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چهارمین جشنواره رسانه ای ابوذر 
با تقدیر از منتخبان این دوره در کرمان 

به کار خود پایان داد

هفته نامه هفتواد 
حائز دو رتبه
برتر گردید 
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استاندار کرمان :
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واحد متعهد باشند 2

دکتر پور ابراهیمی: 
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ساختاری بودجه

 در دستور کار 
بودجه 99 است 
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دومین جشنواره پسته ممتاز زرند برگزار شد ؛
» با تاش و پشتکار مسووان

ارتقای امنیت پسته زرند باا رفت «
4

رئیس جمهور در مراسم افتتاح کارخانه احیاء مستقیم 
و شروع عملیات اجرایی طرح توسعه فواد بافت:

ملت ایران، 
تحریم ناپذیر است

* سر هر میز مذاکره ای که برای منافع ملت 
4ضرورت داشته باشد، می نشینیم و گفتگو می کنیم

رئیس گروه مالی گردشگری:
بیش از ده هزار فرصت شغلی 

برای جوانان ایجاد کردیم 
4

آگهي مناقصه عمومي شماره 98/45/ع
شـرکت معدنـي و صنعتـي گل گهـر )سـهامي عـام( در نظـر دارد » تهیـه مصالـح، 
داربسـت بندی، طراحي و سـاخت و اجرای اینر اسـتیکی مخزن ذخیره کنسـانتره 
آهن درکارخانه گندله سـازي شـماره 2«  خـود را از طریق برگـزاري مناقصه عمومي 
بـه پیمانـکار واجد شـرایط واگذار نمایـد. لذا کلیـه متقاضیان مي تواننـد جهت اخذ 
اسـناد مناقصه بـه آدرس الکترونیکـي WWW.GEG.IR  مراجعه و اسـناد مذکور را 
بـه همراه فـرم پرسشـنامه ارزیابـي تأمین کننـدگان از قسـمت تأمین کننـدگان و 

مشـتریان - مناقصـه ها دانلـود نمایند . 
مهلت تحویل پاکات سـاعت 9 الي 14 روز چهارشنبه مـــورخ 98/9/20 در محـــل 
دفترکمیسـیون معــامات مجتمـع و یـا دبیرخانـه دفتر مرکـزی تهران مي باشـد. 
ضمنـًا بازدیـد از محـل اجـراي موضـوع مناقصـه روز سـه شـنبه مـورخ 98/9/12 
مقـرر شـده اسـت. شـرکت معدنـي و صنعتـي گل گهـر در رد یـا قبول هـر یك از 

مي باشـد. مختار  پیشـنهادات 

                                                                              مدیریت قراردادها و معامات 
                                                                             شرکت معدني و صنعتي گل گهر

مشترکین محترم حوزه عملیاتی 
شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان

آیا می دانید 
تخفیف تابستانه 

قبوض برق شما از 
ابتدای آبان ماه به 
پایان رسیده و از 

آن پس مصرف برق 
شما با نرخ عادی 
محاسبه می گردد؟

روابط عمومی 
شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان

لذا می توانید با رعایت 
الگوی مصرف برق 

200 کیلو وات ساعت 
در ماه مبلغ صورت 
حساب برق خود را 

مدیریت نمائید.

کسـب رتبه  برتر در »چهارمین جشـنواره 
رسـانه ای ابـوذر سـازمان بسـیج رسـانه 
کرمـان « که نشـان از لیاقت ، شایسـتگی 
و  اعتـا  راه  ارزنـده شـما  در  و خدمـات 
پیشـبرد هـر چه بهتـر اهداف این نشـریه 
اسـتانی دارد را صمیمانـه تبریك و تهنیت 
عـرض مـی نماییـم و بـرای شـما در تمام 
و  موفقیـت  آرزوی  زندگـی  عرصه هـای 

داریم.  بهـروزی 
محمد حسنی سعدی 
مدیرمسوول هفتواد کرمان

همکاران گرامی 
جناب آقای کیخسرو شهریاری

و سرکار خانم آذر همتی 

3

گزارش اختصاصی هفتواد 

شهروندان کوچه ششم شهید همتی فر کرمان : 
ساخت و ساز ها در اینجا خاف ضوابط است 
* شهرداری کرمان : هیچ تخلفی صورت نگرفته است 
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میدونى محبوبترین نشریه کرمانى کدومه؟!
www.teetr.ir

میدونى محبوبترین نشریه کرمانى کدومه؟!

غامحسین رضایی - نقاش

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

                                                      لشکر مخلص خدا
یاد )بنیانگذار( و )میر بسیج(                                                که بسیج یادگار آن )پیر( است

لشکر مخلص خداست بسیج                                                 قابل احترام و تقدیر است
در جهان نیست همچو این لشکر                                           که ُبَود مردمی ترین نیرو

هم در آینده با )اباصالح(                                                    بشکند پشت ظالم این نیرو

ــه  ــد ب ــتگاه ها مقی ــه دس ــه اینک ــاره ب ــا اش ــان ب ــتاندار کرم اس
ــات پنجــره واحــد ســرمایه گــذاری نیســتند گفــت:  اجــرای مصوب
ــا  ــرای مصوبه ه ــبت اج ــد نس ــی بای ــتگاه های اجرای ــران دس مدی

ــند. ــد باش متعه
بــه گــزارش روابــط عمومــی اســتانداری، محمــد جــواد فدایــی در 
ــزود:  ــان اف ــتان کرم ــذاری اس ــرمایه گ ــد س ــره واح ــت پنج نشس
برخــی مدیــران اســتان عاقــه منــد بــه ســرمایه گــذاری در اســتان 
ــذار را  ــرمایه گ ــت س ــد دس ــه بای ــت ک ــن در حالیس ــتند و ای نیس

ببوســیم و بدنبــال تســهیل حضــور آنهــا باشــیم.
ــرای  ــکاری ازم را در اج ــا هم ــتگاه ه ــه دس ــان اینک ــا بی وی ب
ــرد:  ــح ک ــد تصری ــذاری ندارن ــرمایه گ ــد س ــره واح ــات پنج مصوب
ــاز دارد  ــذاری نی ــه ســرمایه گ ایجــاد شــغل در مناطــق محــروم ب
ــه  ــن رابط ــا در ای ــران و نهاده ــان مدی ــدی در می ــام ج ــه اهتم ک

ــدارد. ــود ن وج

ــاد  ــغل ایج ــم ش ــی خواهی ــر م ــرد: اگ ــد ک ــان تاکی ــتاندار کرم اس
کنیــم بایــد بــه انجــام مصوبــات ســرمایه گــذاری توجــه بیشــتری 
ــد. ــد معطــل بمان شــود و ایجــاد زیرســاخت هــا و تاسیســات نبای

ــل  ــا در عم ــود ام ــه می ش ــاد گفت ــای زی ــرد: حرف ه ــان ک وی بی
ــدن  ــی نش ــی عملیات ــای مختلف ــد و بهانه ه ــی نمی افت ــچ اتفاق هی

ــود. ــه می ش ــادی ارائ ــد اقتص ــره واح ــات پنج ــات جلس مصوب
فدایــی بــا اشــاره بــه ســرمایه گــذاری ۳۴۰ میلیــارد تومانــی بخــش 
خصوصــی در معــدن مــس ارزوئیــه گفــت: بــرای تســریع در اجــرای 
ایــن طــرح، کارهــای ابتدایــی واگــذاری توســط دســتگاه هــا انجــام 
ــه پیوســت زیســت  ــه ارائ ــوط ب ــی من ــرار داد نهای ــد ق شــود و عق

محیطــی طــرح باشــد.
تیــم اقتصــادی دولــت در اســتان کرمــان از ســال ۹۶بــه تشــکیل 
پنجــره واحــد ســرمایه گــذاری بمنظــور ســرعت بخشــی بــه رونــد 
پاســخ اســتعامات متقاضیــان ســرمایه گــذاری اقــدام کــرده اســت.

استاندار کرمان :

با استفاده از اعتبارات صندوق توسعه ملی:مدیران اجرایی به اجرای مصوبات پنجره واحد متعهد باشند
 افتتاح چندین پروژه

 منابع طبیعی و آبخیزداری 
در شهرستان رفسنجان 

شهرسـتان  آبخیـزداری  و  طبیعـی  منابـع  اداره  سرپرسـت 
رفسـنجان گفـت: امسـال از محـل اعتبـارات صنـدوق توسـعه 
ملـی، پـروژه هـای بنـد سـنگ و سـیمان شـاهزاده عبـاس در 
حـوزه گیـودری، پـروژه هالـی آبگیر تـوأم با بـذرکاری، پروژه 
نهالـکاری تاغ در مسـیر جاده رفسـنجان به کبوتـر خان، پروژه 
احـداث تلـه رسـوب گیـر و مطالعـه و طراحـی بخش سـیاب 
ناصریه)گیـودری( در شهرسـتان رفسـنجان اجـرا مـی شـوند.

بـه گـزارش پایـگاه اطـاع رسـانی اداره کل منابـع طبیعـی 
و آبخیـزداری شـمال اسـتان کرمـان، جـال حسـن شـاهی 
شهرسـتان  آبخیـزداری  و  طبیعـی  منابـع  اداره  سرپرسـت 
رفسـنجان گفـت: امسـال از محـل اعتبـارات صنـدوق توسـعه 
ملـی، مبلـغ ۶8 میلیـارد و 85۰ میلیون ریال بـه منابع طبیعی 
و آبخیـزداری شهرسـتان رفسـنجان اختصاص یافته اسـت که 
بـا اسـتفاده از ایـن اعتبـارات، چنـد پـروژه در این شهرسـتان 
اجـرا مـی شـوند.وی درباره جزئیـات این طرح ها بیان داشـت: 
بنـد سـنگ و سـیمان شـاهزاده عبـاس در حـوزه گیـودری بـا 
حجـم عملیـات سـنگ و سـیمان ۴ هـزار و 5۰۰ متـر مکعـب 
و ارتفـاع 8  متـر  بـا اعتبـاری بالـغ بـر 17 میلیـارد و ۹۰۰ 
میلیـون ریـال در حـال احـداث است.حسـن شـاهی هـدف از 
اجـرای ایـن پـروژه را کنترل سـیاب، کنترل رسـوب و تغذیه 
سـفره هـای آب زیرزمینـی و نهایتـا جلوگیـری از خسـارات 
سـیل بـه مناطق پایین دسـت عنوان کـرد و افزود: ایـن پروژه 
۹5 درصـد پیشـرفت فیزیکـی داشـته و تـا 15 آذر امسـال بـه 
پایـان می رسـد.وی گفـت: امسـال از محل اعتبـارات صندوق 
توسـعه ملـی، حـدود ۴ میلیـارد و ۴۰۰ میلیـون ریـال بـرای 
اجـرای پـروژه هالـی آبگیر تـوأم با بـذرکاری در سـطح ۴۰۰ 
هکتـار پاییـن دسـت منطقه محمدآبـاد و علی آبـاد راگه حوزه 
گیـودری در نظـر گرفتـه شـده اسـت.  سرپرسـت اداره منابـع 
طبیعـی و آبخیزداری شهرسـتان رفسـنجان با بیـان اینکه این 
پـروژه در مرحلـه انجاممناقصـه اسـت، هـدف از اجـرای ایـن 
پـروژه را افزایـش پوشـش گیاهـی منطقـه، کنتـرل هـرزآب، 
کاهشفرسـایش خـاک و افزایش توان تولیدی مرتـع بیان کرد.

وی اظهـار کـرد: بـه منظـور افزایـش پوشـش گیاهـی منطقه، 
کنتـرل و تثبیـت شـن هـای روان و کاهـش رونـد فرسـایش 
بـاد، عملیـات نهالـکاری تـاغ در مسـیر جـاده رفسـنجان بـه 
کبوتـر خـان در سـطح 25۰ هکتـار در حال اجرا است.حسـن 
شـاهی بیـان داشـت: بـرای کنتـرل شـن هـای روان منطقه و 
کاهـش اثـرات شـن هـای روان بـه روسـتاهای پاییـن دسـت، 
پـروژه تلـه رسـوب گیـر نیـز در منطقـه جوادیه فـاح به طول 
2۰ کیلومتـر در حـال اجـرا اسـت. وی اعتبار اختصـاص یافته 
شـده بـرای دو پـروژه نهالکاری تاغ در مسـیر جاده رفسـنجان 
بـه کبوتـر خـان و تلـه رسـوب گیـر را حـدود  15 میلیـارد و 
5۰ میلیـون ریـال عنـوان کرد.سرپرسـت اداره منابـع طبیعـی 
و آبخیـزداری شهرسـتان رفسـنجان گفـت: بـه منظـور تغذیه 
سـفره هـای آب زیرزمینـی مناطـق پاییـن دسـت و جلوگیری 
از خسـارات سـیل بـه این مناطـق خصوصـا روسـتای ناصریه، 
طـرح مطالعـه و طراحـی بخش سـیاب ناصریه) گیـودری( با 
اعتبـاری بالـغ بـر یـک میلیـارد و 5۰۰ میلیـون ریـال در حال 
مطالعـه و طراحی اسـت.وی افـزود: اعتبار اجـرای این طرح در 

فـاز اول حـدود ۳۰ میلیـارد ریال اسـت.

مسئول اداره منابع طبیعی و آبخیزداری بخش راین
احداث 5 بند سنگی ماتی

در بخش راین 
مسـئول اداره منابـع طبیعـی و آبخیـزداری بخـش راین گفت: 
امسـال بـا اسـتفاده از اعتبـارات صنـدوق توسـعه ملـی، 5 بند 
سـنگی ماتـی در حـوزه دودران بخـش راین در حـال احداث 

است.  
بـه گـزارش پایـگاه اطـاع رسـانی اداره کل منابـع طبیعـی و 
آبخیزداری شـمال اسـتان کرمان، سـعید نگارسـتانی مسـئول 
اداره منابـع طبیعـی و آبخیـزداری بخش راین گفت: امسـال از 
محـل اعتبـارات صندوق توسـعه ملی، مبلـغ 7 میلیارد و 8۳۳ 
میلیـون و 2۳2 هـزار و 785 ریـال برای احداث  5 بند سـنگی 
ماتـی حـوزه آبخیـز دودران بخـش رایـن شهرسـتان کرمـان 
اختصـاص یافتـه اسـت.وی دربـاره خصوصیـات هـر کـدام از 
بندهـا گفـت: بنـد شـماره 2، دارای 5 متـر ارتفـاع، 11 متـر و 
2۰ سـانت عـرض سـر ریـز و 8 هـزار مترمکعب حجـم مخزن 
آبگیـری، بنـد شـماره 5، دارای۴ متـر ارتفـاع،1۰ متـر عـرض 
سـرریز آب و ۶ هـزار متـر مکعـب حجـم مخزن آبگیـری، بند 
شـماره 8، دارای ۴ متـر ارتفـاع، 8 متـر عـرض سـرریز آب و 
5 هـزار متـر مکعـب حجـم مخـزن آبگیـری، بنـد شـماره ۶، 
دارای ۳ متـر ارتفـاع، 12 متـر عـرض سـر ریـز آب و ۳ هـزار 
و 5۰۰ متـر مکعـب حجـم مخـزن آبگیـری و بنـد شـماره 7، 
دارای ۳ متـر ارتفـاع، 12 متـر عـرض سـرریز آب و ۴ هـزار 
و 5۰۰ متـر مکعـب حجـم مخـزن آبگیـری است.نگارسـتانی 
افـزود: کار سـاخت ایـن بندهـا از 11 آبـان آغاز شـده اسـت و 
پیـش بینـی می شـود تا ۶ مـاه آینده، کار سـاخت ایـن بندها 

بـه پایان برسـد.
وی هـدف از اجـرای این بندها را کنترل  فرسـایش آب، تأخیر 

در سـیاب، کنترل رسـوب و تغذیه منابع آبـی عنوان کرد.

اقدام زیبای زوج کرمانی درآستانه 
شروع زندگی مشترکشان، 

به منظور ترویج فرهنگ حفظ، احیا 
و گسترش منابع طبیعی

بـه گـزارش پایـگاه اطـاع رسـانی اداره کل منابـع طبیعـی و 
آبخیـزداری اسـتان کرمـان، با توجـه به سـفارش دین مقدس 
اسـام بـه کاشـت درخـت و اشـتغال برخـی از بـزرگان دیـن 
بـه ایـن کار، زوج جـوان کرمانـی بـا هـدف ترویـج فرهنـگ و 
گسـترش منابـع طبیعی با همراهـی خانواده های خـود، اقدام 
بـه کاشـت نهـال کردند.این زوج جـوان هدف از ایـن کار را به 
جـا گذاشـتن باقیـات الصالحات اعـام کردند و بیان داشـتند:  
 کمـک بـه بهبـود حـال طبیعـت، موجـب بهبـود حال انسـان 
مـی شـود و مـا وظیفه داریـم با کاشـت درخت و جمـع آوری 
زبالـه از طبیعـت بـه ایـن کار کمـک کنیم.عـروس و دامـاد 
کرمانـی در آغـاز زندگی مشـترک خـود با به جا آوردن سـنت 
خـوب کاشـت نهـال، در تـازه ای در این امر خیر گشـودند که 
امیـد اسـت همـه هموطنـان و همشـهریان بـه ارزش واقعـی 
درخـت و منابـع طبیعـی پی بـرده و بـا پیـروی از عمل خوب 

ایـن زوج جـوان، در حفـظ سـرمایه های ملی کوشـا باشـند.

ــت: در  ــس گف ــادی مجل ــیون اقتص ــو کمیس عض
ــه را  ــاختاری بودج ــاح س ــا اص ــه ۹۹ حتم بودج
ــه  ــع بودج ــر در مناب ــم و تغیی ــتور کار داری در دس

بیشــتر به ســمت ظرفیت هایــی خواهیــم رفــت 
کــه کوتاه مــدت اســت و بعــد طوانــی مــدت 

می شــود.
دکتــر محمدرضــا پورابراهیمــی در شــورای توســعه 
ــاط  ــه در ارتب ــان اینک ــا بی ــتان ب ــزی اس و برنامه ری
بــا موضــوع جــذب، کرمــان جــزء ســه اســتان برتــر 
بــوده کــه تهاتــر انجــام داده اســت، اظهــار داشــت: 
ــه  ــن زمین ــدی در ای ــکات ج ــک مش ــال ی امس
وجــود داشــته و یــک کارگروهــی در اتــاق بازرگانــی 
تشــکیل دادیــم کــه ایــن مشــکات برطــرف شــود.

نماینــده مــردم کرمــان و راور در مجلــس شــورای 
ــه اینکــه دو موضــوع در ایــن  ــا اشــاره ب اســامی ب
زمینــه مطــرح اســت، عنــوان کــرد: یکــی اصــاح 
تهاتــر و دیگــری موضوعــات مربــوط بــه محدودیــت 
بانک هــا اســت کــه ایــن پیشــنهاد اصاحــات 
ــوارد  ــن م ــور داده و بخشــی از ای ــه رئیــس جمه ب
قبــول شــده کــه بایــد اصــاح کننــد.وی بــا تأکیــد 
ــتگاه های  ــه ای متشــکل از دس ــه در کمیت ــر اینک ب
اجرایــی همــه ایــن مشــکات پیمانــکاران و تهاتــر 
ــاق  ــر ات ــزود: اگ ــود، اف ــدی ش ــی و جمع بن بررس

ــه  ــل ب ــه مای ــرادی ک ــا اف ــه ب ــی در رابط بازرگان
ــا  ــد، ب ــه و اعــام کن ــر هســتند گزارشــی تهی تهات
ایــن آیین نامــه فعلــی ظرفیــت جدیــد بــرای تهاتــر 
بررســی شــود و اســتان عقــب نمانــد و ایــن یکــی از 
الزامــات مــا اســت.دکتر پورابراهیمــی با بیــان اینکه 
کرمــان ســال گذشــته در زمینــه تهاتــر رکــورد زده 
ــزود:  ــت، اف ــرده اس ــب ک ــه کس ــور رتب و در کش
ــل  ــزارش تمای ــد گ ــی موظفن ــتگاه های اجرای دس
ــه  ــر را ب ــرای تهات ــکاران ب ــل پیمان ــدم تمای ــا ع ی

ــد. ــتان دهن ــزی اس ــت برنامه ری ــازمان مدیری س

دکتر پور ابراهیمی: 

اصاح ساختاری بودجه در دستور کار بودجه ۹۹ است 
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مهنــدس جمشــید مارحمــان مدیرعامــل 
شــرکت معدنــی و صنعتــی گل گهــر بــا حضور 
در پژوهشــکده ســنگ آهــن و فــواد گل گهــر، 
از قســمت های مختلــف ایــن پژوهشــکده 
بازدیــد نمــود و در یــک نشســت صمیمــی بــا 

ــرد.  ــو ک ــت گفتگ ــن مدیری پرســنل ای
نشســت  ایــن  در  مارحمــان  مهنــدس 
صمیمــی بــا بیــان اینکــه شــاهد انجــام 
در  پژوهــش  حــوزه  در  خوبــی  کارهــای 

گل گهــر هســتیم، گفــت: بایــد در ایــن حــوزه 
تمــام تــاش مــان را بــرای رســیدن بــه 
الزامــات و اســتاندارهای بین المللــی انجــام 

دهیــم.
مدیرعامــل گل گهــر افــزود: بــا توجــه بــه 
پتانســیل هــا و ظرفیت هــای فراوانــی کــه 
در منطقــه گل گهــر وجــود دارد، می طلبــد 
ــه  ــران، نمون ــا در حــوزه پژوهــش در ای ــه م ک
و بهتریــن باشــیم.  مارحمــان تصریــح کــرد: 

ــد  ــی نبای ــای پژوهشــی تحقیقات ــرای طرح ه ب
هیــچ محدودیــت مالــی وجــود داشــته باشــد.

ــه  ــه، ب ــن در ادام ــر همچنی ــل گل گه مدیرعام
همــراه جمعــی از معاونیــن و مدیــران شــرکت 
تولیــد کنســانتره  بــا حضــور در خطــوط 
شــماره 1، 2، ۳ گل گهــر و ایســتگاه بارگیــری 
ــت  ــن وضعی ــان آخری ــر در جری ــی گل گه ریل
ایــن خطــوط تولیــدی و حمــل و نقــل ریلــی 

ــت. ــرار گرف ــر ق ــه گل گه منطق

مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی گل گهر :

با توجه به پتانسیل ها منطقه گل  گهر می طلبد که ما در حوزه پژوهش بهترین باشیم

چهارمین جشنواره رسانه ای ابوذر با تقدیر از 
منتخبان این دوره در کرمان به کار خود پایان داد.

هفته نامه هفتواد 
حائز دو رتبه برتر گردید 
ــا  ــان ب ــتان کرم ــوذر اس ــانه ای اب ــنواره رس ــن جش چهارمی
موضــوع موضــوع رســالت رســانه در گام دوم انقــاب بــا حضور 
ــی  ــئول روابط عموم ــخنگو و مس ــریف س ــان ش ــردار رمض س
ــری  ــد مطه ــردار محم ــاب اســامی، س ــداران انق ــپاه پاس س
جانشــین ســپاه ثــارا... اســتان کرمــان و حجت ااســام علــی 
ــان  ــتان کرم ــارا... اس ــپاه ث ــه در س ــده ولی فقی ــور نماین عربپ

برگــزار شــد.

ــان رئیــس ســازمان بســیج رســانه اســتان  مرتضــی کارآموزی
کرمــان و دبیــر چهارمیــن جشــنواره رســانه ای ابــوذر اســتان 
کرمــان در ایــن مراســم بــا اشــاره بــه برگــزاری آئیــن 
اختتامیــه چهارمیــن جشــنواره ابــوذر در اســتان کرمــان 
اظهــار داشــت: هــر ســال شــاهد افزایــش کمــی و کیفــی آثــار 

ــتیم.  ــان هس ــتان کرم ــوذر اس ــنواره اب ــه جش ــیده ب رس
ــال  ــنواره امس ــزاری جش ــای برگ ــه محوره ــاره ب ــا اش وی ب
در  ابــوذر  رســانه ای  کــرد: چهارمیــن جشــنواره  عنــوان 
گــری،  مطالبــه  مقــدس،  دفــاع  و  مقاومــت  محورهــای 
اقتصــاد مقاومتــی، بصیــرت و دشــمن شناســی، تولیــد ملــی 
و کاای ایرانــی، دســتاورد های انقــاب اســامی، اقتصــاد 
ــا آســیب های اجتماعــی،  ــارزه ب ــق تولیــد، مب مقاومتــی و رون
ــی و  ــائل صنف ــی و مس ــی و محرومیت زدای ــات اجتماع خدم
دغدغه هــای اجتماعــی خبرنــگاران در بخش هــای خبــر، 
تیتــر، عکــس، گــزارش، کاریکاتــور، یادداشــت و چنــد رســانه 

ــت. ــده اس ــزار ش برگ
رئیــس ســازمان بســیج رســانه اســتان کرمــان از ارســال 82۶ 
ــن  ــرد: ای ــوان ک ــر داد و عن ــنواره خب ــه جش ــه دبیرخان ــر ب اث
آثــار در بخش هــای خبــر، تیتــر، عکــس، گــزارش، کاریکاتــور، 
یادداشــت و چنــد رســانه بــه دبیرخانــه چهارمیــن جشــنواره 
رســانه ای ابــوذر اســتان کرمــان رســیده اســت. مســئول 
بســیج ســازندگی ســپاه ثــارا... اســتان کرمــان بــه همیــاری و 
همــکاری همــه دســتگاه هــا بــا بســیج ســازندگی اشــاره کــرد 
ــا جهادگــران  ــدار ب و فرمایشــات مقــام معظــم رهبــری در دی
ــک رویکــرد تلقــی کــرد و  ــوان ی ــه عن ــرداد امســال را ب در م
ــود  ــر خ ــتان را درگی ــر 28 اس ــیل ویرانگ ــال س ــزود:  امس اف
کــرد و بــا همــکاری بســیج و ســپاه کارهــای خوبــی در ایــن 

حــوزه صــورت گرفــت.
وی بــا بیــان اینکــه کرمــان معیــن شهرســتان حمیدیــه بــود؛ 
بــه بازســازی 21۰ واحــد مســکونی در حمیدیــه  و 28 واحــد 
ــه  ــاد مســکن ک ــکاری بنی ــا هم ــاز ب ــه ســاخت و س در مرحل
ــرد و  ــاره ک ــرار دارد؛ اش ــی ق ــل پایان ــون در مراح ــم اکن ه
افــزود: در مقابلــه بــا ملــخ مدیترانــه ای هــم بــا حضــور 2۴۴ 
نفــر از گــروه جهــادی بــا سمپاشــی بــاای 2۰ هــزار هکتــار به 

دولــت کمــک کردیــم.
ــکاری  ــا هم ــتان ب ــازندگی اس ــیج س ــه داد:  بس ــاداش ادام پ
دنبــال را  واحدمســکونی   7۴۶ ســاخت  امــداد   کمیتــه 

مــی کنــد.  دکتــر احمــد علیرمضانــی مدیــرکل صــدا و 
ــان  ــه بی ــر اینک ــد ب ــا تأکی ــز ب ــان نی ــتان کرم ــیمای اس س
ــد  ــد خواه ــمن را ناامی ــا دش ــزش ه ــار ری ــا در کن ــش ه روی
ــم  ــام معظ ــه مق ــرد در جامع ــن ف ــزود: امیدوارتری ــرد؛ اف ک
ــذا  ــتند ل ــدوار هس ــاع، امی ــا اط ــان ب ــت و ایش ــری اس رهب
نخســتین وظیفــه رســانه ایجــاد امیــد در جامعــه نســبت بــه 
آینــده اســت.وی بــا بیــان اینکــه اگــر بیانیــه گام دوم انقــاب 
اســامی را قانــون اساســی و نقشــه راه بدانیــم،  بــی راه 
نگفتــه ایــم؛ تصریــح کــرد: بایــد بــا تولیــد و گفتمــان ســازی 
ــل و  ــروت تحلی ــدا ض ــم و در ابت ــن کنی ــه را تبیی ــن بیانی ای
تبییــن بیانیــه در میــان خودمــان و ســپس گفتمــان ســازی 
ــرورت  ــر ض ــی ب ــت دارد.  علیرمضان ــیار اهمی ــم بس ــن مه ای
ــی  ــه مل ــه مطالب ــامی ب ــاب اس ــه گام دوم انق ــل بیانی تبدی
ــرد و آن را  ــد ک ــرد، تاکی ــرار گی ــتورکار ق ــد در دس ــه بای ک
اقدامــی بــس بــزرگ دانســت و ادامــه داد: دشــمن آرایــش و 
 ســواد رســانه ای  واحــد و تقســیم کار دارنــد و در هــر حادثــه 
ــاق فکــر را بدســت مــی گیــرد و بقیــه  کســی محوریــت و ات

همراهــی مــی کننــد.  
ــوذر،  ــارم اب ــنواره چه ــت درجش ــر اس ــایان ذک ش
ــر  ــه برت ــز دو رتب ــان حائ ــواد کرم ــه هفت ــه نام هفت
ــر  ــد و از مدی ــت گردی ــزارش و یادداش ــش گ در بخ
ــد   ــل آم ــه عم ــر ب ــز تقدی ــریه نی ــن نش ــئول ای مس
از ســرکار خانــم آذر همتــی و آقــای کیخســرو 
شــهریاری همــکاران هفتــواد کــه حائــز رتبــه شــده 

ــد . ــل ش ــز تجلی ــد نی بودن

مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی 
شهرداری کرمان :

افزایش تعداد حریق ها در کرمان
 

ســازمان  مدیرعامــل 
خدمــات  و  آتش نشــانی 
شــهرداری  ایمنــی 
ــار  ــش آم ــان، از افزای کرم
حــوادث آتش ســوزی در 
ــه  ــت ماه ــان در هش کرم
اول امســال در مقایســه بــا 
مــدت مشــابه ســال قبــل 

داد. خبــر 
ــت: در  ــی گف ــا میرزای رض
ــه اول امســال  هشــت ماه

11۳۹ مــورد حریــق در شــهر کرمــان اتفــاق افتــاده کــه ایــن 
آمــار در مــدت مشــابه ســال قبــل 1118 مــورد بــوده اســت.  
ــه ترتیــب  ــت آتــش ســوزی ها ب ــه داد: بیشــترین عل وی ادام
ــرق،  ــی ب بی احتیاطــی و عــدم رعایــت مســائل ایمنــی، اتصال

نشــت گاز و مــواد نفتــی بــوده اســت.
میرزایــی بــا بیــان اینکــه بیشــترین آمــار حریــق مربــوط بــه 
مراکــز پســماند و بازیافتــی، مراکــز مســکونی و وســایل نقلیــه 
بــوده اســت، افــزود: در مجمــوع ایــن حــوادث 12 نفــر نجــات 

یافتنــد و 1۶ نفــر مجــروح شــدند .

  احمــد وفایــی مدیــرکل کل کتابخانه  های اســتان 
ــت:  ــگاران گف ــری در جمــع خبرن در نشســت خب
ــا شــعار  ــا ب ــه ه ــن دوره کتابخان بیســت و هفتمی
ــد .   ــزار ش ــتان برگ ــدن در اس ــوش خوان ــال خ ح
وی اظهــار داشــت: از 2۳آبــان مــاه الــی ۳۰ آبــان 
بــه عنــوان هفتــه کتابخوانــی معرفــی شــده اســت 
کــه شــامل حــوزه کتــاب، بخــش کتابخانــه هــا و 
برنامــه هایــی اســت کــه بتوانــد فعالیــت فرهنگــی 
ــد  ــد.  وی تاکی ــی نمای ــاب را  معرف ــج کت و تروی
ــد حــال خــوش  ــاب میخوان ــه کت ــرد: کســی ک ک
ــی از  ــه حدیث ــن ب ــد. وی همچنی ــی کن ــدا م پی
حضــرت علــی علیــه الســام اشــاره کــرد و افــزود: 
ــچ  ــد  هی ــه انســان می ده ــاب ب ــه کت آرامشــی ک
گاه ســلب نمــی شــود، کتــاب دلنشــین زیبایــی و 
آرامــش خاصــی دارد کــه بــه غیــر از کتــاب چیــز 

دیگــری حــال انســان را تغییــر نمیدهــد.  
کتابخانــه  بــاب   12۰ داشــت:  اظهــار  وفایــی 
ــت  ــت و خدم ــال فعالی ــان در ح ــتان کرم در اس
ــه  ــد ک ــی باش ــز م ــهریان عزی ــه همش ــانی ب رس
ــار  ــه هــا و جــذب آم خداراشــکر فعالیــت کتابخان

عضویــت و آمــار امانــات نســبت بــه ســال گذشــته 
ــه وی، در  ــم زده اســت.به گفت ــی را رق ــار باای آم
همیــن راســتا هــزار و 17 برنامــه کتابخوانــی مقرر 
شــده اســت و رونمایی،نشســت کتابخوانــی و نقــد 
ــود.   ــرا می ش ــه اج ــن هفت ــاب در ای ــی کت و بررس
وی عنــوان کــرد: در 12۰ کتابخانــه ی اســتان 
برنامــه و مســابقات جمــع خوانــی و زنــگ مطالعــه 
در طــول ســال اجــرا می شــود.  ایــن مقام مســئول 
گفــت: میــزان امانــت کتــاب در اســتان 15 درصــد 
ــه ســال گذشــته رشــد داشــته اســت و  نســبت ب
ــت داده  ــه امان ــاب ب ــون و دویســت کت ــک میلی ی
شــده اســت.وی اذعــان کــرد:   1۳1هــزار عضــو در 
ســال جدیــد بــه عضویــت کتابخانــه هــا در آمدنــد 
کــه ۶ درصــد نســبت بــه ســال گذشــته افزایــش 
ــن  ــت: مراجعی ــئول گف ــن مس ــت.  ای ــته اس داش
ــر  ــون و ۹۰۰ نف ــال 2 میلی ــا امس ــه کتابخانه ه ب
ــه ســال گذشــته 1۰ درصــد  ــه نســبت ب ــوده ک ب
رشــد داشــته اســت. وی گفــت: ۹۰5 نشســت 
ــه  ــت ک ــده اس ــزار ش ــی برگ ــی و عموم تخصص
ــه ســال گذشــته  رشــد 7۰ درصــدی را نســبت ب

ــاب  ــزار کت ــار ه ــتا چه ــن راس ــته و در همی داش
معرفــی شــده کــه نســبت بــه ســال گذشــته ۴۰ 
ــح کــرد:  درصــد افزایــش داشــته اســت. وی تصری
 مراســم تجلیــل از خادمــان کتــاب و فعــاان 
کتابخانــه هــا و خیریــن بیســت و نهم آبــان ماه در 
تــاار بــرق برگــزار خواهــد شــد همچنیــن تجلیــل 
 و قدردانــی از کتابــداران نمونه کتابخوانــان نمونه و 

برگزیده ها به عمل خواهد آمد. 
ــر و  ــه تعمی ــاب کتابخان ــت: 12 ب ــار داش وی اظه
ــال  ــوان مث ــه عن ــت ، ب ــده اس ــانی ش ــه روز رس ب
ــا  ــه ب ــری ک ــهید مطه ــه ش ــایی کتابخان از بازگش
عشــق ســاخته و بازســازی شــده اســت بــا فضــای 

ــاح شــد .  ــکاری افتت ــا و درخت زیب
وی از کلنــگ زنــی کتابخانــه مرکــزی  زرنــد 
کــه بــا پشــتیبانی و حمایــت فــواد  زرنــد 
ایرانیــان ســاخته خواهــد شــد خبــر داد و گفــت: 
ــه  ــک قلع ــروم در رمش ــق مح ــن در مناط همچنی
ــی شــد.  ــا حمایــت بنیــاد علــوی کلنگ زن گنــج ب
ــاب  ــت کت ــزد پایتخ ــرد: در ی ــان ک وی خاطرنش
ــم  ــن مراس ــد در ای ــا ش ــی برپ ــور همایش در کش

هشــت کرمانــی برگزیــدگان برتــر از اول تــا ســوم 
ــنواره  ــک جش ــدند و در ی ــنواره ش ــن جش در ای

ــد.  ــیده ان ــی درخش مل
ــه فضــای  ــان ب ــار داشــت: کرم ــان اظه وی در پای
ــاد دارد  ــاج زی ــه احتی ــت کتابخان ــه و ظرفی مطالع
ــد  ــود و بای ــاس می ش ــد احس ــه ج ــاز ب ــن نی و ای
ــه  ــم ک ــش دهی ــه را را افزای ــای مطالع ــالن ه س
ــی در روز  ــر ایران ــه ه ــزان مطالع ــون می ــم اکن ه

ــت. ــه اس 1۳ دقیق
خبرنگار هفتواد : پهلوانی نژاد

به مناسبت هفته کتابخوانی/نشست های نقد و بررسی کتاب برگزار شد

ــرق  ــروی ب ــع نی ــرکت توزی ــی ش ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
جنــوب اســتان کرمــان، مســابقات ایمنــی، فنــی و مهــارت های 
جســمانی از بیــن برقــکاران نواحــي منتخــب مدیریت هــاي برق 
1۶ شهرســتان تحــت حــوزه عملیاتــي شــرکت طــي چهــار روز 
بــه صــورت متنــاوب در محــل پارک آموزشــي و تخصصــي بافت 
برگــزار شــد. خواجویــی مدیــر دفتــر ایمنــی و کنتــرل ضایعــات 
ــن مســابقات  ــان کــرد: از اهــداف برگــزاری ای ــن شــرکت بی  ای
ــه  ــیدن ب ــت رس ــک جه ــطوح ریس ــش س ــه کاه ــوان ب ــي ت م
اهــداف HSE، ســنجش میــزان مهــارت فنــی و ایمنــی 
ــه اهــداف اســتراتژیک،  برقــکاران نواحــی در جهــت رســیدن ب
ــه  ــت ب ــرکت، اهمی ــاای ش ــای ب ــک ه ــه ریس ــش رتب کاه

ــنجش  ــکاران و س ــامتي برق ــماني و س ــاي جس ــارت ه مه
ــاره  ــي اش ــي و فن ــاي ایمن ــوزش ه ــر بخشــي آم ــزان اث می
 نمــود. وی خاطرنشــان کــرد: ایــن مســابقات شــامل مــوارد 
ــی  ــی و آمادگ ــی، ایمن ــی، علم ــی، فن ــای کتب ــون ه آزم
ــن  ــت CPR در ای ــه اهمی ــا توجــه ب ــزار و ب جســمانی برگ
ــوارد  ــن م ــم تری ــی از مه ــم یک ــن آیت ــابقات ای دوره از مس

ــت. ــام پذیرف ــه انج ــود ک ــون ب آزم
ــابقات،  ــن دور از مس ــان ای ــرد: در پای ــد ک ــی تاکی  خواجوی
مدیریــت هــای بــرق شهرســتان هــای ســیرجان، عنبرآبــاد 
و منوجــان بــه ترتیــب مقــام اول تــا ســوم را کســب نمودنــد 

و جوائــزي بــه ایشــان اهــداء گردیــد.

بسیج شجره طیبه
بسیج شجره طیبه

و درخت تناور و پرثمری است 
که  شکوفه های آن بوی بهار وصل
و طراوت یقین
و حدیث عشق می دهد

برگزاری مسابقات ایمنی، فنی و آمادگی های جسمانی در شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان

ــمال  ــرق ش ــروی ب ــع نی ــرکت توزب ــی ش ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ریــزی  برنامــه  احمــد گنجعلیخانــی معــاون  اســتان کرمــان، 
۳هزارو5۰۰مــورد  آوری  جمــع  از  خبرنــگاران  بــا  مصاحبــه  در 
ــاری  ــال ج ــان س ــان تاپای ــهر کرم ــیه ش ــاز درحاش ــرق غیرمج ب
خبردادوگفــت:  تامیــن و عرضــه بــرق مطمئــن و پایــدار جــزو وظایف 
اصلــي شــرکت اســت و در اســناد تهیــه شــده، پیــش بینــي شــده 
شــرکت توزیــع بــرق شــمال کرمــان بهــره ورتریــن شــرکت در افــق 

1۴۰۴ باشــد.
 وي افــزود: همچنیــن بــراي رســیدن بــه بهــره وري در افــق 
ــش  ــراي پای ــي ب ــبورد مدیریت ــتم داش ــداز 1۴۰۴ سیس ــم ان چش
ــرم  ــگ در ن ــتم کدین ــا و سیس ــه ه ــرد برنام ــای عملک ــاخص ه ش
ــرکت  ــا در ش ــه ه ــت هزین ــراي مدیری ــی  ب ــع اداری ، مال افزارجام

ــت. ــده اس ــدازي ش ــان راه ان ــتان کرم ــمال اس ــرق ش ــع ب توزی
وی  بــا بیــان اینکــه تعــداد مشــترکین ســال 1۳۹7 شــرکت 
ــوده اســت .  ــرق شــمال اســتان کرمــان ۶25۴۳5ب ــع نیــروی ب توزی
ــه طــور میانگیــن  اظهارداشــت: در مقایســه باســال هــای گذشــته ب

ــت.  ــوده اس ــاانه ب ــترکین س ــداد مش ــش تع ۳̃ افزای
ــال 1۳۹7  ــور درس ــات کش ــول مطالب ــه دوم وص ــب رتب وی از کس

توســط شــرکت توزیــع نیــروی بــرق شــمال اســتان کرمــان 
ــع  ــرق مشــترکین شــرکت توزی ــن مصــرف ب ــت: میانگی خبردادوگف
نیــروی بــرق شــمال اســتان کرمــان ســاانه 2.5̃ افزایــش و 
خاموشــی هــای فشارمتوســط نســبت بــه ســال 1۳۹۰کاهــش ۶5̃ 
ــرق  ــروی ب ــع نی ــزی شــرکت توزی ــه ری ــاون برنام داشــته اســت. مع
ــتراتژیک 1۴۰۴  ــند اس ــه  س ــاره ب ــا اش ــان، ب ــتان کرم ــمال اس ش
گفــت: تلفــات شــرکت از ســال 1۳۹۰ تاکنــون ۳̃ کاهــش داشــته 
ــه  ــا دیگــر شــرکت های توزیــع کشــور در میان اســت و در مقایســه ب

ــم.    ــرار داری لیســت ق
وی اضافــه کــرد: بــا تمرکــز بــر بهبــود فعالیت هــای تســت و بازرســی 
و افزایــش اثربخشــی آن، تلفــات شــرکت توزیــع نیــروی بــرق شــمال 
ــد کاهشــی خــود ادامــه  ــه رون اســتان کرمــان می توانــد همچنــان ب
دهــد. وی گفــت: بــه منظــور کاهــش وبهبــود تلفــات انــرژی طــرح 
تعویــض 1۰هــزار کنتورانشــعاب خانگــی تــا پایــان ســال دردســتور 
ــه  ــرخ خاموشــي ب کارقــراردارد . وي تصریــح کــرد: در افــق 1۴۰۴ ن
ــه چهــار ســاعت برســد، یعنــي  ــد در ســال ب ازاي هــر مشــترک بای
ــه ۴۰حداکثــر ثانیــه خاموشــي داشــته  ــه ازاي هــر مشــترک روزان ب

باشــیم.

معــاون برنامــه ریــزي شــرکت توزیــع بــرق شــمال اســتان کرمــان 
ادامــه داد: در نظــر داریــم ســقف پیــک بــرق در ســال 1۴۰۴ از محل 
ــا 2۰۰ مــگاوات  ــه 2۰ درصــد ی ــر ب ــد پذی ــو و تجدی ــرژي هــاي ن ان

برســد و ایــن مقــدار در حــال حاضــر 22 مــگاوات اســت.
وي اظهــار داشــت: میــزان دسترســي بــه انــرژي بــرق در یــک روز و 
کاهــش مراجعــات حضــوري بــه پنــج درصــد از دیگــر اهــداف کان 

شــرکت درســال افــق برنامــه اســت.
کابــل  شــبکه  2۰۰کیلومتــر  احــداث  از  احمدگنجعلیخانــی 
خودنگهداربــه جــای کابــل مســی تاپایــان ســال خبردادوگفــت: ایــن 
طــرح نیــز بــه منظــور بهبودکاهــش تلفــات بــه مــوازی طــرح  جمــع 
آور ی۳هزارو5۰۰مــورد اســتفاده بــرق غیرمجــاز نیــز در دســتور کار 

ــراردارد. ق

معاون برنامه ریزی شرکت توزیع نیروی برق شمال استان کرمان :
کسب رتبه دوم وصول مطالبات کشور درسال 1397 
توسط شرکت توزیع نیروی برق شمال استان کرمان
* حذف 3هزارو500مورد برق غیرمجاز تا پایان سال 
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                                              نیروی دریایی
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در پناه تو حافظ میهن ز خزر تا خلیج فارس و عمان  
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این شماره از هفتواد تقدیم می شود به
شهید »حمیدرضا واعظی زاده«

*به سخنان ضد انقاب گوش فرا ندهید

ــد،  ــدا دل ببندی ــه خ ــط ب فق
شــما  بــه  را   انقــاب 
مــی ســپرم، بــه ســخنان ضــد 
ــد و  ــرا ندهی انقــاب گــوش ف
بــا تمــام تــوان از اســام دفــاع 
کنیــد کــه خــدا شــما رایــاری 

مــی کنــد.
فرازی از وصیت نامه شهید 

»حمیدرضا واعظی زاده«

یادی از یک شهید

عضــو شــورای مرکــزی حــزب مؤتلفــه اســامی 
ــارم در  ــگ نســل چه ــن جن گفت:همــه نشــانه  های ای

ــت ــدا اس ــان هوی ــراق و لبن ع
عضــو شــورای مرکــزی حــزب مؤتلفــه اســامی 
گفت:همــه نشــانه  های ایــن جنــگ نســل چهــارم 
در عــراق و لبنــان هویــدا اســت، پیشــبرد اعتراضــات 
ــد  ــون ترن ــانه  ها همچ ــدرت رس ــری از ق ــا بهره گی ب
بــا  مخالفــت  مضامیــن  بــا  توییت  هایــی  کــردن 
هماهنگی هــا  کشــور،  دو  ایــن  سیاســی  ســاختار 

در  از طریــق شبکه ســازی  اعتراضــات  مدیریــت  و 
ــا  ــی ب ــکار عموم ــت اف ــب حمای ــازی، جل ــای مج فض
کشته ســازی در ایــن اعتراضــات و بهره بــرداری از 
دیدگاه  هــای افــراد تاثیرگــذار و صاحــب نظــر بــه 
خصــوص در ســطح جامعــه بــا اســتفاده از خواننده  هــا 
و... و توزیــع غــذا و... در جــذب مــردم نشــانه های 

ــت. ــگ اس ــن جن ــکار از ای آش
احمدعلــی مقــدم، عضــو شــورای مرکــزی حــزب 
مؤتلفــه اســامی بــه ارزیابــی تحــوات عــراق و لبنــان 
ــی  ــا نگاه ــت: ب ــران پرداخــت و گف ــر ای ــر آن ب و تأثی
تحلیلــی بــه نــوع مدیریــت  اعتراضاتــی کــه اخیــراً در 
ــه  ــل توج ــی قاب ــه، نکات ــکل گرفت ــراق ش ــان و ع لبن
ــق  ــت عصائب الح ــروه مقاوم ــس گ ــه رئی ــت، اینک اس
ــق  ــر از تواف ــات، خب ــروع اعتراض ــش از ش ــراق، پی ع
 رژیــم صهیونیســتی و آمریــکا و همــکاری رژیــم  
ــی در  ــرای ایجــاد جنــگ داخل ــارات، ب آل ســعود و ام
کشــورهای منطقــه داده بــود و ثامــر الســهبان، مشــاور 

ــی اعتراضــات،  ــا پیش بین ــراً ب محمــد بن ســلمان، اخی
ــر  ــراق تغیی ــره ع ــر ۲۰۱۹ چه ــه »اکتب ــود ک ــه ب گفت
شــورش ها  و  اعتراضــات  نتیجــه  در  می کنــد.!« 
ائتــاف عبــری، غربــی و عربــی را اصــًا غافلگیــر نکــرد 
چــون قــرار بــود، چنــد کشــور منطقــه از جملــه عــراق 

و لبنــان دســتخوش ناآرامــی شــوند.
عضــو شــورای مرکــزی حــزب مؤتلفــه اســامی 
ــراً  ــتی اخی ــم صهیونیس ــر رژی ــرف دیگ ــزود: از ط اف
طــی اجاســی بــه نــام »هرتزلیــا« جمهــوری اســامی 
ایــران را بزرگتریــن تهدیــد ایــن رژیــم نامیده اســت، از 
ایــن رو بــا توجــه بــه گســترش نفــوذ ایــران و جایــگاه 
ــانه  ــم را نش ــن رژی ــع ای ــه مناف ــت ک ــور مقاوم مح
گرفته انــد، جنــگ نســل چهــارم را راه انداخــت و همــه 
ــان  ــر لبن ــوات اخی ــگ را در تح ــن جن ــای ای مؤلفه  ه
ــه  ــوف ب ــا وق ــم ب ــن رژی ــد و ای ــوان دی ــراق می ت و ع
ــی  ــت نیابت ــگ در حقیق ــه جن ــود دســت ب ــف خ ضع
ــرای  ــی ب ــروزی از نظــر نظام زد چــون می دانســت پی

امکان پذیــر  صهیونیســتی(  ضعیف تر)رژیــم  طــرف 
نیســت.

وی تصریــح کــرد: همــه نشــانه  های ایــن جنــگ 
نســل چهــارم در عــراق و لبنــان هویــدا اســت، 
قــدرت  از  بهره گیــری  بــا  اعتراضــات  پیشــبرد 
رســانه  ها همچــون ترنــد کــردن توییت  هایــی بــا 
مضامیــن مخالفــت بــا ســاختار سیاســی ایــن دو 
کشــور، هماهنگی هــا و مدیریــت اعتراضــات از طریــق 
شبکه ســازی در فضــای مجــازی، جلــب حمایــت 
ــات  ــن اعتراض ــازی در ای ــا کشته س ــی ب ــکار عموم اف
تاثیرگــذار  افــراد  دیدگاه  هــای  از  بهره بــرداری  و 
ــا  ــه ب ــطح جامع ــوص در س ــه خص ــر ب ــب نظ و صاح
اســتفاده از خواننده  هــا و... و توزیــع غــذا و... در جــذب 

مــردم نشــانه های آشــکار از ایــن جنــگ اســت. 
ــت  ــگ پرداخ ــن جن ــای ای ــر مؤلفه ه ــه دیگ ــدم ب مق
و گفــت: مشروعیت بخشــی بــه مبــارزه بــا حملــه 
ــوان مســببان  ــه عن ــت ب ــای محــور مقاوم ــه چهره  ه ب

ناکارآمــدی نظــام، بــه عنــوان مثــال در عــراق آیــت ا... 
ــت ا...  ــرت آی ــری حض ــم رهب ــام معظ ــتانی، مق سیس
خامنــه ای، سرلشــکر قاســم ســلیمانی و نیروهــای 
ــت  ــزب ا...، مقاوم ــز ح ــان نی ــعبی و در لبن ــد الش حش
ایجــاد  بــا  تــا  نصــرا...  اســامی و ســید حســن 
ــد. ــرج بیشــتری را ایجــاد کنن ــرج و م دودســتگی، ه

وی اضافــه کــرد: کنــار زدن ایــران بــه عنــوان متحــد 
ــه  ــران ب ــه کنســولگری ای ــه ب آن دو کشــور را در حمل
ــف  ــوان مخال ــه عن ــی، ب ــود الصرخ ــرکردگی محم س
دادن  ســر  و  عــراق  در  دینــی  مرجعیــت  آشــکار 
شــعارهای ضدایرانــی و تحریــم کاای ایرانــی می تــوان 
دیــد و... بــا همــه ایــن مــوارد رژیــم صهیونیســتی بــا 
راه انداختــن جنــگ نســل چهــارم درصــدد اســت ایــن 
ــت و  ــور مقاوم ــی مح ــوان حام ــه عن ــور را ب دو کش
پشــتیبان کننــده ایــران از میــدان بــه در کــرده تــا در 
ــروزی چشــمگیری  ــران پی ــر ای ــد در براب ــت بتوان نهای

ــه دســت آورد. ب

احمدعلی مقدم:  
همه نشانه  های جنگ نسل چهارم در عراق و لبنان هویدا است 

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

زرند کرمان )671727(

ــت 7۲ و  ــه شــماره ثب ــر تجــاری ب ــد موسســه غی ــم زرن ــی ســیم شــمس قائ ــرات تاکســی ب ــی تغیی آگه
شناســه ملــی ۱4۰۰۰۱۲3۲3۰ بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی فــوق العــاده مــورخ ۱3۹8/۰۱/۰7 
ــان،  ــتان کرم ــه آدرس اس ــد ب ــی زرن ــد ثبت ــرکت در واح ــل ش ــد: ۱ - مح ــاذ ش ــل اتخ ــات ذی تصمیم
ــای  ــی، کوچــه پوری ــای ول ــان پوری ــی، خیاب ــای ول ــد، پوری ــزی، شــهر زرن ــد ، بخــش مرک شهرســتان زرن
ولــی 4، پــاک ۱4، طبقــه همکــف کــد پســتی776۱775۱48 تغییــر یافــت و مــاده مربوطــه در اساســنامه 
بشــرح فــوق اصــاح گردیــد. اداره کل ثبــت اســناد و امــاک اســتان کرمــان مرجــع ثبــت شــرکت هــا و 

ــان )67۱7۲7( ــد کرم موسســات غیرتجــاری زرن

اداره کل ثبت اسناد و اماک استان کرمان
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )665424(

آگهــی تغییــرات شــرکت کشــاورزی شــماره ســیصدو بیســت و یــک اســتان کرمــان شــرکت تعاونــی بــه شــماره ثبــت ۱6375 و 
ــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی فــوق العــاده مــورخ ۱3۹7/۱۲/۱۱ انتقــال شــرکت کشــاورزی شــماره  شناســه ملــی ۱۰63۰۰۲7۰3۱ ب
ســیصدو بیســت و یــک اســتان کرمــان شــرکت تعاونــی در تاریــخ ۹8/8/۱۲ بشــماره ثبــت ۱6375 در اداره ثبــت شــرکت هــای ثبــت کرمــان بــه شناســه ملــی 
ــه موجــب آگهــی شــماره  ــر جهــت اطــاع عمــوم آگهــی میگــردد. ب ــد کــه خاصــه آن بشــرح زی ــر تکمیــل گردی ــل دفات ۱۰63۰۰۲7۰3۱ ثبــت و امضــاء ذی
۱3۹83۰4۱۹5۹۲۰۰۰۱۱4 مــورخ ۱6/7/۹8 اداره ثبــت شــرکتها و موسســات غیــر تجــاری کهنــوج و مســتند صورتجلســه مجمــع عمومــی فــوق العــاده مــورخ 
۹7/۱۲/۱۱ مرکــز اصلــی شــرکت بــه نشــانی شهرســتان کرمــان ، بخــش مرکــزی، شــهر کرمــان، محلــه حکیــم، کوچــه جنوبــی ۱، کوچــه حکیــم ۲4، پــاک ۰ 
، طبقــه همکــف کــد پســتی76۱57837۱۹ انتقــال یافــت و در اداره ثبــت شــرکت هــای ثبــت کرمــان تحــت شــماره ۱6375 بــه ثبــت رســیده اســت. اداره کل 

ثبــت اســناد و امــاک اســتان کرمــان اداره ثبــت شــرکت هــا و موسســات غیرتجــاری کرمــان)6654۲4(

غربت کتاب
تـا 5۰ سـال قبـل بقـول فردوسـی توانـا بـود هـر که دانـا بود 
و همـه دانایـات بـه فکـر هـم دیگـر و محرومـان و نیازمنـدان 
در حـد تـوان بودنـد و بهـم کمـک مـی کردنـد و باعـث ایـن 
هـم آرامـش در قدیـم َخـرد و کتـاب بود کـه فرد بـا مطالعه و 

تحقیـق بـه آرامش میرسـید
 زمـان گذشـت و تمـدن و رفـاه به فکـر خود بـودن، در جامعه 
متمـدن امـروز غـرور زمـان رایـج و خدمـت بـه محرومـان از 
یـاد جامعـه متمـدن رفـت و آدم کشـی و تعـدی بـه نـادار و 
قدرتمنـدان مثـل آمریکا و سـایر ممالک تمـدن رونق گرفت و 
اگـر این زمان فردوسـی سـراز خاک بـردارد و جامعه را تماشـا 

کنـد خواهـد گفت:  
توانا بود هر که دارد دار

 زمستان سفر کند کیش، گرما شمال            
  به تابستان سفر ایتالیا 

به نوروز سمت آنتالیا                
  زگو بر خیزد فردوسی بگو وضع حال              

 توانا کسی هست که دارد دار 
 در همیـن موقـع کـه بـه فکـر غربـت  کتـاب بـودم سـعدی 

شـیرازی در خیالـم ظاهـر شـد فرمـود در قدیـم گفتـه ام 
بی آدم اعضای یک دیگرند       

چرا این زمان هم دگر می درند   
 جگر را یکی کلیه را دیگری   

  برای پیوند از جسد می بردند 
اگر کلیه پولدار بگردد خراب  

 برایش از سردبیر کلیه می خرند 
سـعدی در خیـال بـه مـن وضـع زمـان حاضـر و غربـت کتاب 
را گفـت و شـما غربـت خـرد و کتـاب را در جهـان ماحظـه 

. مـی کنید 
» حمزه فریفته «

داستان احساس مفید بودن
زنـی سالخورده،کشـان کشـان راهـی را می پیمود کـه ناگهان 
جوانی سـر رسـید و از او سـراغ مغـازه ای را گرفـت.زن پس از 
مدتـی پـر حرفی نتوانسـت آدرس را درسـت و حسـابی شـرح 

دهد.لـذا پیشـنهاد کـرد جـوان را همراهی کند.
راه افتادنـد و مشـغول صحبـت شـدند.اتفاقا مسـیر کمـی سـر 
بـا نیـروی  او   باایـی بـود و راه رفتـن بـرای زن مشـکل،اما 
فـوق العـاده تمـام راه را طـی کرد و مغازه را به پسـرک نشـان 
داد. جـوان کـه بسـیار شـرمنده شـده بـود،از او تشـکر کرد،اما 
زن سـالخورده گفـت: »ازم بـه تشـکر نیسـت.من بایـد از تـو 

ممنـون باشـم«جوان حیـرت زده پرسـید: »چرا شـما؟«
زن پاسـخ داد:»تـو امـروز بـه مـن ثابـت کـردی کـه هنـوز 
هـم مـی توانـم کار مثبتـی انجـام دهـم و بـه کسـی کمـک 
کنم.بنابرایـن از اینکـه احسـاس مفیـد بـودن را در مـن زنـده 

متشـکرم.« کردی،بسـیار 
تهیه و تنظیم :مریم پارسا از کوهبنان

ــر  ــی ف ــهید همت ــه ش ــهروندان منطق ــکایت ش ــام  ش ــق اع طب
ــن  ــازها در ای ــاخت و س ــه در س ــکاری ک ــف آش ــان از تخل کرم

ــت . ــه اس ــورت گرفت ــه ص منطق
ــان در  ــهرداری کرم ــدام ش ــی اق ــواد : در پ ــزارش هفت ــه گ ب
ــه در کوچــه 6 شــهید  ــه ســاخت ســاختمان ۹ طبق صــدور پروان
ــم  ــت کردی ــه صحب ــن منطق ــی ای ــی از اهال ــا یک ــر ب ــی ف همت
ایشــان بــه خبرنــگار مــا گفــت:  کوچــه شــهید همتــی فــر شــش 
ــته  ــط گذش ــق ضواب ــه طب ــت ک ــری اس ــت مت ــه هش ــک کوچ ی

شــهرداری کرمــان در کوچــه هشــت متــری تراکــم ســاخت و ســاز 
ــه باشــد . ــار طبق ــا چه ــد ت بای

ــی  ــن 6 قصب ــک زمی ــای » ـ « ی ــش آق ــال پی ــدود دو س در ح
ــا  ــاً ب ــه صرف ــذ پروان ــدون اخ ــه ب ــه داشــت ک ــمت چــپ کوچ س
ــرد   ــرداری ک ــاک ب ــه خ ــروع ب ــهرداری ، ش ــوز از ش ــن مج گرفت
زمانــی  خاکبــرداری صددرصــد انجــام شــد و در قســمت حیــاط 
ــت  ــر آن اس ــمع بیانگ ــتن ش ــت ، گذاش ــمع گذاش ــاختمان ش س
ــون  ــق قان ــد بســازد ) طب ــی خواه ــا را صددرصــد م ــن بن ــه ای ک
شــهرداری بایــد 6۰ درصــد زمیــن ســاختمان باشــد 4۰ 
درصــد عرصــه یــا حیــاط باشــد ( زمانــی کــه گذاشــتن 
ــا  ــرد همســایه ه ــاختمان را شــروع ک ــرای س شــمع ب
بــه شــهرداری رفتنــد اعتــراض کردنــد کــه ایــن 
چنیــن اتفاقــی بــدون صــدور پروانــه دارد رخ مــی هــد، 

ــه ؟! ــن کوچ ــه در ای ــاختمانی ۹ طبق س
همــکاری  »ـ«  آقــای  بــا  شــهرداری  گویــا   کــه 
 مــی کــرد یعنــی مــی آمــد کارســاخت و ســازرا تعطیــل

ــروع  ــد کار ش ــاعت بع ــدد یکس ــاره مج ــرد دوب ــی ک م
ــف در  ــه تخل ــهر ک ــه از ش ــر گوش ــد ) در ه ــی ش م
ســاخت و ســاز صــورت بگیــرد شــهرداری جلــو کار را 
مــی گیــرد و مصالــح ســاختمانی  را ضبــط مــی کنــد(  
ــاعت ۱۰  ــد از س ــه بع ــون اســت ک ــن  خــاف قان و ای
شــب ســاخت و ســاز صــورت بگیــرد امــا ایــن آقــا بــا 
ــر  ــط تذک ــداد و فق ــام می ــت کارش را انج ــال راح خی

ــرد.    ــی ک ــت م صــوری از ســوی شــهرداری دریاف
زمانــی کــه اهالــی متوجــه شــدند کــه از طریــق 
شــهرداری کار بــه جایــی نمیرســد رفتنــد بــه ســازمان 
بازرســی شــکایت کردنــد ســازمان بازرســی پرونــده را 
ــن  ــود ای ــرده ب ــام ک ــری اع ــد از پیگی ــت و بع خواس
ــاختمان  ــن س ــرای ای ــه ب ــت پروان ــی اس کارغیرقانون
صــادر نکنیــد . در عیــن حــال اهالــی بــه شــورای شــهر 
ــد شــورای شــهر یکــی ، دو جلســه  هــم شــکایت بردن
ــرو  ــا شــهرداری پی ــد ب ــه کردن ــد و مکاتب برگــزار کردن
ــتور  ــون : دس ــن مضم ــه ای ــل ب ــی مح ــکایت اهال ش
ــادره  ــای ص ــه ه ــای  پروان ــر مبن ــد ب فرمائی
ــد  ــه کردن ــخصاً مکاتب ــا ش ــن آق ــد .  ای ــدام نمای اق
ــه  ــه مجــدد شــورای شــهر مکاتب ــا شــورای شــهر ک ب
ــای  ــکایت آق ــرو ش ــن مضمــون : پی ــه ای ــوده ب نم

» -«  جهــت حــل مشــکل ایشــان بــر مبنــای مجوزهــای 
ــردد. ــاح گ ــی اص ــادره قبل ص

ــر  ــد ب ــده بگیری ــادره را نادی ــای ص ــه ه ــای پروان ــر مبن ــی ب یعن
مبنــای مجوزهــای صــادره اقــدام کنیــد . کــه بــر اســاس همیــن 
نامــه  پروانــه صــادر شــده ســاخت ایــن ســاختمان در ایــن کوچــه 
ــا  ــر بیشــتر از ســمت چــپ و از ســمت راســت بن ــک و مت ــه ی ک
احــداث شــده و  ایــن کوچــه را بــه شــش متــر رســاند ، و همچنین 
وجــود در پارکینــگ طبقانــی بــا آسانســور مشــرف بــه ایــن کوچــه 

بــر حجــم ترافیکــی ایــن کوچــه اضافــه کــرده
بعــد از ایــن ســاخت و ســاز ظاهــراً قانونــی اهالــی پیگیــر شــدند 
ــه  ــود ک ــه ش ــازها گرفت ــاخت و س ــه س ــن گون ــوی ای ــا کا جل ت
ــر  ــه صــادر شــده دیگ ــن  پروان ــد از ای ــرد بع ــام ک شــهرداری اع
ــن  ــد و در ای ــی رخ ده ــن اتفاق ــن چنی ــم ای ــی دهی ــازه نم اج
رابطــه بــه اهالــی نامــه هــم دادنــد کــه از ایــن بــه بعــد از صــدور 
پروانــه مــازاد بــر 6۰ درصــد در کوچــه شــش شــهید همتــی فــر 

ــود ــری ش جلوگی
ــام  ــری بن ــای دیگ ــات آن آق ــون و مکاتب ــن قان ــع ای ــد از وض  بع
» ـ« کــه چنــد ســال قبــل پروانــه گرفتــه بــود فــورا بــه شــهرداری 
ــفانه در  ــد، متأس ــد کن ــته تمدی ــه داش ــه ای را ک ــا پروان ــه ت رفت
ایــن جــا شــهرداری بــدون توجــه بــه قوانیــن جدیــد کــه در ایــن 
کوچــه وضــع شــده و عــدم توجــه بــه شــکایات و مکاتبــات اهالــی  
خیلــی راحــت پروانــه ایشــان را تمدیــد کــرد . کــه اهالــی اعتــراض 
ــه  ــن پروان ــد ای ــده جدی ــع ش ــط وض ــق ضواب ــد طب ــد بای کردن
تمدیــد نمیشــد کــه گویــا کار بــه جایــی نرســیده و ایــن آقــا هــم 

کار خــود را شــروع کــرده اســت.
شــما تصــور کنیــد یــک کوچــه بــا دو ســاختمان ۹ طبقــه 
ــی  ــر اهال ــان گی ــی گریب ــای طبیع ــرات و بای ــاً خط ــه مطمئن ک
ــد  ــه خواه ــن کوچ ــمالی ای ــع ش ــای ضل ــاختمان ه ــا س مخصوص
ــی شــده  ــن اهال ــرای ای ــدان ب ــر از زن ــوار بدت ــد دی ــه مانن ــود ک ب
اســت   و وجــود خــودرو هــا و ترافیــک و رفــت و آمــد زیاد آســایش 
را بــرای ایــن اهالــی ســلب کــرده اســت چــه کســی پاســخگوی این 
ــا ســایر همســایه گان حــق  ــای شــهری اســت ؟ آی ناهنجــاری ه
زندگــی و آســایش ندارنــد ؟ دلیــل همــکاری کــردن شــهرداری و 

ــد باشــد؟ ــان چــه مــی توان ــن آقای ــا ای شــورای شــهر ب
نشــریه هفتــواد در خصــوص ایــن مشــکل کــه شــهروندان اعــام 
نمــوده انــد بــا روابــط عمومــی شــهرداری کرمــان نیــز گفتگویــی 
داشــته اســت . جنــاب آقــای مهنــدس میرحســینی در پاســخ بــه 

مشــکات کوچــه همتــی فــر6  بیــان داشــت : کــه طبــق بازیــد 
شــهردار ایــن پــروژه هیــچ مشــکل حــادی نــدارد و تخلفــی نیــز 

در آن صــورت نگرفتــه اســت . 
وی ادامــه داد : ایــن ســاختمان طبــق خــط پــروژه طــرح تفضیلــی 
شــهر بــوده اســت کــه شــهرداری هــم بــه آن پروانــه داده و مجــاز 
ــم  ــوال ک ــه س ــخ ب ــن در پاس ــت ، وی همچنی ــده اس ــاخته ش س
ــن کوچــه  ــت : ای ــر گف ــه 6 مت ــر ب ــرض کوچــه از 8 مت شــدن ع
در طــرح تفضیلــی شــهر قــرار نبــوده معبــر اصلــی باشــد و معبــر 
ــرار  ــده و ق ــبه ش ــت محاس ــم درس ــرض آن ه ــت و ع ــی اس فرع

ــن مقــدار کمتــر شــود .  نیســت از ای
ــان خاطــر  ــواد اطمین ــه نشــریه هفت ــط عمومــی شــهرداری ب رواب
داد کــه هیچگونــه تخلــف و شــبهه ای در ایــن ســاختمان وجــود 
نــدارد وی همچنیــن از نشــریه هفتــواد بــه دلیــل پیگیــری و رفــع 

ابهــام ایــن مســئله تشــکر کردنــد . 
خبرنگار : کمالی فرد 

گزارش اختصاصی هفتواد 

* شهروندان کوچه ششم شهید همتی فر کرمان : ساخت و ساز ها در اینجا خاف ضوابط است 
* شهرداری کرمان : هیچ تخلفی صورت نگرفته است 

ریزش خانواده 
 بخش 2

ــد  ــی بین ــه م ــت ک ــاک اس ــوزی دردن ــی آگاه و دلس ــر ایران ــرای ه ب
در چنــد ســال گذشــته ریــزش خانــواده بیشــتر و آشــکارتر گشــته و 

ــاده . ــه افت ــه جــان جامع ــد خــوره ب ــار آن مانن ــای زیانب پیامده
ــی بخــش مــی باشــد . چــه اگــر  طــاق دســتور الهــی اســت و رهای
دختــر و پســر جوانــی زن و شــوهر شــدند و پــس از چنــد ماهــی مــرد ، 
معتــاد از کار درآمــد و نــه تنهــا در پــی فراهــم آوردن نیازهــای زندگــی 
نبــود بلکــه جهیزیــه دختــر را هــم دزدیــد و فروخــت و پولــش را در 
راه اعتیــاد بــه بــاد داد ، پیامــد زشــتی بــه بــار آورد . آشــکار اســت کــه 
ــا امــروزه در جامعــه  ــی بخــش مــی باشــد . اّم در اینجــا طــاق رهای
ــه  ــنونده ای را ب ــر ش ــه ه ــتیم ک ــرو هس ــی روب ــا طاقهای ــش ب خوی
شــگفتی وا مــی دارد و دل هــر ایرانــی میهــن دوســت و مــردم دوســتی 
ــه  ــی ک ــژه آنهای ــازد . بوی ــی س ــدوه م ــج  ان ــار رن ــی آزارد و دچ را م
 میــان زن و شــوهرانی روی مــی دهــد کــه دارای یــک یــا چنــد فرزنــد 
مــی باشــند و زنــان و مــردان ایــن چنینــی کــه بــه بهانــه هــای ســاده 
ــواده خــود را دچــار فروپاشــی مــی کننــد ،  ــا افتــاده خان و پیــش و پ
بســیار بســیار ســنگدل ، احمــق ، تهــی مغــز و بــی َخــرد و خودخــواه 
ــره ای  ــچ به ــه هی ــر و عشــق و عاطف ــی باشــند و از انســانیت و مه م
ــن ویژگــی هــای انســانی را مــی داشــتند ،  ــد . چــه اگــر ای نبــرده ان
در مــی یافتنــد کــه کارشــان ماننــد ایــن اســت کــه فرزنــدان خــود را 

بــه ســیخ بکشــند و روی آتــش کبــاب کننــد . چــه ایــن گونــه پــدران 
ومــادران ســنگدل ، خودخــواه و کوتــاه بیــن آنچنــان تهــی مغزنــد کــه 
نمــی اندیشــند آینــده فرزندانشــان را چگونــه تیــر و تــار مــی ســازند 
ــی  ــان روان ــی درم ــای ب ــه چــه درده ــاه را ب ــی گن ــودکان ب ــن ک و ای
ــد بســوزند و بســازند  ــی بای ــان زندگ ــا پای ــه ت ــد ک ــی کنن ــار م گرفت
ــود  ــا، خ ــت بیشــتر افســردگی ه ــد گف ــغ و افســوس بای ــا دری ــه ب ک
ــده و آســیب رســانی هــای اجتماعــی   آزاری هــا، خودکشــی هــا، گزن
ــادران  ــدران وم ــی مــی شــود کــه پ ــی همیــن بچــه های بهــره و ارزان
احمــق و بــی خــرد بــه سرنوشــت آنــان نیندیشــیده و بــا ســنگدلی و 
خــود خواهــی و نادانــی آرامــش و آســایش آنــان را بهــم ریختــه و آنهــا 

را از دیــدن همیشــگی پــدر و مــادر بــی بهــره ســاخته انــد . 
ــا  ــر ی ــان ناپذی ــای درم ــد اعتیاده ــته مانن ــا و بایس ــای بج از طاقه
بیمــاری هــای روانــی کــه در آنهــا بیــم آدم کشــی مــی رود و دیگرهــا 
ــود  ــه از روی خ ــتی ک ــا و ناشایس ــای نابج ــاق ه ــم ط ــه بگذری ک
ــا  ــه تنه ــرد ن ــی گی ــام م ــی انج ــی منطق ــی و خودپســندی و ب خواه
زیانــش بــه فرزنــدان بــی گنــاه مــی رســد بلکــه جامعــه را نیــز آلــوده 
مــی ســازد . زیــرا بــر شــمار روان پریشــان و روان بیمــاران آن افــزود 

مــی شــود . 
زن و مــردی کــه از روی هــوا و هــوس و بــی خردانــه خانــواده 
 خویــش را دچــار فروپاشــی  و فرزنــدان را بــی ســرانجام و بدسرنوشــت 
ــی ارزش  ــوار و ب ــگان خ ــد هم ــی از دی ــان زندگ ــا پای ــازند ت ــی س م

ــد . ــی افتن ــه م ــودی و بیگان ــم خ ــود و از چش ــد ب خواهن
نویسنده : کیخسرو شهریاری

10 آذر ، سالروز شهادت آیت ا... مدرس و روز مجلس 
ــدرس  ــید حســن م ــت ا... س ــهادت آی ــالروز  ش ــا س ــان ب ــران، همزم ــس در ای روز مجل
ــد  ــهید ش ــاه ش ــل رضاش ــط عوام ــال ۱3۱6 توس ــم آذر س ــب ده ــت. وی در ش  اس

و ۱۰ آذر ماه در تقویم جمهوری اسامی، به نام روز مجلس خوانده می شود.
شــهید آیــت ا... سیدحســن مــدرس، از بــزرگ مــردان تاریــخ ایــران زمیــن اســت. او کــه 
حــدود هفــده ســال، از ۱۲8۹ تــا ۱3۰7 نماینــده مجلــس بــود، هیــچ گاه از راه انقابــی 
خویــش پشــیمان نشــد و در طــول ایــن مــدت، بــا جســارت و شــجاعت شــگفت انگیــز 
ــن  ــز در ای ــا اســتبداد و اســتعمار پرداخــت و ســرانجام جــان خــود را نی ــارزه ب ــه مب ب

راه فــدا کــرد. 

***********************************

12 آذر مصادف با سوم دسامبر از سوی سازمان ملل متحد 
به عنوان روز جهانی معلولین نامگذاری شده است

روز جهانــی معلولیــن روز پــاس داشــت ارزش هاســت , روز بــه اثبــات رســاندن خواســتن 
توانســتن اســت . روز نشــان دادن مــا مــی توانیــم اســت.

معلــوان بایــد فرصــت یابنــد تــا اســتعدادهای خــّاق هنــری و فکــری خــود را رشــد داده و 
آن را نــه تنهــا بــرای منافــع خــود، بلکــه بــرای غنــی ســازی جامعــه بــه کار گیرنــد. بــه ایــن 

منظــور، بایــد دسترســی آنــان بــرای مشــارکت در فعالیــت هــای فرهنگــی تضمیــن شــود.

ساعت 6:30 صبح جمعه 
در حسینیه ثارا... 

هیات رزمندگان اسام  استان کرمان



بـه گـزارش هفتـواد : مهنـدس محمدرضـا میرزایـی در نشسـت 
خبـری کـه بـه همـت روابـط عمومـی اداره کل صنعـت ، معـدن و 
تجـارت اسـتان کرمـان برگزار شـده بود با اشـاره به اقدامات شـرکت 
بابـک مـس ایرانیـان در زمینـه اقتصـاد مقاومتـی افزود: شـرکت بابک 
مـس ایرانیـان در روش تولیـد کاتـد مـس از سـوخت هـای فسـیلی 
اسـتفاده نمـی کنـد لـذا فرآینـد ذوب نیـز حـذف می شـود لذا بـر این 
اسـاس ایـن صنعت سـازگاری مناسـبی با محیـط زیسـت از نظر وجود 
نداشـتن آاینـده هـا دارد.وی ادامـه داد: ایـن پـروژه هـم اکنـون 89 
درصـد پیشـرفت فیزیکـی دارد و بـا توجـه بـه خـوراک ایـن کارخانه 
بـه کنسـتانتره مـس، شـرکت بابـک مـس ایرانیـان در زمینـه معـادن و 
کنسـتانتره سـرمایه گـذاری مـی کند.مدیرعامـل شـرکت بابـک مـس 
ایرانیـان بـا بیـان اینکـه ایـن شـرکت در مسـائل فرهنگـی و اجتماعـی 
شهرسـتان شـهربابک حضـوری فعـال دارد گفـت: بـرای تولیـد کاتـد 
بـه روش  زیسـت  محیـط  بـا  سـازگار  و  تکنولـوژی جدیـد  از  مـس 
بایوتانـک لیچینـگ اسـتفاده مـی شـود کـه بـر اسـاس دانـش فنـی و 
انحصـاری شـرکت میدکـو و یـک شـرکت کانادایـی اجرایـی شـده 

. ست ا
وی افـزود: تکنولـوِژی شـرکت بابـک مـس ایرانیـان دارای گواهینامه 
و   -  ،18001 اهسـاس   ،14001 ایـزو   ،9001 ایـزو  هـای 

اسـت. اروپـا  اسـتاندارد   
توجه به استخدام نیروهای بومی 

در شرکت بابک مس

مهنـدس میرزایـی بـا بیـان اینکـه سـرمایه اصلـی ایـن شـرکت نیـروی 
انسـانی اسـت عنـوان کـرد: پـس از تکمیـل پـروژه کاتـد در شـرکت 
بابـک مـس ایرانیـان بالـغ بـر 500 نفـر مشـغول بـکار مـی شـوند لـذا 
اسـتراتِژی بومی گرایی از شهرسـتان شـهربابک و پس از آن، از استان 

کرمـان در دسـتور کار ایـن شـرکت اسـت.
وی گفـت: شـرکت بابـک مـس ایرانیـان در کنـار نیروهـای بومـی 
ترکیبـی از نیروهـای باتجربـه کشـوری را بـه کار مـی گیـرد و هـم 
اکنـون 90 درصـد از کادر ایـن شـرکت نیروهـای بومی اسـتان کرمان 
هسـتند. مدیرعامل شـرکت بابک مـس ایرانیان افـزود: نیروهای معدن 
و کارخانجات شـرکت بابک مس ایرانیان در شهرسـتان شـهربابک با 
متوسـط سـن 29 سـال و بسـیار جوان هسـتند و همینطور این شـرکت 
بصـورت غیرمسـتقیم بـه اشـتغال پنـج هـزار نفـر کمک خواهـد کرد.

استفاده از تکنولوژی های جدید 
باعث مصرف کم انرژی در شرکت بابک مس 

وی اظهـار کـرد: شـرکت بابک مس ایرانیـان با اسـتفاده از تکنولوژی 
روز دنیـا در کارخانجـات خـود نهایـت صرفـه جویـی را در دسـتور 
کار دارد کـه بـه نفـع شـرکت، جامعه و اقتصاد کشـور اسـت.میرزایی 
گفـت: بـرای 2 کارخانـه تولیـد لولـه مسـی و کاتـد مـس 35 مگاوات 
بـرق و حـدود 40 لیتـر بر ثانیه آب مـورد نیاز اسـت و همچنین 2 هزار 
و 300 مترمکعـب سـاعت گاز مصـرف دارد کـه در مقایسـه بـا سـایر 
روش هـای تولیـد مـس بسـیار کم مصرف اسـت. وی افزود: شـرکت 
بابـک مـس ایرانیـان در فـاز نخسـت خـود، مجـوز اخـذ چـاه آب را 
گرفتـه و در پـی مجـوز انتقال آب اسـت و میزان مصـرف آب مجتمع 
بابـک مـس ایرانیـان عـددی کمی در بیان آب شهرسـتان شـهربابک 

محسـوب می شـود.

شرکت بابک مس ایرانیان 
چهارمین تولید کننده لوله مسی 

 مدیرعامـل شـرکت بابـک مـس ایرانیان با بیـان اینکه تـا پایان 
سـال جـاری تولیـد کاتـد در ایـن مجتمـع راه اندازی می شـود 
خاطرنشـان کـرد: ایـن مجموعـه بـا هـدف تولیـد 50 هـزار تن 
سـاانه مـس کاتـد از کنسـتانتره کار خـود را آغـاز کـرده و 
اگـر ایـن میزان تولیـدات محقق شـود 25 درصـد ظرفیت مس 

کشـور در ایـن مجتمـع تولیـد خواهد شـد.
وی بـا بیـان اینکه شهرسـتان شـهربابک روی کمربند مس خیز 
ایران از شـمال شـرق تا سیسـتان و بلوچسـتان قرار دارد گفت: 
حجـم سـرمایه گـذاری در منطقـه شـهربابک بـرای احـداث 
کارخانجـات شـرکت بابـک مـس ایرانیـان بالـغ بـر یکهـزار و 
100 میلیـارد تومـان اسـت کـه توسـط صنـدوق توسـعه ملـی و 

بانـک پاسـارگاد سـرمایه گذاری شـده اسـت.
میرزایـی افـزود: هـم اکنـون 95 درصـد تجهیـزات مـورد نیـاز 

ایـن شـرکت وارد کشـور شـده و در حـال نصـب اسـت.
چهارمیـن  ایرانیـان  مـس  بابـک  شـرکت  اینکـه  بیـان  بـا  وی 
شـرکت تولیـد کننده لوله مسـی اسـت بیـان کرد: این شـرکت 
بـه  ویـژه  نـگاه  و  اقتصـادی  و  فنـی  مطالعـات  بـا   88 از سـال 
محیـط زیسـت فعالیـت خـود را در شهرسـتان شـهربابک بـا 2 
تکنولـوِژی تولیـد کاتـد بـا روشـی نویـن و لولـه مسـی فعالیت 

خـود را آغـاز کـرده اسـت.
مدیرعامـل شـرکت بابک مـس ایرانیـان گفت: این شـرکت با 
حمایـت میدکـو کارخانـه لولـه مسـی بـا ظرفیـت 12 هـزار تن 

لولـه مسـی در شـکلها و سـایزهای مختلـف بـا اسـتفاده از جدیدتریـن 
تکنولـوژی روز دنیـا در سـال 95 بـه بهـره بـرداری رسـید و اکنـون در 
حـال تولیـد آن اسـت. وی افـزود: اسـتراتژی فـروش لولـه مسـی در 
ایـن شـرکت بـر اسـاس نیـاز مشـتری و سـفارش تولیـد می شـود و در 
کنـار آن، اسـتراتژی 80 درصـد تولیـدات برای صادرات اسـت که در 

مرحلـه رایزنـی بـا مناطـق خاورمیانـه بـرای صـادرات هسـتیم لـذا ایـن 
شـرکت در حـال انسـجام بیشـتر صـادرات محصوات اسـت.

میرزایـی تاکیـد کـرد: پـروژه هـای این شـرکت قطعـا سـودده خواهد 
بـود لـذا در برنامـه هـای شـرکت بابـک مـس ایرانیـان بسـتری بـرای 

احـداث صنایـع پاییـن دسـتی فراهـم می شـود.
کارخانجات شرکت بابک مس ایرانیان 

برای طبیعتی پاک
مدیـر مجتمـع شـرکت بابـک مس ایرانیـان نیـز در این نشسـت گفت: 
بـرای محیـط زیسـت و  ایرانیـان  بابـک مـس  کارخانجـات شـرکت 
طبیعتـی پـاک احـداث شـده اسـت.و ایـن شـرکت نسـبت بـه مسـائل 
محیـط زیسـت حسـاس اسـت و نهایـت سـعی خـود را در ایـن زمینـه 

بـه کار مـی گیـرد . 
محمدحسـن رحمانـی افـزود: صنایـع هلدینـگ 
میدکـو و شـرکت بابـک مـس ایرانیان بـه علت 
تعهـدی کـه دارند همـواره محیط زیسـت را در 

اولویـت برنامـه هـای خـود قـرار داده اند.

خبرنگار : مرضیه قاضی زاده

مهندس میرزایی :
با استفاده از روش های نوین در شرکت بابک مس ایرانیان 

سازگاری مناسبی با محیط زیست ایجاد شده است

و  اطاعـت  پـادگان  در  سـربازی  تواضـع.  دایـره  مرکـز  در   سـرداری 
وایـت پذیری. سـرفرازی در پـای پرچم عاشـورا، پایداری، بـی ادعایی، 
خسـتگی ناپذیـر و حماسـه سـاز. نامت بر تـارک جهاد اسـت و آوازه ات 
همپـای کرامـت و شـهادت. مظلـوم شناسـی و ظلـم سـتیز. تـا عشـق زنـده 

اسـت، عاشـقی ات جاودانـه خواهد بود. سـردار...
آن روز هـا هـم کـه سـردار نبـودی، بـاز بـی ادعـا بـودی. اصـٌا از اولـش 
بـی ادعـا بـودی. ایـن را بچـه های کرمـان که با وقـوع جنـگ تحمیلی در 
جنـوب و غـرب کشـور، نـام رزمنده به خودشـان گرفتند و راهـی دفاع از 
وطـن شـدند، خوب یادشـان هسـت. سوسـنگرد هم یادش هسـت؛ قاسـم 
سـلیمانی، فرمانـده ی بچـه هـای کرمـان. آن روزهـا کـه در سـرت بـا آن 
موهـای مشـکی، هـزار نقشـه بـرای مقابلـه با دشـمن داشـتی. جـوان بودی 
و جوانـان همشـهری را گـرد آوردی. نیروهایـت کم اما استقامتشـان زیاد 
بـود. پایـداری در خونشـان بـود. همـه شـان. همـه تـان. همـه ی بچـه های 
کرمان. سوسـنگرد ایسـتاد و در ایسـتادگی اش شـما نقش داشـتی. بسـتان 
آزاد شـد و آزادگیـش را مرهـون شـجاعت شماسـت؛ از لحظـه ای کـه 
در مقابـل پاتـک هـای سـخت دشـمن بـا دو گـردان از بچـه هـای کرمان 
بـر اسـتقامت پـای فشـردی و فرمانـده ی کرمانـی هـا لقب گرفتـی و قبای 
فرماندهـی، قامتـت را برازنـده کـرد. پیـروزی هـا شکسـت هـم داشـت، 
زود بـه زود داغـدار یارانـت می شـدی و در بسـتان » اکبر محمدحسـینی« 

زودتـر بـه خـط شـهادت رسـید و رخ از تـو برگرفت.
بـا دسـت پـرورده هایـت در» فتـح المبیـن« فتحی آفریـدی که امـام آن را 

» فتـح الفتـوح« خواند. 
» بیـت المقـدس« سـرآغازی بـرای تـداوم رشـادت هایـت شـد. دشـت 

»جفیـر«  دارد.  یـاد  بـه  را  تـو  خوزسـتان 
هسـت.  یادشـان  را  تـو  جابـر«  »سـید   و 
یادشـان  را  تـو  ریختـه،  برزمیـن  هـای  خـون 
از  را  تـو  رزمنـدگان  هـای  حماسـه  هسـت. 
یـاد نبـرده انـد. بـودی و آوازه ات بلنـد شـد 
و گـوش بعثـی هـا را هـم مجبـور بـه شـنیدن 
نـام بلنـدت کـردی. کوشـیدی و خروشـیدی 
خرمشـهر«   « آزادی  ننشسـتی.  پـا  از  و 
و  شـما  رزم  از  نشـدنی  فرامـوش  ای  ودیعـه 
همرزمانتـان شـد.  اولیـن ضرب شسـت جانانه 
»رمضـان«،  مـرزی  بـرون  عملیـات  در   شـما 
بعثـی هـای مغـرور و مسـلح بـه سـاح هـای 
بـه  را  اسـرائیلی،  هـای  طراحـی  و  پیشـرفته 

انداخـت. سـرگیجه 
رادیـو بعـث و رادیـو اسـرائیل هـم نامـت را 
انتشـار دادنـد وقتـی کـه جسـورانه از کمنـد 
زنجیـر محاصـره شـان، خـود را نجـات دادی 

... و 
وقتـی تیـپ » ثـارا...« به لشـکر تبدیل شـد، باز 

شـما فرمانـده اش شـدی. گروهـان هـا گـردان شـدند و گردان هـا تیپ و 
دوسـتانت فرماندهانـی کـه دسـت آمـوز خـودت بودنـد. و شـهدایی کـه 

بازویـت بودنـد و بـا خونیـن بالی شـان، دلـت را غصـه دار مـی کردند.
همه ی افتخارهای لشـکر ثارا...درگوشـه گوشـه دشـت پهناور خوزستان، 
در بیابـان هـای ایـام، در قلـه ی بلنـد کـوه هـای کردسـتان و کرمانشـاه ، 
در هـور و در جزایـر مجنـون و درعملیـات هـای بـدر و خیبـر کـه طعـم 
تلـخ شکسـت را بـه دشـمن بی مغز چشـاندند، مرهـون داوری و حماسـه 
در  شـما  فرماندهـی  و  تدبیـر  و  درأیـت  تحـت  هـای  یـگان  رزمنـدگان 

خطـوط مقـدم نبـرد دفـاع مقدس اسـت.   
نمـی شـود » والفجـر هشـت« را گفـت و شـنید و شـما را نگفـت و ندیـد. 
آن شـب تاریـک و بارانـی و ارونـد خروشـان در پیش رو و آن آب سـرد 
غلتانـی کـه مـی غریـد و هـر وارد شـونده ای در خـود را ناجوانمردانه می 
بلعیـد و شـما کـه بـه غـواص های رشـیدت یـاد دادی تـا آب را ملتمسـانه 
بـه »حضـرت زهـرا سـام ا... علیهـا« قسـم دهنـد تـا آرام و رام باشـد و 
رزمنـدگان را بـه سـامت بـه آن سـوی آب ببـرد و چنیـن شـد و در پایان 
شـب ظلمانی تسـلط دشـمن،  فجری دمید که چشـم بدخواهان و دشمنان 

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

قاویزان تو را می شناسـند. 
و  یـاران  و  تـو  بغـض  دشـمن  اسـت.  دیـده  را  تـو  رزم   »  »کربـای4 
رزمنـده هایـت را داشـت کـه غواصـان بـی گنـاه را » دسـت بسـته« زنـده 

زنـده در خـاک پنهـان کـرد و داغ سـینه هـای داغـدار را سـوزان تـر.
ادامه دارد ...

مدیرعامـل شـرکت بابـک مـس ایرانیان گفت: نگاه شـرکت 
بابک مس ایرانیان در شهرسـتان شـهربابک به محیط زیسـت 
همـراه بـا تولیـد پایـدار اسـت لـذا توجـه بـه محیط زیسـت و 
اشـتغال پایدار اسـتراتژی شـرکت بابک مس ایرانیان اسـت و 

بـا روش هـای نویـن این کار عملی شـده اسـت . 

 طبـق تفاهم نامـه همـکاری بیـن کمیتـه امـداد، اداره کل 
آمـوزش فنـی و حرفـه ای و کارخانـه رینگ پـارس 150 
نفـر از فرزنـدان مددجویـان کرمانـی در شـرکت رینـگ 

پـارس مشـغول بـه کار می شـوند. 
مدیـرکل کمیتـه امداد اسـتان کرمان، مدیـرکل آموزش 
پـارس  رینـگ  کارخانـه  نماینـده  و  و حرفـه ای  فنـی  و 
تفاهم نامـه  بـم  جدیـد  ارگ  اقتصـادی  ویـژه  منطقـه 

کردنـد. امضـا  همـکاری 
یحیـی صادقـی، مدیـرکل کمیتـه امـداد اسـتان کرمـان 
هـدف از انعقـاد ایـن تفاهم نامـه را ایجـاد بسـتر مناسـب 
بـرای آمـوزش تخصصی و کاریابی فرزنـدان مددجویان 
تحـت حمایـت اعـام کـرد و گفت: بـا انعقـاد تفاهم نامه 
کل  اداره  کرمـان،  اسـتان  امـداد  کمیتـه  بیـن  سـه جانبه 
آمـوزش فنـی و حرفـه ای و کارخانـه رینگ پـارس 150 
نفـر از فرزنـدان مددجویـان در شـرکت رینـگ پـارس 
منطقـه ویـژه اقتصـادی ارگ جدیـد بـم مشـغول بـه کار 

می شـوند.
تحـت  مددجویـان  اشـتغال  زمینـه  کـردن  فراهـم  وی 
حمایـت و فرزنـدان آن هـا باهـدف کاهش نـرخ بیکاری 
از مهم تریـن  را  اسـتان  ایـن  بیـن جامعـه مددجویـی  در 
و  گفت:جـذب  و  بـرد  نـام  تفاهم نامـه  ایـن  اهـداف 
آموختـه،  مهـارت  مددجویـان  فرزنـدان  به کارگیـری 
پرداخت کمک هزینه بـه کارآموزان در دوره کارورزی 
در کارخانـه، ارسـال قـرارداد جـذب کارجـو بـه همـراه 
بیمه نامـه بـه کمیتـه امـداد از مهم ترین تعهـدات کارخانه 
رینـگ پـارس منطقـه ویـژه اقتصـادی ارگ جدیـد بم بر 

اسـاس انعقـاد ایـن تفاهم نامـه اسـت.
وی افـزود: شناسـایی و معرفی کارآموزان واجد شـرایط 
بـرای شـرکت در مصاحبـه و گزینـش اولیـه، پرداخـت 
کمک هزینـه آموزشـی در مدت آموزش بـه کارآموزان 
و پرداخـت حـق بیمـه سـهم کارفرمـا بـه مـدت دو سـال 
در سـال اول 100 درصـد و در سـال دوم 50 درصـد از 
مهم تریـن تعهـدات کمیتـه امـداد بـر اسـاس انعقـاد ایـن 

تفاهم نامـه اسـت.
برگـزاری دوره آمـوزش تخصصـی موردنیـاز  صادقـی 
اقتصـادی  ویـژه  منطقـه  پـارس  رینـگ  تولیـد  کارخانـه 
آموزشـی،  اسـتانداردهای  اسـاس  بـر  بـم  جدیـد  ارگ 
بـم  شـهرهای  در  موردنیـاز  آموزشـی  کارگاه  تجهیـز 
بیمـه  بـرای کارآمـوزان،  آزمـون  برگـزاری  و کرمـان، 
مسـئولیت بدنـی کارآمـوزان در برابـر حـوادث در زمـان 
آمـوزش و اعطـای گواهینامـه پایـان دوره آموزشـی بـه 
کارآمـوزان را ازجملـه تعهـدات اداره کل فنـی و حرفـه 

اسـتان کرمـان اعـام کـرد.

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

اشتغال 150 فرزند مددجوی کرمانی 
در شرکت رینگ پارس 
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شـاهنامه  در  ای  افسـانه  ای  اسـطوره 
دارای  کـه  کارمانیـا  سـرزمین  از   فردوسـی 
ظالـم  حاکـم  بـا  دختـر   یـک  و  پسـر   هفـت 
دوره اشـکانیان کرمـان بـه مبـارزه پرداختـه، او 
را شکسـت مـی دهـد و قلعـه بـم)ارگ بـم( و قلعـه دختر کرمـان محل حکومـت هفتواد 
بـوده اسـت، امـا بـا روی کار آمـدن ساسـانیان در نبردهـای سـختی بـا اردشـیر بابـکان 
مغلـوب مـی شـود .  تولیـد ابریشـم در دوران  وی در جنـوب شـرق ایـران رونـق داشـته 

 . است 
در زبـان پارسـی میانـه یـا پهلـوی هپتـان بـاد یـا هپتـان بوخت می باشـد بـه معنـای دارای 

هفـت پسـر یـا آزاد شـده از هفت آسـمان .
 چنان  شد دژ   نامور     هفتواد                  که گردش نیارست   جنبید  باد 

حصاری  شد آن پر ز گنج و سپاه             نبودی بر  آن باره بر باد  راه 

  منابع: شاهنامه فردوسی، لغت نامه دهخدا

ï悉 r依卿Э ﾔｸ└ぐ医Μ

هفتواد : آقـای زین الصالحین )مدیر کل سـازمان 
ثبـت احوال اسـتان کرمـان( کارت هوشـمند ملی را  
پاایـش  منبـع  و  هـا  کارت  تمامـی  تجمیـع  محـل 
امسـال  پایـان  تـا  افـزود:  و  دانسـت   افـراد  هویـت 
تمامـی کارت هـای ملـی سـابق فاقـد اعتبـار بـوده و 
کارت هوشـمند جایگزیـن کارت هـای ملـی سـابق 

خواهـد گشـت.
بـا  ارتبـاط  در  احـوال  ثبـت  سـازمان  کل   مدیـر 
هزینـه هـای صـدور کارت ملـی افـزود: بـرای تهیـه 
بـه حسـاب  مبلـغ 20000تومـان   ، کارت هوشـمند 
خزانـه واریـز شـده و   9000 تومـان کارمـزد دفتـر 
کارت  تحویـل  بابـت  2000تومـان  و  پیشـخوان 

دریافـت خواهـد شـد.
وی  در ادامه اظهار داشـت: به مناسـبت هفته بسـیج، 
تخفیـف ویـژه ای بـرای کارکنـان دولـت در نظـر 
گرفتـه شـده و از 29 آبـان مـاه تـا مـدت یـک هفتـه 
کارمـزد صـدور کارت ملـی بـرای کارکنـان دولت 
شـامل 20 درصـد تخفیـف و برای صدور شناسـنامه 

مکانیـزه شـامل تخفیـف  10 درصـد خواهـد بود.

ماک توسعه و پیشرفت استان 
واگذاری خدمات به بخش خصوصی 

است 
آقـای زیـن الصالحیـن مـاک توسـعه و پیشـرفت 
اسـتان را واگـذاری خدمـات بـه بخـش خصوصـی 
دانسـت و افـزود:  محوریـت برنامـه هـای مهنـدس 
رزم حسـینی ) اسـتاندار محتـرم  ( برنامـه ریـزی در 
جهت توسـعه اسـتان بـوده و یک ضلع  مـدل  مثلث 
توسـعه ، بخـش خصوصـی و مرکـز ثقـل آن ائمـه 
محتـرم جمعـه مـی باشـند. لـذا بخـش خصوصـی و 
بـرون سـپاری خدمـات دولتـی بـه عنوان یـک اصل 
در برنامـه هـای ایشـان و دولـت دوازدهم می باشـد.
دفاتـر  از خدمـات صادقانـه  تشـکر  ایشـان، ضمـن 
پیشـخوان از آنـان خواسـت تـا همیـاری خـود را بـا 
سـازمان ثبـت احـوال،را در چنـد مـاه مانده تـا آخر 
سـال افزایـش داده و تمـام تـاش خـود را در جهت 
خدمـات رسـانی بهتـر بـه مـردم و تسـریع روند ثبت 

نـام و صـدور کارت هوشـمند ملـی داشـته باشـند.
وی در ادامـه از مسـئولین دفاتـر خواسـت تـا با روی 

گشـاده پاسـخگوی مـردم بـوده و پیشـنهاد داد تا  به 
، کارمنـدان  مـردم  بـه  بهتـر  منظورخدمـت رسـانی 
دفاتـر دوره هـای آشـنایی بـا عکاسـی  را  بـه جهت 
افزایـش کیفیـت عکـس گرفتـه شـده بـرای کارت 
رفاهـی  تجهیـزات  دفاتـر  در  و  هوشـمندگذرانده 
مناسـب بـرای  خدمـات رسـانی بهتـر بـه مـردم را 
فراهـم آورنـد. آقـای زیـن الصالحیـن  تأکیـد کرد:  
مسـئولین دفاتـر بر طبق قانـون کار، تمامی کارمندان 
و مدیـران ناظـر را بیمـه کـرده و مطابـق بـا منشـور 
حقـوق بشـر بـا شـهروندان رفتـار نماینـد. همچنیـن 
و  ایثارگـران  هـای  بـه خانـواده  احتـرام  منظـور  بـه 

جانبـازان باجـه ای را بـرای آنـان در نظرگیرنـد.
آقـای واا مقـام ) رییـس دفاتـر پیشـخوان کرمـان(  
هـدف از تعویـض شناسـنامه و صـدور کارت ملـی 
هوشـمند را پاایـش هویـت ایرانیـان از غیـر ایرانیان 
دانسـت و افـزود: دفاتر پیشـخوان در انجـام کارهای 
بـه  را  امنیتـی  اقدامـات  تمامـی  بایسـت  مـی  اداری 
در  و  داده  انجـام  ایمنـی  ضریـب  افزایـش  منظـور 
صـورت  رؤیـت هـر گونـه مغایـرت اطاعـات از 

سـازمان ثبـت احـوال اسـتعام بگیرنـد. 
پایـه  بـر  بایسـت  مـی  خدمـات  انجـام  افـزود:  وی 
امنیـت کامـل و رازداری دفاتـر پیشـخوان صـورت 
پذیـرد و در صـورت هـر گونـه تخلف مسـئول دفتر 
و مدیـر فنـی آن دفتـر مسـئول بـوده و مـی بایسـت 
پاسـخگو باشـد. لـذا فراهـم آوردن اقدامـات امنیتی 
از جملـه دوربیـن مداربسـته، گاوصنـدوق و سـایر 
اقدامـات امنیتـی ازمـه دفاتـر پیشـخوان مـی باشـد.
و  مسـئول  کرمان،مدیـر  پیشـخوان  دفاتـر  رییـس 
و  کارمنـدان  جـزء  را  پیشـخوان  دفاتـر  کارکنـان 
خانـواده ثبـت احـوال دانسـت و از آنـان خواسـت 
تـا در رعایـت شـئونات اسـامی و اخاقـی کوشـا 

باشـند.
» هدف از برون سپاری خدمات ثبت 

احوال، رضایت مندی و افزایش کیفیت 
خدمات رسانی «

خدمـات  سـپاری  بـرون  از  هـدف    : افـزود  وی 
کیفیـت  افزایـش  و  منـدی  احـوال، رضایـت   ثبـت 
آوردن  فراهـم  لـذا  باشـد،  مـی  رسـانی  خدمـات 

اقدامـات رفاهـی مـردم چـون صندلـی ، آب سـرد 
کـن و سـایر اقدامات رفاهی می بایسـت در دسـتور 
کار دفاتـر قـرار گیـرد تـا در آرامـش و رفـاه نسـبی 
و  هوشـمند  کارت  صـدور  خدمـات  شـهروندان 

انجـام پذیـرد.  شناسـنامه مکانیـزه 
معاونـت  سـازمان ثبـت اسـناد ضمـن اشـاره به اصل 
44 قانـون اساسـی مبنـی بـر واگـذاری خدمـات بـه 
بخـش خصوصی، سـازمان ثبت احوال را پیشـرو در 
اجـرای ایـن اصـل قانـون دانسـت و اظهـار داشـت: 
در چنـد سـال گذشـته برای هـر شهرسـتان تنها یک 
دفتـر پیشـخوان وجـود داشـت ولـی هـم اکنـون بـا 
همـت مدیـر کل محترم سـامان ثبـت احـوال بالغ بر 
66 دفتـر پیشـخوان بـا 390 ایسـتگاه کاری بـا  اداره 
ثبـت احـوال همـکاری داشـته و فعالیـت مـی کنند.

آقـای بیننـده )معـاون فنـاوری اطاعـات سـازمات 
ایـن  بـه  اشـاره  بـا    ) کرمـان  اسـتان  احـوال  ثبـت 
موضـوع کـه کارت هـای ملـی قدیم تا پایان امسـال 
انجـام خدمـات  تأکیـد کـرد:   ، بـوده  اعتبـار  فاقـد 

شناسـنامه مکانیـزه و صـدور کارت هوشـمند ملـی 
دفاتـر  و  شـده  انجـام  ممکـن  زمـان  کمتریـن  در 
از  مـدارک  تحویـل  از   بعـد  بافاصلـه  پیشـخوان، 
پسـت اعـام وصـول نماینـد تـا پیامـک مربوطـه بـه 

افـراد ارسـال گـردد.
در  اسـتان کرمـان  برتـر  دفاتـر  از  تقدیـر  بـا  بیننـده 
بحـث ثبـت نـام و تحویـل کارت هوشـمند، دفتـر 
پیشـخوان منوجـان بـا مدیریت سـرکار خانـم پازاج 
و دفتر پیشـخوان سـیرجان با مدیریت آقای حسـینی 
را جـزء دفاتـر پیشـرو در این حیطه دانسـت و ازآنان 

کرد. تقدیـر 
وی افـزود: بـا همـت مدیر کل سـازمان ثبـت احوال 
 2 صـدور  بـرای  ازم  هـای  زیرسـاخت  کرمـان، 
و  اسـت  گردیـده  ایجـاد  هوشـمند  کارت  میلیـون 
انجـام خدمـات تـا پایـان سـال جـاری بـا اسـتفاده از 
بخـش خصوصـی  بـه طـور گسـترده انجـام خواهـد 

گشـت.
خبرنگار : مرضیه قاضی زاده

فرصت4ماهه مردم 
برای دریافت کارت هوشمند ملی در سال 96

  رئیس جهاد کشاورزی شمال استان کرمان:

19 هزار هکتار اراضی کشاورزی 
به سیستم های آبیاری نوین 

مجهز می شوند

رئیس جهاد کشـاورزی کرمـان گفت: 
براسـاس هـدف گذاری طـرح همیاران 
هکتـار  هـزار   19 سـاانه  بایـد  آب 
بـه  اسـتان کرمـان  اراضـی کشـاورزی 
سیسـتم هـای آبیاری تحت فشـار مجهز 

 . ند شو
عبـاس سـعیدی بـا اشـاره بـه تجهیـز 43 
کشـاورزی  اراضـی  از  هکتـار  هـزار 
اسـتان کرمـان به سیسـتم آبیـاری تحت 
فشـار از اول انقـاب تـا سـال 93 اظهار 
کـرد: طـی چهـار سـال اخیـر بیـش از 
ایـن  بـه  هـم  دیگـر  هکتـار  هـزار   20
سیسـتمهای آبیـاری مجهز شـده اسـت.

در  بحـران آب  امـروز  داد:  ادامـه  وی 
بایـد  اسـتان جـدی اسـت؛ کشـاورزان 

مـورد  را  منابـع آبـی  از  بهینـه  اسـتفاده 
توجـه قـرار دهنـد و دولـت تسـیهات 
نظـر  در  منظـور  ایـن  بـرای  باعـوض 
بـر  تاکیـد  بـا  سـعیدی  اسـت.  گرفتـه 
در  کشـاورزان  نگـرش  تغییـر  لـزوم 
ایـن زمینـه افـزود: سیسـتمهای آبیـاری 
تحـت فشـار بـرای درختان خرما، سـیاه 
ریشـه هـا و محصـوات زراعـی اجـرا 
شـده و جوابگـو بـوده اسـت؛ بنابرایـن 
ایـن  کـه  باشـند  مطمئـن  کشـاورزان 
شـیوه آبیـاری بـرای انـواع محصـوات 

اسـت. مناسـب  کشـاورزی 
شـمال  کشـاورزی  جهـاد  رئیـس 
کشـاورزان  از  گفـت:  کرمـان  اسـتان 
درخواسـت داریـم کـه در کوتاهتریـن 

مـدت بـا مراجعـه بـه جهـاد کشـاورزی 
منطقه خود برای اسـتفاده از سیستمهای 

کننـد. اقـدام  مکانیـزه  آبیـاری 
همیـاران آب  طـرح  بـه  اشـاره  بـا  وی 
اظهـار کـرد: بـر اسـاس ایـن طـرح باید 
ظـرف چنـد سـال آینـده سیسـتم هـای 
تـا  شـوند  اجـرا  فشـار  تحـت  آبیـاری 
دراز  در  پایـدار  کشـاورزی  بتوانیـم 

باشـیم. داشـته  مـدت 
تمامـی  در  امـروزه  گفـت:  سـعیدی 
هـای  سیسـتم  از  اسـتفاده  کشـورها 
و  بـوده  مرسـوم  فشـار  تحـت  آبیـاری 
ایـن  بـه  دنیـا  سراسـر  در  کشـاورزان 

انـد. رفتـه  سـمت 
رئیـس جهـاد کشـاورزی شـمال اسـتان 
بـا  کشـاورزان  کـرد:  تاکیـد  کرمـان 
در  موجـود  بحـران  شـدت  بـه  توجـه 
اسـتان باید مسـئله اسـتفاده بهینه از منابع 

آبـی کرمـان را جـدی بگیرنـد.
گـذاری  هـدف  براسـاس  داد:  وی 
 19 بایـد  سـالیان  آب  همیـاران  طـرح 
هـزار هکتـار اراضی کشـاورزی اسـتان 
کرمـان بـه سیسـتم هـای آبیـاری تحت 
فشـار مجهـز شـوند و بـرای تحقـق ایـن 
و همراهـی کشـاورزان  امـر همـکاری 

اسـت. تاثیرگـذار  بسـیار 
اداری  بورکوراسـی  گفـت:  سـعیدی 
یافتـه  کاهـش  بسـیار  زمینـه  ایـن  در 
جهـاد  بـه  مراجعـه  بـا  کشـاورزان  و 
کشـاورزی منطقـه خـود مـی تواننـد به 
راحتـی بـرای ایـن مسـاله اقـدام کننـد.

کودکان کار 
کـودکان کار بـه کـودکان کارگـری گفتـه می شـود که 
بـه صـورت مـداوم و پایـدار به خدمـت گرفته می شـوند 
کـه ایـن امـر آنها را در بیشـتر اوقـات از رفتن به مدرسـه 
و تجربـه دوران کودکـی بی بهـره می سـازد و سـامت 
روحـی و جسـمی آنهـا را تهدیـد می کند. ایـن کودکان 
چـاره ای ندارنـد جـز آن کـه خـرج اعتیـاد پـدر عصبانی 
خـود را بدهنـد و زندگـی مـادر مریـض و معتـاد خود را 
تأمیـن کننـد، مـادری کـه معلـوم نیسـت آن هـا را بـه دنیا 

آورده یـا بـه قیمتـی ناچیـز خریده اسـت.
کـودکان کار در شـرایط بسـیار نامطلـوب از نظـر تغذیـه، 
سـر  بـه  حـاد  و  خطرنـاک  کارهـای  انجـام  و   بهداشـت 
مـی برنـد. این کـودکان می تواننـد به راحتی بازیچه دسـت 
بزهـکاران حرفـه ای اعم از سـارقین یا باندهـای توزیع مواد 

مخـدر، عوامـل ایجاد خانه های فسـادو... قـرار گیرند
همچنیـن عـدم بهـره گیـری از آمـوزش و تحصیـل علـم و 
مهـارت، قـدرت رقابـت بـا سـایر کـودکان در ایجـاد یـک 
ایـن کـودکان سـلب  از  بیشـتر  را هـر چـه   زندگـی سـالم 

می کند
بـه هـر دلیـل از جملـه وضعیـت اجتماعـی خانـواده، اعتیاد، 
از هـم گسـیختگی خانـواده و هـر موضوع دیگـری موجب 
می شـود بچـه در خیابـان حضـور داشـته باشـد، بایـد گفـت 
کـه خریـدن یـا نخریـدن از ایـن بچه هـا کمکـی اصولـی به 
حـل معضـل آسـیب هـای مربـوط بـه کـودکان نمـی کنـد. 
بلکـه فقـط مـی توانیـم از مـردم انتظـار داشـته باشـیم کـه 

حداقـل صدمـه بیشـتری بـه ایـن وضعیـت نزنند.
فراوانـی  مشـکات  دچـار  بزرگسـالی  در  کار   کـودکان 
مـی شـوند، کودکـی نکـرده انـد، یـا بهتـر اسـت بگوییـم 
کودکـی خـود را بـا رنـج و درد بـه خاطـر دارنـد. بـه دلیـل 
نبـود سرپرسـت او در خیابان امنیت هـم ندارد. مورد تحقیر، 
توهیـن، تعـرض و ..... قـرار مـی گیـرد و کـودک آ زاری 
جسـمی، جنسـی، عاطفـی و روانـی همـه را تجربـه می کند.

برای این کودکان چه کاری می توانیم انجام دهیم؟
پیشـگیری بهتر از درمان اسـت. بنابراین، قبل از آن که برای 
کـودکان خیابانـی کاری انجـام دهیـم، بایـد از ایــن معضل 
اجتماعـی پیشـگیری کنیم؛یعنـی خانواده هـای بی بضاعـت 
و کـم درآمـد را کـه زیـر خـط فقـر و در وضعیتـی بسـیار 
سـخت در چنـگال فقـر گرفتـار هسـتند، شناسـایی کنیـم و 
آنهـا را بـرای دریافـت کمک مالی به نهادها و سـازمان های 
مربـوط معرفـی نماییـم  وسـپس از تعـداد ایـن کـودکان و 

وضعیـت اقتصـادی خانواده هـای آنـان آمـار دقیقـی را بـه 
دسـت آوریـم تـا بتوانیـم برنامه ریـزی کارشناسـانه ای انجام 

هیم د
  در گام بعـد، بایـد بـه طـور مسـتمر امـور حمایتـی را ادامـه 
دهیـم و ضربتـی عمـل نکنیم؛ یـعـنــی ایـن گـونــه نـبــاشد 
کـه یک سـال تصمیـم به جمـع آوری ایـن کودکان داشـته 
باشـیم و آنهـا را سـامان دهی کنیـم و در سـال های بعد ادامه 
ندهیـم. والــدین کـود کان بی بضاعت را بایـد حمایت مالی 
کنیـم تـا کـودکان خـود را تحـت آمـوزش قـرار دهنـد و 
آینـده ای روشـن بـرای آنهـا رقـم بزننـد. مراکـزی را بـرای 
نگهـداری آن گـروه از کـود کان خیابانـی کـه خانـواده ای  

ندارنـد، تأسـیس کنیم. 
حمایـت  خانـواده  یـک  از  مشـاور  یـا  مـددکار   وقتـی 
مـی کنـد، عـزت نفـس خانـواده حفـظ مـی شـود و بخـش 

ترحـم از ایـن نـوع حمایـت حـذف مـی شـود
 همچنیـن ضروری اسـت بـرای خانواده هایـی که معضات 
اجتماعـی از جملـه اعتیـاد و طـاق باعث جدایـی کودکان 
انجـام  اساسـی  اقدامـات  می شـود،  آنهـا  گـرم  آغـوش  از 
دهیـم. بـه ایـن منظـور، ابتـدا ایـن خانواده هـا بایـد تحـت 
آمـوزش قـرار گرفتـه و سـپس بـرای والدیـن معتـاد زمینـه 
تـرک اعتیـاد فراهـم گردد و برای اشـتغال آنهـا نیز چاره ای 
نیـز  کـودکان  ایـن  کار  بـرای  همچنیـن  شـود.  اندیشـیده 
می تـوان نسـبت بـه حرفه آمـوزی و اشـتغال، سـوادآموزی 
و ارائـه آموزش هـای بهداشـتی و تربیتـی بـه ایـن کـودکان 
اقـدام کـرد تـا بـه عنـوان یـک شـهروند فعـال و مفیـد در 

خدمـت جامعـه باشـند.
   سـرانجام ایـن کـه آمـوزش کـودکان در مناطـق محـروم 

گرفتـه  وجـدی  یابـد  گسـترش 
شـود و سیاسـت های مناسـبی برای 
امـکان ادامـه تحصیـل آنهـا فراهم 

. د شو
گزارش از : ساره نخعی فر
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حجت ااسـام و المسـلمین دکتر حسـن روحانی در مراسـم 
افتتـاح کارخانـه احیـاء مسـتقیم و شـروع عملیـات اجرایـی 
طـرح توسـعه فواد بافت اظهارداشـت: شـعار برای تشـویق و 
اینکـه هـر از گاهـی دور هم جمع شـده و شـعار بدهیم عیب 
نـدارد، امـا اسـاس کار بر تـوان عملی مـا و به ظهور رسـاندن 

اسـت. توانمندی ها 
وی افـزود: هـر زمانـی که بتوانیـم کارخانه ای با تولید سـاانه 
800 هـزار تـن آهـن اسـفنجی سـاخته و افتتاح کنیـم، مایه 
خوشـحالی خواهـد بود، اما این خوشـحالی زمانـی دو چندان 
می شـود کـه این افتتاح هـا در شـرایط تحریم به ثمر رسـیده 

است.
دکتـر روحانـی بـا بیـان اینکـه امـروز ایـران مقتـدر و عالم با 
جوانـان پرتـاش خود هر روز قدم جدیدی در مسـیر توسـعه 

برمـی دارد، اظهارداشـت: اینکـه در گـزارش مسـئوان ایـن 
پـروژه اعام شـد که مجموعـه ارزش کار و سـرمایه گذاری در 
فـاز اول ایـن کارخانـه 1500 میلیـارد تومان بـوده و از همین 
امـروز عملیـات اجرایی فـاز دوم این کارخانه آغاز شـده، بدان 
معناسـت کـه بـا همه تـوان و تـاش، راه توسـعه و پیشـرفت 

کشـور را ادامـه می دهیم.
رئیـس جمهـور ادامـه داد: اینکـه اعـام شـد در زمینـه تولید 
فـواد از رتبـه سـیزدهم در جهـان در چنـد سـال اخیـر بـه 
رتبـه دهـم رسـیده ایـم و کشـورهایی ماننـد فرانسـه و ایتالیا 
را در ایـن زمینـه پشـت سـر گذاشـته ایم بـه معنای غـرور و 

عـزت ملی اسـت.
هـای  طـرح  افتتـاح  شـتاب  بـه  اشـاره  بـا  روحانـی  دکتـر 
بـزرگ عمرانـی  در کشـور تصریـح کـرد: اینکـه می توانیـم 
نیازمندی هـای فـواد کشـور را در بسـیاری از بخش ها تأمین 
کـرده و مـازاد آن را بـه دنیا صـادر کنیم، به معنای آن اسـت 
کـه ملـت ایـران، ملتـی تحریم ناپذیـر اسـت و اگـر دشـمنان 
جایـی را تحریـم کننـد مـا از مسـیر دیگـر فعالیـت خـود را 

می دهیـم. ادامـه 
رئیـس جمهـور مسـأله اشـتغال نسـل جـوان را حائـز اهمیت 
دانسـت و گفـت: امنیت خانواده ها با اشـتغال فرزنـدان تأمین 
می شـود و بایـد جوانـان کشـور مشـغول بکار شـوند چـرا که 

امنیت کشـور در سـایه اشـتغال نسـل جوان عزیز اسـت.
صـدور  رشـد  و  پروژه هـا  افتتـاح  افزایـش  جمهـور  رئیـس 
مجوزهـا بـرای احداث مجتمع هـای صنعتی را مهم دانسـت و 
افـزود: ایـن موضوع که افزایش و توسـعه تولید فـواد در دنیا 
3.5 درصـد و در ایـران 6.5 درصـد اسـت، به معنـای موفقیت 
مـا در ایـن عرصـه اسـت.دکتر روحانـی تأکید کرد: ما سـر هر 
میـز مذاکـره ای کـه بـرای منافع ملت ضرورت داشـته باشـد، 

می نشـینیم و گفتگـو می کنیـم.

رئیـس جمهـور بـا بیـان اینکـه براسـاس گفته مسـئوان این 
واحـد صنعتـی راه انـدازی و افتتـاح امـروز در سـایه برجام به 
ثمـر رسـیده اسـت، گفـت: این موضـوع نـه تنهـا در کارخانه 
فـواد بافـت بلکـه در بسـیاری از واحدهـای صنعتـی کشـور 
 بـوده و بسـیاری از بخش هایـی کـه بخاطر عـدم ورود قطعات 
باقـی مانـده بود به واسـطه برجـام و ورود قطعـات که مدت ها 
در کمـرگات جهـان معطل مانده بود، راه اندازی شـد و آنهایی 

کـه نمی توانند ایـن واقعیت را بفهمند، بایـد درک کنند.
دکتـر روحانـی تصریـح کـرد: تمـام تحولی کـه توانسـتیم در 
مـدت چنـد سـال در پـارس جنوبـی بـه دسـت آوریـم که به 
انـدازه موفقیت هایـی بـود کـه در کل عمـر ایـن مجموعـه به 
دسـت آمـده و 11 فـاز افتتاح شـده بخاطـر این بود بـا برجام 

ایـن مسـیر بـاز شـد و همه بـه میـدان آمدند.
وزیر صنعت و معدن و تجارت : 

رتبه  ۱۰ تولید فواد در دنیا را داریم
مهنـدس رضـا رحمانـی وزیـر صنعـت ، معـدن و تجـارت نیز 
افـزود : در شـرکت اسـتیل فـواد بافـت بیـش از ۷0 درصـد 
تجهیـزات از داخـل کشـور تهیـه و 30 درصـد مابقـی واردات 
تجهیـزات آن نیـز به قبـل از تحریم هـا بر می گردد کـه امروز 
شـرایط سـاخت این 30 درصد نیز در داخل کشـور مهیاست.

وزیـر صمـت تاکیـد کـرد: از سـوی وزارت صنعـت، معـدن و 
تجـارت بـرای ایجـاد زنجیره متوازن فلزات اساسـی در سـطح 
کشـور برنامه ریـزی کاملـی انجام شـده اسـت و نتایـج آن در 

حـال پیگیـری جدی اسـت.
رحمانـی گفـت: تـوان مـا در حـوزه فـواد در سـطح کشـور 
و  سـاخت  اجـرا،  مهندسـی،  مرحلـه  از  و  شـده  کامـل 
بهره بـرداری می توانیـم تمـام مراحـل مـورد نیـاز را در داخل 
کشـور تامین کنیم. وی اعام کرد سـال گذشـته رشـد تولید 
فـواد در سـطح دنیا حـدود 3.5 درصد بوده و ایـن آمار برای 

کشـورمان بیـش از 6.5 درصـد بـوده اسـت.
وزیـر صنعـت، معـدن و تجارت افـزود: تولیـد فواد ایـران در 
چنـد سـال گذشـته بـا رشـد خوبـی مواجـه بـوده و از رتبـه 
13 جهانـی بـه رتبـه 10 ارتقـا یافته ایـم و حجـم تولیـدات 
کشـورمان از کشـورهایی همچون فرانسـه و ایتالیا نیز بیشـتر 

است. شـده 
فـواد  تولیـد  درصـد   6۲ بـر  بالـغ  کـرد:  اضافـه  رحمانـی 
خاورمیانـه بـه ایـران اختصـاص دارد و بـرای افزایـش سـهم 

داریـم. کاملـی  تفصیلـی  تولیـدی خـود طـرح 
مدیرعامل گروه مالی گردشگری:

کارخانه فواد بافت زمینه اشتغال ۹۰۰ نفر
را فراهم می کند

احیـاء  کارخانـه  افتتـاح  آییـن  در  جهانگیـری  مهـدی 
اینکـه  بـه  اشـاره  بـا  بافـت  فـواد  یـک  شـماره  مسـتقیم 
چنیـن  تـردد  تـوان  بافـت  ـ  سـیرجان  ای  جـاده  محـور 
دسـتور  بـا  داریـم  انتظـار  لـذا  نـدارد  را  سـنگینی  بـار 
ایـن  در  آهـن  راه  احـداث  شـاهد  وزیـر،  و  رئیـس جمهـور 
شـاهد  پـروژه،  ایـن  تحقـق  صـورت  در  و  باشـیم   منطقـه 

سرمایه گذاری در منطقه خواهیم بود.
وی ادامـه داد: بـزرگ تریـن دغدغـه مقـام معظـم رهبـری و 
ریاسـت جمهـور، حـل مشـکل اشـتغال اسـت کـه ایـن امـر 
تنهـا از طریـق اقتصـاد غیر دولتـی، خصوصی سـازی و حذف 

بروکراسـی اتفـاق مـی افتد.
جهانگیـری بـا بیـان ایـن مطلب که گـروه مالی و گردشـگری 
و لندینـگ هـای تابـع به طـور 100 در صد خصوصی سـازی 
شـده اسـت، اظهـار داشـت: موجـب افتخـار اسـت کـه ایـن 
مجموعـه بـا اسـتفاده از ظرفیـت جوانـان ایـن مـرز و بـوم و 
اسـتعانت از مقـام معظم رهبری طی 10 سـال گذشـته بیش 
از 10 هـزار شـغل پایـدار در سراسـر کشـور ایجاد کـرده ایم.

اینکـه  بـه  اشـاره  بـا  گردشـگری  مالـی  گـروه  مدیرعامـل   
 توجـه بـه موضوعاتـی همچـون سـاخت و فعالیـت هتـل هـا، 
شـهرک هـای تفریحـی، فعـال سـازی صنایـع گردشـگری، 
اقتصـاد  تحقـق  توانـد موجـب  مـی  غیـره  و  معـادن  حـوزه 
مقاومتـی مـی شـود، اظهـار داشـت: اعـام مـی کنـم حجـم 
سـرمایه گـذاری گـروه مالی گردشـگری در اسـتان کرمان در 
قالب هشـت پروژه، اسـت که در سـیرجان، کرمان و بافت در 

آینـده نزدیـک افتتـاح می شـوند.
وی بـا بیـان ایـن مطلـب کـه کارخانـه فـواد بافـت زمینـه 
اشـتغال ۹00 نفـر بـه صـورت مسـتقیم و چنـد هـزار نفـر را 
بـه صـورت غیـر مسـتقیم فراهم می کنـد، عنوان کـرد: تولید 
ایـن کارخانه تا سـه سـال آینـده 1.۲ میلیون تـن ورود ُگندله 

و خـروج 80 هـزار تـن آهن اسـفنجی اسـت.
اول  فـاز  مسـتقیم  احیـا  کارخانـه  ظرفیـت  اسـت  گفتنـی 
800 هـزار تـن اسـت کـه بـرای فـاز اول 1۲0 میلیـون یـورو 

اسـت. شـده  سـرمایه گذاری 
فـاز اول ۲50 نفـر اشـتغال مسـتقیم  دارد کـه از ایـن تعـداد 
۹0 درصـد بومـی منطقـه مشـغول بـه کارشـده اند و سـایر 
متخصصـان از بـا تجربه هـای صنایـع کشـور به ویـژه فـواد 
جذب شـده اند و همچنیـن دو هـزار و 500 نفـر اشـتغال مولد 

غیرمسـتقیم ایجاد شـده اسـت.
ظرفیـت فـاز ۲ )شـامل کارخانـه احیـا »بریکت سـازی گرم« 
سـفر  در  آن  زنـی  کلنـگ  کـه  سـازی(  ُگندلـه  کارخانـه  و 
رئیس جمهـور انجـام شـد دو میلیـون و 500 هزار تـن گندله 

و 800 هـزار تـن بریگـت گـرم اسـت.
فـاز دو 500 نفـر اشـتغال مسـتقیم و 5000 نفر غیرمسـتقیم 
بـا  سـرمایه گذاری  یـورو  میلیـون   ۲5۲ دو  فـاز  در  و  دارد 
فاینانـس چیـن انجـام خواهد شـد و زمان اجـرای کامل طرح 

سـه سـال اسـت تا بـه بهره بـرداری برسـد.

 ، اسـتانداری  معـاون سیاسـی  بـا حضـور  ایـن جشـنواره 
رئیـس کل دادگسـتری اسـتان، مدیـرکل صنعـت، رئیـس 
اتـاق بازرگانـی، رئیس جهاد کشـاورزی، مدیـرکل انتظامی 

و امنیتـی اسـتانداری برگـزار شـد .
 صـادق زاده فرمانـدار زرنـد بیـان داشـت : 3۷ هـزار هکتار 
از اراضـی شهرسـتان زرند زیر کشـت محصول اسـتراتژیک 
پسـته قـرار دارد کـه ارزش اقتصـادی اسـتان و کشـور را 
پسـته  مرغوبیـت  کـرد:  عنـوان  اسـت .وی  داده  افزایـش 
تولیـدی شهرسـتان زرنـد بـه لحـاظ غذایی و کیفیـت، این 

محصـول را در سـطح جهانـی شـاخص کـرده اسـت. 

حسـین امیـری نماینده مـردم زرند و کوهبنـان در مجلس 
شـورای اسـامی، لزوم توسـعه شـبکه های آبیـاری مکانیزه 
را در راسـتای افزایـش بهـره وری محصـوات کشـاورزی 

مـورد تاکیـد قـرار داد و عنـوان کـرد: بـا شـرایط کـم آبـی 
و اهمیـت محصـول پسـته، باید از روشـهای آبیاری سـنتی 
جـدا شـده و بـه سـمت روشـهای نویـن حرکـت کـرد.وی 
گفت: امسـال سـال آورد محصول پسـته بوده و پیش بینی 
۲0 هـزار تـن محصـول را در زرنـد داریم.امیـری بـا بیـان 
اینکـه، هزینه هـای تولیـد را بایـد با روشـهای جدیـد پایین 
آورد، گفـت: شـرکتهای سـنتی که کمک باغداران هسـتند 
بایـد تغییر و تحولی داشـته باشـند،نیاز داریم شـرکتهای از 
خـود باغـداران شـکل گیرد.وی بـا تاکید بر اینکـه صادرات 
و فـروش محصـول پسـته بـه شـکل تخصصـی بایـد دنبال 
شـود، گفـت: بـا شـکل گیـری بـازار بـورس در دو سـال 
اخیـر آرامشـی را در بـازار پسـته و زمـان خریـد و فـروش 
و برداشـت محصـول داریـم، امـا بایـد شـرکتهای تخصصی 

صـادرات و بـازار بـا مشـارکت باغـداران شـکل گیرد. 
امـام جمعـه موقـت و رئیـس دادگسـتری شهرسـتان زرند 

نیـز عنـوان کـرد: بـا طرحی کـه بـا تعامـل و همدلـی .. به 
احرا گذاشـته شـد، سـرقت پسـته امسـال در زرنـد به صفر 
رسـید. قویـدل دادسـتان زرنـد بـه طـرح ارتقـای امنیـت 
پسـته در ایـن شهرسـتان اشـاره داشـت و گفـت: این طرح 
بـا همـکاری، انسـجام و اتحاد مسـووان و مشـارکت مردم 
بـه اجـرا گذاشـته شـد و موفقیـت هـای خوبی نیـز حاصل 
شـد.وی ادامـه داد: در راسـتای اجـرای ایـن طـرح، مـردم 
35 روسـتا توجیـه شـدند و با نصـب دوربینهای مداربسـته 
در سـطح روسـتاها، همـکاری اصحـاب رسـانه، تعامـل و 
همـکاری شـورای اداری، شهرسـتان زرنـد به شـش منطقه 
و محور تقسـیم شـد.قویدل بیـان کرد: آبان ماه امسـال ۲5 
درصـد کاهـش وقـوع سـرقت را داشـتیم، 10 بانـد سـرقت 
متاشـی شـد وافزایش 60 درصد دسـتگیری مالخرها را در 

شهرسـتان زرنـد شـاهد بودیم.
کرمـان  اسـتان  دادگسـتری  کل  رئیـس  موحـد  یـدا...   
بیـان داشـت: ۷0 درصـد پسـته کشـور محصول تاشـهای 
 باغـداران کرمانـی اسـت و ایـن آمـار در شـرایط سـخت 
کشـور، خشکسـالی و محدودیتهایـی که داریـم مایه افتخار 
اسـت.وی زیرسـاخت هرگونـه رشـد و توسـعه و بالندگـی 
را در امنیـت دانسـت و افـزود: وظیفـه همـه دولتمـردان و 
حاکمیـت اسـت کـه بـا همراهـی مـردم، بسـتر امنیـت را 
فراهـم کنـد تا رونـق تولیـد و افزایـش بهره وری در کشـور 
شـکل گیرد.موحـد بـا بیـان اینکـه طـرح ارتقـای امنیـت 
پسـته در سـه شهرسـتان زرنـد و رفسـنجان و سـیرجان 

قـرار بود به اشـتراک گذاشـته شـود، ادامـه داد: موفق ترین 
اجـرای طـرح را در زرند شـاهد بودیـم و میتوانـد به عنوان 
طـرح نمونـه و پایلـوت در دیگـر شهرسـتانها اجـرا شـود.

در  زرنـد  گفـت:  کرمـان  اسـتان  دادگسـتری  رئیـس کل 
شـاخصهای امنیتـی از شهرسـتانهای امن کشـور اسـت که 
بخـش زیـادی از آن بـه ایمان و تقـوای مردم شهرسـتان و 

بخشـی بـه تاشـهای مسـووان شهرسـتان برمیگـردد. 
اسـتان  کشـاورزی  جهـاد  رئیـس  سـعیدی   عبـاس 
کرمـان نیـز عنـوان کرد: یک میلیـون و 300 هـزار نفر روز 
برای کارگران در زمان برداشـت پسـته اشـتغال ایجاد شـد 
و 600 هـزار نفـر روز نیـز کار جابجایـی پسـته را بـه عهده 
دارنـد. وی در خصـوص افزایش بهره وری در باغهای پسـته 
گفـت: در روشـهای آبیـاری نوین، متوسـط تولیـد محصول 

پسـته سـه تـن در هکتار 
برداشـت میشود.

سـعیدی ادامـه داد: برای 
مالـی  اعتبـار  تامیـن 
سیسـتم های تحت فشار 
هیـچ محدودیتـی نداریم 
از  میتواننـد  باغـداران  و 
بهـره  تسـهیات  ایـن 
میـزان  افزایـش  و  ببرنـد 
باشـند  داشـته  را  تولیـد 
.وی ارزش پسـته اسـتان 

در سـال جـاری را 1۲ هـزار میلیـارد تومـان عنـوان کـرد.   
مهـدی طبیـب زاده رئیـس اتـاق بازرگانـی اسـتان نیـز بـه 
مبحـث صـادرات پرداخـت و گفـت: در جریـان موضوعـات 
ارزی و تحریـم هـا، مشـکاتی برای صادرات پیـش آمد که 
با تاش و اراده جدی مسـوان حل شـد، مسـووان اسـتان 
بـه جد دنبـال امر صادرات و تسـهیل آن هسـتند.وی ادامه 
داد: عرضـه پسـته در بـازار روز بایـد جـدی تـر شـود، بـه 
راحتـی میشـود درآمـد حاصـل از پسـته را سـه برابـر کرد.

طبیـب زاده افـزود: پسـته اگـر رقابتـی نشـود و عملکرد در 
هکتـار بـاا نرود و مصـرف آب کمتر نشـود، همه زحمتهای 

گذشـته بـه هـدر خواهـد رفـت.
خبرنگار هفتواد : پهلوانی نژاد 

دومین جشنواره پسته ممتاز زرند برگزار شد ؛

» با تاش و پشتکار مسووان ارتقای امنیت پسته زرند باا رفت «

رئیس جمهور در مراسم افتتاح کارخانه احیاء مستقیم و شروع عملیات اجرایی طرح توسعه فواد بافت:

ملت ایران، تحریم ناپذیر است
* سر هر میز مذاکره ای که برای منافع ملت ضرورت داشته باشد، می نشینیم و گفتگو می کنیم

رئیس گروه مالی گردشگری:
بیش از ده هزار فرصت شغلی برای جوانان ایجاد کردیم 

رئیـس گـروه مالـی گردشـگری اعـام کـرد: ایـن گـروه در یـک دوره 
10 سـاله بـرای بیـش از ده هـزار نفـر از جوانان کشـور اشـتغال پایدار 

ایجـاد کرده اسـت. 
مهـدی جهانگیـری در مراسـم افتتـاح کارخانه احیا مسـتقیم و شـروع 
بـا حضـور دکتـر  بافـت کـه  اجرایـی طـرح توسـعه فـواد  عملیـات 
روحانـی رئیـس جمهـور برگـزار شـد، بر لـزوم حضور بخـش خصوصی 

توانمنـد در اجـرای طـرح هـا تاکیـد کرد.
وی گفـت: امـروز در سـال رونـق تولیـد شـاهد بـه ثمـر نشسـتن یک 
بـا ظرفیـت 800 هـزار تـن آهـن اسـفنجی و آغـاز  واحـد تولیـدی 
عملیـات اجرایـی یـک سـرمایه گـذاری ۲50 میلیـون یورویـی شـامل 
احـداث یـک خـط دو و نیـم میلیـون تنـی گندلـه سـازی و احـداث 
یـک خـط 800 هـزار تومانـی آهـن بریکـت گـرم در بافـت بودیـم که 
زمینـه اشـتغال ۹00 نفـر به صـورت مسـتقیم و چندین هـزار نفر غیر 

مسـتقیم از جوانـان ایـن منطقـه بودیـم.
وی افـزود: تأمیـن مـواد اولیـه مـورد نیـاز فـواد بافـت تـا سـه سـال 

آینـده حداقـل یـک میلیون و ۲00 هـزار تن ورودی گندله در سـال و 
خـروج محصـول تولیـدی سـاانه 800 هزار تن آهن اسـفنجی اسـت. 
همچنیـن از سـه سـال آینـده بـا راه انـدازی فـاز دوم تامیـن دو و نیم 
تـا سـه میلیـون تن کنسـانتره و خـروج یک میلیـون و 600 هـزار تن 
محصـول اسـت کـه قطعـاً محـور ۹0 کیلومتـری سـیرجان-بافت توان 

کشـش  ایـن حجـم از تـردد جـاده ای را ندارد.
جهانگیـری از رئیس جمهـور خواسـت با صدور دسـتور ویـژه به وزارت 
راه و شهرسـازی بـه منظـور اتصـال بافـت بـه راه آهن سراسـری محور 
سـیرجان بافـت کرمـان شـاهد تحقق آرزوی مـردم این منطقه باشـیم 
و همچنیـن بـا ایـن اقـدام شهرسـتان های بافـت، ارزوئیه و رابـر از بن 
بسـت اقتصـادی خـارج و زمینـه سـرمایه گذاری های جدیـد در منطقه 

فراهم شـود .
وی بـا بیـان اینکـه پیـام های نـوروزی مقـام معظـم رهبری در سـال 
هـای اخیـر در حـوزه مسـایل اقتصـادی بـوده اسـت، تصریـح کـرد: 
بزرگتریـن دغدغـه دولتهـا و بطـور مشـخص دولـت فعلی حل مشـکل 

بـی کاری جوانـان اسـت کـه این معضـل جز بـا میـدان دادن به بخش 
خصوصـی کارآمـد و توانمنـد و خـروج از اقتصـاد دولتـی امـکان پذیر 

. نیست
جهانگیـری در پایـان گفـت: گـروه مالـی گردشـگری و هلدینگهـای 
تابعـه بـه عنـوان یـک بخـش خصوصـی صددرصـد واقعـی  بـا نصـب 
راسـتای حـل  در  انقـاب  معظـم  رهبـر  منویـات  دادن  قـرار  العیـن 
مشـکل بـی کاری بـا افتخـار اعـام میـدارد کـه بـا اسـتفاده از دانـش 
فنـی و مهندسـی بومـی و میـدان دادن بـه مدیـران جـوان در یـک 
دوره ده سـاله بیـش از 10هـزار فرصـت شـغلی پایـدار در بخـش های 

مختلـف اقتصـادی کشـور ایجـاد کـرده اسـت.
طـرح فـواد بافـت یکـی از طـرح هـای هفت گانه فواد کشـور اسـت. 
ایـن طـرح در اجرای اصل 44 در سـال ۹5 به بخـش خصوصی واگذار 
شـد؛ کـه بـا ورود هلدینگ ماهان وابسـته بـه گروه مالی گردشـگری و 
همچنیـن حمایـت بانک گردشـگری و بـا تزریق سـرمایه و جذب نیرو 

پیشـرفت پروژه تسـریع و به طور رسـمی افتتاح شـد.


