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 دکتر محمدرضا پورابراهیمی :
بازسازی خطوط 
ریلی، بهبود شرایط 
حمل و نقل کرمان 
 را در پی دارد 

2

معاون برنامه ریزی و تحقیقات 
شرکت توزیع برق شمال استان 
کرمان :

95 درصد کااهای 
صنعت برق، ساخت 
کشور هستند

مالیات و هنربندان

ریزش خانواده - بخش چهارم

سخنی با مرگ
                       

  
 حوزه و دانشگاه

3

3

4

آخرین تغییرات نسبت به معافیت 
قدرالسهم زمین های زیر 500 متر مربع 

در شورای شهر کرمان

4

اتاقی که مسجــد، 
امامزاده و حرم نیست 

ولی مقدس است
3

ساعت 6:30 صبح جمعه در حسینیه ثارا... 

هیات رزمندگان اسام  استان کرمان

ダ式粋啄 ャ淳も桧姪
تاثردرگذشـت  و  تالـم  نهایـت  بـا 
خانـدان  بـزرگ  بزرگوارتـان،   پـدر 
»حـاج سـید ابوالقاسـم یـزدی نژاد« 
خدمت شـما و خانـواده محترم تسـلیت 
عـرض نمـوده از خداونـد منـان رحمـت 

واسـعه الهـی بـرای آن مرحـوم و صبـر و شـکیبایی بـرای 
جنابعالـی و سـایر بازمانـدگان  مسـئلت مـی نمایـم.

محمد حسنی سعدی - نشریه هفتواد

جناب آقای سید  ابراهیم یزدی نژاد 
)روزنامه نگار پیشکسوت ( 

مصیبـت وارده را به شـما تسـلیت عرض نمـوده ، برای آن مرحـوم از درگاه خداوند 
متعـال مغفـرت و برای شـما بازمانـدگان صبر جمیـل و طول عمر با عـزت خواهانم .
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خانواده محترم ترکزاده 
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مراسم تقدیر از 
 پیشکسوتان 

شرکت توزیع نیروی 
 برق جنوب 
2استان کرمان

اتوبوس سیار کتاب شهرداری کرمان 
2راه اندازی می شود

قنوات 
قنات کوه و بنگان 

در منطقه بزنجان بافت 
را در یابید

3

دکتر علیرمضانی: 
تاثیرگذاری رسانه مرهون 

آموزش نیروهای کارآمد است
2



  www.Haftvadnews. ir 

سال هفتم ـ شماره 287 ـ شنبه 23 آذر 1398   ـ 17ربیع الثانی 1441 ـ  14 دسامبر  2019
غامحسین رضایی - نقاش

                                                   پاییز
پادشاه فصول پاییز است                                عرش را کرده مشک پر باران

رنگ ها را به رقص آورده                                فرش را داده دست نقاشان
باد در گوش برگ می گوید                               نیست پایان برگ، افتادن

نوه ات می زند جوانه به شاخ                         می رسد فصل رویش و زادن

دکتر علیرمضانی: 
تاثیرگذاری رسانه مرهون 

آموزش نیروهای کارآمد است
برگــزاری دوره هــای آموزشــی »نظــم و نثــر کهــن« و» نمایــه 
ــیمای  ــدا وس ــنیداری« در ص ــداری و ش ــع دی ــازی مناب س

مرکــز کرمــان
دوره هــای آموزشــی »نظــم و نثــر کهــن« و» نمایــه ســازی 
و  دیــداری  منابــع 
میزبانــی  شــنیداری«به 
مرکــز  وســیمای  صــدا 
ــه  ــدت س ــه م ــان  ب کرم
در  شــد.  برگــزار  روز 
کار  بــه  آغــاز  مراســم 
ایــن دوره هــای آموزشــی 
دکتــر علیرمضانــی مدیــر 
کل صــدا وســیمای مرکــز 
کرمــان بهره وری بیشــتر 
و ارتقــا ســطح کیفــی برنامــه هــای رســانه را مرهــون آمــوزش 
دانســت و تاکیــد کــرد رســانه زمانــی مــی توانــد  تاثیــر گــزار 
ــغول  ــد مش ــده و کارآم ــوزش دی ــای آم ــه نیروه ــد  ک باش
باشــند.  شــایان ذکــر اســت در ایــن دو دوره آموزشــی 
همکارانــی از مراکــز خراســان شــمالی - جنوبــی - سیســتان 
ــب آموزشــی   ــان مطال ــان و کرم ــزد - اصفه و بلوچســتان -ی
مهــم دربــاره نظــم و نثــر را از آقــا ی دکتــر رضــوی و مطالــب 
ــنیداری را از  ــداری و ش ــع دی ــازی مناب ــه س ــوزش نمای آم

ــد . ــی گیرن ــرا م ــری ف ــم دکترنظ ــرکار خان س

مدیر کل تامین اجتماعی استان کرمان تاکید کرد:
 لزوم وصول مطالبات 

 تامین اجتماعی برای ارتقای 
خدمت رسانی به بیمه شدگان 

تامیــن  کل  مدیــر 
اجتماعــی اســتان کرمــان 
اصلــی  دغدغــه  گفــت: 
بــرای  ســازمان  ایــن 
بــه  منابــع ازم  تامیــن 
دلیــل پرداخــت بــه موقــع 
جامعــه  بــه  تعهــدات 
اســت  پوشــش  تحــت 
علــی حســینی در کمیتــه 
وصــول مطالبــات اداره کل تامیــن اجتماعــی کرمــان افــزود: 
ــه  ــی ب ــه منته ــن اداره کل در ۸ماه ــات در ای ــول مطالب وص
آبــان ســال جــاری، بــه میــزان 3 درصــد رشــد داشــته اســت.

بــه گــزارش اداره کل روابــط عمومــی ســازمان تامیــن 
اجتماعــی، وی تاثیــر گــذاری شــعب شــهر کرمــان در وصــول 
مطالبــات را بســیار حائــز اهمیــت دانســت و افــزود : همــکاران 
بــا تعامــل گســترده بــا شــرکای اجتماعــی بــرای رســیدن بــه 

ــد . اهــداف ســازمان گام بردارن
حســینی تصریــح کــرد: بــا برنامــه ریــزی مــدون و اســتفاده از 
ظرفیــت هــای شــعبه بــرای وصــول مطالبــات و اهــداف ایــن 

ســازمان گام برداشــته شــود

فرمانده انتظامی شهرستان کرمان:
سارق سابقه دار به ۲۱ فقره سرقت 

منزل در کرمان اعتراف کرد
 

ــداء  ــا ف ــرهنگ محمدرض س
ــره  ــد فق ــی چن گفــت: در پ
یکــی  در  منــزل  ســرقت 
از محــات شــهر کرمــان 
یــا  عامــل  دســتگیری 
عامــان ســرقت بــه صــورت 
کار  دســتور  در  ویــژه 
مامــوران کانتــری ۱۵ ایــن 
فرماندهــی قــرار گرفــت.

وی بــا بیــان اینکــه ماموران 
ــگان و تجســس در نحــوه  ــای مالباخت ــه ه ــا بررســی گفت ب
انجــام ســرقت هــا بــه ســرنخ هــای دســت یافتنــد کــه منجر 
بــه شناســائی یــک ســارق ســابقه دار شــد، اظهــار داشــت: 
ایــن متهــم روز گذشــته بــا هماهنگــی مقــام قضایــی 
دســتگیر و بــه منظــور بازجوئــی بــه کانتــری منتقــل شــد.

ــی از  ــه تازگ ــه ب ــم ک ــرد: مته ــح ک ــداء تصری ــرهنگ ف س
ــرای  ــغل ب ــتن ش ــاد و نداش ــت اعتی ــه عل ــدان آزاد و ب زن
ــرد در  ــی ک ــرقت م ــه س ــدام ب ــدداً اق ــاش مج ــرار مع  ام
ــه  ــب ب ــس ل ــوی پلی ــه از س ــام گرفت ــای انج ــی ه بازجوئ
ــهر  ــزل در ش ــرقت من ــره س ــه ۲۱ فق ــود و ب ــراف گش اعت

ــرد. ــراف ک ــان اعت کرم
ــن  ــر در ای ــر مالخ ــک نف ــتگیری ی ــه دس ــاره ب ــا اش وی ب
پرونــده گفــت: متهمــان دســتگیر شــده پــس از ســیر 

مراحــل قانونــی تحویــل مراجــع قضایــی شــدند.
فرمانــده انتظامــی شهرســتان کرمــان در پایــان اظهــار 
ــاه و رضایــت منــدی شــهروندان از   کــرد: فراهــم کــردن رف
امنیــت در جامعــه اســت  ایجــاد  مقولــه هــای مهــم 
ــته و از  ــه داش ــر توج ــن ام ــه ای ــی ب ــه خوب ــس ب ــه پلی ک
شــهروندان خواســت منــازل خــود را بــه تجهیــزات ایمنــی 
همچــون، نــرده، دزدگیــر، دوربیــن مداربســته، درهــای ضــد 
ســرقت  تجهیــز و از حفــاظ بــرای پنجــره هــا و بالکــن هــای 

ــد. ــتفاده کنن ــود اس خ

                                            بشر و خشونت
تا بشر قبله اش ُبَود قدرت                             با خشونت به پیش می تازد

جنگهایی به قصد قطع نسل                           که ز سرها مناره می سازد
این بشر درد می کشد اما                               در پی مصلح حقیقی نیست

نسخه ی دردها و رنج بشر                         در کف با کفایت مهدی ست )عج(
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قطرات آب را چون لحظات زندگی ارج نهیم . 
روابط عمومی شرکت آب و فاضاب روستایی استان کرمان

بــه گــزارش پایــگاه خبــری کرمــان آنایــن ســید مهــران عالــم زاده 
در دیــدار مدیــرکل کتابخانــه هــای عمومــی اســتان کرمــان 
ــه در  ــان ک ــهردار کرم ــا ش ــن اداره کل ب ــران ای ــی از مدی و برخ
ــهرداری  ــه ش ــان اینک ــا بی ــد، ب ــزار ش ــهردار برگ ــر ش ــل دفت مح
ــری و  ــی، هن ــای فرهنگ ــرای برنامه ه ــر اج ــن دوره ب ــان در ای کرم
ــه  ــن زمین ــه در ای ــزی ک ــا پایه ری ــت: ب ــد دارد؛ گف ــی تاکی اجتماع
ــد  آقــای جوشــایی معــاون فرهنگــی ســابق شــهرداری انجــام دادن
ــی   ــی فرهنگ ــاون فعل ــاهی مع ــای جهانش ــیر، آق ــه ی مس و در ادام
اجتماعــی شــهرداری در حــال اجــرا هســتند، تحــوات زیــادی در 
ــه خصــوص در  ــان ب ــی شــهرداری کرم حــوزه ی فرهنگــی اجتماع

ــت. ــی رخ داده اس ــه ی فرهنگ ــوزه ی بودج ح
ــزی  ــه مرک ــر کل کتابخان ــت مدی ــه درخواس ــخ ب ــم زاده در پاس عال
ــل  ــه دلی ــد ب ــه مرکــزی جدی ــه کتابخان ــاز شــهر ب در خصــوص نی
ــورد  ــرد: در م ــود فضــا و مشــکل اســتحکام بنا،خاطرنشــان ک کمب
کتابخانــه ی مرکــزی نیــز ایــن مســاله ی دغدغــه ی مــا هــم اســت 
کــه یــک کتابخانــه ی مرکــزی در خــور شــأن مــردم کرمــان و بــه 

ــن شــهر داشــته باشــیم. ضمــن اینکــه  ــان ای خصــوص جوان
ــزی  ــه ی مرک ــه  سرپرســتی کتابخان ــی ک ــن در زمان خــود م
ــه را شــبانه روزی  ــر عهــده داشــتم، فعالیــت ایــن کتابخان را ب
ــت  ــن ظرفی ــیاری از ای ــود و بس ــی ب ــاق خوب ــه اتف ــردم ک ک
می توانســتند اســتفاده کننــد. بنابرایــن وجــود یــک کتابخانــه 

ــم. ــرورت می دان ــان را ض ــهر کرم ــرای ش ــوب ب ــزی خ مرک
ــه  ــازی س ــز و نوس ــه تجهی ــان اینک ــا بی ــان ب ــهردار کرم ش
ــن دوره  ــهرداری در ای ــات ش ــر اقدام ــیار از دیگ ــوس س اتوب
اســت؛ گفــت: یکــی از ایــن اتوبوس هــا اتوبــوس اســتیج ســیار 
اســت و بــا توجــه بــه اینکــه ســاخت ســالن زمان بــر و هزینــه 
ــا زمــان اجــرای ســالن های در محــات اطــراف  ــر اســت، ت ب
ــور  ــات حض ــن مح ــه در ای ــر هفت ــوس ه ــن اتوب ــهر، ای ش
ــی  ــای فرهنگ ــهروندان  فعالیت ه ــرای ش ــت و ب ــد داش خواه

ــد شــد. ــری اجــرا خواه ــی و هن اجتماع
ــگ و  ــوزه ی فرهن ــری در ح ــرد: نقدپذی ــح ک ــم زاده تصری عال
هنــر، چالــش مدیــران ایــن حــوزه اســت و خیلــی هــا بــرای 

اینکــه وارد ایــن چالــش هــا نشــوند از کنــار انجــام ایــن کارهــا رد 
مــی شــوند امــا مــن اعتقــاد دارم اگــر ایــن چالــش هــا را در کشــور 
خودمــان کــه کشــوری انقابــی اســت و انقــاب فرهنگــی کردیــم، 
حــل نکنیــم، عمــا کاری نکردیــم. مدیــرکل کتابخانــه هــای 
عمومــی اســتان کرمــان نیــز در ایــن دیــدار گفــت: بــه نمایندگــی 
از ۱30 هــزار عضــو کتابخانــه، 400 کتابــدار و مســئوان و پرســنل 
کتابخانه هــای اســتان از زحمــات شــما در حــوزه ی فرهنگــی 

ــم. ــی می کن ــهر قدردان ــی ش اجتماع
احمــد وفایــی بــا بیــان اینکــه در هشــت ماهــه امســال در کرمــان 
امانــت کتــاب بــا ۵0 درصــد رشــد، عضوگیــری بــا ۲۵ درصــد رشــد 
ــه  ــت گرفت ــه امان ــاب ب ــد کت ــزار جل ــوده اســت و ۱۵0 ه مواجــه ب
شــده اســت نشــاندهنده ی عاقــه مــردم و نیــز نیــاز بــه فضاهــای 
ــهیم  ــیر س ــن مس ــم در ای ــما ه ــت و ش ــی اس ــتر کتابخوان بیش
هســتید چــون در ایــن دوره از شــهرداری شــما، بــا اختصــاص نیــم 
درصدهــای شــهرداری بــه نهــاد کتابخانه هــا، وضعیــت کتابخانه هــا 

رونــق گرفتــه اســت.
ــای  ــه ه ــرکل کتابخان ــدار، مدی ــن دی ــان ای ــت در پای ــی اس گفتن
عمومــی اســتان کرمــان بــا اهــدای مجموعــه نفیســی از آثــار اســتاد 
ــن  ــان ای ــی از کارکن ــه نمایندگ ــان، ب ــهردار کرم ــه ش فرشــچیان ب

ــی کــرد. ــان قدردان ــاد، از شــهردار کرم نه

اتوبوسسیارکتابشهرداریکرمانراهاندازیمیشود

ــش  ــعدمحمدی در همای ــیر س ــر اردش دکت
ملــی ایمنــی، معــدن و صنایــع معدنــی کــه 
در مجموعــه فرهنگــی هنــری آزادی شــهر 
سرچشــمه آغــاز بــه کار کــرد، بــا تأکیــد بــر 
ــای  ــرای ارتق ــگاه ب ــوع ن ــا ن ــه در دنی این ک
ــتم ها  ــرده و سیس ــر ک ــی تغیی ــطح ایمن س
ــار ایمنــی  به صــورت هوشــمند کنتــرل رفت
حــال  در  گفــت:  می کننــد،  ارزیابــی  را 
بین المللــی  معتبــر  نشــریات  حاضــر، 

پذیــرش  مــورد  را  مقااتــی   ISI مثــل 
قــرار می دهنــد کــه در درجــه نخســت 
الگویــی بــرای افزایــش ایمنــی ارائــه دهنــد 
ــش  ــرای کاه ــکاری ب ــد راه ــه بع و در درج
داشــته  تمام شــده  قیمــت  و  هزینه هــا 

ــند.  باش
ــان این کــه  ــا بی مدیرعامــل شــرکت مــس ب
رعایــت اصــول ایمنــی در صــدر برنامه هــای 
ــرار دارد،  ــرکت ق ــدی ش ــعه ای و تولی توس
ــد  ــتر، بای ــش بیش ــرای افزای ــرد: ب ــان ک بی
ــد  ــاد کنن ــکلی ایج ــی تش ــم ایمن ــک تی ی
ــاس  ــر اس ــوادث ب ــال ح ــه احتم ــه نقش ک
تجربیــات گذشــته را مــدون کننــد تــا 
ــاده  ــاق افت ــته اتف ــه در گذش ــی را ک حوادث

ــرای نقــاط ضعــف  را دســته بندی کننــد و ب
شــود. برنامه ریــزی 

ــد  ــس بای ــرکت م ــل ش ــه مدیرعام ــه گفت ب
ــق  ــرایط روز منطب ــا ش ــدن ب ــش مع در بخ
سیســتم های  بکارگیــری  و  باشــیم 
جهــت  در  آیتم هــا  تمــام  در  هوشــمند 
کاهــش حــوادث مــورد ارزیابــی قــرار گیــرد.

ــر اینکــه گاهــی  ــد ب ــا تأکی ســعد محمدی ب
عــدم  به دلیــل  حادثه هــا  وقــوع  اوقــات 
مدیریــت و نقشــه راه اســت اظهــار داشــت: 
در  خطــر  احتمالــی  آیتم هــای  تمامــی 
ــت  ــورت چک لیس ــد به ص ــمت بای ــر قس ه
لیســت های  چــک  تحلیــل  و  درآیــد 
هــر قســمت بــه تفکیــک کــه در تمــام 

دارد  بــروز حــوادث  احتمــال  قســمت ها 
ــروز  ــورت ب ــا در ص ــود ت ــن ش ــد تدوی بای

ــیم. ــته باش ــه داش ــه برنام حادث
راه  نقشــه  تدویــن  بــر  تأکیــد  بــا  وی 
ــت: در  ــر بخــش گف ــی در ه ــت ایمن مدیری
مجتمــع مــس سرچشــمه بایــد نقشــه رفــع 
ســوانح و کنتــرل مدیریتــی تدویــن شــود و 
ــس  ــرای م ــتی ب ــه راه بایس ــن نقش ــد ای بع
ســونگون و مــس شــهربابک هــم تهیــه 
ــوزش  ــه راه، آم ــن نقش ــس از تدوی ــود. پ ش

ــد. ــاق بیفت ــد اتف ــتمر بای مس
ــه  ــتمر ب ــوزش مس ــه آم ــان اینک ــا بی وی ب
کارکنــان بــرای افزایــش ایمنــی بســیار 
اهمیــت دارد گفــت: در بعضــی کشــورها 

ــن  ــیار پایی ــارت بس ــوادث و خس ــزان ح می
آموزش هــای  آن  اصلــی  دلیــل  و  اســت 
ــل از ورود  ــی قب ــی و طوان ــاوت، علم متف

ــت. ــل کار اس ــه مح ــروی کار ب نی
ســعدمحمدی بــا بیــان این کــه آموزش هــای 
ســطح  از  افــرادی  حضــور  بــا  مســتمر 
بین المللــی کــه تجربــه باایــی دارنــد بایــد 
موردتوجــه قــرار گیــرد گفــت: قطعــاً حضــور 
ــه  ــرکل اتحادی ــز« دبی ــت هن ــای »هلمون آق
ایــن  در  اجتماعــی  تأمیــن  بین المللــی 
ــرای حضــور  همایــش امــکان برنامه ریــزی ب
افــراد و تیم هــای باتجربــه بــرای آمــوزش را 
فراهــم خواهــد کــرد و ایــن مهــم از امــروز 

در دســتور کار قــرار می گیــرد.
ــا  ــع مــس ب ــی صنای مدیرعامــل شــرکت مل
ــوزه  ــس در ح ــرکت م ــه در ش ــان اینک بی
ــاده و  ــی افت ــاق خوب ــان اتف ــامت کارکن س
ــامت  ــداوم س ــکاب م ــورد چ ــان م کارکن
تولیــد،  کــرد:  عنــوان  می گیرنــد  قــرار 

هــدف نیســت و ایــن نعمــت خــدادادی 
ــزاری  ــود دارد اب ــه وج ــن منطق ــه در ای ک
ــه  ــزاق بنــدگان خداســت و اگــر ب ــرای ارت ب
نحــو شایســته از ایــن ابــزار اســتفاده نشــود 

نشــان دهنده ضعــف مدیریتــی اســت.
ــان  ــت و ج ــظ کرام ــرد: حف ــح ک وی تصری
کار  مــس  مجموعــه  در  کــه  افــرادی 
ــران ارشــد اســت. ــر عهــده مدی ــد ب می کنن

ــه  ــک ب ــرد: نزدی ــد ک ــدی تأکی ــعد محم س
۱۲ هــزار نفــر در مجتمــع مــس سرچشــمه 
فعالیــت می کننــد کــه بایــد حفــظ ســامت 

ــرد. ــرار گی ــا موردتوجــه ق ــک آنه تک ت
مهمتریــن  از  یکــی  اســت،  گفتنــی 
رویدادهــای ایــن مراســم عضویــت افتخــاری 
در  ایــران  ملــی صنایــع مــس  شــرکت 
اجتماعــی  تأمیــن  بین المللــی  اتحادیــه 
)ISSA( در بخــش ایمنــی معــادن بــود کــه 
ــه ارتقــای شــاخص های ایمنــی در  منجــر ب

ــد.  ــد ش ــران خواه ــس ای ــت م صنع

مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران خبر داد 

حمایت مس از ایده های دانشجویی برای افزایش ایمنی 

بـه گـزارش روابـط عمومـی شـرکت توزیـع نیـروی بـرق جنـوب 
اسـتان کرمـان، ایـن مراسـم بـا هـدف تقدیـر از زحمات بـی دریغ 
پیشکسـوتان صنعـت بـرق در چند دهه عمر شریفشـان و با حضور 
مدیرعامـل شـرکت، مدیـر کانـون بازنشسـتگان اسـتان، معاونان و 

مدیـران شـرکت در تـاار بـرق برگـزار گردید.
در ایـن مراسـم مهـدوی نیـا، مدیـر عامـل شـرکت توزیـع بـرق 
جنـوب اسـتان کرمـان ضمن خیـر مقدم بـه  همکاران بازنشسـته 
و خانـواده ایشـان بیـان کـرد: امیدواریـم هـر یـک از همـکاران 
بازنشسـته بازهـم در فواصـل کوتاه به جمع همکاران دعوت شـوند 
و ضمـن بهـره گیـری از تجربیـات آنهـا، ایـن مهـم که بازنشسـته 
پـس از تـرک سیسـتم بـه فراموشـی سـپرده نمیشـود را نیـز در 

ببیند. عمـل 

 وی خاطرنشـان کـرد: بازنشسـتگان توشـه ای از تجربیـات را بـه 
همـراه دارنـد کـه در شـرایط سـخت و طاقـت فرسـای منطقـه 
عملیاتـی شـرکت و در اوج کمبـود امکانـات تـاش مـی کردنـد و 
ایـن تجربیـات مـی توانـد بـه عنـوان درسـهای آموزنـده ای بـرای 
همـکاران جـوان شـرکت و بـه مثابـه چـراغ  راهـی بـرای شـرکت 
باشـد. در پایـان مراسـم از آقایـان احمـد قنبری، علیرضـا گلچین، 
علیرضـا جهانشـاهی، موسـی نعمتـی ) بازنشسـتگان سـال ۹۷( به 

رسـم یادبـود تقدیـر و هدایایـي بـه نامبـردگان اهـداء گردیـد.
مهنـدس  امضـاء  بـه  کـه  سـپاس  لـوح  متـن  از  قسـمتی   در 
مهـدوی نیـا مدیر عامل شـرکت توزیع نیـروی برق جنوب اسـتان 

کرمان رسـید، چنین آمده اسـت: 
ایـد، شایسـته  آمـده  نائـل  بازنشسـتگی  افتخـار  بـه  اکنـون کـه 

اسـت از زحمـات بـی دریـغ، مسـاعی 
ارزشـمند و اهتمـام ویـژه جنابعالی در 
طـول خدمت تشـکر و قدردانی نموده 
خانـواده  و  شـما  روزافـزون   توفیـق 
احدیـت  درگاه  از  را  گرانقدرتـان 
مسـئلت نماییـم، امیـد اسـت در پرتو 
عنایـات حـق همـواره در کلیه شـئون 

زندگـي موفـق و مویـد باشـید.
شـایان ذکـر اسـت ایـن مراسـم بـا اجـرای موسـیقی زنده سـنتی 
و  پذیرفـت  صـورت   ... و  بـازی  شـعبده  ایـران،  شـرقی  جنـوب 
همچنین دو تن از پزشـکان اسـتان در خصوص مسـائل پزشـکي و 

روانپزشـکي مسـائلي را بیـان نمودنـد.

مراسم تقدیر از پیشکسوتان شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان

نماینــده مــردم کرمان و راور در مجلس شــورای اســامی 
بــا بیــان اینکــه بازســازی خطــوط ریلــی، بهبــود شــرایط 
ــی دارد گفــت: نخســتین  ــان را در پ حمــل و نقــل کرم
ــود شــرایط  ــی و بهب ــا بازســازی خطــوط ریل ــه م دغدغ
حمــل و نقــل اســت، ضمــن اینکــه تســریع در عملیــات 
 اجرایــی خــط راه اهــن کرمــان ســیرجان انتظار مــی رود. 
ــرکل  ــا مدی ــدار ب ــر محمدرضــا پورابراهیمــی در دی دکت
راه آهــن کشــور عنــوان کــرد: اســتان کرمــان در حــوزه 
ــن  ــدام جــدی دارد، ای ــه اق ــاز ب ــی نی حمــل و نقــل ریل
اســتان بــا توجــه بــه موقعیــت جغرافیایــی و مکانــی کــه 
دارد، شــاهراه حمــل و نقــل جنــوب بــه شــمال و شــرق 

و غــرب کشــور و مســیرهای اصلــی و فرعــی اســت.
وی ادامــه داد: وضعیــت خطــوط ریلــی اســتان کرمــان 
اصــا قابــل قبــول نیســت  و بدتریــن وضعیــت در 
ــه  ــود، ک ــده می ش ــزد دی ــا ی ــق ت ــد و باف ــیر زرن مس
بعضــا ســرعت قطــار در برخــی مناطــق بــه 30 کیلومتــر 
ــه  ــن منطق ــرعت در ای ــار و س ــت قط ــد و کیفی می رس

ــوده اســت.  ــردم ب ــراض م ــورد اعت م
ــی در  ــزوم بازســازی خطــوط ریل ــر پورابراهیمــی ل دکت
اســتان را یــادآور شــد و گفــت: از ســه ســال قبــل توافــق 
شــد بــر اســاس برنامــه زمانبنــدی در مــورد ایــن مســاله 
ــت،  ــر راه وق ــا وزی ــات ب ــود توافق ــا وج ــود و ب ــدام ش اق
ــن  ــه راه آه ــرف مجموع ــای ازم از ط ــت ه ــا حمای ام

نداشــتیم.
وی خاطرنشــان کــرد: اولیــن دغدغــه مــا بازســازی 
ــل اســت.  ــل و نق ــرایط حم ــود ش ــی و بهب خطــوط ریل
ــان  ــن کرم ــط راه اه ــی خ ــات اجرای ــریع در عملی تس
ســیرجان انتظــار مــی رود و بایــد زودتــر تعییــن تکلیــف 

شــود. دکتــر پورابراهیمــی گفــت: خطــوط فرعــی فــواد 
بوتیــا خوشــبختانه وصــل شــده کــه ظرفیــت در حمــل 
و نقــل بومــی اســت و خــط ریلــی جــال ابــاد هــم بــه 
ــد  ــه بای ــری اســت ک ــت دیگ ــر ظرفی طــول 44 کیلومت

ــرد. ــاز ک ــی ان را اغ ــات اجرای عملی
نماینــده مــردم کرمــان و راور در مجلــس شــورای 
اســامی ارتقــای کیفیــت واگــن هــای مســافربری 
اســتان را مــورد تاکیــد قــرار داد و گفــت: دو خــط جدید 
کرمــان بــه مشــهد و کرمــان بــه تهــران را ازم داریــم.

ــرای  ــی ب ــش خصوص ــت از بخ ــت دول ــزوم حمای وی ل
کیفیــت بخشــی در خطــوط ریلــی اســتان یــادآور شــد 
و گفــت: هــر انــدازه توســعه حمــل و نقــل ریلــی داشــته 
 باشــیم، صرفــه جویــی در ســوخت هــای فســیلی دارد. 
ــاختمان  ــرای س ــار ب ــن اعتب ــی تامی ــر پورابراهیم دکت
ــرد و   ــت ک ــان را درخواس ــن کرم ــد راه اه اداری جدی
ــای  ــوزه ه ــارات در ح ــا اعتب ــان ب ــنهاد داد: همزم پیش
ــرای ســاختمان و ســتاد و پرســنل هــم تامیــن  ریلــی ب

ــود. ــاری ش اعتب

 دکتر محمدرضا پورابراهیمی :
بازسازی خطوط ریلی، 

دیــدار  بهبود شرایط حمل و نقل کرمان را در پی دارد  در  کرمــان  اســتاندار 
و  صنعــت  بانــک  مدیرعامــل 
ســرمایه گذاری های  از  معــدن 
اســتان  در  مجموعــه  ایــن 
اســتقبال کــرد. بــه گــزارش روابــط 
کرمــان،  اســتانداری  عمومــی 
دیــدار  در  فدائــی  محمدجــواد 
و  صنعــت  بانــک  عامــل  مدیــر 

ســرمایه گذاری های  از  معــدن 
ایــن مجموعــه در اســتان اســتقبال 
ــادی دارد  ــی زی ــی و صنعت ــای معدن ــت طرح ه ــان ظرفی ــزود: کرم ــرد و اف ک
ــد  ــی می توانن ــش خصوص ــدن و بخ ــت و مع ــک صنع ــارکت بان ــا مش ــه ب ک
ــای  ــتیک خودروه ــش اس ــرح روک ــی ط ــه کلنگ زن ــوند.وی ب ــی ش عملیات
ــت و  ــک صنع ــارکت بان ــتان راور و مش ــنگین در شهرس ــم س ــنگین و نی س
ــت:  ــاره داشــت و گف ــن طــرح اش ــدن و بخــش خصوصــی در اجــرای ای مع
وضعیــت پرداخــت تســهیات تبصــره ۱۸ در ســال جــاری خــوب نیســت و 
بــا وجــود مشــکات اشــتغال، تولیــد و توزیــع تقریبــا می تــوان گفــت هیــچ 
ــدم  ــه ع ــه ب ــا توج ــرد: ب ــوان ک ــی عن ــه اســت. فدائ ــی صــورت نگرفت اقدام
ــال جــذب  ــه دنب ــد ب ــدن بای ــت و مع ــک صنع ــت در تســهیات بان محدودی
ــاده  ــم کــه در حــوزه صنعــت و معــدن کار کننــد و آم ســرمایه گذارانی بروی
ــه  ــتیم ک ــعه هس ــتغال و توس ــد، اش ــرمایه گذاران در تولی ــا س ــکاری ب هم

اســت. مفیــد  ایــن حوزه هــا  طرح هــای 
ــت:  ــدن کشــور گف ــت و مع ــک صنع ــل بان ــری مدیرعام حســین مه
ــزار  ــغ ۹۱ ه ــه مبل ــرح را ب ــد 44 ط ــر و امی ــت تدبی ــدای دول از ابت
میلیــارد ریــال تامیــن اعتبــار کرده ایــم کــه بخشــی از آن تســهیات 
ــا  ــا ب ــن طرح ه ــورد از ای ــه داد: 3۷ م ــت.  وی ادام ــوده اس ارزی ب
ــه  ــیده ک ــرداری رس ــه بهره ب ــدن ب ــت و مع ــک صنع ــکاری بان هم
ــم در حــوزه  ــی داری ــوده و آمادگ ــواد و ... ب ــی، ف در حــوزه نیروگاه

ــیم. ــته باش ــری داش ــدن ورود جدی ت مع

در  تصریــح کــرد:  مهــری 
ــدن در  ــت و مع ــک صنع بان
پرداخــت تســهیات تبصــره 
طرح هــای  بــرای   ۱۸
ــان  ــا حــوزه خودم ــط ب مرتب
ــم،  ــی نداری ــچ محدودیت هی
ضمــن اینکــه ۵3۸ طــرح 
متوســط و بــزرگ در کشــور 
ــده و ســرمایه  ــف مان باتکلی
ــذا  ــت، ل ــل اس ــور معط کش

بــدون محدودیــت در حــوزه صنعــت و معــدن تســهیات می دهیــم.
ــک صنعــت و  ــک صنعــت و معــدن کشــور گفــت: بان مدیرعامــل بان
معــدن در بحث هــای زیرســاختی اســتان کرمــان نیــز ورود کــرده و 
در راســتای طــرح انتقــال آب، 3۲۷ میلیــارد دار ســرمایه گذاری در 

ــته ایم. ــا داش ــیرین کن ه آب ش
ــت و  ــک صنع ــاد بان ــت ایج ــه درخواس ــاره ب ــا اش ــه ب وی در ادام
معــدن در زرنــد، ســیرجان و ارگ جدیــد بــم اظهــار کــرد: بانکــداری 
الکترونیــک را در بانــک صنعــت و معــدن بــه صــورت جــدی دنبــال 
ــم. ــع کرده ای ــعب را تجمی ــار ش ــال چه ــدای امس ــم و از ابت می کنی

ــه  ــال جــدی هســتیم و ب ــوان کــرد: در بانکــداری دیجیت مهــری عن
جــای ایجــاد باجــه، بــه مدیــر مالــی دسترســی و ســامانه در اختیــار 

ــد. ــات بانکــی را انجــام بدهن ــا عملی ــم ت ــرار می دهی ق
مدیرعامــل بانــک صنعــت و معــدن کشــور بــا اشــاره بــه کلنگ زنــی 
ــت:  ــنگین در راور گف ــوق س ــنگین و ف ــتیک س ــش اس ــرح روک ط
ــورت  ــه ص ــتقیم، ب ــتغال مس ــر اش ــر ۲00 نف ــاوه ب ــرح ع ــن ط ای
ــد و  ــاد می کن ــه ایج ــتغال در منطق ــا ۱000 اش غیرمســتقیم ۷00 ت

ــد. ــش می ده ــکاری را کاه بی

استاندار کرمان:

آمادگی استان برای طرح های سرمایه گذاری بانک صنعت و معدن

کرمــان رییــس ســازمان مدیریــت و برنامــه ریــزی 
اســتان کرمــان بــا بیــان اینکــه جمهوری اســامی 
ــا را  ــم در دنی ــد عل ــگاه شــانزدهم تولی ــران جای ای
ــی در  ــگاه خوب ــا جای ــه خــود اختصــاص داده ام ب
کاربــردی کــردن علــم نــدارد و ایــن مســئله مهــم 
ــود،  ــال ش ــتان دنب ــور و اس ــاد کش ــد در اقتص بای
ــژه  ــه وی ــاد منطق ــنهاد ایج ــرد: پیش ــح ک تصری
ــم  ــور را داری ــرق کش ــاوری در جنوبش ــم و فن عل
تــا اســتان کرمــان در ایــن زمینــه پیشــتاز باشــد. 
ســتاد  جلســه  در  رودری«  »جعفــر  دکتــر 
فرماندهــی اقتصــاد مقاومتــی اســتان کرمــان 
اظهــار کــرد: ۱۱ برنامــه ملــی بــه تصویــب ســتاد 
ــا مراتــب اجــرای آن  اقتصــاد مقاومتــی رســیده ت
ــا  را طــی کنیــم کــه در حــال حاضــر همزمــان ب
ــا پایــان  تدویــن اجــرا دنبــال مــی شــود و اگــر ت

ســال بتوانیــم برنامــه هــا را تســهیل کنیــم، امکان 
ــود. ــد ب ــد خواه ــای بع ــال ه ــه آن در س ادام

وی افــزود: معیــن هــای اقتصــادی نقــش مهمــی 
ــارکت  ــاد و مش ــردن اقتص ــی ک ــد مردم در فرآین
ــعه و  ــت توس ــم در مدیری ــی ه ــش غیردولت بخ
هــم اجــرای برنامــه هــای توســعه ایفــا مــی کنند. 
ــادی  ــن اقتص ــت معی ــه فعالی ــاره ب ــا اش رودری ب
شهرســتان شــهربابک تصریــح کــرد: شــرکت 
ملــی مــس ایــران ۱۱ پــروژه بــا اعتبــاری بالــغ بــر 
۲۲00 میلیــارد تومــان و اشــتغال ۲۸00 نفــر را در 
ایــن شهرســتان هدفگــزاری کــرده کــه بــا توجــه 
ــای  ــن ه ــاله معی ــای ســه س ــه ه ــه برنام ــه ارائ ب
اقتصــادی اســتان، پایــان برنامــه معیــن اقتصــادی 

ــود. شــهربابک ســال ۹۹ خواهــد ب
ریــزی  برنامــه  و  مدیریــت  ســازمان  رییــس 

ــرد  ــه رویک ــاره ب ــا اش ــه ب ــان در ادام ــتان کرم  اس
برنامــه هــای اقتصــاد مقاومتــی بیــان کــرد: دانــش 
ــروت در حــال  ــع ث ــن منب ــی تری ــوان اصل ــه عن ب
ــی  ــرد اصل ــذا رویک ــود ل ــی ش ــاره م ــر اش  حاض
ــاس  ــادی براس ــای اقتص ــن ه ــای معی ــه ه برنام

ــود.  ــد ب ــی خواه ــش بنیان ــای دان ــه ه برنام
ــا  ــورهایی ب ــروت کش ــارم ث ــه چه ــزود: س وی اف
درآمــد بــاا در دنیــا، ســرمایه انســانی اســت کــه 
بــه عنــوان ارزش مهــارت، تجــارب و تــاش انجــام 
شــده از ســوی جمعیــت شــاغل کارکنان، ســرمایه 
ــوب  ــی مطل ــای حکمران ــاخص ه ــی و ش اجتماع
عنــوان شــده اســت. رودری بــا بیــان اینکــه 
جمهــوری اســامی ایــران جایــگاه شــانزدهم 
ــه خــود اختصــاص داده  ــا را ب ــم در دنی تولیــد عل
ــم  ــردن عل ــردی ک ــی در کارب ــگاه خوب ــا جای ام

نــدارد و ایــن مســئله مهــم بایــد در اقتصاد کشــور 
ــنهاد  ــرد: پیش ــح ک ــود، صری ــال ش ــتان دنب و اس
ایجــاد منطقــه ویــژه علم و فنــاوری در جنوبشــرق 
کشــور را داریــم تــا اســتان کرمــان در ایــن زمینــه 

پیشــتاز باشــد.

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان خواستار شد

ایجاد منطقه ویژه علم و فناوری جنوبشرق کشور در کرمان
همزمان با روز دانشجو 

دانشجویان ممتاز 
دانشگاه آزاد اسامی 
بردسیر تجلیل شدند

روابــط  گــزارش  بــه 
ــگاه آزاد  ــی دانش عموم
بردســیر،   اســامی 
در ایــن آییــن، امــام جمعــه 
ــه  ــد براینک ــا تاکی بردســیر ب
ــا اخــاق، دو  ــراه ب ــم هم عل
بــال دانشــجو برای پیشــرفت 
گفــت:  اســت  جامعــه 

دانشــجو، مهم تریــن قشــر تاثیرگــذار در کشــور اســت.
حجــت ااســام علــی اکبــر کرمانــی، یــاد و خاطــره شــهدای 
ــگاه آزاد  ــهید دانش ــجوی ش ــن دانش ــژه اولی ــه وی ــجو ب دانش
اســامی بردســیر، »محســن دایــی زاده« را گرامــی داشــت و 
افــزود: یکــی از اقشــار تاثیرگــذار در جامعــه، قشــر دانشــجو و 
جــوان اســت. امــام جمعــه بردســیر افــزود: چهــار مــاه پــس 
از کودتــای ۲۸مــرداد ســال ۱33۲، جمعــی از دانشــجویان بــا 
انتقــاد از دیــدار نیکســون، معــاون رئیــس جمهــور آمریــکا بــا 
مقامــات ایرانــی بــه میــدان آمــده و اعتــراض خــود را اعــام 
ــن از  ــه ت ــه و در روز ۱6 آذر س ــن حادث ــه در ای ــد ک کردن

ــند. ــهادت می رس ــه ش ــجویان ب دانش
امــام جمعــه بردســیر، پیــام روز دانشــجو را اســتکبار ســتیزی 
عنــوان کــرد و گفــت: دیــن مبیــن اســام، سفارشــات زیــادی 

در خصــوص کســب علــم و دانــش کــرده اســت.
در ادامــه ایــن آییــن، رئیــس مرکــز آمــوزش عالــی کشــاورزی 
بردســیر نیــز بــا بیــان اینکــه دانشــجویان، تحــرکات جامعــه را 
ایجــاد مــی کننــد گفــت: دانشــجویان فعــال دیــروز، اســاتید و 

ــران امروز کشــورند. مدی
ــر  ــع را متاث ــای جوام ــگ ه ــی زاده، فرهن ــدی نق ــر مه دکت
ــرد:  ــان ک ــت و خاطرنش ــجویی دانس ــای دانش ــش ه از جنب
ــم و  ــوزش عل ــا آم ــل اول صرف ــای نس ــگاه ه ــه دانش وظیف
ــل  ــای نس ــگاه ه ــر، دانش ــر حاض ــی در عص ــود ول ــش ب دان

ــتند. ــن هس ــای کارآفری ــگاه ه ــارم، دانش چه
وی بــا بیــان اینکــه، دانشــگاه هــای کارآفریــن و نــوآور 
نفتــی  درآمدهــای  بــه  اتــکا  از  را  کشــور  تواننــد   مــی 
 بــی نیــاز کنــد خاطــر نشــان کــرد: دانشــجویان بایــد 
ــدن  ــی، بری ــای فرهنگ ــرای برنامه ه ــند. اج ــر باش ــه گ مطالب
ــزاری  ــی، برگ ــابقه ورزش ــرای مس ــجو، اج ــک روز دانش کی
ــود و  ایســتگاه ســامت از دیگــر فعالیت هــای ایــن مراســم ب
در پایــان از دانشــجویان ممتــاز و برتــر آموزشــی، فرهنگــی و 

ــل شــد. ورزشــی دانشــگاه آزاد اســامی بردســیر تجلی
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این شماره از هفتواد تقدم می شود به شهید 
» احمد دانشی«

* بزرگمردانِکوچک

آیامیدانیدک️؟!
شــهید احمــد دانشــی در 
ــدر  ــ️ پ ــدار ب ــن دی آخری
گفــت؟!  چــ️  خویــش 
» بابــا! ایــن بــار مــن 
شــهید میشــوم! خواهــش 
ــادر  ــ️ م ــا ب ــم فع میکن

ــد. ــزی نگویی چی
* این حرفها را نزن!

انشاءا... ب️ سامت برمیگردی.«
رفــت و در ۱۶ســالگی در عملیــات کربــای۴ در حالیکــ️ 
بیســیم بــر پشــت داشــت، بــر اثــر اصابــت خمپــاره بــ️ قایــق 

ــ️ قعــر آب رفــت و جســدش مفقــود شــد! ب

یادی از یک شهید

مالیات و هنربندان
دست بر سین️ ام بر اهل )هنر(       

   ک️ هنر برتر آمده ز گهر
هنر واقعی شود تحسین           

 زندگی با )هنر( شود تزئین
باهنر نیست هر )نمک نشناس(         

 ک️ زند بر گذشت️ ی خود داس
این طرف رشد کرد و بالیده          

شهد نوشیده میوه ها چیده
مرغ همسای️ را ببیند غاز؟         

 بهر آن )غازدان( کند پرواز؟
بال پروازشان ز پول وطن         

 دشمن عزت و اصول وطن
جیب ما شد ب️ دستشان خالی        

  با هنر؟ ن️، با نقش رمالی
ظاهرا مردمی هنرمندند          

  در حقیقت ب️ خود هنر، بندند
ن️ هم️، عده ای )هنربند(ند         

 ب️ هنر پشت کرده می خندند
هنر این جماعت کذاب           

 کشک و روغن گرفتن است از آب
سینما و تأتر و تلویزیون          

  ب️ تن سردشان دوانده خون
ز ُخم شربت هنر مستند            

بار خود را بر آنطرف بستند
ک️ ب️ نام هنر، ز دین رفتند          

ک️ در آغوش قاتلین رفتند
)ُکفر نعمت( ز پرخوری برسید         

 چشمشان حوزه ی شکم پایید
جیبشان پر ز پول این مردم          

پل️ شان شان️ ی همین مردم
دستشان روی سفره ی وطن است        

ُسّمشان بر سر گل و چمن است
ن️ هنر، ک️ ادای آن دارند        

  )قر( و )اطوار( ب️ جای آن دارند
رای ملت فریبشان خورده!          

ک️ سراب دیده و شد افسرده
مزد )خوشرقصی هنربندان(         

 داده شد، اما ن️ ز جیب سران
در جواب حمایت دیروز            

ک️ شد این طیف بی ثمر پیروز
مالیات حذف شد ز )بی هنران(       

  بیم️ شد بی حساب غارتشان
دستمزدهای بی حساب و کتاب       

   فوق میلیاردی می رود ب️ حساب
در رفاه و، خیال ایشان تخت         

 سبزبخت از حمایت نوبخت
ک️ )هنربندها( زبان بازند         

 مالیات را چرا نپردازند؟
مالیات را ز کارگر گیرند        

  از حقوق کسر و بی خبر گیرند
می دهد مالیات را نادار          

  ک️ تنُفس بر او شده دشوار
روی اجناس بیصدا بکشند        

  روی ارزاق توده ها بکشند
مست از اعتدال و تدبیرند        

  مالیات را ز )پش️( می گیرند
یاور جیب )فیل( و )زراف️(         

 چرب ریش و سبیل زراف️
کرده ام من ب️ عمرم این باور        

  شغل )رمال( هست نان آور
ک️ هنرمند و خادم مردم         

   نکند بیخ و ریش️ ی خود گم
غرب را قبل️ ی وطن نکند         

 تیغ تهمت سر وطن نزند
حتی بی دین آن بَُود آزاد           

 وطن خویش را کند آباد
هم️ ی ما مقصریم )نقاش(       

   سهم خود را ببین مواظب باش
ثبت گردد خطای هر انسان      

    طلبد روزگار پاسخ آن
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カもヮ執枢唱 桧済処

ریزش خانواده 
 بخش چهارم

ــی در  ــ️ جوان ــا هیجــده ســالگی و رســیدن ب ــ️ ت کودکــی ک
خانــواده هایــی آرام زندگــی مــی کننــد و پــدر و مادرشــان را 
ــ️ یکدیگــر  ــان ب ــ️ دور از جنــگ و ســتیز و مهــرورز و مهرب ب
ــد و  ــبین ان ــی خوش ــ️ زندگ ــ️  ب ــرای همیش ــد، ب ــی بینن م
 خــود بــ️ دنبــال برپایــی و خانــواده و همســر گزینــی 
مــی رونــد و خوشــی هــا و مهربانــی هایــی را کــ️ دیــده و مــّزه 
ــدان و همســر  ــ️ فرزن ــد ب ــی را کــ️ چشــیده ان شــیرینی های

خویــش روا و ارزانــی میدارنــد.  
ــواه ، خودپســند  ــادران خودخ ــدران وم ــ️ پ ــی ک ــا کودکان اّم
ــر  ــا زه ــان را ب ــت، کامش ــی گذش ــرد و ب ــی خ ــادان و ب و ن
ــازند،  ــی س ــخ م ــش تل ــای خوی ــی ه ــتیزه جوی ــرنگ س و ش
ــد  و دمبــدم  ــ️ زندگــی در دلشــان کاهــش مــی یاب عشــق ب
کمرنــگ  و کمرنــگ تــر مــی شــود . بویــژه آنانــی کــ️ بــا ِدلــی 
انــدوه بــار و چشــمانی پــر از اشــک  جدایــی و طــاق آنــان را 
ــر دســت  ــا زی ــا یکــی از آن دو و  ی ــد ب ــد و ناچاران مــی بینن

ــد.  ــدری زندگــی کن ــادری و ناپ نام
کــ️ بررســی هــای اجتماعــی نشــان داده کــ️ اینگونــ️ 
کــودکان روان بیمــار و پریــش اندیــش گشــت️ و مــی تواننــد 
ــرای  ــ️ اش ب ــر دو گون ــوند و ه ــر آزار ش ــا دیگ ــود آزار ی خ
جامعــ️ ای کــ️ در آن هســتند زیانبــار و هزینــ️ سازباشــند. ک️ 
نمونــ️ هــای فراوانــی از ایــن دو گــروه جوانــان روان پریــش و 
خــود آزار و دیگــر آزار را در غــرب بویــژه آمریــکا مــی تــوان 

دیــد.
ــ️  ــم ک ــد ه ای ــنیده و خوان ــده و ش ــا دی ــان️ ه ــا در رس  باره
ــ️  ــت️ و ب ــودکاری برداش ــگ خ ــوان تفن ــا ج ــوان ی ــک نوج ی
ــا دانشــگاهی رفتــ️ و شــماری از  ــا دبیرســتان و ی  دبســتان ی
جــوان هــای بــی گنــاه را بــ️ رگبــار بســت️ و کشــت️ و زخمــی 
ــا  ــت️ و ی ــود را ُکش ــا خ ــرانجام ی ــرده و س ــر ک ــن گی و زمی

ــوده. ــتگیر نم ــا دس ــای در آورده و ی ــس او را از پ پلی
ایــن کشــتارهای دردنــاک کــ️ هــر ســال️ دههــا بــار در آمریکا 
ــواده در  ــزش خان ــد ، همــ️ و همــ️ نشــانگر ری ــی ده روی م
ــ️  ــاره ای از جامع ــد. پ ــی باش ــم زده م ــور لیبرالیس آن کش
ــکا  ــا در آمری ــ️ تنه ــور را ک ــ️ کشــتارهای ک شناســان اینگون
ــرزمین  ــاح در آن س ــت️ از آزادی س ــد برخاس ــی ده  روی م
مــی داننــد کــ️ هــر کــس مــی توانــد آنچــ️ دلــش خواســت 

اســلح️ بخــرد و در خانــ️ نگهــدارد . 
ــتی  ــخن درس ــن س ــ️ ای ــت ک ــا گف ــخ آنه ــد در پاس ــ️ بای ک
ــک کشــور  ــر در ی ــی باشــد. چــ️،  اگ ــ️ م ــی پای نیســت و ب
ــواده در آن دچــار  ــ️ و ســاختار خان ــوز  پای مســلمان کــ️ هن
ــش  ــر شــما مردمان ــن براب ــزش و فروپاشــی نگشــت️ چندی ری
ســاحهای گــرم بدهنــد، هرگــز جــوان یــا نوجوانــش دســت 

ــد .  ــ️ واری نمــی زن ــور و دیوان ــن کشــتارهای ک ــ️ چنی ب
ــدر  ــ️ از پ ــرا کــودک و نوجــوان و جــوان مســلمان در خان زی
ــاه  ــی گن ــک انســان ب ــ️ کشــتن ی ــی شــنود ک ــادرش م و م
ماننــد آنســت کــ️ همــ️ مردمــان روی زمیــن را کشــت️ باشــد. 
اّمــا درآمریــکا کــ️ زندگــی در آن ماننــد زندگــی مورچــ️ گان 
ــور مــی باشــد و همــ️ کار مــی  ــا کنــدوی زنب ــ️ ی ــا موریان ی
کننــد تــا ملکــ️ بخــورد و بخوابــد و بّچــ️ بیــاورد. ده درصــد 
مردمانــش همــان ملکــ️ انــد و نــود درصــد دیگــر بــردگان بــی 

ارج و ارزشــی کــ️ بــود و نبودشــان یکســان . 
نویسنده : کیخسرو شهریاری

ســام بــر مــرگ کــ️ از لحظــ️ تولــد و قبــل از تولــد همراهــم 
ــل  ــن غاف ــتم از م ــ️ داش ــکاتی ک ــ️ مش ــا هم ــودی و ب ب
ــی  ــدم حت ــو را نمــی دی ــل و ت ــو غاف ــن از ت ــی م نشــدی ول
ــ️ قبرســتان کــ️  از مــرگ دیگــران عبــرت نمــی گرفتــم و ب
ــ️  ــودی متوج ــودم ب ــام وج ــو در تم ــ️ ت ــا اینک ــم ب ــی رفت م
ــردگان  ــی م ــی شــدم و زمان ــود نم ــو در جســم خ حضــور ت
ــی و  ــر زندگ ــل و بفک ــو غاف ــتند از ت ــی گذاش ــور م را در گ
ــو را در  ــودم خوشــبختان️ مدتــی قبــل ت مشــکات زندگــی ب
ــر  ــوری حف ــرای خــود گ ــردم،  و ب ــام وجــود احســاس ک تم
ــرای  ــ️ آخــرت مــی روم و ب ــات خان ــرای ماق ــ️ ب و هــر هفت
آرامــش فاتحــ️ مــی خوانــم و تــو را در وجــود احســاس و بــ️ 
خــودم تلقیــن مــی کنــم کــ️ مــرگ در وجــودم حاضــر و از 
مــرگ و ُمــردن غافــل نیســتم و دروغ نمــی گویــم و بــ️ کســی 

ظلــم نمــی کنــم . 
 گاهــی بــ️ مــرگ کــ️ وجــودم را اشــغال کــرده خــوش آمــد 
مــی گویــم و بــاور کــرده ام کــ️ صاحــب اصلــی جســم مــن 
ــم  ــکات رهای ــ️ از مش ــرگ ک ــود م ــن وج ــت م ــرگ اس  م
مــی کنــد را گرامــی مــی دارم و ضمــن گرامــی داشــت 

زندگــی از مــرگ و ُمــردن غافــل نیســتم.
» حمزه فریفته «

                                                         حوزه و دانشگاه
وحدت حوزه هست و دانشگاه                                            که به دانش دهد مسیر پاک

دین و دانش بهم شود چو یکی                                           بر علوم ُمِضّر زند مسواک
کمر تفرقه ز وحدت خرد                                                     بشکند پشت )تفرقه افکن(

اتحاد نردبام پیشرفت است                                               که شکوفا کند بهار وطن

                                             مجلس
به امیدی که مجلس فردا                        مردمی باشد و به راس امور
خادم ملت و وطن بشود                        نه چو بیگانه و ز مردم دور

باید عبرت گرفت از دیروز                    رای به خادمین مردم داد
دشمن مردم شریف و وطن                   هر که هست و به هر کجا ُگم باد

غامحسین رضایی - نقاش

ــاه  ــوه ش ــوه از ک ــات ک ــ️ در دره قن ــی اســت ک ــوه قنات ــات ک قن
ــع شــده اســت. ــگان واق بن

طــول ایــن قنــات ســ️ کیلومتــر, مــادر چــاه و بخــش عمــده ای 
ــق  ــ️ مناط ــت.از آنجائیک ــده اس ــع ش ــات در دره واق ــوره قن از ک
کوهســتانی مرتفــع همــراه بــا بــاا بــودن وســعت, میــزان بارندگی 
قــادر بــ️ راه انــدازی ســیابهای بــا آبدهــی بــاا هســتند, بــا ورود 
ــده,  ــت نش ــ️ ای حفاظ ــای میل ــ️ چاهه ــیابها ب ــی از از س بعض
ســبب مســدود شــدن و از کار افتــادن عمــده تریــن بخــش زهــدار 
قنــات شــده اند.تنهــا جزئــی از کــوره قنــات در حــد ششــصد متــر 

زه آبهــای کــوره قنــات را از مظهــر تخلیــ️ مینمایــد.
ــات  ــات اثب ــات انجــام شــده از وســعت اراضــی آبخــور قن تحقیق
ــی  ــ️ آبده ــر در ثانی ــش از 80 لیت ــات بی ــن قن ــ️ ای ــد ک مینمای

ــت.  ــانده اس ــ️ رس ــر در ثانی ــ️ 8 لیت ــون ب ــم اکن ــت️ وه داش
ــر  ــگان مظه ــتای بن ــت در روس ــگان درس ــات بن ــن قن همچنی

میگردد,طــول قنــات در حــد دو و نیــم کیلومتــراز مــادر چــاه,  بــ️ 
طــول یــک و نیــم کیلومتــر ان در حــال حاضــر مســدود میباشــد. 
ــات  ــر قن ــات را از مظه ــت قن ــاء و مرم ــران کار احی ــ️ ب ــق آب ح
شــروع  و بــا پاکســازی کــوره  و طوقــ️ چینــی چاههــای میلــ️ ای 

بســمت مــادر چــاه پیــش میرونــد.
آبدهــی ایــن قنــات بــا توجــ️ بــ️ اراضــی آبخــور یکصــد لیتــر در 
ثانیــ️ بــوده کــ️ در حــال حاضــر در حــد بیســت و پنــج لیتــر در 

ثانیــ️ مــی باشــد.
پیشنهاداتاجرائی:

ــد  ــتاد درص ــش ازهش ــد بی ــان میدهن ــتندات نش ــ️ مس چنانچ
چشــم️ ســارها و مناطــق زهــدار دره قنــات کــوه کــ️ زه آب قنوات 
قنــات کــوه بنــگان را تامیــن مینموده,توســط افرادیکــ️ هیچگونــ️ 
مالکیتــی از قنــوات مطروحــ️ نداشــت️ اند, در اســتخرهای ســاخت️ 
شــده ذخیــره و ســپس بــ️ باغهــای خصوصــی منتقــل میگردنــد.

اینجاســت کــ️ بــا چــ️ مجــوزی و چگونــ️ بــرای  ســؤال 
آب چشــم️ ســارها و اراضــی دامنــ️ هــای دره برنامــ️ ریــزی شــده 

. ست ا
ــری از  ــگان و جلوگی ــوه وبن ــات ک ــوات قن ــرای نجــات قن ــد ب بای
بائــر شــدن آنهــا , ارگانهــای اجرائــی مربوطــ️ نســبت بــ️ احیــاء و 

مرمــت هــر چــ️ ســریعتر آنهــا اقــدام نماینــد.
از آنجائیکــ️ مجموعــ️ منطقــ️ ســااری,بنگان,قنات کوه, اســتعداد 
ــای  ــائی محله ــیابها دارند,شناس ــی از س ــازی بخش ــره س ذخی

مناســب در بخــش باادســت قنوات,مطالعــ️ 
ــروری  ــزداری ض ــای آبخی ــرای طرحه و اج

بــ️ نظــر مــی رســد . 

قنوات قنات کوه و بنگان در منطقه بزنجان بافت را در یابید

مهندس حسن اشرف گنجوئی     
کارشناس رسمی ومحقق تامین آب

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

)691628(
ــ️  ــدود ب ــئولیت مح ــا مس ــرکت ب ــان ش ــام کرمانی ــفید ب ــرکت س ــرات ش ــی تغیی آگه
ــ️ اســتناد صورتجلســ️ مجمــع  ــی ۱0۶30۱5۱37۶ ب شــماره ثبــت 93۶5 و شناســ️ مل
ــماره  ــ️ ش ــب ب ــلطانی نس ــعید س ــای س ــورخ ۱397/07/25 آق ــاده م ــوق الع ــی ف عموم
ملــی 2030۱۶98۴۶ بــا پرداخــت مبلــغ ۶۶50000000ریــال ســهم الشــرک️ خــود را از 
مبلــغ 350000000 ریــال بــ️ مبلــغ 7000000000 ریــال افزایــش داد . خانــم فرزانــ️ 
ــغ 2850000000  ــت مبل ــا پرداخ ــی 08723337۴۴ ب ــماره مل ــ️ ش ــب ب ــلطانی نس س
ــغ 3000000000  ــ️ مبل ــال ب ــغ ۱50000000 ری ــهم الشــرک️ خــود را از مبل ــال س ری
ریــال افزایــش داد . در نتیجــ️ ســرمای️ شــرکت از مبلــغ 500000000 ریــال بــ️ مبلــغ 
ــد.  ــاده مربوطــ️ در اساســنام️ اصــاح گردی ــت و م ــش یاف ــال افزای ۱0000000000 ری

میزان سهم الشرک️ شرکاء پس از افزایش سرمای️ بشرح ذیل می باشد: 
ــب 3000000000  ــلطانی نس ــ️ س ــال فرزان ــب 7000000000 ری ــلطانی نس ــعید س س
ریــال. اداره کل ثبــت اســناد و امــاک اســتان کرمــان اداره ثبــت شــرکت هــا و موسســات 

غیرتجــاری کرمــان )۶9۱۶28(

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

)688889(
ــماره  ــ️ ش ــی ب ــرکت تعاون ــیز ش ــ️ مش ــی ریحان ــی غیرانتفاع ــرکت فرهنگ ــرات ش ــی تغیی آگه
ــورخ  ــره م ــ️ اســتناد صورتجلســ️ هیئــت مدی ــی ۱۴003۶7۶880 ب ثبــت 3۱95 و شناســ️ مل
ــاه  ــاون کار و رف ــورخ 98/8/29 اداره تع ــماره ۴۴85/98 م ــ️ ش ــ️ نام ــم ب ۱398/08/08 منض
ــ️  ــی 007۴28۶285 ب ــماره مل ــدی بش ــای آرش محم ــان الف-آق ــتان کرم ــی شهرس اجتماع

ــد.  ــاب گردی ــده انتخ ــدت باقیمان ــرای م ــل ب ــمت مدیرعام س
ــفت️,  ــرات, س ــم از ب ــره )اع ــی و غی ــدآور بانک ــناد تعه ــی و اس ــا, اوراق مال ــ️ قرارداده ب- کلی
چــک( و ســایراوراق بهــادار تعاونــی پــس از تصویــب هیئــت مدیــره بــا امضــای ثابــت آقــای آرش 
محمــدی کــد ملــی 007۴28۶285 مدیرعامــل تعاونــی و بــ️ انضمــام یــک از دونفــر از اعضــای 
ــای محمــود افضلی)اعضــای هیئــت  ــا آق ــن عباســپور فردوســی️ و ی ــم پروی ــره خان هیئــت مدی
مدیــره( و مهــر تعاونــی اعتبــار دارد و کلیــ️ مــدارک عــادی و مکاتبــات بــا امضــای مدیرعامــل یــا 
رئیــس هیئــت مدیــره و مهرتعاونــی قابــل قبــول و معتبــر اســت. اداره کل ثبــت اســناد و امــاک 

اســتان کرمــان اداره ثبــت شــرکت هــا و موسســات غیرتجــاری کرمــان )۶88889(

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

کرمان )694557(
 آگهــی تغییــرات شــرکت ایمــن گشــت کویــر کارمانیــا شــرکت بــا مســئولیت 
ــ️  ــی ۱۴00۶۱2۱800 ب ــ️ مل ــت ۱۴۴98 و شناس ــماره ثب ــ️ ش ــدود ب مح
ــورخ  ــاده م ــوق الع ــور ف ــادی بط ــی ع ــع عموم ــ️ مجم ــتناد صورتجلس اس

 :۱398/09/۱2
ــرای مــدت نامحــدود انتخــاب  ــل ب ــرار ذی ــ️ ق ــره ب الف-اعضــاء هیئــت مدی
گردیدنــد: آقــای محمــد مهرابــی معزآبــادی بشــماره ملــی 2993753770 ب️ 
ســمت مدیرعامــل و رئیــس هیئــت مدیــره خانــم افســان️ کویــری خنامــان 

بشــماره ملــی 30523۴3۴08بــ️ ســمت نائــب رئیــس هیئــت مدیــره
ب- کلیــ️ اســناد و اوراق بهــادار و تعهــدآور شــرکت از قبیــل چــک، ســفت️، 
بــروات، قراردادهــا و عقوداســامی و همچنیــن اوراق و نامــ️ هــای اداری بــا 

امضــاء مدیــر عامــل همــراه بــا مهــر شــرکت معتبــر مــی باشــد. 
ــا و  ــرکت ه ــت ش ــان اداره ثب ــتان کرم ــاک اس ــناد و ام ــت اس اداره کل ثب

ــان )۶9۴557( ــاری کرم ــات غیرتج موسس

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

)695621(

تاســیس موسســ️ غیــر تجــاری داوری داد آوران پیــام حــق کریمــان درتاریــخ ۱398/08/۱۱ 
بــ️ شــماره ثبــت 2۱37 بــ️ شناســ️ ملــی ۱۴008732332 ثبــت و امضــا ذیــل دفاترتکمیل 
ــر جهــت اطــاع عمــوم آگهــی میگــردد. موضــوع  ــ️ شــرح زی ــده کــ️ خاصــ️ آن ب گردی
ــی و  ــای داخل ــت و داوری ه ــول حکمی ــل قب ــ️ داوری از قبی ــوط ب ــور مرب ــ️ ام ــام هم :انج
ــرش داوری در کلیــ️  ــا حقوقــی, قبــول وپذی ــ️ اشــخاص حقیقــی ی ــی راجــع ب بیــن الملل
دعــاوی اشــخاص حقیقــی وحقوقــی قابــل ارجــاع وحــل وفصــل توســط داور وانجــام کلیــ️ 
ــی تحــت نظــارت  ــن الملل ــی وبی ــت وداوری داخل ــول حکمی ــ️ داوری وقب ــوط ب ــور مرب ام
ــذ  ــس از اخ ــزوم پ ــورت ل ــان درص ــتان کرم ــون داوری اس ــی داوری وکان ــای قانون نهاده
ــز  ــدود مرک ــدت نامح ــ️ م ــت ب ــخ ثب ــدت : از تاری ــط م ــع ذیرب ــای ازم از مراج مجوزه
اصلــی: اســتان کرمــان، شهرســتان کرمــان، بخــش مرکــزی، شــهر کرمــان، محلــ️ شــهید 

همتــی فــر ، کوچــ️ همتــی فــر 29 ، خیابــان همتــی فــر، پــاک 28۱ ، بلــوک58 ، طبقــ️ 
ــی  ــال م ــی : ۱,000,000 ری همکــف کدپســتی 7۶۱8۴۴۴5۶۴ ســرمای️ شــخصیت حقوق
ــ️ شــماره ملــی  ــم فاطمــ️ حیــدری ب باشــد. اســامی و میــزان ســهم الشــرک️ شــرکا:  خان
ــماره  ــ️ ش ــی ب ــرا فرخ ــم المی ــهم الشــرک️ خان ــال س ــده ۱0,000 ری 3030599۶7۱ دارن
ملــی 303۱8050۶2 دارنــده 990,000 ریــال ســهم الشــرک️ اولیــن مدیــران : خانــم المیــرا 
ــره  ــ️ ســمت مدیرعامــل و رئیــس هیئــت مدی ــ️ شــماره ملــی 303۱8050۶2 ب فرخــی ب
خانــم فاطمــ️ حیــدری بــ️ شــماره ملــی 3030599۶7۱ بــ️ ســمت نایــب رئیــس هیئــت 
ــ️ ســمت عضــو هیئــت  ــی 30202۱7۴07 ب ــ️ شــماره مل ــا فرخــی ب ــم آرمین ــره خان مدی
ــ️ اوراق و اســناد بهــادار و تعهــد آور شــرکت از قبیــل  ــدگان حــق امضــا: کلی ــره دارن مدی
چــک، ســفت️، بــروات، قراردادهــا، عقــود اســامی و همچنیــن کلیــ️ نامــ️ هــای عــادی و 
ــارات  ــا مهــر موسســ️ معتبــر مــی باشــد اختی اداری باامضــاء منفــرد مدیرعامــل همــراه ب
ــ️ اخــذ و صــدور  ــ️ منزل ــق اساســنام️ ثبــت موضــوع فعالیــت مذکور،ب ــل : طب ــر عام مدی
ــت  ــان اداره ثب ــاک اســتان کرم ــت اســناد و ام ــت نمــی باشــد. اداره کل ثب ــ️ فعالی پروان

ــان )۶95۶2۱( ــا و موسســات غیرتجــاری کرم شــرکت ه

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

کرمان )696188(
شــرکت  امیــن  ســایبان  مهــر  مســکن  شــرکت  تغییــرات  آگهــی 
تعاونــی بــ️ شــماره ثبــت 8۴۱9 و شناســ️ ملــی ۱0۶30۱۴3753 بــ️ 
ــورخ  ــاده م ــوق الع ــور ف ــادی بط ــی ع ــع عموم ــ️ مجم ــتناد صورتجلس اس
ــاون،  ــماره98/۴8۴۶-98/9/۱3 اداره تع ــ️ ش ــ️ نام ــم ب ۱398/09/0۶ منض
ــرای  ــرکت ب ــ️ ش ــات تصفی ــان: - هی ــتان کرم ــی شهرس ــاه اجتماع کار ورف
الــی   ۱398/09/0۱ تاریــخ  )از  تمدیــد گردیــد.  دیگــر  مــدت دوســال 
۱۴00/09/0۱ ( اداره کل ثبــت اســناد و امــاک اســتان کرمــان اداره ثبــت 

شــرکت هــا و موسســات غیرتجــاری کرمــان )۶9۶۱88(

سخنی با مرگ

وارد محوطــ️ کــ️ می شــوی، اتاقــی را می بینــی کــ️ ســردر آن 
نوشــت️: بــا وضــو وارد شــوید.

خــب البتــ️ انســان همیشــ️ باوضــو باشــد خیلــی خــوب اســت، 
انســان وقتــی بــ️ مکان هــای مذهبــی و مقــدس مثــل مســاجد 
ــو  ــ️ وض ــت ک ــتحب اس ــود، مس ــ️)ع( وارد می ش ــرم ائم و ح
داشــت️ باشــد. وقتــی کــ️ می خواهــد در قــد قامــت نمــاز، مقابــل 
ــدا را  ــی خ ــجده ی بندگ ــد و در س ــا گوی ــد و ثن ــدا او را حم خ
پــاک و منــزه بخوانــد و در قنــوت عشــق دســت نیــاز بــ️ درگاه 

ــد.  ــت️ باش ــد وضــو داش ــاز بگشــاید، بای بی نی
اصــًا وضــو بــا نیــت قربة الــی ا... ، خــودش نوعــی عبــادت اســت 
ــ️ خاطــر قداســت آن  ــا ب ــا وضــو در برخــی مکان ه و حضــور ب
ــد از  ــر بتوان ــان بهت ــ️ انس ــت  ک ــن اس ــرای ای ــت و ب مکان هاس

ــد شــود. ــوی بهره من ــاط معن فیــض ارتب
آری! از اتاقــی نوشــتیم کــ️ مســجد و امــام زاده و حــرم نیســت، 
امــا مقــدس اســت و بــر ســر در آن نوشــت️ بــا وضــو وارد شــوید. 
ــی  ــی برخ ــت. گاه ــروف اس ــت مع ــاق ترب ــ️ ات ــاق ب ــن ات ای
ــا  ــرده و ب ــاق ب ــن ات ــ️ ای ــدگان را ب ــان و بازدیدکنن از میهمان
توضیحــات یکــی از مســئولین روح و روانــش را مــورد بهتریــن 
️ طــوری کــ️ اشــک پهنــای صــورت  پذیرایــی قــرار می دهنــد؛ ب
ــای  ــ️ کرب ــی اارض ب ــا ط ــش را ب ــوید و دل ــان را می ش میهم

ــد. ــل می کن ــین)ع( متص حس
ــی  ️ هــای چوب ــگاه اول جعب ــاق کــ️ می شــوی، در ن وارد ایــن ات
را می بینــی کــ️ در هــر کــدام مقــداری تربــت ریختــ️ و روی آن 
ــا  ️ ه ــدام از جعب ــر ک ــت و روی ه ــا و مشــخصاتی ثب ــماره ه ش

یــک قــرآن گذاشــت️ شــده اســت.
ــا  ــان ب ــد: هم زم ــات، می گوی ــن توضیح ــ️ ضم ــئول مربوط مس
شــروع ســاخت گنبــد جدید بــرای حــرم مطهــر سیدالشــهدا)ع( 
در کرمــان، ضــروری بــود کــ️ ســتون های اطــراف ضریــح 
ــد،  ــل کنن ــم تحم ــد را ه ــد جدی ــار گنب ــت ب ــرار اس ــ️ ق  ک

مقاوم سازی و اغر سازی شوند. 
ــد  ــن کار مهندســین مشــاور طــرح، درخواســت نمودن ــرای ای ب
ــد  ــد. بای ــام دهن ــرم انج ــای ح ــاک بن ــاتی روی خ ــ️ آزمایش ک
ــین های  ــت. تکنس ــرار می گرف ــش ق ــورد آزمای ــن م ــاک زمی خ

مــا بــا دســتگاه های ژئــورادار کــ️ 
ــن  ــری زمی ــا عمــق 50 مت ــد ت می توان
را کاوش کنــد، اقــدام بــ️ اســکن از 
ــد.  ــرم کردن ــف ح ــمت های مختل قس
از  ️ بــرداری  نمون کار  آن  از  پــس 
و  حــرم  پشــت بام  از  حــرم  تربــت 
بــا  ضریــح  اطــراف  ســتون های  از 
دســتگاه کربــارل تــا عمــق 2۶ متــری 
ــای آن جهــت  انجــام شــد و از خاک ه
ــال  ــان انتق ــ️ کرم ــش ب ــام آزمای انج

ــت.  یاف
ایــن  در  این جــا  کــ️  خاکی هایــی 
می کنیــد،  مشــاهده  ️ هــا  جعب
کــ️  اســت  خاک هایــی  از  بخشــی 
قبــر  بــ️  قســمت  نزدیک تریــن  از 
مطهــر برداشــت️ شــده و در مجهزتریــن 
آزمایشــگاه  مکانیــک خــاک کرمــان 
مــورد بررســی و آزمایــش قــرار گرفتــ️ 

ــت. اس
 بــا شــنیدن ایــن توضیحــات، میهمانان 
کــ️ خــود را در حــال و هــوای زیــارت 
اشک هایشــان  می بیننــد،  کربــا 
امــا  می شــود.  ســرازیر  بی اختیــار 
ــ️ بخــش دیگــری  وقتــی توضیحــات ب

ــا  ــن کاوش ه ــی در ای ــر خوش ــمام عط ــ️ از استش ــد ک می رس
️ های میهمانــان بــ️ لــرزه می افتــد و  خبــر می دهــد، شــان
حســرت نگاهشــان مــی رود کــ️ ایــن خاک هــا را ســرم️ چشــم 

ــد. کن
وقتــی مســئول مربوطــ️ از تغییــر رنــگ بخشــی از ایــن خــاک 
در عاشــورا خبــر می دهــد، ریــزش وجــود میهمانــان را در 
ــوان  پــای حرمــت و عظمــت ایــن خــاک پــاک و مقــدس می ت
مشــاهده کــرد، انــگار در خــود مچالــ️ می شــوند، دیگــر 
ــان  ــ️ چشمش ــزی ب ــا، چی ــش در کرب ــین)ع( و یاران ــز حس ج

نمی آیــد. ایــن خــاِک بخشــی از قتلــگاه حســین)ع( اســت کــ️ 
ــوند،  ــی می ش ــ️، کربای ــا نرفت ــرار دارد. کرب ــان ق در مقابلش
ــورایی  ــده، عاش ــورا ندی ــوند و عاش ــر می ش ــ️، زائ ــرم نرفت ح

می شــوند.
️ ی وجودشــان گــوش اســت تــا بشــنوند از ماجــرای  حــاا همــ
️ ی محوطــ️ ســتاد بازســازی عتبــات  ایــن تربــت کــ️ در گوشــ

کرمــان، بــ️ زیارتگاهــی تبدیــل شــده اســت. 
ــا وضــو  ️ اند: ب ــر ســر در آن نوشــت ــ️ ب ــود ک ــس بی جهــت نب پ

ــت اســت. ــاق ترب وارد شــوید. این جــا ات
به قلم » آذر همتی «

اتاقی که مسجد، امامزاده و حرم نیست ولی مقدس است

کمیتــ️  و  درمــان  کمیتــ️  مشــترک  جلســ️ 
ــارزه  ــاده ۱۶ شــورای هماهنگــی مب هماهنگــی م

ــای  ــی روش ه ــور بررس ــ️ منظ ــواد مخدرب ــا م ب
اســتخراج آمــار معتادیــن متجاهــر واقعــی در 
ــرکل -  ــور مدی ــا حض ــان ب ــتان کرم ــطح اس س
معــاون توســع️ پیشــگیری بهزیســتی اســتان 
کرمــان و اعضــاء دو کمیتــ️ در بهزیســتی اســتان 

ــد. ــزار ش ــان  برگ کرم
ــتان  ــتی اس ــی بهزیس ــط عموم ــزارش رواب ــ️ گ ب
زاده  صــادق  عبــاس  جلســ️  درایــن  کرمــان 
مدیــرکل بهزیســتی بــا اشــاره بــ️ لــزوم مشــارکت 
ســازمان هــا بــرای برنامــ️ ریــزی و ارائــ️ خدمــات 
اثــر بخــش در پیشــگیری و کنتــرل مســال️ 
اجتماعــی چــون اعتیــاد ، گفــت: ســاماندهی آمــار 
ــاس  ــر اس ــر ب ــاد متجاه ــ️ اعتی ــا ب ــراد  مبت اف
تعریــف مشــخص علمــی و صحیــح از ایــن گــروه 

از اقدامــات مشــترک کمیتــ️ درمــان و هماهنگــی 
ــت .  ــاده ۱۶ اس م

صــادق زاده بــا تاکیــد بــر پرهیــز از پوشــیده نگــ️ 
داشــتن واقعیــت موجــود ، افــزود : نمــی تــوان و 
ــ️ هــر دلیــل کتمــان  ــاد را ب ــد واقعیــت اعتی نبای

کــرد چراکــ️ پــی آمدهــای خوبــی نــدارد . 
بنابرایــن بایــد آمارگیــری دقیــق و صحیــح بــرای 
هــر گونــ️ اقــدام بســیار مهــم و حیاتــی اســت کــ️ 

در دســتور کار دو کمیتــ️ قــرار مــی گیــرد . 
وی بــا بیــان اینکــ️ شــیوع اعتیــاد در بیــن زنــان 
و نوجوانــان ســرعت گرفتــ️ اســت؛ اظهــار داشــت: 
ــای  ــت ه ــت ظرفی ــن واقعی ــن ای ــا پذیرفت ــد ب بای
ــده  ــن پدی ــرل ای ــرای کاهــش و کنت موجــود را ب

ــم .  ــ️ کار گیری ب

امــور  و  توســع️  معــاون  ملکشــاهی  خســرو 
ــان  ــا بی ــان ب ــتان کرم ــتی اس ــگیری بهزیس پیش
اینکــ️ بیــش از ۴ هــزار معتــاد متجاهــر در اســتان 
کرمــان وجــود دارد ؛ گفــت : ایــن آمــار بــر اســاس 
آمــار مراکــز  DIC - پایــش پاتــوق هــا- گــزارش 
ــ️  ــت ک ــاده ۱۶ اس ــز م ــیار و مرک ــای س ــم ه تی
البتــ️ بایــد در یــک هماهنگــی بیــن بخشــی ایــن 

ــار ســاماندهی شــود .  آم
ــی  ــای برخ ــودن آماره ــاوت ب ــان متف ــا بی وی ب
ــا آمــار موجــود بهزیســتی ، افــزود  ســازمان هــا ب
ــکیل  ــی تش ــل اصل ــار دلی ــض در آم ــن تناق : ای
جلســات مشــترک بیــن دو کمیتــ️ درمــان و 
مــاده ۱۶اســت تــا بــر اســاس داده هــای صحیــح 

ــم . ــام دهی ــت انج ــزی درس ــ️ ری ــم برنام بتوانی

 مدیرکل بهزیستی استان :
 بیش از 4هزار معتاد متجاهر در استان کرمان وجود دارد



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

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 287 ـ شنبه 23 آذر 1398   ـ 17ربیع الثانی 1441 ـ  14 دسامبر  2019 ـ 4 صفحه ـ 1000 تومان
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و  برنامه ریـزی  معـاون  گنجعلیخانـی  احمـد  مهنـدس 
کرمـان  اسـتان  شـمال  بـرق  توزیـع  شـرکت  تحقیقـات 
ماننـد  سـازمان هایی   : گفـت  رسـانه  اصحـاب  جمـع  در 
شـرکت بـرق کـه خدمـات و کااهایـی را ارائـه می دهنـد 
قیمت تمـام  کاهـش  و  دقـت  صحـت،  پیش رویـی،  بـرای 
شـده کاا و اسـتفاده از تکنولوژی هـای نـو بایـد بـه واحـد 
تحقیـق و توسـعه بهـا دهنـد.وی بیـان داشـت: حمایـت از 
واحـد تحقیـق و توسـعه موجـب ایجـاد خاقیـت و نوآوری 
می شـود و دفتـر تحقیقـات شـرکت توزیـع بـرق شـمال 

اسـتان کرمـان راه انـدازی شـده اسـت.
دفتـر  فعالیت هـای  بـه  اشـاره  بـا  مهنـدس گنجعلیخانـی 
تحقیقـات شـرکت توزیـع برق شـمال اسـتان کرمـان ادامه 
داد: پنـج مـورد پروژه تحقیقاتی در سـال 95، هشـت مورد 
در سـال 96، سـه عنـوان پروژه در سـال 97 و چهـار پروژه 
طی سـال جاری با اسـاتید دانشـجویان و محققان داوطلب 

منعقد شـده اسـت.

وی اضافـه کـرد: در دفتـر تحقیقـات شـرکت توزیـع بـرق 
شـمال اسـتان کرمـان عـاوه بـر تحقیقـات بحـث نظـام 
مشـارکت همـکاران را هـم دنبـال می کنیم و همـکاران ما 
176 پیشـنهاد در سـال 95 و 182 پیشـنهاد در سـال 96 
ارائـه کردنـد و ایـن رقـم در سـال 97 بـا رشـد دو برابـری 
بـه 386 مـورد رسـید و از ابتدای سـال جـاری تاکنون این 

تعـداد 202 پیشـنهاد بوده اسـت.
مهنـدس گنجعلیخانـی افـزود: پیشـنهاد همـکاران مـا بـر 
اسـاس آنچـه خواسـته ایم در حـوزه کاری آنهـا بـا توجـه 
بـه چالش هـا و محدودیت هاسـت و پیشـنهادات بیشـتر در 

زمینـه افزایـش بهره وری اسـت.
معـاون برنامه ریـزی و تحقیقات شـرکت توزیع برق شـمال 
اسـتان کرمـان یـادآور شـد: شـرکت بـرق به عنـوان یـک 
شـرکت خدماتـی، ماموریـت تامیـن و عرضـه مطمئـن و 
پایـدار بـرق بـه مشـترکان و متقاضیـان را بر عهـده دارد و 
بـرای انجـام ایـن ماموریـت سـازمانی بـه برنامه ریـزی پنج 

هـدف اقـدام کرده اسـت.
وی عنـوان کـرد: اهـداف مذکـور شـامل کاهـش تلفـات، 
انرژی هـای  سـقف  افزایـش  خاموشـی ها،  نـرخ  کاهـش 
تجدیدپذیـر بـه 20 درصـد پیـک در افق برنامه، دسترسـی 
بـه انـرژی بـه یک روز و کاهـش مراجعات حضـوری به پنج 

درصـد در یـک بـازه زمانـی 10 سـاله اسـت.
بهـا  نتیجـه  کـرد:  خاطرنشـان  گنجعلیخانـی  مهنـدس 
دادن بـه تحقیـق و پژوهـش در صنایـع پیشـرو ایـن شـده 
اسـت کـه 95 درصـد کااهـای مـورد اسـتفاده در صنعـت 
در هـم  کرمـان  اسـتان  و  هسـتند  کشـور  سـاخت   بـرق 

 زمینـه تجهیـزات بتنی صنعت برق رتبه نخسـت کشـور را 
دارد.وی از سـاخت سـاعت نجومـی، سـاخت سـه پایه فلزی 
بـرای حـذف جرثقیـل در نصـب پایه هـای بتنـی و سـاخت 
پیـچ و مهـره ضدسـرقت بـه عنـوان خروجـی پروژه هـای 
تحقیقاتـی شـرکت بـرق شـمال اسـتان کرمـان نـام بـرد 
و گفـت: از سـال 83 تـا 95 همایـش هایـی برگـزار شـده 
اسـت و هـدف این بـوده که آمـوزش و توانمندسـازی برای 
همـکاران ایجاد شـود. که خوشـبختانه نتایج خوبی داشـته 
و از تکنولـوژی هـای نویـن اسـتارت آپ و ویکنـد اسـتفاده 

کـرده ایـم کـه در نـوع خـود بی نظیـر بوده اسـت .
بـه خبرنـگار  پاسـخ  در  گنجعلیخانـی  مهنـدس   «
هفتـواد : بایـد بـا دانشـگاه به یـک زبان مشـترک 

برسـیم «
خبرنـگار  سـؤال  خصـوص  در  گنجعلیخانـی  مهنـدس 
هفتـواد مبنـی بـر فاصلـه زیـاد صنعـت و دانشـگاه گفـت: 
صنعـت و دانشـگاه بایـد بـه یـک زبـان مشـترک برسـند و 
در بخـش پژوهـش و تحقیقـات این مهم در شـرکت توزیع 
بـرق شـمال اسـتان بـه طـور جـدی دنبـال مـی شـود که 
دیدگاههـای مشـترکی بیـن صنعـت و دانشـگاه کـه هر دو 
بخـش هـم بحـث های کارشناسـی درسـتی را  عنـوان می 
کننـد برسـیم کـه خوشـبختانه موفـق بـوده ایـم همکاری  
بسـیار خوبـی بـا 5 دانشـگاه اصلـی اسـتان کرمـان داریم و 

مـوزه کرمـان هـم بـه همین دلیـل راه اندازی شـده اسـت 
کـه کارشناسـان و اسـاتید دانشـگاه با کارشناسـان  صنعت 

بـرق ارتبـاط داشـته و بـه نقـاط مشـترک برسـند .
با پژوهش در شرکت برق شمال استان 

کرمان به سمت بازدهی بیشتر 
صنعت برق می رویم

مدیـر دفتـر تحقیقـات شـرکت توزیـع برق شـمال اسـتان 
کرمـان در جمـع اصحاب رسـانه گفت: از سـال 95 تاکنون 
بیـش از 610 میلیون تومـان عقد قرارداد پـروژه تحقیقاتی 
در دفتـر تحقیقـات شـرکت بـرق منطقه ای شـمال اسـتان 

داشـته ایم. کرمان 
همچنیـن مهنـدس سـعید زمانـی نیـز در ایـن  نشسـت 
خبـری بـه مناسـبت هفتـه پژوهـش اظهـار داشـت: دفتـر 
تحقیقـات شـرکت برق شـمال اسـتان کرمان در سـال 95 
رتبـه اول کشـوری را کسـب کـرد و در سـال های بعـد هم 

جـزو رتبه هـای تک رقمـی اسـت.
مدیـر دفتـر تحقیقـات شـرکت توزیـع برق شـمال اسـتان 
صرفـه  بررسـی  پـروژه   96 سـال  در  داد:  ادامـه  کرمـان 
اقتصـادی پروژه هـای تحقیقاتـی را رقـم زدیـم کـه در این 

زمینـه رتبـه هشـتم کشـوری را کسـب کردیـم.
مهنـدس زمانـی اضافـه کـرد: جـزو شـرکت هایی هسـتیم 
کـه بیشـترین همایش هـای داخلـی در سـطح کشـور را بـا 
14 کنفرانـس برگـزار کردیم و همچنین نخسـتین شـرکت 
توزیـع بـرق در کشـور بودیم که شـروع اسـتارت آپ وی کند 
را داشـته ایـم .وی یـادآور شـد: طی سـال گذشـته با توجه 
بـه کنترل پیـک در راسـتای مدیریت مصرف سیسـتم های 
سرمایشـی حرکـت کردیـم و دومیـن اسـتارت آپ را برگزار 
کردیـم و خروجی هایـی از متدهـای محققـان، اسـتادان و 
سـایر  بـه  را  آنهـا  کـه  داشـتیم  دانش بنیـان  شـرکت های 

شـرکت های توزیـع بـرق تعمیـم دادیم.
مدیـر دفتـر تحقیقـات شـرکت توزیـع برق  شـمال اسـتان 

دفتـر  کنفرانس هـای  در  پروپـزال   41 ارسـال  از  کرمـان 
تحقیقـات شـرکت بـرق شـمال اسـتان کرمـان خبـر داد و 
بیـان داشـت: 25 داور داخلـی و خارجـی ایـن پروپزال هـا 
را داوری کردنـد کـه تاکنـون چهـار پـروژه را عقد قـرارداد 

کرده ایـم.
مهنـدس زمانـی خاطرنشـان کـرد: آزمایشـگاه شبیه سـاز 
)عـج(  ولیعصـر  دانشـگاه  در  بـرق  قـدرت  سیسـتم های 
و  می کنیـم  تجهیـز  دانشـگاه  همـکاری  بـا  را  رفسـنجان 
تاکنـون چنـد گـروه از همـکاران از ایـن آزمایشـگاه بازدید 

کرده انـد.
وی یـادآور شـد: از سـال 95 تاکنون بیـش از 610 میلیون 
تومـان عقـد قـرارداد پـروژه تحقیقاتـی در دفتـر تحقیقات 

شـرکت بـرق شـمال اسـتان کرمان داشـته ایم.
از  پیشـنهاد  می توانیـم،  مـا  کـرد:  خاطرنشـان  زمانـی 
مشـترکان برق هم داشـته باشـیم و تاکنون پیشـنهادهایی 
بـه کمیته عالی رسـیده  اسـت و حـدود 13 مـورد عملیاتی 
: بحـث پژوهـش و تحقیـق در  افـزود  ، وی  شـده  اسـت 
شـرکت توزیـع بـرق شـمال جدی اسـت تـا شـاهد مصرف 

بهینـه تجهیـزات و بـاا رفتـن خدمـات شـویم .
گزارش از : محمد حسنی سعدی

معاون برنامه ریزی و تحقیقات شرکت توزیع برق شمال استان کرمان :

95 درصد کااهای صنعت برق، ساخت کشور هستند

قائم مقام کمیته امداد استان کرمان خبر داد؛

اجرای طرح 
»هر کارمندحامی یک یتیم« در کرمان

قائم مقـام کمیتـه امداد اسـتان کرمـان از اجرای طرح 
»هـر کارمنـد حامـی یک یتیـم« توسـط ایـن نهاد و 
کمیتـه  حمایـت  تحـت  ایتـام  از  حمایـت  به منظـور 

امـداد اسـتان کرمان خبـر داد. 
بـه گـزارش سـایت خبـری کمیتـه امداد، سـهراب روسـتایی 
بـه آمـار ایتـام و فرزنـدان خانوارهـای نیازمند تحـت حمایت 
کمیتـه امداد اسـتان کرمان اشـاره کـرد و افـزود: بیش از 20 
هـزار فرزنـد یتیـم و محسـنین تحـت حمایـت کمیتـه امداد 

اسـتان کرمـان قـرار دارند.
وی ادامـه داد: از ایـن تعـداد فرزنـد یتیـم و نیازمنـد تحـت 
حمایـت کمیتـه امـداد 10 هـزار و 900 فرزند یتیـم در قالب 
طـرح اکـرم ایتـام و 8900 فرزنـد خانواده هـای نیازمنـد در 

قالـب طـرح محسـنین از آن هـا حمایـت می شـود.
وی بـا اشـاره به اینکـه 5600 نفر از فرزندان محسـنین تحت 
حمایـت کمیتـه امـداد اسـتان فاقد حامـی هسـتند گفت: به 

همیـن منظـور طـرح »هـر کارمنـد حامـی یـک یتیـم« بـه 
ادارات، سـازمان ها، دسـتگاه های اجرایـی و سـایر مجموعه هـا 
پیشنهادشـده تـا بـا حمایـت کارمنـدان بخشـی از مشـکات 

ایتـام فاقـد حامـی برطرف شـود.
روسـتایی بابیـان اینکه خیران از قشـر کارمنـد می توانند برای 
حمایـت از فرزنـدان یتیـم در قالـب طـرح اکرام ایتـام و برای 
حمایـت از فرزنـدان خانوارهای نیازمند دارای پدر سـالخورده، 
بیمـار و یـا ازکارافتـاده در قالـب طـرح محسـنین ثبت نـام 
کننـد. وی گفـت: متقاضیـان نیکـوکار می تواننـد بـا مراجعـه 
بـه سـایت ekram.emdad.ir مراجعـه بـه ادارات کمیتـه امـداد 
در سراسـر اسـتان و یـا تمـاس بـا شـماره 09029151052 
حمایـت ایتـام و فرزنـدان خانواده های نیازمنـد تحت حمایت 

کمیتـه امـداد اسـتان را عهده دار شـوند.
طـرح  گفـت:  کرمـان  اسـتان  امـداد  کمیتـه  قائم مقـام 
حـوزه  طرح هـای  ازجملـه  محسـنین  و  ایتـام  اکـرام 
 مشـارکت های مردمـی ایـن نهـاد اسـت کـه بـر اسـاس آن 
مبلغـی  هـر  ماهیانـه  پرداخـت  بـا  می تواننـد   خیـران 
کـه در تـوان دارنـد، حمایـت یـک یـا چند یتیـم را عهـده دار 
شـوند.وی از فراهم شـدن زمینه واریز مسـتقیم کمک خیران 
به حسـاب شـخصی ایتـام خبـر داد و افـزود: بـا فراهـم شـدن 
از طریـق  به صـورت مسـتقیم  ایـن زمینـه حامـی می توانـد 
کارت بـه کارت کـردن مبلـغ موردنظـر را آنی به حسـاب یتیم 

تحـت تکفل خـود واریـز کند.
شایسـته ذکـر اسـت؛ حامیـان خیـر و نیکوکار در هشـت ماهه 
امسـال 23 میلیـارد و 500 میلیـون تومـان به حسـاب ایتام و 

فرزنـدان محسـنین تحـت تکفل خـود واریـز کرده اند.

بـه گـزارش هفتـواد:  
نمنـش  ا یر ا ر منصو کتر د
شـهر  شـورای  )عضـو 
مصوبـه  از  کرمـان( 
درصـد   9 معافیـت  خصـوص  در  اصاحـی 
قدرالسـهم از امـاک زیر 500 متـر مربع خبرداد 
و گفـت: ایـن مصوبه اصاحـی در تاریخ 98/9/16 
اسـت.  ابـاغ شـده  اجـرا  بـه شـهرداری جهـت 
هفتـواد  خبرنـگار  بـه  خصـوص  درایـن  وی 
کـه  امـاک  بحـث  بـا  ارتبـاط  در  گفـت: 
مربـع  متـر   500 زیـر  و  دارنـد  مالکیـت   سـند 
مـی باشـند قبـا طبـق مـاده 101 شـهرداریها 
قدرسـهم  اسـامی   شـورای  مجلـس  مصـوب 
آنهـا را معـاف اعـام کـرده )یعنـی قدرالسـهمی 
بابـت ملک خـود به شـهرداری نمـی پرداختند( 
در ابتـدای امسـال شـورا مصـوب کـرد 9 درصد 
قدرالسـهم از امـاک زیـر 500 متـر مربع گرفته 
تفکیـک  بـا  افـرادی کـه  واقـع شـورا  شـود در 
زمیـن زیـر 500 متر مربـع قصـد دورزدن قانون 

و تخطـی از آن را داشـت مدنظـر قـرار داد، امـا 
متاسـفانه ایـن قانـون در عمل طوری اجرا شـده 
 اسـت کـه از همـه مـردم قـدر السـهم دریافـت 

می شده است.
مـورد  ایـن  افـزود:   ایرانمنـش  منصـور  دکتـر 
قبـل از طـرح تفضیلـی شـهر کرمـان بـوده  و 
و  جلسـات  برگـزاری  بـا   شـهر  شـورای  کـه 
بررسـی هـای متعـددی در شـورا  آن را مصـوب 
کـرد، امـاک زیـر 500 متـر کـه سـند مالکیت 
 قبـل از اصاحیـه قانـون مـاده 101 شـهرداری

داشـته باشـند و یـا هر گونه مشـخصاتی داشـته 
باشـند و بـا ارائـه اسـناد و  مـدارک ثابـت کنند 
زیـر 500  امـاک  ایـن  از سـال 90  قبـل  کـه 
مجـدد  شـهر  شـورای  انـد  بـوده  مربـع  متـر 
مصـوب کـرد از پرداخـت 9 درصـد قدرالسـهم 
بـه  قدرالسـهمی  هیچگونـه  و  شـوند  معـاف 
بـه  البتـه  باشـند  نداشـته  پرداخـت  شـهرداری 
شـرطی کـه بـا طـرح تفضیلـی شـهر هیچگونـه 
مغایرتـی نداشـته باشـند کـه طـی آن مشـکل 

تعـداد قابـل توجـه ای از افـراد و  امـاک زیـر 
 500 متـر مربـع حـل میشـود، ایـن مصـوب در

16 /9 /98 امسـال بـه شـهرداری جهـت اجـرا 
ابـاغ شـد کـه امیدواریـم بـه زودی شـهرداری 
کرمـان ایـن مصوبـه را بـه مـردم ابـاغ کنـد تا 
مـردم بتواننـد از ایـن مصوبـه بهـره مند شـوند.

آخرین تغییرات نسبت به معافیت قدرالسهم 
زمین های زیر 500 متر مربع در شورای شهر کرمان

انــواع  تولیــد 
در  محصــول 
مــاه  پایــان 
ســال  هشــتم 
 18.8 از  جــاری 
تــن  میلیــون 
ــم حــدود 70درصــد از  ــن رق ــه ای ــرد ک ــور ک عب
ــرده اســت.  ــق ک ــال 98 را محق ــای س ــه ه برنام
ــش از  ــد بی ــن 3درص ــد در عی ــزان تولی ــن می ای
مقــدار برنامــه ریــزی شــده و 1.4 درصــد بیــش 
از عملکــرد مــدت مشــابه ســال قبــل اســت.

تولیــد کنســانتره ســنگ آهــن نیــز نزدیــک 
ــه  70درصــد برنامــه امســال را محقــق کــرده و ب

ــید.  ــن رس ــون ت 10.7 میلی

ــش از  ــد بی ــول 4درص ــن محص ــد ای ــزان تولی می
رقــم برنامــه ریــزی شــده و یــک درصــد بیشــتر از 
 عملکــرد مــدت مشــابه ســال گذشــته محســوب 
ــزی صــورت گرفتــه  مــی شــود. طبــق برنامــه ری
ــون  ــد 10.3 میلی ــاه امســال تولی ــرای هشــت م ب
ــی شــده  ــن کنســانتره ســنگ آهــن پیــش بین ت

بــود.
ــه  ــز – ب ــه نی ــار کارخان ــانتره از غب ــد کنس تولی
ــزار 768  ــه 83ه ــی- ب ــول بازیافت ــوان محص عن
ــوع  ــن مجم ــید. همچنی ــاه رس ــان م ــن در آب ت
ــن روش  ــه ای ــن ب ــنگ آه ــانتره س ــد کنس تولی
از 269هــزار تــن عبــور کــرد کــه بیشــترین 
ــود. ــال ب ــتم امس ــاه هش ــه م ــوط ب ــرد مرب عملک

رشد دو درصدی تولید گندله
ــه  ــز ب ــن نی ــنگ آه ــه س ــد گندل ــن تولی همچنی
ــزان  ــن می ــید. ای ــن رس ــون ت ــش از 8.1 میلی بی
تولیــد 2درصــد بیــش از عملکــرد ســال گذشــته 
و یــک درصــد بیــش از رقــم برنامــه ریــزی شــده 

اســت.
مجمــوع فــروش داخلــی و صادراتــی شــرکت 
معدنــی و صنعتــی گل گهــر نیــز در مــدت مــورد 
ــه  ــود ک ــن ب ــون ت ــر 9.5 میلی ــزون ب بررســی، اف
ایــن میــزان فــروش، یــک درصــد بیشــتر از 
ــت.  ــته اس ــال گذش ــابه س ــدت مش ــرد م عملک
ــی 3.5درصــد رشــد  ــروش داخل ــان ف ــن می در ای

ــید. ــن رس ــون ت ــه 8.7 میلی ــت و ب یاف

آمار هشت ماه کگل منتشر شد

رشد تولید انواع محصول، کنسانتره و گندله سنگ آهن در »گل گهر«
* فروش داخلی رشد 3.5درصدی را تجربه کرد
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