شــده اســت
ــت از حــدود ۵۰ ورزشــکار  ــرد: در بخــش اول حمای ــوان ک وی عن
مطــرح کــه زمینه مــدال آوری در مســابقات آســیایی و پاراآســیایی 
را داشــتند مطــرح بــود و براســاس گــزارش اداره  ورزش و جوانــان 
تعهــدات ازم در خصــوص ایــن ورزشــکاران کامــل اجــرا نشــده و 

ناقــص اســت کــه بایــد ســریعا تصمیــم گیــری شــود
ــای  ــته ه ــت از رش ــن حمای ــزود: همچنی ــی اف ــر پورابراهیم دکت
ــام  ــتان انج ــزرگ در اس ــای ب ــرکت ه ــوی ش ــد از س ــی بای ورزش
مــی شــد کــه بعضــی از آنهــا انجــام و بعضــی کــه جامعــه هــدف 

ــتند/ ــریع هس ــم س ــد تصمی ــد، نیازمن ــم دارن ــترده ای ه گس

پی گیری مطالبات ورزشکاران در جلسه با مدیران بنگاههای اقتصادی کرمان
دکتر پور ابراهیمی : 

تمامی تعهدات بنگاههای اقتصادی کرمان باید اجرایی شود

 

ــت:  ــان گف ــتان کرم ــداد اس ــه ام ــرکل کمیت مدی
ــه  ــش کمیت ــت پوش ــان تح ــد مددجوی ۶۰ درص

امــداد را زنــان سرپرســت خانــوار تشــکیل مــی 
ــد. دهن

یحیــی صادقــی بیــان داشــت : کارهــای بزرگــی در 
مجموعــه کمیتــه امــداد انجــام گرفتــه اســت و کرمــان 
برتــر  اســتان ها  از دیگــر  از شــاخص ها  در بســیاری 

ــت. اس
ــتان  ــی )ره( اس ــام خمین ــداد ام ــه ام ــر کل کمیت مدی
ــی  ــان دو ســال پیاپ ــداد کرم ــه ام ــت: کمیت ــان گف کرم
مقــام برتــر را در میــان ســایر اســتان ها بــه خــود 
اختصــاص داده اســت همچنیــن در بیــن دســتگاه ها 
در راســتای ایجــاد اشــتغال کمیتــه امــداد کرمــان برتــر 
اســت و همچنیــن در ارتبــاط بــا ایجــاد شــغل های 

پایــدار از ســایر دســتگاه ها جلوتــر هســتیم.
صادقــی یــادآور شــد: پایــداری مشــاغل در کمیتــه 
امــداد بســیار اهمیــت دارد و مــا در ایــن رابطــه خــوب 
ــی  ــهید رجای ــنواره ش ــن در جش ــم همچنی ــل کردی عم

ــدیم. ــر ش ــه برت ــز رتب حائ
ــتان  ــی )ره( اس ــام خمین ــداد ام ــه ام ــر کل کمیت مدی
کرمــان گفــت: مــا امســال تعهــد دادیــم ۱2 هــزار شــغل 
ایجــاد کنیــم و یقینــا بــه تعهــدات خــود عمــل خواهیــم 

کــرد.
ــی  ــت زدای ــداد در بحــث محرومی ــه ام ــزود: کمیت وی اف
و ... کارهــای بســیار خوبــی انجــام داده اســت همچنیــن 
در بحــث فرهنگســازی و بعــد فرهنگــی خانواده هــا نیــز 

ــی انجــام شــده اســت. هــدف گذاری های
ــتان  ــی )ره( اس ــام خمین ــداد ام ــه ام ــر کل کمیت مدی
ــرد  ــاره ک ــه اش ــانه ها در جامع ــش رس ــه نق ــان ب کرم
از  بــا بخشــی  افــزود: نقــش رســانه ها در رابطــه  و 
توفیقاتــی کــه انجــام شــده و امیــد بخشــی بــه جامعــه 

ــت. ــر اس ــیار موث بس
ــی  ــکار عموم ــد اف ــانه ها بای ــت: رس ــراز داش ــی اب صادق
ــوی  ــده از س ــام ش ــات انج ــه اقدام ــبت ب ــه را نس جامع

ــد. ــداد آگاه کنن ــه ام کمیت
ــالگرد  ــن س ــته در چهلمی ــال گذش ــد: س ــادآور ش وی ی
ــه ای بیــش از  ــدون داشــتن هیــچ پیــش زمین انقــاب ب
2۰۰ نفــر افــرادی شناســایی شــدند کــه ایــن افــراد در 
زمینــه هــای علمــی، پزشــکی، نظامــی و... دارای مقــام 
ــواده  ــزو خان ــته ج ــراد در گذش ــن اف ــه ای ــد و هم بودن
کمیتــه امــداد محســوب می شــدند کــه از برخــی از 

ــه شــد. ــز گرفت ــه نی ــا مصاحب آن ه
افــراد واجــد شــرایط تحــت  صادقــی در خصــوص 
پوشــش کمیتــه امــداد گفــت: همــه افــراد فقیــر و 
محــروم جامعــه تحــت پوشــش ایــن نهــاد نیســتند بلکــه 
مــا شــرایطی داریــم از جملــه اینکــه فــرد زن سرپرســت 
خانــواده باشــد و دوم مــرد از کار افتــاده باشــد کــه 
ــوب  ــوار محس ــت خان ــم زن سرپرس ــورت ه ــن ص در ای
می شــود و بــاای ۶۰ درصــد از مددجویــان تحــت 

ــتند. ــوار هس ــت خان ــان سرپرس ــا زن ــش م پوش

مدیرکل کمیته امداد استان کرمان:

۶۰ درصد مددجویان کمیته امداد زنان سرپرست خانوار هستند

بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت توزیــع نیــروی 
ــان  ــم زم ــش ه ــن رزمای ــان، ای ــتان کرم ــوب اس ــرق جن ب
معــاون عامــل،  حضورمدیــر  بــا  کشــور،  سراســر   بــا 

ــر  ــد غی ــکاران پدافن ــپاچینگ و هم ــرداری و دیس ــره ب به
عامــل ایــن شــرکت در مرکــز کنتــرل امــور دیســپاچنیگ 

ــزار شــد. ــی برگ ــتاد فرمانده ــوان س ــه عن ب
ــرکت در  ــن ش ــپاچینگ ای ــرداری و دیس ــره ب ــاون به مع
تشــریح جزئیــات برگــزاری ایــن رزمایــش گفــت: هــدف از 
ــی،  ــز حیات ــی مراک ــظ آمادگ ــش، حف ــن رزمای ــزاری ای برگ
ــع  ــراری  قط ــرایط اضط ــروری در ش ــم و ض ــاس، مه حس
ــش  ــن رزمای ــه ای ــه اینک ــا اشــاره ب ــی باشــد. وی ب ــرق م ب
بــه صــورت سراســری در تمامــی شــرکت هــای زیــر 
مجموعــه صنعــت  بــرق در هفتــه پدافنــد غیــر عامــل اجــرا 
ــاس  ــم و حس ــز مه ــت مرک ــرد: در هف ــوان ک ــده، عن گردی
تحــت حــوزه عملیاتــی شــرکت بــرق جنــوب اســتان کرمــان 

ــه  ــن مراکــز ب ــرق ای ــر، ب ــر اســاس اعــام شــرکت توانی و ب
صــورت همزمــان قطــع و وضعیــت آمادگــی مولــد هــا مــورد 

ــت. ــرار گرف ــی ق ارزیاب
ــن  ــف در ای ــز مختل ــرد مراک ــوه عملک ــزود: نح ــوی اف موس
رزمایــش بــر اســاس ســرعت در مــدار قــرار گرفتــن 
ــای   ــت ه ــک لیس ــاس چ ــر اس ــراری و ب ــای اضط مولده
ــه  ــزارش آن ب ــه گ ــده ک ــل ش ــی و تحلی ــتاندارد، ارزیاب اس

ــد. ــد ش ــال خواه ــه ارس ــئولین مربوط ــا و مس ــد ه واح
ــز  ــش در دو مرک ــن رزمای ــرد: ای ــح ک ــه تصری وی در ادام
ــی  بیمارســتانی، یــک مرکــز فرودگاهــی، دو مرکــز مخابرات
و دو مرکــز فرســتنده در شــرکت توزیــع نیــروی بــرق 
ــر در ــرکت توانی ــام ش ــق اع ــان طب ــتان کرم ــوب اس  جن

شهرستان های سیرجان، بم و کهنوج انجام گردید.
معــاون بهــره بــرداری و دیســپاچینگ شــرکت توزیــع نیروی 
بــرق اســتان خاطــر نشــان کــرد: بــرای برگــزاری هــر چــه 

ــار  ــی و چه ــپ اصل ــت اکی ــور هف ــن مان ــق ای ــر و موف بهت
ــا هماهنگــی ســتاد فرماندهــی در ایــن  اکیــپ پشــتیبانی ب

ــد. ــش شــرکت نمودن رزمای
وی در ادامــه ابــراز امیــدواری کــرد و گفــت: بــه طــور قطــع 
برگــزاری چنیــن رزمایــش هایــی ضمــن بــاا بــردن ســطح 
ــراری  ــع اضط ــود در مواق ــی ش ــبب م ــز س ــی مراک آمادگ
خدمــت رســانی بــه شــکل مناســب بــه مــردم ارائــه شــود 
و قابلیــت اطمینــان در شــرایط اضطــراری را افزایــش یابــد.

موســوی تاکیــد کــرد: رزمایــش رأس ســاعت ۱۴ بــا صــدور 
ــرق  ــاز و ب ــی آغ ــای عملیات ــه واحده ــری ب ــان سراس فرم
مراکــز پیــش بینــی شــده راس ســاعت مقــرر قطــع و پــس 
از یــک دقیقــه تامیــن بــرق ایــن مراکــز از طریــق مولدهــا 
انجــام شــد و ایــن رزمایــش بــه مــدت ۵7 دقیقــه بــه طــول 
ــل  ــش قاب ــن رزمای ــه ای ــبختانه نتیج ــه خوش ــد ک انجامی

قبــول ارزیابــی شــد.

به مناسبت هفته پدافند غیرعامل مانور پدافند غیرعامل 
توسط شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان برگزار شد

ــور  ــا حض ــه ای ب ــل جلس ــر عام ــد غی ــه پدافن ــت هفت ــبت بزرگداش ــه مناس ب
ــر  ــر و دکت ــی گل گه ــی و صنعت ــران شــرکت معدن ــن و مدی ــی از معاونی جمع
ســاجقه مدیــرکل پدافنــد غیرعامــل اســتان کرمــان در محــل ســالن کنفرانــس 
مجتمــع برگــزار شــد. در ابتــدای ایــن جلســه ایمــان عتیقــی معــاون مدیرعامــل 
ــل در  ــد غیرعام ــت پدافن ــر اهمی ــد ب ــن تاکی ــر ضم ــع گل گه ــر مجتم و مدی
ــطوح  ــی س ــل در تمام ــد غیرعام ــوزش پدافن ــرا و آم ــر اج ــور ب ــع کش صنای
ــا  کارکنــان منطقــه گل گهــر تاکیــد کــرد. در ادامــه جلســه دکتــر ســاجقه ب
ــه آخریــن دســتاوردها و نــکات آموزشــی از اهتمــام ســازمان پدافنــد غیــر  ارائ
عامــل کشــور در شــرایط کنونــی منطقــه ســخن گفــت و از اقدامــات شــرکت 

ــن زمینــه تشــکر کــرد. ــی و صنعتــی گل گهــر در ای معدن

» در مانور پدافند غیرعامل « 
آمادگی مخابرات کرمان در حوادث محک زده شد 

 
مانــور پدافنــد غیرعامــل در محورهــای کنتــرل راه هــای ورودی و خروجــی، ســنجش ســرعت عمــل و آمادگــی و مشــارکت 

در کار، ارتقــای آمــوزش و توســعه اطــاع رســانی در محــل مخابــرات منطقــه کرمــان برگــزار شــد.
ــی،  ــوادث احتمال ــا ح ــه ب ــرات در مقابل ــرکت مخاب ــای ش ــی نیروه ــزان آمادگ ــنجش می ــش و س ــای دان ــر ارتق ــاوه ب ع
ــان در  ــتان کرم ــر اس ــال احم ــت ه ــان و جمعی ــهرداری کرم ــانی ش ــازمان آتش نش ــارکت س ــا مش ــای ازم ب آموزش ه
ــا ۱8۰ نفــر نیــرو  ــرات ب ــور در پرجمعیــت تریــن ســاختمان مخاب ــه شــد. ایــن مان ــرات ارائ ــور پدافنــد غیرعامــل مخاب مان
برگــزار شــد کــه حیــن نواختــن آژیــر خطــر، تمــام افــراد، ســاختمان را تخلیــه کردنــد و دســتگاه هــای امدادرســان ضمــن 
اطفــای حریــف بــه افــراد حادثــه دیــده امدادرســانی کردند.همچنیــن شناســایی افــراد آســیب پذیر از جملــه بانــوان بــاردار، 
ــا  ــه امدادگــران و ســنجش میــزان توانایــی در مواجهــه ب ــده ب ــی، معرفــی نفــرات جامان بیمــاران قلــب، اســکلتی و عضان
حــوادث احتمالــی جــزو برنامــه عملیاتــی و ســناریوی مانــور مخابــرات منطقــه کرمــان بــود. مدیــر مخابــرات منطقــه کرمــان 
ــد  ــا تهدی ــا ایــن دشــمن وجــود دارد، تهدیــد هســت و ت ــد ت ــه فرمایشــات مقــام معظــم رهبــری کــه فرمودن ــا اشــاره ب ب
هســت فکــر و آمادگــی دفاعــی بایــد باشــد گفــت: امــروز اهمیــت پدافنــد غیرعامــل بایــد مهمتریــن اصــل تمامــی ادارات و 
ســازمان ها باشــد. ســیدرهام حســینی افــزود: آمادگــی کامــل و همــه جانبــه در تمــام نیروهــای جامعــه بایــد وجــود داشــته باشــد لــذا مخابــرات منطقــه کرمــان 
در راســتای فرمایشــات مقــام معظــم رهبــری از روز هشــتم تــا چهاردهــم آبان مــاه هــر ســال )هفتــه پدافنــد غیرعامــل( آمادگــی خــود را محــک می زند.مدیــر 
ــران، روســا و  ــا حضــور مدی ــا ســناریوی پدافنــد غیرعامــل را ب ــوری تخصصــی ب ــان مان ــرات منطقــه کرم ــز مخاب ــان ادامــه داد: امــروز نی ــرات منطقــه کرم مخاب
کارکنــان ایــن منطقــه و بــا مدیریــت کمیتــه پدافنــد غیرعامــل مخابــرات برگــزار کــرد.  وی افــزود: در ایــن مانــور تخصصــی ضمــن آمــوزش تئــوری بــه صــورت 

ــد. ــی را گذراندن ــا حــوادث احتمال ــه ب ــان آموزش هــای  ازم در مقابل ــرات منطقــه کرم ــی همــکاران مخاب عمل
حســینی گفــت: ایــن مانــور بــا همــکاری جمعیــت هــال احمــر اســتان کرمــان و ســازمان آتــش نشــانی و خدمــات ایمنــی شــهرداری کرمــان در محــل مخابــرات 
منطقــه کرمــان برگــزار شــد.همچنین از 2 نفــر ناظــر، ۶ ارزیــاب مخابــرات منطقــه کرمــان و نظرســنجی از افــراد شــرکت کننــده نیــز در ایــن مانــور اســتفاده شــد.

بزرگداشت هفته پدافند غیر عامل 
در شرکت معدنی و صنعتی

 گل گهر سیرجان
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                                                امام جعفر صادق)ع(
جعفر صادق)ع( آفتاب علوم                                         متولد شدند و تابیدند

همچو )خورشید( نور دانش را                                    رایگان بر جهان بپاشیدند
حاصل مکتب امام ششم                                               )منطق( و )فقه( شیعه ی ناب است

شیعه کارنامه اش از آن روشن                                    تحت تعلیم )هور و مهتاب( است
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این شماره از هفتواد تقدیم می شود به
شهید » مسعود اهری «

ایستاده ...
میان مـــــرز دو دنیا

که اگر خــــواستی
راهــی ات کند...

یادی از یک شهید

وادت خاتم پیغمبران
نام خدا اکسیژن هر دمم          

  که از دلم بر قلم آورده ام
باران لطفش سر باغ بشر         

           گل بفرستاده سراغ بشر
به راه مردم بفرستاده هور                      

 جان بشر را بکند غرق نور
پرده برانداخته از روی ماه                 

  که تا ابد روشنگر طول راه
کیست که اینگونه جهانتاب شد        

  نام شریفش گل محراب شد
محمد)ص( است و خاتم رسوان       

   سام ناب و صلواتم بر آن
محمد)ص( آمد که بکارد بهار       

   بیاورد سعادت پایدار
آمده تا دیو جهالت رود         

   بنده به معراج عبادت رود
جهل شود از همه جا ریشه کن        

   علم شود مشعل هر انجمن
شرک زند بر سر خود با دو دست                       

دین محمد)ص( ره او را ببست
آتش آتشکده خاموش شد           

 بت، خوار و با خاک هماغوش شد
مصدق ادیان ناب خدا           

 می آورد فردا کتاب خدا
بر دو لبش گل کند آیات حق         

 کاملترین دین و روایات حق
دست بشر را به خدا کند بند         

 پل بزند ز خلق تا خداوند
بشر کند به این نبی اقتدا          

  چنگ زند به ریسمان خدا
فردا همین غنچه شکوفا شود       

   عطر طهارت به بشر می دهد
طهارت دل که محل خداست        

  محراب اندیشه و ذکر و دعاست
محمد)ص( است و در پی انقاب                   

    به شب زند با علم آفتاب
چشمه ی خورشید بَُود نور حق        

  می آورد قرآن و منشور حق
مبشر رحمت پروردگار          

  وحدت اقوام کند برقرار
گلی سفارش شده ی انبیا          

  که می دهد رایحه تا انتها
نام همین مرد پس از خداوند        

  تا به ابد محترم است و بلند
خدا نیافریده همتای وی          

  درخشش همیشه و پیاپی
تولدش تولد زندگی ست          

  بردگی را پس زدن و بندگی ست
دو خط ارادت به فدای رسول          

از دل )نقاش( به پای رسول
بر همگان تهنیت این وادت        

  وادت عصاره ی رسالت

غامحسین رضایی - نقاش

گفت و گو با مرده شور
آخرین باری که بودم لخت و عور            

      جسم من می شست مردی مرده شور
با اشاره گفتم ای مرده شور                              

   من گنه کارم گناهم را بشور
تا شود کم اندکی تقصیر من                           

   بهر من بنویس ثواب روی کفن
مرده شور می دانست حرف مردگان                     

   گفت چکاره بودی در جهان
کفتم ناتوانی پیر بودم مرده شور                  

  این کفن قسطی برم با خود به گور
گفت چند زن گرفتی، گفتم یکی                     

  از درآمد پرسید گفتم بازنشستگی
گفت طاها را کجا کردی نهان                      

 گفتم حلقه نامزدی دادم بهر نان
گفت دوست دارم بگویی از تغار                 

 گفتم پیرهستم سیاست بر من چکار
گفت زنده بودی کردی اختاس                 

     گفتم می بینی که هستم آس و پاس
گفت شهر کرمان با که داشتی رابطه           

      گفتم مسافر کشی کردم با ضابطه
گفت سی سال چند گرفتی تو حقوق     

   گفتم دو میلیون آن هم خریدم ماست و دوغ
گفت انگلیس بهتر است یا روس                

    گفتم بهتر از هر دو رخ دلدار و بوس
گفت علم بهتر است یا ثروت این زمان             

   پاسخش دادم که علم هست ناتوان
مرده شور حال زار من شنید                    

  ناگهان از شستن من دست کشید
اشک می ریخت گریه می کرد مرده شور      

 کت کهنه پوشیدم نا نباشم لخت و عور
آمدم تا بر شما دهم نوید                             

       زنده می مانم امسال تا بعد عید
وقت مردن می گذارم حمزه را زنده بگور              

        تا بگوید مشکل زندگی اهل قبور

 حمزه فریفته

カもヮ執枢唱 桧済処

ادامه عملکرد دوساله شهرداری و شورای اسامی شهر اندوهجرد
۱۸- جدول گذاری بطول ۳۸کیلومتر که در نوع 
خود در شهر اندوهجرد بی سابقه و طبق برآورد 
سال های قبل شهرداری برابری میکند با ۲۲سال 
کار در دوره های گذشته  که این ۳۸کیلومتر در 

دوسال انجام شده است

۱۹- قریب به ۴۰هزارمتر مربع 
عملیات فرش موزاییک 
در پارکها و پیاده روها

۲۰ - غرس ۳۰۰۰درخت ازنوع نخل نارنج 
گل های کاغذی  که با اقلیم شهر و منطقه 

سازگاری دارد و بومی شهر میباشد

۲۱- احداث میدان ثامن در ورددی شهر و 
زیباسازی و برداشتن تپه های نمکی وردی 

شهر  که بصورت عامیانه ۷۰۰۰کامیون 
برداشت انجام شده است

 ۲۲- خریداری و تملک
  ۴قطعه زمین در محله های مختلف 

برای احداث پارک و بوستان

۲۳ - ارتقا درجه شهرداری 
بعد از ۹سال 

۲۴- پیگیری و گرفتن امتیاز 
 و اعتبار ماشین آتش نشانی

در سال جاری به مبلغ ۲۰۰میلیون 

۲۵- -تهیه و نصب 6۰ عدد نیمکت 
در سطح شهر

۳0- تعویض پایه چراغ های روشنایی 
ورودی شهر

۳۱- تهیه و نصب دو عدد برج نور و روشنایی 
در میدان ورودی شهر و بوستان ثامن الجج

۳۲- نصب المان در سطح شهر

۲6-خرید 60 عدد مخزن زباله و 
جایگذاری در محله های سطح شهر

۲۹-  پیگیری تصویب طرح جامع تفضیلی۲8-  خط کشی معابر سطح شهر به طول۲۷- راه اندازی خط ۱۲۵ آتش نشانی

تضمین تامین آب شرب 
شهر کرمان 

بــه  اشــاره  بــا  کرمــان  اســتاندار  عمرانــی   معــاون 
ــه  ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــتان و ب ــدت اس ــد م ــای بلن طــرح ه
راهــی جــزء انتقــال آب حــوزه بــه حــوزه بــرای تامیــن آب 
اســتان کرمــان نداریــم افــزود : دشــت هــای اطــراف کرمان 
ــع آب هــای  دیگــر کشــش حفــره چــاه و اســتفاده از مناب
زیــر زمیــن را ندارنــد و انتقــال آب تنهــا را تامیــن نیــاز آب 

اســتان کرمــان اســت .
)خبرگزاری ایسنا 985-814-5(

ــر  ــناخت از زی ــدم ش ــای ع ــر مبن ــده ب ــرح ش ــه مط نظری
حــوزه هــای آبریــز، آب پایــه هــر دره، وضعیــت قنــوات دائر 
اطــراف شــهر کرمــان تهیه شــده، بررســی های کارشناســی 
دقیــق از دره هــای بنــدر والــی آبــاد، گیشــین، گجگیــن ، 
بلبلوئیــه، مورگــن، دره تیگرونــی، مهچــال، گوپنــگ و ... و... 
همــه و همــه نشــان مــی دهنــد کــه قابلیــت تامیــن آب 
ــا  ــدگار و ب ــدار و مان ــورت پای ــان را بص ــهر کرم ــرب ش  ش
هزینــه هایــی هــزار برابــر کمتــر را دارنــد و تنهــا بــا دســت 
زدن بــه کار احیــاء و مرمــت قنــوات بــا دیــدگاه کارشناســی 
و بــا برنامــه ریــزی مهندســی بــرای اســتحصال آب پایــه هر 

دره و نیــز بهــاء دادن بــه آب ســفره هــای 
ــی  ــان م ــهر کرم ــه ش ــی عرص زیرزمین
تــوان تامیــن آب شــرب شــهر را تضمین 

و تائیــد نمــود . 
مهندس حسن اشرف گنجوئی
کارشناس رسمی و محقق تامین آب

 داعشــیان مــزدور اســتکبار، خــوب فهمیــده بودنــد کــه ایــن 
ــه خــدا، وایــت و آزادگــی  ــارگاه، تجلــی عشــق ب گنبــد و ب

اســت. 
ــازی  ــتاد بازس ــی س ــط عموم ــی و رواب ــت فرهنگ ــزارش معاون ــه گ ب
عتبــات کرمــان، نمی دانســت ایــن ســکه های طــا، انگشــتر، گردنبنــد 
ــا، النگوهــا و دیگــر قطعــات طــا  و گوشــواره های طــا، آویزهــای زیب
ــده،  ــع آوری ش ــف جم ــبت های مختل ــه مناس ــال ها ب ــول س ــه در ط ک

قــرار اســت کجــا هزینــه شــوند؟ 
گاهــی آدم هــا در طــول زندگــی پولــی دست شــان بیایــد، تکــه ای طــا 

می خرنــد تــا در روز مبــادا گــره ای از کارشــان بــاز کنــد.
گاهی هم می خرند و می گویند سرمایه است.

گاهــی هــم هدایــای طــا را بــا ذوق و شــوق نگــه  می دارنــد و 
ــه  ــا ب ــد، ط ــم نمی گوین ــراه ه ــب بی ــت. ُخ ــادگار اس ــد ی می گوین
ــد  ــد، ســرمایه اســت و می توان ــی را حــل می کن وقتــش مشــکات مال
در ســفر زیارتــی و تفریحــی، خریــد خانــه یــا ماشــین، تهیــه جهیزیــه، 
توســعه کســب و کار و خــدای ناکــرده هزینــه ی درمانــی و مــوارد دیگــر 
بــه کار آیــد.  و در ایــن بیــن معمــواً زنــان عاقــه ی خاصــی بــه طــا 
ــان  ــند، پاهایش ــه می رس ــی ک ــن طافروش ــه ویتری ــاً ب ــد و بعض دارن
سســت می شــود و شــاید بــا خــود بگوینــد نــگاه کردنــش کــه هزینــه 
ندارد....دقایقــی می ایســتند و بــه طاهایــی کــه در ویتریــن خودنمایــی 
ــه  ــت ک ــم هس ــری ه ــای دیگ ــک ج ــوند.اما ی ــره می ش ــد، خی می کنن
ــرزد،  ــان می ل ــار دلم ــد، بی اختی ــا می افت ــه ط ــممان ب ــی چش وقت
اشــک بــه آرامــی بــر گونــه ســرازیر می شــود، دســت بــی اختیــار روی 

ــا ..... ــک ی ــد: الســام علی ــه می کن ــب زمزم ــی رود و ل ــینه م س
ــس  ــتیم، ح ــه می ایس ــی از ائم ــای یک ــد ط ــل گنب ــی مقاب آری وقت
و حــال عجیبــی پیــدا می کنیــم. دل مــان متصــل می شــود بــه 
شــبکه های ضریــح و روح مــان اطــراف گنبــد به پــرواز در می آیــد. 
بی جهــت نبــود کــه داعشــیان مــزدور اســتکبار، در پــی تخریــب گنبــد 
و بــارگاه ائمــه علیهــم الســام بودنــد. آن هــا خــوب فهمیــده بودنــد کــه 

ایــن گنبــد و بــارگاه، تجلــی عشــق بــه خــدا، وایــت و آزادگــی اســت. 
این هــا را به عنــوان مقدمــه نوشــتم تــا مطلــب دیگــری را عــرض کنــم. 
ــم:  ــا می کنی ــا آن ادع ــه ب ــم ک ــرازی داری ــره ف ــه کبی ــارت جامع در زی
ــو...و ســعی  ــدای ت ــه ف ــم ب ــادر و جــان و مال ــدر و م حســین جــان! پ
ــی در  ــم. گاه ــان دهی ــف نش ــاء مختل ــه انح ــن ارادت را ب ــم ای می کنی
قالــب رزمنــده ی مدافــع حــرم، گاهــی در قالــب خــادم حــرم، گاهــی 
قلــم و بیــان در وصــف ائمــه می ســراید و هنــر بــه آن جلــوه می دهــد 

و روش هــای دیگــری کــه از حوصلــه ی ایــن نوشــتار خــارج اســت.

امــا چنــد سالی ســت کــه موکــب داری در ایــام اربعیــن حســینی بــاب 
جدیــدی در خدمــت بــه آل ا... بــاز کــرده اســت.

ــه خانمــی  ــود ک ــن حســینی ب ــام اربعی ــد روز پیــش در ای ــن چن همی
ــرای  ــم ب ــه می خواه ــا دارم ک ــداری ط ــت: مق ــرد و گف ــه ک مراجع
ــی  ــم. وقت ــه کن ــین)ع( هدی ــام حس ــر ام ــرم مطه ــد ح ــاخت گنب س
طاهــا را روی میــز اتــاق نــذورات خواهــران گذاشــت، چندیــن ســکه، 
النگــو، گوشــواره، گردنبنــد و تکه هــای دیگــری از طــا، میــز را رونــق 
بخشــید. بــا نگاهــی گــذرا شــاید ارزش تقریبــی آن هــا بــه صــد میلیــون 
ــای  ــت های ط ــاخت خش ــم در س ــت می خواه ــید. گف ــان می رس توم

گنبــد ســهیم باشــم.
ــدم  ــه بعضــی از تکه هــا اشــاره کــرد و گفــت: ایــن را در جشــن تول و ب
ــادر و روز زن...  ــا را روز م ــان، این ه ــالگرد ازدواج م ــم، آن را در س گرفت
ــود و حــاا می خواســت همــه را  ــه ای ب ــدام بهان ــر ک ــرای ه خاصــه ب
بــه یــک بهانــه خــرج امــام حســین)ع( کنــد. از او پرســیدند همســرت 
راضــی اســت؟ گفــت: همســرم خــودش از خادمیــن اباعبــدا... و در حــال 
ــام حســین)ع( اســت.  ــران ام ــت زائ ــن در خدم ــفر اربعی حاضــر در س
ــم  ــرت، چش ــرای آخ ــی ب ــر دنیای ــن مظاه ــان از ای ــا اطمین ــدر ب آن ق

ــود. ــرای خــود نگذاشــته ب ــود کــه راه برگشــتی ب پوشــیده ب
ــم همســر و پســرش را  ــی ه ــود گذشــت، وقت ــال خ ــی از م او به راحت
ــا اوضــاع  ــران اباعبــدا... راهــی می کــرد، شــاید ب ــه زائ ــرای خدمــت ب ب
ناآرامــی کــه در عــراق بــود، از آن هــا هــم دل کنــده بــود و ایــن مــرا 
بــه یــاد آن فــراز از دعــای زیــارت جامعــه کبیــره انداخــت کــه اشــاره 
ــودند،  ــخن می گش ــان س ــدا زب ــه اذن خ ــا ب ــر آن طاه ــردم.و اگ ک
گنبــد  زینــت  تــا  مهیــا شــده  برایشــان  کــه  فرصتــی  ایــن   از 
ــود  ــه خ ــند، ب ــه باش ــواف مائک ــل ط ــی و مح ــارگاه اله ــه ی ب دردان
می بالیدنــد و سپاســگزاری می کردنــد. خــدا از همــگان بــه شایســتگی 

ــرد. بپذی
آذر همتی

اگر این طاها
زبان سخن بگشایند



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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 * راور: حسن هدایت ـ  آدرس بلوار غربی کتاب فروشی پژوهش 33۷۲۴۱۲۶- ۰۹۱3۶۱۹۶۷۲۰

 * سیرجان: حمداه گویینی ـ آدرس ـ خیابان امام کتاب فروشی حافظ میدان گیتی ۹۰  ۴۲۲5۹۴۰۴-  ۰۹۱3۷۶۹۴۲۶۷
 * شهر بابک: شعبانی ـ خیابان امام روبروی بانک ملت، کتاب دانشجو  ۰۹۱3۲۹۰۰۴۹۶

 * 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 3۴۲۶33۶۶ ـ۰۹۱35۰۰۴۱۷۱
*  رفسنجان:  محمد حسین مصلح الدینی ـ خیابان معلم مطبوعات مسلم 3۴۲۶۴۴۴5 ـ  ۰۹۱3۷۶5۹۷۶۷

* منوجان:  حسن حیدری ـ کتابفروشی و لوازم تحریراندیشه  ۴33۰۲535 ـ  ۰۹۱3۱۴۹855۴
*کهنوج ـآقای گلشنی ـ خیابان امام کتابفروشی کلشنی روبروی پاساژ آزادی ۰۹38۷۲5۰۰3۱

* بردسیر- مرتضی خاکساری ـ آدرس خیابان امام، کتابفروشی دانش 335۲۲5۶۰ ـ  ۰۹۱3۱۴۲3۷۴۲ 
* قلعه گنج: ادیب حیدری ۰۹۱3۲۴8۲۶3۰                                    * نمایندگی زرند: ابراهیمی ۰۹۱3۱۴۲۶385                       

* نمایندگی بم:  آقای یعقوبی ۰۹۱3۹۹۴8۱۷۹                                * نمایندگی شهرستان رابر: تاج الدینی ۰۹۱33۴۷۰۲۴۲

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

سال هفتم ـ شماره 283 ـ شنبه 18 آبان 1398   ـ 11 ربیع ااول 1441 ـ  9 نوامبر  2019 ـ 4 صفحه ـ 1000 تومان
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عملکرد دوساله شهرداری و شورای اسامی شهر اندوهجرد
 1 -  300هزار متر مربع زیرسازی 

کوچه ها و خیابان ها وتعریض معابر
ــه  ــه  درمقایس ــفالت ک ــع آس ــزار مترمرب ۲ - ۱۱۰ه
ــه دوره  ــت ک ــکل اس ــن ش ــل بدی ــالهای قب ــا س ب
ــع آســفالت  گذشــته طــی ۶ســال ۷۲هــزار مترمرب
ــزار  ــته ۱۱۰ه ــال گذش ــی  در ۲س ــد ول ــام ش انج
مترمربــع   کــه شــامل )روکــش خیابــان اصلــی بعــد 

ــال(.  از ۴۰س
ــد از  ــام حســین بع ــوار ام آســفالت و بازگشــایی بل

ــروژه  ــودن پ ۹ســال متوقــف ب
آسفالت بلوار شهدا  . 

ــای  ــه ه ــفالت کوچ ــدان ورودی آس ــفالت می آس
ــتگاه   ــی دس ــه س ــراف محل اط

6 - ساخت المان حروف اتین )انگلیسی( ورودی شهر
7- ساخت بیلبرد سرداران شهدا در ورودی شهر

3 - زیرســازی و احــداث کمربنــدی محلــه 
قبلــه و اتمــام ان تــا پایــان ســال جــاری 

4 -  ساخت 30عدد تابلو و مینی بیلبرد 
اختصاصی برای عکس شهدای شهر 

5 - ساخت بیلبرد  دوراهی اندوهجرد و 
معرفی اندوهجرد به عنوان شهر باغ ها

8 - ساخت و احداث 2کیلومتر بلوار 
 مابین اندوهجرد و محله گودیز  

و اقدام برای روشنایی بلوار فوق که 
بزرگترین بلوار منطقه شهداد میباشد 

9- روشنایی بلوار امام حسین
 و میدان ثامن الحجج 

11 - ساخت گلزار شهدا10- احداث بلوار شهدا 
با مشارکت بنیاد شهید

12- ساخت بزرگترین پارک 
منطقه شهداد )پارک ثامن الحجج(

به مساحت دو ونیم هکتار

13- احداث بوستان شهید حججی 
در خیابان شهید باهنر 

و بهسازی باغات مخروبه

14- روشنایی و زیباسازی خیابان های 
شهر بوسیله ریسه های رنگی 

 15- فرش موزاییک پیاده روهای
خیابان های شهید باهنر  .مهدیه   .

 شهید صدوقی

16- عملیات برداشت و تعریض 
 ترانشه بین اندوهجرد و محله گودیز 

)گدار گودیز(

17- عملیات ساخت پارک محله قبله که 
در دست اقدام میباشد 

و جزو بزرگترین پارکهای منطقه است 
باوسعت 2هکتار


