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 خنثی شد
کولیوند: آقایان  حضرتی و تاجگردون 

نیز در جلسه سران قوا بودند و از افزایش قیمت 
خبر داشتند 

ــا  پــس از آنکــه از ســاعت صفــر روز جمعــه ۲۴ آبــان مــاه ب
ــی اقتصــادی ســران ســه قــوه و همچنیــن  رأی شــورای عال
ــن  ــد، بنزی ــرر ش ــی مق ــت مل ــی امنی ــورای عال ــم ش تصمی
ــن دارای  ــد از ای ــودرو بع ــر خ ــده و ه ــدی ش ــهمیه بن س
ــان  ــرخ ۱۵۰۰ توم ــا ن ــن ســهمیه ای ب ــر بنزی ــه ۶۰ لیت ماهان
ــان  ــرخ لیتــری ۳۰۰۰ توم ــا ن ــاز خــود را ب ــه نی باشــد و بقی
تامیــن کنــد، بســیاری از نماینــدگان مجلــس شــورای 

ــد. ــاد کردن ــم انتق ــن تصمی ــامی از ای اس
بــه گــزارش »تابنــاک«؛ حتــی برخــی نماینــدگان بــه دنبــال 
ــه طرح هــای دوفوریتــی و ســه فوریتــی  ایــن تصمیــم از ارائ
ــه  ــن بازگشــت آن ب ــن و همچنی ــرای اصــاح قیمــت بنزی ب
ــهمیه  ــرای س ــدام ب ــری و اق ــم گی ــل از تصمی ــت قب قیم
ــد و البتــه تعــدادی هــم پــس از حمایــت  بنــدی خبــر دادن
ــتعفا  ــه اس ــم ب ــوه تصمی ــه ق ــران س ــم س ــری از تصمی رهب

ــد. گرفتن
آقــای علیرضــا رحیمــی، نماینــده تهــران در مجلــس شــورای 
ــل از  ــک روز قب ــس ی ــات رئیســه مجل اســامی و عضــو هی
قطعــی اینترنــت، بــا انتشــار توییتــی اعــام کــرد کــه علــی 
ــام  ــل از اع ــنبه قب ــه ش ــس، روز س ــس مجل ــی رئی اریجان
ــود  ــه ب ــی گفت ــر علن ــه غی ــن در جلس ــت بنزی ــد قیم جدی

ــن اجــرا مــی شــود. طــرح بنزی
بــا ایــن حــال، دوشــنبه، یازدهــم آذر، علــی مطهــری، دیگــر 
نماینــده تهــران در جلســه پرســش و پاســخ دانشــجویان کــه 
توســط بســیج دانشــجویی دانشــکده الهیــات دانشــگاه تهــران 
برگــزار شــده بــود، گفــت کــه آقــای اریجانــی اشــتباه کــرده 
ــرده  ــام ک ــری را اع ــن خب ــه روز ســه شــنبه چنی ــه گفت ک

اســت.
 علیرضــا رحیمــی، عضــو هیــات رئیســه مجلــس کــه خــود 
نیــز در جلســه غیــر علنــی روز ســه شــنبه حضــور داشــت، 
ــت  ــت درس ــن دو روای ــک از ای ــدام ی ــه ک ــن ک ــاره ای درب
اســت، اظهــار داشــت: روز ســه شــنبه در جلســه غیــر علنــی، 
اریجانــی در مــورد چنــد موضــوع منطقــه ای صحبــت کــرد 
و وضعیــت عــراق و یمــن و ســوریه را بــه اطــاع نماینــدگان 

رســاند.
همچنیــن تصمیــم ســران قــوا در خصــوص افزایــش قیمــت 
بنزیــن را بــه اطــاع نماینــدگان رســاندند و گفتنــد، ظــرف 
ــد  ــی کن ــرا م ــن را اج ــرح بنزی ــت ط ــده دول ــد روز آین چن
ــری در  ــای مص ــه آق ــی ک ــق گزارش ــد مطاب ــی گفتن و حت
روزهــای قبــل و بــر اســاس کارشناســی بخــش هــای 
مختلــف بــه مجلــس ارائــه کردنــد، چــه مقــدار یارانــه مخفــی 
در کشــور وجــود دارد کــه ناعادانــه توزیــع مــی شــود و در 

ــد. ــناریو را مطــرح کردن ــد س ــن چن ــورد بنزی ــت در م نهای
ایشــان حتــی گفتنــد طرحــی کــه دولــت اجــرا مــی کنــد، 
ــل  ــات قب ــری در جلس ــای مص ــنهاد آق ــان پیش ــر هم نظی
اســت. وی افــزود: در آن جلســه حتــی آقــای نعمتــی تذکــر 
دادنــد کــه ایــن طــرح بــه دلیــل اینکــه کارت ســوخت عــده 
زیــادی آمــاده نشــده، مشــکاتی ایجــاد مــی کنــد کــه آقــای 
ــر  ــه وزی ــکاات را ب ــن اش ــد ای ــان گفتن ــه ایش ــی ب اریجان
ــدی  ــذا تردی ــد. ل ــع کنن ــا آن را رف ــد ت ــل کنی کشــور منتق
نیســت کــه رئیــس مجلــس روز ســه شــنبه بــه نماینــدگان 
 اطــاع داده بــود کــه دولــت طــرح بنزیــن را عملــی

می کند.
ــدی  ــون هدفمن ــق قان ــت مطاب ــه دول ــت: البت ــی گف رحیم
یارانــه هــا، اجــازه اجــرای آن را داشــت و حتــی طبــق قانــون 
ــازه داده  ــت اج ــه دول ــاده ۳۹ مجــددا ب ــه ششــم در م برنام
شــده تــا پایــان ســال ۱۴۰۰ مــواد ۱ و ۲ و ۳ قانــون هدفمنــد 
ــت  ــه در اجــرا دول ــن ک ــد. ای ــا را اجــرا کن ــه ه ــردن یاران ک
ــه  ــت ک ــری اس ــوع دیگ ــه، موض ــا ن ــرد ی ــل ک ــت عم درس

جــای بحــث و بررســی دارد.
 آقــای محمدجــواد کولیونــد، دیگــر نماینــده مجلــس شــورای 
ــا تابنــاک در خصــوص ایــن  اســامی نیــز در گفــت و گــو ب
موضــوع اظهــار داشــت: سه شــنبه هفتــه ای کــه قــرار 
ــه  ــک جلس ــود، در ی ــرا ش ــرح اج ــن ط ــه ای ــود روز جمع ب
ــد  ــد می خواهن ــان نکردن ــه ای بی ــزده دقیق ــی ده، پان غیرعلن
ــه  ــنهادی ک ــان پیش ــد هم ــا گفتن ــد ام ــهمیه بندی کنن س
مجلــس اختیــار را بــه دولــت داده، دولــت می خواهــد طــرح 

ــد. خــود را اجــرا کن
وی در ادامــه افــزود: آقــای اریجانــی سه شــنبه جلســه 
ــت  ــه صحب ــار دقیق ــه چه ــد س ــد، در ح ــی کردن را غیرعلن
ــش  ــرای افزای ــت ب ــه دول ــه ب ــاری ک ــد اختی ــد و گفتن کردن
نــرخ بنزیــن داده شــده، دولــت طرحــی را آورده و طــرح هــم 

ــرار اســت اجــرا کنــد. ق
ایــن نماینــده مجلــس گفــت: همــه اعضــای شــورای عالــی 
ــزده  ــدود پان ــه ح ــه گانه ک ــوای س ــادی ق ــی اقتص هماهنگ
ــوان  ــه عن ــی ب ــاس حضرت ــای  الی ــه آق ــد از جمل ــن بودن ت
رئیــس کمیســیون اقتصــادی و آقــای  تاجگــردون بــه عنــوان 
رئیــس کمیســیون برنامــه و بودجــه در ایــن جلســه حاضــر 
بودنــد و بــا اکثریــت قاطــع بــه طــرح دولــت رای داده بودنــد؛ 
ــوده،  ــر نب ــه باخب ــس از قضی ــه مجل ــود ک ــن نب ــن، ای بنابرای
ولــی متاســفانه مشــروح مذاکــرات ســران ســه قــوه منتشــر 

ــاک ۹8/۰۹/۱۳ نمــی شــود./ تابن
ــک  ــده ای در ی ــت ع ــر اس ــایان ذک ــواد : ش  هفت
تخریــب  جهــت  در  و  اخاقــی  غیــر  حرکــت 
ــان و راور وی را  ــده کرم ــی نماین ــر پورابراهیم دکت
ــد و  ــی میکردن ــن معرف ــرخ بنزی ــش ن ــق افزای مواف
عنــوان کردنــد رئیــس ســابق کمیســیون اقتصــادی 
مجلــس در جلســه هماهنگــی اقتصــادی بــر گرانــی 
ــوان  ــد عن ــه بای ــت ک ــته اس ــه گذاش ــن صح بنزی
ــس  ــادی مجل ــیون اقتص ــس کمیس ــود اوا رئی ش
آقــای حضرتــی میباشــد و دومــا در جلســات 
ــاح  ــوص اص ــادی در خص ــیون اقتص ــم  کمیس  مه
یارانــه هــای انــرژی دولــت و مجلــس  در اســفندماه  
97  دکتــر پورابراهیمــی مخالفــت خــود را بــا  گرانــی 
ــد،  ــوده بودن ــام نم ــود اع ــرایط موج ــن در ش بنزی
ــر  ــره دکت ــد چه ــده ای میخواهن ــه ع ــال چگون ح
ــی  ــووال مهم ــد س ــب کنن ــی را تخری پورابراهیم

ــده ! ــواب مان ــی ج ــه ب ــت ک اس
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رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان :

اجرای طرح همیاری با بازرسین 
سازمان صنعت،معدن وتجارت 

استان کرمان
مهنــدس حســینی نژاد رییــس ســازمان صنعت،معــدن 

در  تجــارت   و 
نشســت هماهنگــی 
طــرح  دراجــرای 
بســیج  همیــاری 
بازرســین  بــا 
صمــت  ســازمان 
ــی  ــش و بازرس درپای
کرمــان  در  بــازار 
حضــور  بــا  کــه 
ی  مطهر ر ا د ســر
فرمانــده  جانشــین 
و  ثــارا...  ســپاه 

ــان  ــتان کرم ــارا... اس ــپاه ث ــان س ــدادی از فرمانده تع
پایــش  در  بســیج  تــوان  از  اســتفاده  راســتای  در 
ــان  ــا بی ــد ب ــزار ش ــا برگ ــازار و قیمت ه ــارت ب و نظ
ــی در اســتان  ــی در حــوزه صنعت ــات خوب ــه اتفاق اینک
ــا  ــت: ب ــار داش ــت اظه ــام اس ــال انج ــان در ح کرم
ــان و  ــواد در کرم ــمش ف ــن ش ــون ت ــد ده میلی تولی
ــمت  ــه س ــان ب ــتان، کرم ــره آن در اس ــل زنجی تکمی

مــی رود. پیــش  شــدن  صنعتــی 
ــازار  ــه ب ــا همیش ــه و تقاض ــه عرض ــان اینک ــا بی وی ب
ــش  ــر افزای ــوی دیگ ــت و از س ــرده اس ــت ک را مدیری
ــر مســتقیمی  ــن همیشــه تاثی قیمــت طــا، ارز و بنزی
قیمــت  افزایــش  گفــت:  اســت  بازارداشــته  بــر 
ــتقیم  ــر مس ــا تاثی ــد کااه ــت ۱۰ ص ــن در قیم بنزی
ــس  ــتقیمی ندارد.ریی ــر مس ــا تاثی ــد کااه و ۹۰ درص
ســازمان صنعــت، معــدن و تجــارت اســتان کرمــان بــا 
ــه وجــود 8۰ هــزار واحــد تولیــدی و صنفــی  اشــاره ب
در کرمــان گفــت: صنــوف مــا انســان های زحمتکشــی 
هســتند کــه همیشــه پــای نظــام بودنــد تصریــح 
کــرد: در میــان تنهــا ۵ درصــد افــراد ســودجویی 
وجــود دارنــد کــه بــه گرانی هــا در بــازار دامــن زده و 

از شــرایط ایجــاد شــده سوءاســتفاده می کننــد.  
ــا در  ــتیم ت ــن هس ــال ای ــه دنب ــه ب ــان اینک ــا بی وی ب
صنوفــی کــه افزایــش قیمــت بنزیــن تاثیــر مســتقیمی 
ــت  ــرای مدیری ــازار ب ــم ب ــه تنظی ــا دارد مصوب ــر آنه ب
ــون مجــوز  ــت: تاکن ــه شــود گف ــا گرفت قیمــت در آنه
افزایــش قیمــت بــرای هیــچ کاایــی داده نشــده 
ــه ضــرورت  ــا اشــاره ب اســت. مهنــدس حســینی نژاد ب
ــازار و  ــوان بســیج در پایــش و نظــارت ب اســتفاده از ت
قیمت هــا بیــان کــرد: بــرای مقابلــه بــا افــراد ســودجو 
در بــازار از ســپاه و بســیج اصنــاف درخواســت کمــک 
داریــم تــا بتوانیــم اعتمــادی را کــه زیرســاخت اصلــی 

ــم. ــش دهی ــه افزای نظــام اســت در جامع
وی بــا بیــان اینکــه نظــارت بــر بــازار را در ۱۱ 
ــر  ــارات ب ــزود: رصــد و نظ ــم اف ــال می کنی محــور دنب
ــرکت ها  ــا، ش ــردخانه ها و انباره ــزرگ، س ــگاه ب فروش
کشــتارگاه ها،  مایــع،  گاز  توزیــع  شــرکت  پخــش، 
توزیعــی، داروهــای دامــی،  تولیــدی و  واحدهــای 
بــازار، اماکــن پــر تــردد و بنکــداران را در برنامــه 

ــم.  داری
و  معــدن  صنعــت،  بازرگانــی  معــاون  خواجویــی 
ــه  ــاره ب ــا اش ــه ب ــن جلس ــز در ای ــان نی ــارت کرم تج
ــین  ــاف و بازرس ــیج اصن ــوان بس ــتفاده از ت ــزوم اس ل
واحدهــای  بــرای  مــا  بازرســان  گفــت:  افتخــاری 
ــم کســانی  صنفــی شــناخته شــده هســتند و نیازمندی
ــد. ــه کنن ــوف مراجع ــه صن ــناخته ب ــورت ناش ــه ص ب

وی بــا بیــان اینکــه حضــور بازرســان افتخــاری ســبب 
ــده  ــاد ش ــراس ایج ــان ه ــه در دل متخلف ــود ک می ش
ــاف  ــیج اصن ــزود: بس ــد  اف ــف نکنن ــی تخل ــه راحت ب
ــزارش  ــا گ ــه م ــازار را ب ــات ب ــرده و تخلف ــک ک کم
ــا ورود کــرده و  ــا قبــل تمــاس مــردم خــود م کنــد ت

ــم. ــگیری کنی پیش
معــاون بازرگانــی ســازمان صنعــت، معــدن و تجــارت 
کرمــان بــا اشــاره بــه اینکــه رصــد اطاعاتــی منجــر به 
ــوی کاا می شــود  ــکار و دپ ــه احت از بیــن رفتــن زمین
ــزی در حــدود ۹۰۰ تمــاس  ــه چی ــوان کــرد: روزان عن
مطالبه گــری  و  می شــود  گرفتــه  کرمــان   ۱۲۴ بــا 
ــر  ــتان ها کمت ــر اس ــه دیگ ــبت ب ــان نس ــردم کرم م

اســت.

از  یکــی  گفــت:  کرمــان  شــهردار 
چالــش هــای مراکــز اســتان هــا، 
نشــانی  آتــش  امکانــات  کمبــود 
اســت و در کرمــان نردبــان بــرای 
 ســاختمان هــای بلنــد نداریــم و اگــر 
شــبیه  بدهــد،  رخ  ســوزی  آتــش 

بــود.  خواهــد  پاســکو 
ســیدمهران عالــم زاده در همایــش 
شــهرداران، رؤســا و شــوراهای شــهر 
سراســر اســتان کرمــان اظهــار کــرد: 
ــا،  ــهرداری ه ــش ش ــن چال ــم تری مه

عــدم وحــدت اســت کــه در موضوعات 
ــود  ــزرگ وج ــت ب ــن آف ــف ای  مختل
دارد. وی خواســتار شــفاف ســازی 
امکانــات  و  منابــع  اختصــاص 
بــه  رایــگان  قیــر  حــوزه   در 
ــی  ــزود: یک ــد و اف ــا ش ــهرداری ه ش
ــا،  ــتان ه ــز اس ــای مراک ــش ه از چال
نشــانی  آتــش  امکانــات  کمبــود 
 اســت و در کرمــان نردبــان بــرای 
و  نداریــم  بلنــد  هــای  ســاختمان 
اگــر آتــش ســوزی رخ بدهــد، شــبیه 

ــود. ــد ب ــکو خواه پاس
صــدور  کــرد:  تصریــح  زاده  عالــم 
بخشــنامه هــای مختلــف و بعضــا 
ــی  ــش های ــر از چال ــر یکــی دیگ مغای
ــردر  ــا را س ــهرداری ه ــه ش ــت ک اس

ــد. ــی کن ــم م گ
ضــرورت  بــه  اشــاره  بــا   وی 
ــت  ــه پرداخ ــازی در زمین ــفاف س ش
مالیــات بــر ارزش افــزده به شــهرداری 
ــد ســامانه ای راه  ــرد: بای ــان ک ــا بی ه
ــدد  ــن ع ــم ای ــا بدانی ــدازی شــود ت ان
ــا  ــود و آی ــی ش ــت م ــه پرداخ چگون
حــق شــهرداری هــای کوچــک ادا 

ــود؟ ــی ش م
بــه  اشــاره  بــا  کرمــان  شــهردار 

 اینکــه کمتــر از یــک درصــد بودجــه 
دولــت  گفــت:  داریــم،   دولتــی 
ــذاری  ــعار واگ ــه ش ــم اینک ــی رغ عل
تصــدی گــری را مــی دهــد، امــا 
 در جاهایــی راضــی نمــی شــود و 
اختیــار  در  منابــع  خواهــد  مــی 

باشــد. خــودش 
وی بــا بیــان اینکــه انتظــار همراهــی 
مضاعــف تــری از دولــت داریــم، افزود: 
شــهرداری هــا در صــف اول خدمــت 
رســانی هســتند و در حــوزه هــای 
مختلــف کار مــی کننــد و دولــت اگــر 
ــف  ــن ســنگر اول را تضعی ــد ای بخواه
ــودش  ــه را خ ــترین ضرب ــد، بیش  کن

می خورد.

شهردار کرمان هشدار داد

در کرمان نردبان برای ساختمان های بلند نداریم

بــه گــزارش پایــگاه اطــاع رســانی اداره کل منابــع 
طبیعــی و آبخیــزداری اســتان کرمــان، مهــدی 
رجبــی زاده هــدر رفــت ســرمایه هــای مــادی یــک 
ــود  ــه نب ــی را نتیج ــای عمران ــش ه ــور در بخ کش

پیمانــکاران بــا ســواد و توانمنــد در سیســتم دانســت 
ایــن مشــاوران هســتندکه چگونگــی  افــزود:  و 
عملکــرد در هــر حــوزه را مشــخص مــی نماینــد و 
ــه  ــرای انجــام مطالعــات ب مشــکل اینجاســت کــه ب
ــن  ــه ای ــود، در حالیک ــی ش ــه نم ــی هزین ــدر کاف ق

ــت. ــت اس ــز اهمی ــیار حائ ــوع بس موض
ــتان  ــزداری اس ــی و آبخی ــع طبیع ــر کل مناب مدی
کرمــان بــا بیــان ایــن نکتــه کــه بســیاری از 
کامــل  و  درســت  گذشــته  در  مــا  مطالعــات 
نبــوده و مــکان یابــی هــا نیــز از دقــت کافــی 
برخــوردار نبــوده اســت و بنابرایــن مــا اکنــون 
ــتفاده  ــه اس ــور ب ــاای کار مجب ــم ب ــل حج ــه دلی ب
از تــوان فکــری همــکاران و مشــاوران بصــورت 

تــوام هســتیم، افــزود: عملکــرد اداره کل منابــع 
ــان  ــه اذع ــان ب ــتان کرم ــزداری اس ــی و آبخی طبیع
همــکاران در اداره بازرســی در مناقصــات بســیار 
خــوب بــوده و دقــت و مستندســازی در تمــام 
ــای  ــت و تقاض ــوده اس ــل ب ــی کام ــل اجرای مراح
مــا از همــکاران و مشــاوران، اتمــام کارهــا تــا 
پیمانــکاران  امیدواریــم  و  اســت  دیمــاه  پایــان 
ــام  ــه اتم ــادر ب ــاز، ق ــورد نی ــات م ــیج امکان ــا بس  ب

پروژه ها بطور همزمان باشند.
رجبــی زاده بــا تاکیــد بــر ایــن امــر کــه در 
همــه  بصــورت  کارهــا  بیولوژیکــی  طرحهــای 
جانبــه و در قالــب یــک بســته کامــل در نظــر 
نهالــکاری و  اهمیــت  بــر  گرفتــه شــده اســت 

 : افــزود  و  نمــود  تاکیــد  انجــام آن  تســریع در 
 از پیمانــکاران پــروژه هــای بیولوژیکــی تقاضــا 
مــی کنیــم هــر چــه زودتــر و پــس از اعــام اســامی 

برنــدگان مناقصــه کارهــا را آغــاز نماینــد.
ــزداری  ــاون آبخی ــجاعی مع ــین ش ــن حس همچنی
ــی  ــا قدردان ــی اداره کل ب ــت فن ــت معاون و سرپرس
ــام  ــل اتم ــه دلی ــاوران ب ــکاران و مش ــاش هم از ت
تقریبــی پــروزه هــا در چهــار حــوزه قادرآبــاد، نگین، 
ــه  راگــه و بنــد مملکــت، خواهــان توجــه بیشــتر  ب
ــوان افزایــی و مستندســازی شــد. نشســت  بحــث ت
ــش روی  ــکات پی ــرح مش ــا ط ــان ب ــور در پای مذک
ــل  ــای ح ــن راهکاره ــرا و تعیی ــکاران در اج پیمان

ــان رســید. ــه پای آنهــا ب

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمان :

طرحهای مقابله با گرد و غبار و پروژه های آبخیزداری از محل صندوق توسعه ملی

ــده  ــی نماین ــر ارتباطــات مردم ــی دفت ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــا  ــامی، محمدرض ــورای اس ــس ش ــان و راور در مجل ــردم کرم م
پورابراهیمــی روز جمعــه بعــد از حضــور در گلــزار شــهدای 
کرمــان و تجدیــد میثــاق بــا شــهدا بــه منظــور حضــوری 
ــردم  ــف م ــا مشــایعت اقشــار مختل ــروز ب ــذار ام ــاره و تاثیرگ دوب
همیشــه درصحنــه کرمــان بــا حضــور در فرمانــداری بــرای 

ــام  ــت ن ــان و راو ثب ــه  کرم ــوزه انتخابی ــم از ح ــس یازده مجل
کــرد. اقشــار مختلــف مــردم از جملــه همسرشــهید بادپــا، مــادر 
شــهید حجــت ااســام محمــد شــیخ شــعاعی از شــهدای گــردان 
غواص،خانــواده شــهیدان بختیــاری و عباســی، ایثارگــران، جمعــی 
از طــاب، جامعــه پزشــکی، اســاتید و دانشــگاهیان، فرهنگیــان، 
خبرنــگاران،  بازنشســتگان،  هنرمنــدان،  اقتصــادی،  فعــاان 

ــی  ــن همراه ــان ضم ــداری کرم ــوردر فرمان ــا حض ــجویان ب دانش
دکتــر پورابراهیمــی بــرای ثبــت نــام از ایشــان جهــت حضــور در 

ــد. ــت کردن ــام حمای ــم اع ــس یازده مجل

دکتر محمدرضا پورابراهیمی 
 برای حضور در انتخابات مجلس یازدهم از حوزه انتخابیه کرمان و راور ثبت نام کرد

       نماینده مطالبه گر و شجاع به میدان آمد

ــط کار  ــاون رواب ــدار مع ــان در دی ــتاندار کرم اس
ــتار  ــی خواس ــاه اجتماع ــاون، کار و رف وزارت تع
حــل مشــکات کارگری شــرکتهای خودروســازی 
بــم شــد و گفــت: بایــد بــرای تأمیــن منابــع مالــی 
مــورد نیــاز شــرکت هــای خودروســازی فعــال در 
ــم اقــدام عاجلــی صــورت گیــرد  ــژه ب منطقــه وی
واحدهــا  ایــن  بیــکاری کارگــران  چــرا کــه 
ــد  ــی خواه ــددی در پ ــی متع ــکات اجتماع مش

داشــت.
بــه گــزارش روابــط عمومــی اســتانداری کرمــان، 
ــاون  ــدار مع ــی در دی ــواد فدائ ــد ج ــر محم دکت
ــی  ــاه اجتماع ــاون، کار و رف ــط کار وزارت تع رواب
ــای  ــه ه ــی از دغدغ ــتغال یک ــاد اش ــزود: ایج اف
جــدی دولــت در کشــور و اســتان کرمــان اســت 
ولــی متأســفانه از ابتــدای امســال تاکنــون هیــچ 
میزانــی از منابــع بانکــی بــرای ایجــاد اشــتغال در 

اســتان اســتفاده نشــده اســت.
وی بــا اشــاره بــه پتانســیل هــای معدنــی موجــود 
در اســتان تصریــح کــرد: وزارت کار بایــد زمینــه 
را بــرای افزایــش ایمنــی محیــط هــای کارگــری 
ــال  ــادن ذغ ــازی مع ــز و نوس ــن تجهی و همچنی

ــد. ســنگ در اســتان فراهــم کن
ــه ایــن گــزارش، معــاون روابــط کار وزارت  بنــا ب
تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی نیــز در ایــن دیــدار 

بــا اشــاره بــه پتانســیل هــای اســتان کرمــان در 
ــت:  ــور گف ــنگ در کش ــال س ــادن ذغ ــوزه مع ح
ــه ســمت مکانیــزه کــردن معــادن ذغــال  ــد ب بای
ــرا  ــم چ ــت کنی ــان حرک ــتان کرم ــنگ در اس س
ــی  ــم بازده ــی توانی ــنتی نم ــیوه س ــه ش ــه ب ک

ــم. ــد کنی ــادی تولی زی
ــه در وزارت کار  ــان اینک ــا بی ــاکرمی ب ــم ش حات
هســتیم  الکترونیــک  دولــت  ایجــاد  بدنبــال 
ــع  ــامانه جام ــرای س ــال اج ــرد: در ح ــح ک تصری
ــامانه  ــن س ــتیم و ای ــور هس ــط کار در کش رواب
ــرا  ــل اج ــران و اردبی ــتان ته ــون در دو اس تاکن
شــده اســت و ۴8 خدمــت را بــه متقاضیــان 

ــامانه،  ــن س ــرای ای ــا اج ــه ب ــد ک ــی کن ــه م ارائ
ــر در ادارات  ــا و کارگ ــور کارفرم ــه حض ــازی ب نی

کار نیســت.
ــامانه  ــدازی س ــت راه ان ــه اهمی ــاره ب ــا اش وی ب
از  کرمــان  اســتان  در  کار  روابــط  جامــع 
اســتاندار کرمــان درخواســت کــرد: در وهلــه 
اول مســئولین اســتان زمینــه اطــاع رســانی 
ــه عمــوم جامعــه و بویــژه  ــاره ایــن ســامانه ب درب
جامعــه کارگــری را فراهــم کننــد و در وهلــه دوم 
ــرای  ــزاری ازم ب ــرم اف ــاختی و ن ــات زیرس امکان

ــود. ــن ش ــامانه تأمی ــن س ــرای ای اج
شــاکرمی گفــت: ســرورهای این ســامانه در وزارت 

کار قــرار دارد و بــا راه انــدازی ایــن ســامانه قــادر 
بــه پیگیــری مســائل کارگــران در هــر نقطــه ای 
از کشــور هســتیم و از طــرف دیگــر مشــکل 
وجــود قراردادهــای ســفید امضــای کارگــری نیــز 
ــن  ــرای همیشــه از بی ــن ســامانه ب ــا اجــرای ای  ب

می رود.
معــاون روابــط کار وزارت تعــاون، کار و رفــاه 
اجتماعــی بــا اشــاره بــه راه انــدازی مرکــز 
تحقیقــات و تعلیمــات حفاظــت فنــی وزارت کار 
ــتان کار  ــت: در اس ــور گف ــتان کش ــت اس در هش
ــده  ــم ش ــز فراه ــن مرک ــدازی ای ــات راه ان مقدم
ــت  ــرای فعالی ــه ب ــص بودج ــا تخصی ــت و ب اس
ایــن مرکــز، ظرفیــت بســیار خوبــی بــرای انجــام 
ــود. ــی ش ــاد م ــادن ایج ــون مع ــات پیرام تحقیق

بنابــر ایــن گــزارش، دکتــر پورابراهیمــی نماینــده 
مــردم کرمــان و راور در مجلــس شــورای اســامی 
نیــز در ایــن دیــدار بــا اشــاره بــه وجــود حــدود 
ــال ســنگ  ــادن ذغ ــال در مع ــر فع ــزار کارگ 8 ه
ــادن  ــن مع ــکات ای ــل مش ــتار ح ــتان، خواس اس
ــا  ــان ب ــن اصفه ــرکت ذوب آه ــت: ش ــد و گف ش
ــاد  ــث ایج ــذاری باع ــت گ ــد و قیم انحصــار خری
مشــکات متعــددی بــرای معــادن ذغــال ســنگ 
ــز  ــت نی ــن وضعی ــری از ای شــده اســت و جلوگی

ــدی وزارت کار دارد. ــری ج ــه پیگی ــاز ب نی

در دیدار با مسئوان وزارت کار:
درخواست استاندار کرمان برای حل مشکات کارگری شرکت های خودروسازی بم

ــع  ــرکت توزی ــترکین ش ــات مش ــر خدم ــارت ب ــر نظ مدیردفت
ــه  ــزه ب ــداي جای ــان،  از اه ــتان کرم ــمال اس ــرق ش ــروي ب نی
ــه صــورت  ــود را ب ــوض خ ــه قب ــابي ک مشــترکان خــوش حس

ــر داد. ــد خب ــي کنن ــت م ــوري پرداخ غیرحض
بــه گــزارش روابــط عمومــي، جشــنواره خــوش حســابي 
ــور  ــه منظ ــان ب ــتان کرم ــمال اس ــرق ش ــع ب ــترکین توزی مش

ــا هــدف معرفــي خدمــات پرداخــت غیرحضــوري در یــک طــرح  تشــویق مشــترکین و ب
ــرق خــود را در  ــن بدهــي مصــرف ب ــه آخری ــه مشــترکین خــوش حســاب ک ــکاري ب ابت

ــد.  ــد ش ــدا خواه ــزي اه ــه جوای ــد قرع ــه قی ــد ب ــت نماین ــرر پرداخ ــت مق مهل
ــر از مشــترکین  ــه تعــداد ۴۰ نف ــن جشــنواره  ب ــي در ای ــژاد غامعل ــه نســرین ن ــه گفت ب
خــوش حســاب کــه تــا تاریــخ ۱۵آذرمــاه آخریــن مبلــغ بدهــکاري بــرق مصرفــي خــود 
را پرداخــت نماینــد بــه قیــد قرعــه کارت هدیــه بــه مبلــغ ۵میلیــون ریــال اهــداء خواهــد 

شــد.  مدیردفتــر نظــارت برخدمــات مشــترکین بابیــان اینکــه طــرح 
ملــي حــذف قبــوض کاغــذي در شــمال اســتان کرمــان از اول 
ــش از ۵۹۰  ــرح بی ــن ط ــت: در ای ــت، گف ــده اس ــرا گردی ــاه اج تیرم
هــزار شــماره تلفــن همــراه مشــترکین در ســامانه ثبــت شــده اســت. 
وي  افــزود: تــا کنــون بیــش از یــک میلیــون پیامــک اطــاع رســاني 

ــده اســت.  ــرق ارســال گردی حــذف قبــوض کاغــذي ب
وي یــادآور شــد: مشــترکین بــراي پرداخــت قبــوض بــرق مصرفــي خــود مــي تواننــد از 
طریــق اپلیکیشــن هــاي موجــود در بــازار )همــراه بــرق ملــي، خدمــات مشــترکین بــرق، 
آپ، تــاپ، روبیــکا، ســکه، قبضینــو، ســاپا( اقــدام نماینــد.  گفتنــي اســت، قرعــه کشــي 
ــاه   ــخ ۲۰ آذرم ــرق( در تاری ــوض ب جشــنواره خــوش حســاب )پرداخــت غیرحضــوري قب

ســال ۹8  انجــام مــي شــود.

مشتركان خوش حساب توزيع برق شمال جايزه ميگيرند
جشنواره مشتركين خوش حساب توزيع برق شمال استان كرمان 

80 میلیارد ریال صرفه جویی سالیانه
 با حذف قبوض کاغذی آب بها 

در شرکت آب و فاضاب استان کرمان
آب  کاغـذی  قبـوض  حـذف  بـا 
در  ریـال  میلیـارد   8۰ سـالیانه   بهـاء، 
اسـتان  آبفـا  شـرکت  هـای   هزینـه 

صرفه جویی می شود.
خبرنـگار آبفـا کرمـان- احمـد سـنجری 
شـرکت  درآمـد  و  مشـترکین  معـاون 
بـا  کرمـان  اسـتان  فاضـاب  و  آب 
شـرکت  گفـت:  خبـر  ایـن  اعـام 
اجتماعـی خـود  اسـتان کرمـان در راسـتای رسـالت  آب و فاضـاب 
از   ، اربـاب رجـوع  بـه محیـط زیسـت و همچنیـن تکریـم  و کمـک 
بهمـن مـاه سـال گذشـته اقـدام بـه حـذف قبـوض کاغـذی آب بهـا 
نمـود و امـکان قرائـت آنایـن، محاسـبه میـزان آب مصرفـی و امـکان 
 پرداخـت آنایـن آب بهـا بـا اسـتفاده از کارتهـای بانکـی اشـخاص را با 

راه اندازی دستگاههای الکترونیکی قرائت کنتور فراهم نمود. 
وی افـزود: بـا اسـتفاده از ایـن دسـتگاه هـا امـکان پرداخـت آب بهـا در 
محـل و بـه صـورت بـر خـط فراهـم اسـت و هزینه هـای ایـاب و ذهاب 
افـراد جهـت پرداخـت قبـوض و اسـتفاده از دسـتگاه هـای خودپـرداز و 
همچنیـن خطـرات احتمالـی مرتبـط بـه فعالیـت مـورد نظر به شـدت 

کاهـش یافتـه و خدمـت بـه مشـترکین درب منـزل ارائـه مـی گردد. 
معـاون مشـترکین و درآمـد شـرکت آبفا اسـتان کرمـان بیان داشـت: با 
اسـتفاده از ایـن دسـتاورد جدیـد، بیـش از ۴ میلیـون قبـض آب بها که 
بـه صـورت سـالیانه صـادر مـی شـد، حـذف گردید و بـا توجه بـه اینکه 
صـدور هـر قبـض آب بهـا قریب بـه ۲۰۰۰۰ ریـال هزینه در بر داشـت، 
بـا ایـن اقدام سـالیانه بیـش از 8۰ میلیـارد ریال در هزینه های شـرکت 
صرفـه جویـی مـی شـود و علیرغـم ایـن کار ارزشـمند ، حـذف صورت 
حسـابهای کوچکـی کـه از دسـتگاه قرائت کنتور اسـتخراج می شـد نیز 
در دسـتور کار شـرکت آب و فاضـاب اسـتان کرمـان قـرار گرفتـه کـه 

عملیـات اجرایـی آن از آذر مـاه آغاز شـده اسـت.
سـنجری در ادامه گفت: در این راسـتا صورت حسـاب آب بهای مصرفی 
از طریـق پیامـک بـه شـماره تلفـن های مشـترکین ارسـال می شـود و 
ازم اسـت مشـترکین محتـرم جهـت ثبـت شـماره تلفـن همـراه خود 
بـه دفاتـر پیشـخوان مراجعـه کننـد و یـا  به ماموریـن قرائـت کنتور که 
درمحـل حضـور مـی یابند اعـام نمایند یـا از طریق کد دسـتوری فعال 

سـازی صـورت حسـاب پیامکی بـا کد دسـتوری #رمـز رایانه* شـماره 
اشـتراک *۲۱* بـه صـورت خودکار شـماره تلفـن خود را ثبـت نمایند. 
آدرس  بـه  مشـترکین  خدمـات  حـوزه  سـایت  همچنیـن  افـزود:  وی 
راهنمـای  و  انشـعاب  اخـذ  و  خدمـات  هرگونـه  جهـت   abfacs.ir
موضوعـات آب و فاضـاب به صورت ۲۴ سـاعته در دسـترس متقاضیان 
و مشـترکین محتـرم مـی باشـد و ازمه ورود به سـایت مذکور، داشـتن 
شـماره اشـتراک کـه روی قبـوض آب بهـا مربـوط بـه هـر اشـتراک در 
بـاای قبـض قابـل مشـاهده اسـت و بـا واردکـردن شـماره اشـتراک و 
رمـز رایانـه خدماتـی همچـون صـورت حسـاب دوره ای، میـزان مصرف 
 بدهـی آب مصرفـی، حـق انشـعاب و ... قابل رویـت و بهره بـرداری ازم 
مـی باشـد. معـاون مشـترکین و درآمـد شـرکت آبفا اسـتان کرمـان در 
پایـان گفـت: مـردم شـریف اسـتان کرمـان در راسـتای اخـذ خدمـات 
مـورد نیـاز خـود ازم اسـت کدملـی )مالک ملک(، شـماره تلفـن مالک 
و مسـتاجر و در سـاختمانهای آپارتمانی دارای مدیر سـاختمان، شـماره 
تلفـن همـراه مدیـر سـاختمان را از طرق زیـر  به شـرکت آب و فاضاب 

اسـتان کرمـان اعـام نمایند.
 ۱-فعـال سـازی صورتحسـاب پیامکـی بـا کـد دسـتوری #رمـز رایانـه

 * شماره اشتراک*۲۱*
۲-ارسـال شـماره مصرفـی و نمایـش قبـض آب بـا کد دسـتوری #عدد 

مشـکی روی کنتور*رمز رایانه*شـماره اشـتراک *۱۱*

کسب عناوین برتر
 توسط ورزشکاران کرمانی در 

نخستین دوره مسابقات قهرمانی 
کشور تری اتلون

ــون منقطــع  ــی کشــور تری اتل نخســتین دوره مســابقات قهرمان
کــراس بانــوان بــه میزبانــی تهــران برگــزار شــد.

ــرای نخســتین  ــوان ب ــون بان ــی کشــور تری اتل مســابقات قهرمان
ــراس در ســه  ــون منقطــع ک ــب تری اتل ــار در کشــور و در قال ب
ــه صــورت  ــج رده ســنی ب ــه و دو در پن ــنا و دوچرخ بخــش ش
ــور در  ــتان کش ــکارانی از ۱۰ اس ــور ورزش ــا حض ــع و ب منقط
ــد. در  ــزار ش ــران برگ ــی ته ــت و تخت ــی بعث ــه ورزش مجموع
ــگاه  ــی در جای ــا گیان ــان آناهیت بخــش انفــرادی در رده نوجوان
نخســت قــرار گرفــت و آیــار شهســواری پــس از ورزشــکاری از 

ــه دســت آورد.   ــام ســوم را ب اســتان تهــران، مق
در قســمت نتایــج تیمــی نیــز تیــم کرمــان در رده ســنی 
نونهــاان مقــام دوم، نوجوانــان مقــام اول و جوانــان مقــام ســوم 

ــت آورد. ــه دس را ب

اخبار شرکت آب و فاضاب استان کرمان 



سال هفتم ـ شماره 286 ـ شنبه 16 آذر 1398   ـ 10ربیع الثانی 1441 ـ  7 دسامبر  2019

                                              انقاب فرهنگی
در جهان انقاب فرهنگی                                برترین )انقاب آدم ساز(

گر که فرهنگ پاک و سالم شد                       ز تعالی بشر کند پرواز
شاخه ها ی درخت این فرهنگ                       می دهد میوه ی حاوت را

هرچه فرهنگ ها خدایی تر                             به بشر می دهد سعادت را
  www.Haftvadnews. ir غامحسین رضایی - نقاش

این شماره از هفتواد تقدم می شود به شهید 
» محمد نگارستانی «

ــد  ــهید »محم ــه ش ــت نام در وصی
ــده اســت: سســتی  ــتاني« آم نگارس
و تنبلــی ضربــه ای بــس ســهمگین 
ــا  ــه انقــاب وارد آورده چــرا کــه ب ب
ــگاری جامعــه  کــم کاری و ســهل ان
ــی  ــه ســوی ترق ــه ب ــه جــای اینک ب
ــه عقــب  ــد، ب و پیشــرفت ســوق یاب

ــد. ــی کن گشــت وادار م
شــهید »محمــد نگارســتاني« یکــم 
شهرســتان  در   ،1343 خــرداد 

ــد.  ــد ش ــان متول کرم
وی تــا ســوم متوســطه درس خوانــد. بــه عضویت ســپاه پاســداران 
انقــاب اســامی درآمــد و بــه عنــوان پاســدار در جبهــه حضــور 
ــت  ــر اصاب ــتان براث ــم آذر 1360، در بس ــرانجام در نه ــت. س یاف

ترکــش بــه شــهادت رســید.

یادی از یک شهید

دم گرم )خورشید(
ما به )خورشید( اقتدا کردیم       

   خانه شد گرم و روشن و آزاد
)شب( فراری شد از )طلوع هور(      

  در دل )خانه ی فنا( افتاد
پیر میخانه با دم گرمش        

    نفس تازه بر جوان آورد
راهکار )حکومت دینی(       

     اندر آیینه بر جهان آورد
طبق فتوای آن امام کبیر        

    طرح )خودباوری( مصوب شد
آستین )غیور( باا رفت      

      تب سازندگی مرتب شد
دست صنعتگران به کار افتاد     

     پای آنها به جاده ی )تولید(
شد زبان )ُمَرّوج دین( باز         

 دیده تفسیر شریعت و توحید
انقاب چشمهای ما را شست         

 تا ببینیم صاح فردا را
هم به دنیای خود دهیم رونق      

    هم کنیم بیمه بیت عقبی را
قطع وابستگی به بیگانه        

    شد نخستین قدم که برداشتیم
عما ما )درخت دانش( را     

     در )گلستان خودکفا( کاشتیم
نردبام علوم زیر پا         

   پله ها را اسیر خود کردیم
به فضا رفته ایم و مفتخریم         

 دانش خویش را بپروردیم
هنر خفته در وجود ما          

  همچو غنچه که وا شود، وا شد
شد شکفته )جوان دانشمند(         

 فکر بوسیدن )ثریا( شد!
یاعلی)ع( گفت و دست بر زانو      

    کرده باور توان بازویش
)هسته ای( رام شد به دست وی       

   )صادرات( وزنه ی ترازویش
بر حفاظت ز دین و از ناموس    

      تقویت کرده بُرد تسلیحات
دشمنان را ز خاک خود رانده      

    دشمن از این مدافعین شد مات
یک وجب کم نشد ز خاک ما     

     گرچه بر خاک و خون بغلطیدیم
ما جوانمرد بوده ایم در جنگ     

     گرچه نامردی و دغل دیدیم
سیم خاردار به ما نمی دادند       

   دست ما بسته بود و بی یاور
ولی بودیم با تمام وجود        

    )امتی واحد( و )خداباور(
که خدا هم عنایتش دائم          

  شامل حال جبهه ی حق بود
بوده امدادهای غیب از حق         

 هرکجا که ساح ما لق بود
رد شدیم ما ز پیچ تاریخی        

  جنگ را فاتحانه طی کردیم
پس از آن با تاش بی وقفه        

  اقتدار دفاعی آوردیم
شد گلستان پر از جوانه ی علم        

  ز دم پیر و باغبان کبیر
کشور ایستاده روی پای خود         

 امنیت شد به دست ما تفسیر
آی )نقاش( امام راحل گفت          

)پیرو صادق وایت( باش
کز عمل کردن به فتوایش          

هم به دین می رسی و هم به معاش

غامحسین رضایی - نقاش

カもヮ執枢唱 桧済処 رزمایــش ارتقــاء امنیــت جنــوب اســتان کرمــان بــا محوریــت فرماندهــی
بــه  و  داد  پایــان  خــود  کار  بــه  کرمــان  اســتان  انتظامــی   نیــروی 
موفقیــت هــای خوبــی در زمینــه ارتقــاء امنیــت و کشــف و ضبــط مواد 

ــت و خرســندی  ــدا کــرد کــه موجــب رضای ــه و قاچــاق دســت پی ممنوع
مــردم خونگــرم شهرســتانهای جنوبــی اســتان کرمــان گردیــد.  

اّمــا نکتــه قابــل توجــه ایــن طــرح خدمــات مــردم یــاری پلیــس بــود که در 
ایــن اوضــاع اقتصــادی نــه چنــدان مناســب، دســتان پُر مهــر متولیــان نظم 
و امنیــت بــه ســمت مــردم نجیــب و عزیــز جنــوب اســتان بــود که بــا اهداء 
اقــام اساســی معیشــتی باعــث شــدند کــه مــردم، پلیــس را یــک بــار دیگر 
از نــگاه ســخاوت و مهربانــی و نــوع دوســتی بنگرنــد و ایــن حرکــت بســیار 

موثــر ، هــم افزایــی مــردم و پلیــس را تقویــت کــرد و یــک بــار دیگــر 
نشــان داد کــه پلیــس کرمــان در کنــار وظایــف ذاتــی خــود در روزهــای 

ــد  ــی مان ــردم م ــار م ــتکبار در کن ــه ی  اس ــای ظالمان ــم ه ــخت تحری  س
و یاری گر آنهاست. 

انشاا... خداوند از تمامی خدمتگذاران نظام اسامی قبول فرمائید . 

پلیس کرمان و دستان سخاوتمند

ــف  ــان  کش ــتان  کرم ــی اس ــده انتظام فرمان
ــش از 3۹۵  ــف بی ــی و کش ــواد افیون ــن م 3 ت
هــزار لیتــر ســوخت قاچــاق را از جملــه مــوارد 
ــمرد و  ــار« برش ــش ذوالفق ــاخص در »رزمای ش
ــوب اســتان  ــاء امنیــت جن گفــت: اساســا ارتق
ــرد  ــهروندان، رویک ــدی ش ــش رضایتمن و افزای

ــود.  ــش ب ــن رزمای ــی پلیــس در ای اصل
ــردار  ــس، س ــری پلی ــگاه خب ــزارش پای ــه گ ب
اختتامیــه  آییــن  در  ناظــری«  »عبدالرضــا 
ــه  ــوب اســتان ک ــت جن ــاء امنی ــش ارتق رزمای
در ســتاد انتظامــی جیرفــت برگــزار شــد 
ــدی  ــع بن ــس از جم ــش پ ــن رزمای ــت: ای گف
ــتیبانی  ــزی و پش ــا برنامه ری ــدد ب ــداف متع اه
مســئوان  خــوب  همــکاری  و  اطاعاتــی 
ــارت  ــت زی ــا قرائ ــدت 3 روز ب ــه م ــی ب قضائ
ــه  ــه مرحل ــول ا...« ب ــا رس ــا رمز»ی ــورا و ب عاش

ــد. ــرا در آم اج

در  ذوالفقــار«  »رزمایــش  در  افــزود:  وی 
ــا  ــده و ب ــام ش ــی انج ــات اطاعات ــایه اقدام س
ــر عوامــل  ــه و خســتگی ناپذی ــی وقف ــاش ب ت
فرماندهــی انتظامــی اســتان، دســتاوردهای 
شــاخصی همچــون کشــف 3 تــن و171کیلــو 
انــواع موادمخــدر، تعــداد قابــل توجهــی انــواع 
ــر  ــزار لیت ــکاری، 3۹۵ ه ــی و ش ــاح جنگ س
ســوخت قاچــاق و ۲4 هــزار و ۹00 لیتــر 

ــورد. ــم خ ــی رق ــروبات الکل مش
انــواع  68۵فقــره  کشــف  ناظــری  ســردار 
ســرقت، دســتگیری 67 عامــل تیرانــدازی، 
ــاک ســازی ۲7۲  ــه طــور کل پ 48 ســارق و ب
ــه شــهری را از  ــتایی و 460 منطق نقطــه روس
ــش و  ــن رزمای ــم ای ــتاوردهای مه ــر دس دیگ
ــی و  ــت اجتماع ــاء امنی ــر در ارتق ــیار موث بس

ــمرد. ــهروندان برش ــش ش ــش آرام افزای
ــن  ــان همچنی ــتان کرم ــی اس ــده انتظام فرمان

بیــان داشــت: در کنــار اجــراي ایــن رزمایــش 
ــز  ــاری نی ــردم ی ــات م ــه خدم ــه ارائ در زمین
مقادیــر قابــل توجهــي اقــام غذایــی از جملــه 
۵0 تــن آرد، 10 تــن برنــج ، چنــد صــد 
ــن  ــز بی ــر نی ــام دیگ ــی اق ــو و برخ ــه پت  تخت
ــن  ــدوده ای ــت مح ــم بضاع ــاي ک ــواده ه خان
ــراد،  ــا دارد از اف ــه ج ــد ک ــع ش ــق توزی مناط
ــل  ــای دخی ــا و نهاده ــازمان ه ــخاص، س اش
ــژه ای  ــی وی ــندانه قدردان ــن کار خداپس در ای

ــیم. ــته باش داش
ســردار ناظــری بــا اشــاره بــه اینکــه تخلفاتــی 
ــا  ــاق ب ــل ســوخت و کاای قاچ همچــون حم
خودروهــای ســواری و کامیون و ســوء اســتفاده 
از مــدارک جعلــی از چشــمان تیزبیــن پلیــس 
ــس  ــرد: پلی ــح ک ــد، تصری ــی مان ــی نم مخف
ــش از 11  ــک، بی ــوزه ترافی ــز در ح ــور نی راه
ــزار و  ــک ه ــف ی ــون و توقی ــال قان ــزار اِعم ه

ــف را در  ــیکلت متخل ــودرو و موتورس 300 خ
کارنامــه خــود بــه ثبــت رســاند که ازم اســت 
یــادآور شــویم کاهــش حداکثــری ســوانح 
و حــوادث رانندگــی یکــی از دغدغه هــای 

ــس اســت. ــروز پلی ام
شــد:  یــادآور  اســتان  انتظامــی  فرمانــده 
اختتامیــه ایــن رزمایــش نیــز بــا حضــور 
اعضــای  ناجــا،  شــهداي  مکــرم  خانــواده 
ــاي  ــتان ه ــتان و شهرس ــن اس ــوراي تامی ش
ــي، ائمــه جمعــه، جمعــی از مســئوان،  جنوب
انتظامــی  مســئوان  و  کارکنــان  تمامــی 
شــرکت کننــده رزمایــش در جیرفــت برگــزار 
و از ایــن عزیــزان تجلیــل شــد کــه امیدواریــم 
نیــت هــای خیــر و عملکــرد مطلــوب پلیــس 
کــه ماحصــل یــک کار جهــادی و شــبانه روزی 
بــود در ســبد نظــم و امنیــت پایــدار جنــوب و 

ــرد. ــرار بگی ــتان ق ــا کل اس اساس

طرح مردم یاری پلیس کرمان در رزمایش ذوالفقار جنوب استان 

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

غیرتجاری کرمان )682967(

آگهــی تغییــرات خدمــات حفاظتــی و مراقبتــی 
کرمــان صیانــت بهــرام موسســه غیــر تجــاری بــه شــماره ثبــت 131۲ 
ــع  ــه مجم ــتناد صورتجلس ــه اس ــی 106301۹0164 ب ــه مل و شناس
عمومــی فــوق العــاده مــورخ 13۹8/07/13 منضــم بــه نامــه شــماره 
ــتان  ــی اس ــی انتظام ــورخ ۹8/7/14 فرمانده ۲۹4۵/6/7/3/1۲/18 م
کرمــان -پلیــس پیشــگیری الف-مــدت موسســه از تاریــخ ۹8/7/13 

بــه مــدت دو ســال تمدیــد گردیــد. 
بموجــب ســند صلــح بــه شــماره 36734 مــورخ ۹8/7/11 تنظیمــی 
دفترخانــه اســناد رســمی77 کرمــان: آقــای مصیــب خواجــه حســنی 
ــال  ــغ 100000 ری ــده مبل ــی ۵83۹8۲8637 دارن ــماره مل ــه ش ب
سهم الشــرکه کلیــه ســهم الشــرکه خــود را به آقــای محمــود محمدی 
ســاردو بــه شــماره ملــی303103۹74۲ واگــذار و از مؤسســه خارج و 
دیگــر دارای هیچگونــه حــق و ســمتی در مؤسســه نمی باشــد. آقــای 
ــده  ــی ۵83۹61۵013 دارن ــماره مل ــه ش ــری ب ــهابی راب ــی ش تاجعل
ــود را  ــرکه خ ــهم الش ــه س ــرکه کلی ــال سهم الش ــغ 100000 ری مبل

بــه آقــای مختــار ابراهیمــی بــه شــماره ملــی 317۹6۲0730واگــذار 
ــمتی در  ــق و س ــه ح ــر دارای هیچگون ــارج و دیگ ــه خ و از مؤسس
مؤسســه نمی باشــد. خانــم تــوران خواجــه حســنی رابــری بــه شــماره 
ــه  ــرکه کلی ــال سهم الش ــده 100000 ری ــی ۵83۹8436۹۵ دارن  مل
ــه شــماره ملــی  ــه آقــای محمــد ریاحــی ب ســهم الشــرکه خــود را ب
606۹81۹446 واگــذار و از مؤسســه خــارج و دیگــر دارای هیچگونــه 
ــزان  ــرکاء و می ــامی ش ــد. اس ــه نمی باش ــمتی در مؤسس ــق و س ح

ــل میباشــد:  ــال بشــرح ذی ســهم الشــرکه شــرکا پــس از انتق
 ۵83۹601۹34 ملــی  شــماره  بــه  بهرامیــان  صمدالــه  آقــای 
ــاج  ــهین ت ــم ش ــرکه خان ــهم الش ــال س ــغ 480000 ری دارای مبل
الدینــی بــه شــماره ملــی ۵83۹616۲۹1 دارای مبلــغ ۲۲0000 
ــماره  ــه ش ــاردو ب ــدی س ــود محم ــای محم ــرکه آق ــهم الش ــال س ری
ــرکه  ــهم الش ــال س ــغ 100000 ری ــی303103۹74۲ دارای مبل مل
آقــای محمــد ریاحــی بــه شــماره ملــی 606۹81۹446 دارای مبلــغ 
ــه شــماره  100000 ریــال ســهم الشــرک آقــای مختــار ابراهیمــی ب
ــرکه  ــهم الش ــال س ــغ 100000 ری ــی 317۹6۲0730 دارای مبل مل
ــان اداره ثبــت شــرکت  اداره کل ثبــت اســناد و امــاک اســتان کرم

ــان )68۲۹67( ــاری کرم ــات غیرتج ــا و موسس ه

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

شهداد )680304(
آگهــی تغییــرات شــرکت روســتایی گلبــاف شــرکت تعاونــی بــه شــماره ثبــت ۲ و شناســه ملــی 
10860۵01۲80 بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی عادی ســالیانه مــورخ 13۹8/06/13 
منضــم بــه نامــه شــماره ۲0۵/۲0/34۲/1۹377۹-۹8/7/۲3 اداره تعــاون روســتایی شهرســتان 
کرمــان:  - ترازنامــه و حســاب ســود و زیــان ســال مالــی 13۹7 مــورد تصویــب قــرار گرفــت. 
ــد  ــه ک ــدی ب ــم اس ــای قاس ــی 318۹۹8۲44۹ و آق ــد مل ــه ک ــا ب ــی نی ــا نعمت ــای رض - آق
ــه کــد ملــی 318۹80۵۲0۲ بســمت اعضــای  ــای علــی ایزدپنــاه ب ملــی 318۹78۲36۹ و آق
اصلــی هیــات مدیــره بــرای مــدت ســه ســال و آقــای غامعبــاس ابراهیمــی نســکی بــه کــد 
ملــی 318۹۹4۲668 و آقــای رمضــان نقیبــی جوشــانی بــه کــد ملــی 318۹۹1۲۵۲1 بســمت 
اعضــای علــی البــدل هیــات مدیــره بــرای مــدت ســه ســال انتخــاب گردیدنــد. - آقایــان آقــای 
رضــا کاشــی بــه کــد ملــی 318۹837۲۵۲ بســمت بــازرس اصلــی و آقــای قاســم حجــازی بــه 
کــد ملــی 318۹۹386۹۵ بســمت بــازرس علــی البــدل انتخــاب گردیــده انــد. اداره کل ثبــت 
ــا و موسســات غیرتجــاری شــهداد  ــت شــرکت ه ــان مرجــع ثب ــاک اســتان کرم اســناد و ام

)680304(

ظالم ترین موجود
 آدم در قدیــم اشــرف مخلوقــات و بــه هــم نوعــان خدمــت 
مــی کــرد و بــا ظهــور تمــدن بشــر چهــره خــود را عــوض کــرد 
ــر حــرف  ــد اگ ــل ش ــز و قات ــده ای خــون ری ــر درن ــر از ه و بدت
مــن را قبــول نداریــد اخبــار را گــوش کنیــد آنهــا کــه هــر روز 
ــر بدســت  ــای دیگ ــا و جاه ــر ســاعت در افغانســتان و آفریق و ه

هــم نوعــان خــود ُگشــته مــی شــوند اغلــب بــی گنــاه هســتند 
 کــه بشــر متمــدن بــه آنهــا رحــم نمــی کنــد و مــی ُکشــد بنــده 
ــم و بشــر متمــدن را نظــاره  ــی بینی ــون م ــه تلویزی شــب هــا ک
ــل  ــات قات ــن زمــان جــای اشــرف مخلوق ــه بشــر ای مــی کنــم ب
هــم نوعــان مــی گویــم انشــاا... کــه مــا بــا دیــدن تلویزیــون ظلــم 

نکنیــم و جــای ظلــم بــه هــم نوعــان محبــت کنیــم .

» حمزه فریفته «

الف نشانی از آب و آبادانی 
و ب نشانه ای از برق و بردباری، برای ساختن ایران شایسته ایرانیان عزیز .

# الف_ب_ایــران  پویــش تاشــی اســت بــرای ســازندگی و آبادانــی کشــور بــا محوریــت امیــد آفرینی 
ــای  ــن روزه ــی در ســخت تری ــرایطی حت ــر ش ــف کشــور در ه ــاط مختل ــت از نق ــع محرومی و رف

تحریــم و مخاصمــه هــای خارجــی .
آب و بــرق  امــروزه در زندگــی اجتماعــی ، اقتصــادی و فرهنگــی و . . . انســان هــا تنیــده شــده انــد . هیــچ انســانی نیســت کــه 
در طــول روز بتوانــد بــدون آن هــا عــادی زندگــی کنــد . جایــگاه و نقــش ایــن دو کاا در اعتــا و رشــد اقتصــادی، اجتماعــی و 
فرهنگــی جامعــه بــر هیــچ کــس پوشــیده نیســت . اهمیــت ایــن دو بخــش ناشــی از نقــش ارزنــده و روزافــزون ایــن دو کاای 
ارزشــمند در رفــع نیازهــای جامعــه و تأمیــن رفــاه جامعــه و بســتر ســازی بــرای اجــرای امــور زیــر بنایــی اســت . در حــال حاضــر 
ــی و اساســی در  ــن از عنصــر حیات ــرق و همچنی ــرژی ب 100 درصــد جمعیــت شــهری و ۹8̃ جمعیــت روســتایی از نعمــت ان
زندگــی یعنــی آب بهــره منــد هســتند . ایــن بــدان معناســت کــه در کشــور مــا تأمیــن آب و بــرق فراگیــر تریــن خدمتــی اســت 
کــه بــه مــردم عرضــه مــی شــود کــه وزارت نیــرو پیشــخوان و مفتخــر بــه ایــن خدمــت ارزنــده اســت و از وظایــف اصلــی آن 
مــی باشــد کــه کمــاکان بــا جدیــت دنبــال مــی کنــد . بــی شــک دســتیابی بــه ایــن مهــم تــا کنــون در قالــب تعامــل ، همفکــری، 
همــکاری مــردم و مســئولین و صنایــع آب و بــرق و رســانه هــا صــورت گرفتــه و توفیــق ادامــه راه نیــز منــوط بــه ادامــه ایــن 

تعامــات مــی باشــد .
# هــر هفتــه الف_ب_ایــران  فرصتــی اســت تــا بیــش از گذشــته مــا ایرانیــان در کنــار هــم بــه دو کاای ارزشــمند آب و بــرق و 

صنایعــی کــه تأمیــن کننــده ایــن دو کاا هســتند و جایــگاه و نقــش شــان در توســعه زیــر ســاختی کشــور بیندیشــیم .
ــان  ــا پای ــتان کشــور ت ــال در 31 اس ــارد ری ــزار میلی ــار 330 ه ــا اعتب ــروژه ب ــی ۲۲7 پ ــران یعن ــه : الف_ب_ای ــر هفت ــش ه پوی
ــا  ــرداری مــی رســند . و ایــن پویــش هــر هفتــه در یکــی از اســتان هــای کشــور ب ــه بهــره ب ــرق ب  ســالجاری در حــوزه آب و ب
بهــره بــرداری از یــک یــا چنــد طــرح مهــم و بــزرگ آب و بــرق اتفــاق مــی افتــد . هفتــه اول ایــن پویــش از شــهریور مــاه و در 
تهــران آغــاز گردیــد و هفتــه پنجــم نیــز قســمت و افتخــار اســتان کرمــان گردیــد کــه همزمــان بــا ســفر ریاســت جمهــوری و 
وزیــر محتــرم نیــرو بــه اســتان کرمــان چنــد طــرح ارزشــمند و مهــم آب و بــرق بــه بهــره بــرداری رســید کــه تــا پایــان ســال 
طــرح هــای دیگــری نیــز آمــاده و در قالــب پویــش هــر هفتــه الف_ب_ایــران در اســتان مجــدداً بــه بهــره بــرداری خواهنــد رســید .

بــه هــر حــال بــا آغــاز ایــن پویــش ملــی و اظهــار لطــف و تفقــد مقــام معظــم رهبــری بــه مجموعــه کارکنــان صنعــت آب و بــرق 
در جریــان دیــدار و گــزارش دکتــر اردکانیــان وزیــر محتــرم نیــرو بــه ایشــان و تأکیــد معظــم لــه بــر اســتمرار تــاش هــا در حــوزه 
ــار مســئولیت وزارت نیــرو و شــرکت هــای تابعــه را ســنگین تــر و عــزم و اراده همــه کارکنــان ایــن صنعــت زیــر  آب و بــرق ب
بنایــی در راه خدمــت رســانی بــه مــردم شــریف ایــران را افــزون نمــود . بــر ایــن اســاس وزارت نیــرو برنامــه بلندتــری را تدویــن 
کــرده و قصــد دارد رونــد افتتــاح پــروژه هــای مهــم آب و بــرق را در قالــب همیــن طــرح #الف_ب_ایــران  تــا پایــان دوره دولــت 
دوازدهــم ادامــه دهــد . اجــرای ایــن پویــش ابتــکاری مــی توانــد تأثیــر بــه ســزایی در رفــع محرومیــت و تأمیــن نیازهــای آب و 
بــرق مناطــق کــم تــر برخــوردار در جــای جــای میهــن عزیزمــان داشــته باشــد و از طــرح هــای مانــدگار دولــت بــه ثبــت برســد .

امیــد اســت کــه بــا همــکاری و همدلــی مــردم ، رســانه هــا ، مســئولین و کارکنــان ســخت کــوش صنعــت آب و بــرق اســتان 
ــم . بتوانیــم در راســتای تحقــق دســتاوردها و اهــداف ایــن پویــش گام برداری

محسن عباسپور
مدیر دفتر روابط عمومی برق منطقه ای کرمان
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از  ایــران  مــس  صنایــع  ملــی  شــرکت   مدیرعامــل 
ــد و  ــای جدی ــده ه ــوی ای ــادی و معن ــای م ــت ه حمای
ــادن  ــی در مع ــطح ایمن ــش س ــوزه افزای ــاق در ح خ

ــر داد.  خب
اردشــیر ســعد محمــدی در همایــش ملــی ایمنــی 
شــهر  آزادی  ســالن  محــل  در  صنایــع  و  معــادن 
سرچشــمه اظهــار داشــت: از تمامــی دانشــگاه هــا 
ــوزه  ــد در ح ــت جدی ــده و خاقی ــه ای ــم ک ــی خواهی م
 افزایــش ســطح ایمنــی را ارائــه دهنــد و مــا ایــن 

ایــده های جدید را حمایت می کنیم.

وکنتــرل  ســوانح  رفــع  نقشــه  تدویــن  افــزود:  وی 
بایــد  سرچشــمه  مــس  مجتمــع  بــرای  مدیریتــی 
 مــدون شــود؛ در دنیــا رعایــت اصولــی ایمنــی در صــدر

برنامه های سیستمی قرار دارد.
ــد  ــرای تأیی ــا ب ــروز در دنی ــت: ام ــدی گف ــعد محم س
مقــاات بیــن المللــی isa دو نکتــه رعایــت الگــوی 
ــت؛  ــت اس ــز اهمی ــا حای ــه ه ــش هزین ــی و کاه ایمن
رونــد رو بــه رشــد تکنولــوژی  و ســطح دانــش  بایــد بــه 
گونــه ای باشــد کــه سیســتم هــا بــه صــورت هوشــمند و 

ــد. ــی کن ــی را ارزیاب ــار ایمن ــرل رفت ــن کنت آنای
ســعد محمــدی تصریــح کــرد: در سرچشــمه بایــد 
ــوادث   ــی ح ــه احتمال ــرد و نقش ــکل گی ــی ش ــم ایمن تی
ــا  ــود از آنج ــدون ش ــته م ــات گذش ــاس تجربی ــر اس ب
ــاط  ــد نق ــوند بای ــی ش ــرار م ــوادث تک ــی ح ــه برخ ک
 ضعــف، شناســایی و بــرای رفــع آنهــا هزینــه شــود لــذا

ــورد  ــا م ــه ه ــی زمین ــمند در تمام ــای هوش سیســتم ه
ــرد.  ــرار گی ــی ق ارزیاب

و  معــدن  ذوب،  هــای  بخــش  در  کــرد:  بیــان  وی 
پاایشــگاه هــا حوادثــی داریــم کــه بایــد آنایــن و 
هوشــمند ارزیابــی شــوند؛ بــه طــور مثــال ســطح 
ــوند  ــش ش ــمندانه پای ــد هوش ــا بای ــلول ه ــموم در س س
در ارتبــاط بــا معــدن بحــث تکنیکــی را داریــم اگــر ایــن 
تکنیــک را بــا ســطح دانــش روز تطبیــق دهیــم حــوادث 

ــد. ــی یاب ــش م کاه
ــان  ــران بی ــس ای ــع م ــی صنای ــرکت مل ــل ش مدیرعام
کــرد: مدیــر مجتمــع مــس سرچشــمه بــا کمــک اســاتید 
ــد گاهــی  ــن کن ــع ســوانح را تدوی دانشــگاهی نقشــه رف
ــدم  ــی از ع ــد ناش ــی ده ــه رخ م ــه ای ک ــات حادث اوق
تــوان مدیریتــی اســت و در آن حادثــه میــزان خســارت 

ــد. ــی یاب ــش م ــور چشــمگیر افزای ــه ط ب
وی ادامــه داد: بعــد از تدویــن نقشــه رفــع ســوانح کــه در 
ــود و در معــادن مــس در  سرچشــمه پیشــگام خواهــد ب
ســونگون و شــهربابک هــم توســعه خواهــد یافــت ارائــه 

آمــوزش هــای مــداوم ضــروری اســت.
ســعد محمــدی گفــت: تابلوهــای تصویــری کــه گویــای 
بحــث ایمنــی باشــند در ســر درب نقــاط ورودی از 
جملــه کارخانــه هــای ذوب مــس و غیــره نصــب شــود تــا 
کارگــران ایــن تصاویــر را مشــاهده کنند و بیشــتر مراقب 
باشــند کــه ایــن عمــل و گوشــزد کــردن بحــث ایمنــی از 
 زبــان ایــن تابلوهــا بســیار مــی توانــد در کاهــش حــوادث

وآسیب ها موثر واقع شود.
وی افــزود: مدیــران ارشــد هــر مجموعــه ای بایــد 
ــر  ــد نظ ــر را م ــای کارگ ــراد و نیروه ــان اف ــت و ج کرام
ــمه  ــس سرچش ــع م ــران مجتم ــند و مدی ــته باش داش
ــاغل  ــانی ش ــروی انس ــزار نی ــامت ۹ ه ــظ س ــرای حف ب

ــد. ــاش کنن ــمه ت در سرچش

مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران : 

مس، ایده های برتر حوزه ایمنی را حمایت می کند

شــرکت معدنــی و صنعتــی گل گهــر توانســت 
 در مــاه آبــان، بیشــترین رشــد فــروش را بیــن 
غــول هــای معدنــی و صنایــع معدنــی ایــران 
ــش از  ــروش بی ــا ف ــرکت ب ــن ش ــد. ای ــب کن کس
ــم رشــد  ــل، رق ــاه قب ــی در م ــارد تومان 1۲33 میلی
ــاند  ــت رس ــه ثب ــن شــاخص ب 74درصــدی را در ای

ــت.  ــوده اس ــران ب ــی ای ــع معدن ــی و صنای ــزرگان معدن ــد ب ــر از رش ــه باات ک
"کومودیتیــز" در ایــن بــاره گــزارش داد: در مــدت مــورد بررســی مجمــوع فــروش 

ــزار و 600  ــش از 1۲ه ــه بی ــران، ب ــورس ته ــدن در ب ــره مع ــای زنجی ــرکت ه ش
ــدت  ــه م ــدد، رشــد ۲6درصــدی را نســبت ب ــن ع ــه ای ــان رســید ک ــارد توم میلی

ــرده اســت.  ــه ک مشــابه ســال گذشــته تجرب
از ســوی دیگــر شــرکت هــای ایــن حــوزه اکنــون ســهم ۲4درصــدی از کل فــروش 
شــرکت هــای بورســی را در اختیــار دارنــد. طــی هشــت مــاه ســال ۹8 نیــز ارزش 
ــارد  ــزار میلی ــران، از ۹8ه ــورس ته ــدن ب ــره مع ــای زنجی ــرکت ه ــروش ش کل ف
ــا  ــر  ب ــی و صنعتــی گل گه ــان شــرکت معدن ــن می ــور کــرد کــه در ای ــان عب توم
ــدی از کل  ــه ۹درص ــک ب ــهم نزدی ــی، س ــارد تومان ــزار و 67۲ میلی ــروش 8ه ف

ــت. ــار گرف ــروش را در اختی ف
شــرکت معدنــی و صنعتــی گل گهــر بــزرگ تریــن تولیدکننــده کنســانتره و گندلــه 
ــران اســت. ایــن شــرکت در مــاه گذشــته نیــز طــی مراســمی  ســنگ آهــن در ای
ــه ــروژه در منطق ــان پ ــارد توم ــش از 8۲00 میلی ــوری بی ــا حضــور رییــس جمه  ب

 گل گهــر را وارد مدار تولید کرد.

کسب بااترین رقم رشد بین غول های معدنی از سوی کگل؛

گل گهر رشد 74درصدی فروش را 
در آبان ماه به ثبت رساند 

» محمد حسنی سعدی «

کودکــی و نوجوانی خوش ترین و شــیرن تریــن روزهای زندگی 
 هــر انســانی اســت و یادمــان هــای آن تــا دم مــرگ فرامــوش 
نمــی شــود واز ایــن رو پــدران و مادرانــی کــه پــروای زندگــی 
 فرزنــدان خــود را نمــی کننــد و بــه بهانــه هــای پــوچ 
و بــی پایــه از هم جــدا می شــوند، بهترین ســالهای زندگی آنان 
 را ســیاه مــی کننــد و بجای شــیرینی تلخی شــرنگ به کامشــان

می ریزند. 
زن و شــوهرانی کــه هــر دم و هــر ســاعت بــه جنــگ و ســتیز 
 مــی پردازنــد و ســخن از جدایــی و طــاق مــی گوینــد، 
و  ابلهانــه  رفتارهــای  ایــن  بــا  کــه  دانــد   نمــی 
ــازک  ــای ن ــر دله ــی را ب ــه شــان چــه درد و اندوه خودخواهان
کــودکان خــود مــی نشــانند. زیــرا بّچــه هــا گنجینــه مغزیشــان 
هماننــد یــک دفتــر ســفید و نانوشــته اســت و هــر چــه را کــه 
ببینــد و یــا بشــنوندبرروی آن مــی نگارنــد و مــی نویســند و تــا 
 واپســین دم زندگــی خواســته و ناخواســته به یاد مــی آورند و با 
ــش  ــادی بخ ــیرین و ش ــای ش ــان ه ــه یادم ــد، چ ــود دارن  خ
 و خــوش باشــد. چــه یادمــان هــای ســخت و دردنــاک و  پر رنج 
و انــدوه آفریــن. و پــدران و مــادران پرخاشــگر و ســتیزه جــوی 
 اینگونــه خانــواده هــای نــاآرام و درگیــر آنچنــان گرفتــار 
هرگــز  کــه  یکدیگرنــد  بــا  دشــمنی  و  تــوزی   کینــه 
مغــزی  تهــی  و  نادانــی  روی  از  دارنــد  اندیشــند  نمــی 
 برگهــای بهتریــن روزهــای زندگــی فرزندانشــان  را ســیاه 
 مــی کننــد و آن هــم برگهــای زّرینــی کــه مــی توانســت پــر از 
دانســته هــا و آزمــوده هــای ســودمند زندگــی آینــده و 
یادمانهــای خــوش و شــیرین و امیــد بخــش باشــد و بهــروری 
 رفتــار نابجــا و بــه دور از خــرد و منطق اینگونه پــدران و مادران 

ــان  ــا زیانش ــه تنه ــوز ن ــه ت ــت و کین ــی گذش ــن  و ب خودبی
بــه فرزنــدان بــی گنــاه مــی رســد و کمرشــان را مــی شــکند 
 بلکــه جامعــه را نیــز آلــوده بــه آســیب هــای اجتماعــی زیانبــار 
مــی ســازد. زیــرا بررســی هــای بــزرگ و گســترده نشــان داده 
ــوند و  ــی ش ــان روان م ــاق ،آزرده و پریش ــودکان ط ــه ک  ک

نمی توانند به زندگی دید و نگاه خوبی داشــته باشــند .
همــگان دیــده و دریافتــه و مــی داننــد ، هــر بّچــه ای کــه بــه 
جهــان مــی آیــد نخســتین عشــقی را کــه مــی آزمایــد عشــق 
ــه مــادر و  پــدر اســت و دوســت مــی دارد کــه همیشــه آن  ب

دو را یکجــا و در کنــار هــم ببینــد. 
ــت  ــار اس ــه ناچ ــادر ک ــدر و م ــان پ ــاق می ــرو در ط از این
ــیار  ــش بس ــی برای ــد زندگ ــوده باش ــا ب ــی از آنه ــا یک ــا ب تنه
ــج آور اســت و هماننــد کســی مــی باشــد  بســیار ســخت و رن
کــه یــک چشــمش نابیناشــده و ناچــار اســت کــه همــه 
ــاق  ــودکان ط ــان ک ــد. در می ــم ببین ــک چش ــا ی ــز را ب  چی
باهــوش هایــی هســتند کــه بــا دیــدن ایــن ســختی هــا و پـَـر و 
بالشــان می ریزد و آنها را از پیشــرفت و رســیدن به جایگاههای 
بلنــد بــاز میــدارد کــه ایــن خــود مــی توانــد زیانــی بــه جامعــه 
ــادان،  ــادران ن ــدران و م ــای پ ــه پ ــد ب  باشــد و گناهــش را بای

بی خرد و ســتیزه جو داشت . 
ــد از روی  ــتن فرزن ــا داش ــه ب ــی را ک ــان و مردان ــه زن جامع
ــاق  ــه ط ــت ب ــندی دس ــی و خودپس ــی و خودبین  خودخواه
مــی زننــد و کارشــان خداپســندانه نیســت هرگــز نمــی بخشــد. 
 بلکــه هــر دو را بزهــکار مــی دانــد هــر دو را پَســت و خــوار و 

بی ارزش و بی ارج می شــمارد . 
نویسنده : کیخسرو شهریاری

ریزش خانواده - بخش 3

                                                روز دانشجو
طیف )دانش جو( افتخار وطن                    آتیه شد ز دانشش روشن
مشعلی بر مسیر جامعه است                     راه فردا ز تابشش روشن

چشم و گوش و زبان ملت خود                    رهنما و بشیر آبادی
خط بگیرد سیاستش از دین                        داده خون بر مسیر آزادی

غامحسین رضایی - نقاش



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 
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  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 286 ـ شنبه 16 آذر 1398   ـ 10ربیع الثانی 1441 ـ  7 دسامبر  2019 ـ 4 صفحه ـ 1000 تومان
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شـهید جانبـاز حـاج علـی اکبـر پهلوانـی نـژاد بـا داشـتن 
مدرک بسـتری هنگام شـیمیایی شـدن در جبهـه، جانباز به 
حسـاب نیامـد و زمانی که شـهید شـد مـزاری هـم در گلزار 

نداشت. شـهدا 
بـه گـزارش هفتـواد  بـه نقـل از  راه آرمان ؛ سـال 94 بـود که 
فرزنـد جانبـاز علـی اکبـر پهلوانـی که از همـکاران خبرنگار نیز اسـت 
از مـن خواسـت تـا به ماقـات پـدر بیمارش بـروم، من نیز بـه همراه 
همسـرم کـه او نیـز از جانبـازارن گمنام هسـت به دیـدارش رفتیم تا 

دقایقـی از درد و ناراحتی اش کاسـته شـود.
همـان زمـان بـود کـه یک گـزارش بـا عنـوان »حـاج قاسـم پهلوانت 
را دریـاب؛ روایتـی از زندگـی جانبـاز شـیمیایی کـه روزگاری راننـده 
سـردار سـلیمانی بـود« تهیـه و منتشـر کـردم کـه مضمـون آن در 

سـایت هـای خبـری موجود اسـت.
بعـد از انتشـار این گزارش اسـتاندار وقـت »علیرضا رزم حسـینی« به 
همـراه معـاون سیاسـی امنیتـی و سـردار مطهـری جانشـین فرمانده 
سـپاه ثـارا... اسـتان کرمـان به ماقـات وی می روند و پـس از آن نیز 
بـرادر همسـر »سرلشـکر قاسـم سـلیمانی« نیـز بـه طور مرتـب هفته 
ای یـک بـار بـه وی سـر مـی زدنـد و از جانبـاز و همسـرش دلجویی 

مـی کردند.
امـا متاسـفانه در رابطـه بـا جانبـازی وی کاری انجـام نمـی شـود بـا 
اینکـه وی مدارک ازم جهت بسـتری شـدن در بیمارسـتان صحرایی 

هنگام شـیمایی شـدن را داشـته اسـت.
جانبـاز علـی اکبـر پهلوانـی نـژاد بعـد از تحمـل سـال هـا درد و رنج 
در 24 مهرمـاه سـال جـاری بـه همرزمـان شـهیدش مـی پیونـدد اما 
چـه شـهادت غریبانـه ای کـه هیـچ کـدام از مسـئوان و مـردم در 

تشـییع ش شـرکت نداشـتند.
بـه گفتـه فرزنـد و نـوه شـهید بـا آنکـه در کانـال خانـه مطبوعـات، 
بسـیج رسـانه و گـروه هـای رسـانه ای زمـان شـهادت وی منتشـر 

بود. شـده 
حتی دریغ از یک قبر در جایگاه جانبازان!

در آرامسـتان مسـجد صاحـب الزمـان )عـج( قطعـه »محـرم« پیکـر 
پاکـش آرام مـی گیـرد، روی سـنگ قبـرش »زنـده یـاد علـی اکبـر 

پهلوانـی نـژاد« نوشـته شـده اسـت.
کـدام مسـئول جوابگـوی شـهید در آخـرت خواهـد بـود؟! گرچه وی 
بـه قـول خودش هـر کار کرده بـرای رضای خـدا بوده اسـت، حقیقتا 
او مـردی بـی ادعـا بـود. امـا »باید چشـم هـا را شسـت و جـور دیگر 
دیـد« اگـر امثـال آنهـا نبودنـد ما امروز کشـوری سـرافراز، سـربلند و 

بـا امنیت نداشـتیم.
کجاینـد مسـئوانی کـه فقـط ادعـا مـی کننـد بـه امـور مملکتـی 
رسـیدگی مـی کننـد و هیچگاه شـانه خالـی نمی کننـد؟!! آیا وجدان 

شـما در مقابـل چنیـن عملـی شرمسـار نیسـت.                                                                             
گزارش از : مهین نامجو

مهجوریت یک جانباز دفاع مقدس کرمانی

»علی اکبر پهلوانی نژاد«؛ جانباز شهیدی که در گلزار شهدا مزاری ندارد

آنفوانزا ، درمانگاههای کرمان و گایه های مردم
بـه گـزارش هفتـواد :  هـر سـاله بـا تغییـر فصـل 
و شـروع هـوای سـرد  بیمـاری آنفوانـزا یـا گریـپ 
)بیمـاری فصل سـرما ( شـایعه می شـود کـه از  عایم 
آن تـب، سـرفه خشـک، سـردرد، عطسـه و خسـتگی 
عضـات و... مـی تـوان نـام بـرد  در ایـن بـاره مطالب 
علمـی و پزشـکی زیـادی خوانـده اید کـه در تخصص 
و موضـوع گـزارش ما نیسـت اما شـواهد حاکـی از آن 
اسـت که در کشـور مـا تا به امـروز بیـش از چهارهزار 
نفـر بیمـار در بیمارسـتان هـا و مراکز درمانی بسـتری 
شـده انـد حتی تعـدادی هـم در اثر این بیمـاری جان 
باختـه انـد حـال بماند کـه تعـداد خیلی بیشـتری در  
منـزل بیمـار شـده اند که نیـاز به درمان دارند. شـیوع 

ایـن بیمـاری رفتـه رفتـه در حال گسـترش اسـت . 
در کنـار همـه بیمـاری هـا و ناراحتی خانوارها امسـال 
در اسـتان کرمـان بـا شـروع فصل سـرما ایـن بیماری 
نشـان داده  را  زمانـی خـود  از هـر  بیشـتر  ویروسـی 
اسـت، بـه طـوری که اسـتان کرمـان جزء پنج اسـتان 
اول شـیوع آنفوانـزا اعـام شـده اسـت . اگـر گذرتان 
بـه بیمارسـتان هـا و مراکـز درمانـی در اسـتان افتاده 
کـرد.  خواهیـد  درک  را  موضـوع  ایـن  بیشـتر  باشـد 
ازدحـام بیمـاران دیـده مـی شـود کـه در شـیوع ایـن 
بیمـاری ویروسـی هـم بی تاثیـر نمی باشـد قابل تآمل 
اینکـه در  ایـن برهـه زمانـی که شـهروندان بیشـتر از 
هـر زمـان دیگـر بـه پزشـک و درمـان نیـاز دارنـد اما 

خدمـات دهـی مناسـبی دیـده نمـی شـود  مشـکات 
درمانـی زیـادی در ایـن بیـن وجـود دارد . 

درمانـگاه پیامبـر اعظـم )ص( کرمـان یکـی از مراکـز 
درمانـی مهـم شـهر کرمـان اسـت کـه در ایـن زمینه 
خدمـات دهـی مـی کنـد اما متاسـفانه بـا ایـن ازدیاد 
جمعیـِت بیمـاران خبـری از افزایـش خدمـات دهـی 

دیـده نمی شـود! 
ایـن  بـه  مراجعیـن  از  تعـدادی  بـا  تصمیـم گرفتیـم 
درمانـگاه صحبـت داشـته باشـیم کـه شـاید مشـکل 

شـما خواننـده عزیـز هـم باشـد:
دِر  پشـت  خـود  فرزنـد  دو  بـا  کـه  برزگـری  خانـم 
یکـی از اتـاق هـای پزشـکان ایسـتاده بـود توجـه مـا 
رو بـه خـود جلـب کـرد . بـه سـراغ ایشـان رفتیم وی 
گفـت : از سـاعت 3 و 45 عصـر اینجـا هسـتند بـرای 
درمـان  فرزندانـش کـه گویـا هـردو بـه ایـن بیمـاری 
شـایع ویروسـی مبتـا شـده انـد و نوبت برای سـاعت 
4 داشـتند اان نزدیـک یکسـاعت شـده ولـی خبـری 
از دکتـر نیسـت بـا ایـن همـه بیمـار اینجـا اگـر آدم 
سـالم باشـد بیمـار مـی شـود بـه پذیـرش اعتـراض 
کـه مـی کنیـم مـی گوینـد قـرار اسـت دکتـر بیاینـد 
 ولـی برایشـان مهـم نیسـت مـا کار و زندگـی داریـم، 
بچـه هـا مریـض هسـتند، نیـاز به اسـتراحت دارنـد ...  
کسـی پاسـخگوی ما نیسـت شـما خودتان شـاهد این 

همـه تعـداد بیمار هسـتید . 

فکری بحال
نوبت دهی تامین اجتماعی بکنید

خانمـی در کنـار مـا کـه گویـا صـدای مـا را شـنیده 
بـود پـای درد و دل بـاز کـرد کـه به سـختی توانسـته 
بعـد از دو هفتـه نوبـت بگیـرد خانـم ابراهیمـی بـه ما 
گفـت: من سـواد درسـتی ندارم گوشـی پیشـرفته هم  
نـدارم نـرم افـزار داشـته باشـد از طریـق سـامانه هـم 
 بلـد نیسـتم نوبـت بگیـرم تلفنـی هـر زمـان تمـاس 
مـی گیرم اینقدر خط ها شـلوغ هسـتند کـه هیچوقت 
نوبـت مـا نمی شـود اگر هم خـط آزاد شـود می گوید 
نوبـت هـا پـر شـده انـد. خواهـش مـی کنم فکـری به 
حـال نوبـت دهی بکنیـد اینجـوری نمیشـود باید درد 
بکشـی تا شـاید روزی نوبتت شـود  بتوانـی از خدمات 
تامیـن اجتماعـی که حق مسـلم بیمه شـده ها هسـت 

اسـتفاده کنی. 
نظـر  بـه  سـالخورده  مـردی  کـه  اشـرفی  آقـای   بـا 
اظهـار  ایشـان  داشـتیم  صحبتـی  هـم  رسـید   مـی 
گلـه منـدی از این همـه معطلی و کمبود پزشـک کرد 
و گفـت : مـن یک بازنشسـته هسـتم با حقـوق ناکافی 
چـرا اینقـدر مسـئولین عرصـه را برای ما تنـگ کردند 
بـا ایـن هزینـه هـای هنگفـت پزشـکان جـرآت اینکه 
بریـم مطـب نداریم مجبوریم سـاعت هـا در این مراکر 
درمانگاهـی بشـینیم آخر سـرهم نوبتمان شـد در اتاق 
پزشـک چنـد نفـر چند نفـر بیمـاری می فرسـتند که 

سـریعتر بیمـاران تمـام شـوند خیلـی سـریع ویزیـت 
پزشـک  بـا  درسـت  نمیشـود  تمـام!   و  کننـد   مـی 
 حرف زد مشـکات را گفت سریع دارو را ثبت سیستم 

می کند و نفر بعدی را صدا میزند.
روی چه حسابی 

برای نوزادن دارو تجویز می شود
خانـم جوانـی که با نـوزاد خود بـه این درمانـگاه آمده 

بـود هـم بـا اظهـار گلـه منـدی گفـت : هر چقـدر هم 
کـه بیمـار باشـی فقـط سـه قلـم دارو آن هـم ارزان 
باشـد   گـران  دارو  اگـر  نویسـند  مـی  برایـت  قیمـت 
مینویسـند روی برگـه آزاد از داروخانـه هـای بیـرون 

 . ید بخر
وی بـه خبرنـگار هفتـواد گفـت: تمامـی ایـن افـرادی 
کـه اینجـا هسـتند سـالیانه چقـدر بایـد پـول بیمـه 

بپردازنـد مگـر سـالی چنـد بـار به ایـن مراکـز درمانی 
مـی رونـد خانـواده مـن  ماهـی 300-400 تومـن هر 
مـاه بایـد پول بیمـه بدهد اان کـه نوزادم بیمار شـده 
اسـت  سـه قلـم دارو ارزان کـه شـاید ده هـزار تومـان 
هـم نشـود ویزیـت کردنـد دلمـان خـوش اسـت بـه 
مراکـز درمانـی رایگان می آییـم ! با کمتریـن امکانات 
خدمـات دهـی ! چـرا یـک مسـئولی نمـی آیـد ببیند 
اتـاق پزشـک اطفـال اینجا حتـی یک ترازو بـرای وزن 
کـودک نـدارد روی چـه حسـاب دارو مـی دهنـد! تـا 
آنجـا کـه ما خبـر داریـم دارو بـرای نوزادان بر اسـاس 

وزن کـودک اسـت مگـر غیـر از این اسـت!؟
هفتـواد: نـه تنهـا در ایـن مرکـز در بسـیاری 
پزشـکان  وجـود  کرمـان  درمانـی  مراکـز  از 
متخصـص کـم دیـده مـی شـود و چیـزی کـه 
نمایـان اسـت خدمـات دهـی بـه بیمـاران در 
ایـن مراکز و سـایر مراکـز درمانی بسـیار پایین 
اسـت مـا بارهـا و بارها ایـن مسـئله را به گوش 
مسـئولین محتـرم رسـانیدم امـا گویـا گـوش 
صـورت  موثـری  پیگیـری  و  نیسـت   شـنوایی 
نمـی گیـرد . باشـد روزی برسـد کـه بیمـاران 
ما هـم امنیـت درمانـی داشـته باشـند و فارغ 
از درد و بیمـاری ،  ناراحتـی و مشـکل دیگـری 

باشند. نداشـته 
   گزارش از : کمالی فرد

بازدید جناب سرهنگ امامعلی نژاد
)رئیس اداره اطاع رسانی پلیس کرمان(،

آقای ساسان و سرکار خانم برزگری 
از دفتر نشریه هفتواد کرمان

ساعت 6:30 صبح جمعه در حسینیه ثارا... 

هیات رزمندگان اسام  استان کرمان

ダ式粋啄 ャ淳も桧姪

ثبت نام متقاضیان
 بیمه بیکاری و ارائه 
فرصت های شغلی 

در کاریابی نسل مهتاب
تلفن: 034-32266747، 09132999821

آدرس: کرمان، پارک نشاط، خیابان سعدی، 
قبل از سعدی 8، موسسه کاریابی نسل مهتاب




