
شهادت امام حسن عسکری )ع( بر عموم شیعیان تسلیت سال هفتم ـ شماره 290 ـ شنبه 14 دی ماه 1398   ـ 8 جمادی ااول 1441 ـ  4ژانویه  2020 ـ 4 صفحه ـ 1000 تومانسال رونق تولید گرامی هفته نامه فرهنگی، سیاسی، خبری

آدرس سایت هفتواد
  www.Haftvadnews. ir 

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

پیام مشترک تسلیت حجت ااسام والمسلمین حسن علیدادی سلیمانی  
نماینده ولی فقیه و امام جمعه کرمان، 

دکتر محمد جواد فدائی استاندار کرمان و دکتر حسین امیری خامکانی 
رئیس مجمع نمایندگان استان کرمان در مجلس شورای اسامی
در پی شهادت سردار رشید اسام سپهبد حاج قاسم سلیمانی  

دکترپورابراهیمی در واکنش به 
شهادت سردار سلیمانی:

آمریکایی ها 
تاوان سنگینی 
خواهند داد

2

پیام تسلیت رهبر معظم انقاب در پی شهادت سردار سلیمانی:
 انتقام سختی در انتظار جنایتکاران است  

این بار فرشتگان سردار 
سلیمانی  را براي رسیدن
به جوار حق و همرزمان 
شهیدش همراهي کردند

2

مدیرعامل راه آهن کشوردر سفر به کرمان :
در یازدهمین هفته پویش »هر هفته الف- ب- ایران«

با حضور وزیر نیرو دو نیروگاه 
مقیاس کوچک رفسنجان

افتتاح شد 4

شهادت سردار سپهبد قاسم سلیمانی تسلیت 

عزاداری مردم کرمان 
در فراق سردار دلها

2
2

نشست خبری شورای ائتاف نیروهای 
انقاب اسامی در کرمان برگزار شد 

دکتر صابری : 
تاشمان این است که مجلس 

انقابی شکل گیرد
2

فرمانده سپاه ثارا... : 
چرا کارگزاران سازندگی  

گردش مالی بنگاههای 
اقتصادی و خیریه های 

خود را شفاف سازی
نمی کنند

2

سیرجان

سردار
 محبوب 
مقاومت
راهتان 

ادامه 
دارد



  www.Haftvadnews. ir 

سال هفتم ـ شماره 290 ـ شنبه 14 دی ماه 1398   ـ 8 جمادی ااول 1441 ـ  4ژانویه  2020

غامحسین رضایی - نقاش

                                                     با سردار دلها
شد شهید )شیر شیعیان( جهان                              خون پاکش زمین نمی ماند
انتقامش گرفته خواهد شد                                     عید دشمن چنین نمی ماند

مقتدا می دهد جواز جواب                                      قاتان امنیت نمی بینند
تروریستها خصوصا آمریکا                                  میوه ی جرم خویش می چینند

پیام تسلیت رهبر معظم انقاب 
در پی شهادت سردار سلیمانی: 

انتقام سختی 
در انتظار جنایتکاران است 

ــار  ــختی در انتظ ــام س ــد: انتق ــاب فرمودن ــم انق ــر معظ رهب
ــون  ــه خ ــود را ب ــد خ ــت پلی ــه دس ــت ک ــی اس جنایتکاران
ســردار شــهید ســلیمانی و دیگــر شــهدای حادثــه ی دیشــب 

ــد.  آلودن
در پــی شــهادت ســردار پرافتخــار اســام حــاج قاســم 
ســلیمانی و شــهدای همــراه او به ویــژه مجاهــد بــزرگ 
ــاب  ــر انق ــدس رهب ــدی المهن ــای ابومه ــاب آق ــام جن اس

ــد. ــادر کردن ــی ص پیام
بسم ا... الرحمن الرحیم

ملت عزیز ایران!
ــب  ــد. دیش ــمانی ش ــام آس ــار اس ــزرگ و پرافتخ ــردار ب س
ــلیمانی را در  ــم س ــر قاس ــهیدان، روح مطه ــه ی ش ارواح طیب
ــه و شــجاعانه در  آغــوش گرفتنــد. ســالها مجاهــدت مخلصان
میدانهــای مبــارزه بــا شــیاطین و اشــرار عالــم، و ســالها آرزوی 
ــن  ــه ای ــز را ب شــهادت در راه خــدا، ســرانجام ســلیمانی عزی
مقــام واا رســانید و خــون پــاک او به دســت شــقی ترین 

ــر زمیــن ریخــت. آحــاد بشــر ب
ایــن شــهادت بــزرگ را بــه پیشــگاه حضــرت بقیــة  ا...  ارواحنــا 
ــران  ــت ای ــه مل ــک و ب ــود او تبری ــر خ ــه روح مطه ــداه و ب ف

ــم. ــرض می کن ــلیت ع تس
ــب  ــام و مکت ــدگان اس ــته ای از تربیت ش ــه ی برجس او نمون
ــاد در  ــه جه ــر خــود را ب ــه ی عم ــود، او هم ــی ب ــام خمین ام

ــد. ــدا گذرانی راه خ
شــهادت پــاداش تــاش بی وقفــه ی او در همــه ی ایــن 
ــی کار او  ــوه ی اله ــول و ق ــن او به ح ــا رفت ــود، ب ــالیان ب س
و راه او متوقــف و بســته نخواهــد شــد، ولــی انتقــام ســختی 
در انتظــار جنایتکارانــی اســت کــه دســت پلیــد خــود را بــه 

ــد. ــب آلودن ــه ی دیش ــهدای حادث ــر ش ــون او و دیگ خ
شــهید ســلیمانی چهــره ی بین المللــی مقاومــت اســت 
ــواه اوینــد. همــه ی  ــت خونخ و همــه ی دلبســتگان مقاوم
دوســتان ــــ و نیــز همــه ی دشــمنان ــــ بداننــد خــط جهــاد 
مقاومــت بــا انگیــزه ی مضاعــف ادامه خواهــد یافــت و پیروزی 
قطعــی در انتظــار مجاهــدان ایــن راه مبــارک اســت، فقــدان 
ســردار فــداکار و عزیــز مــا تلــخ اســت ولــی ادامــه مبــارزه و 
دســت یافتــن بــه پیــروزی نهایــی کام قاتــان و جنایتــکاران 

ــرد. ــد ک ــر خواه را تلخ ت
ــپهبد  ــردار س ــام س ــهید عالی مق ــام ش ــاد و ن ــران ی ــت ای مل
قاســم ســلیمانی و شــهدای همــراه او به ویــژه مجاهــد بــزرگ 
اســام جنــاب آقــای ابومهــدی المهنــدس را بــزرگ خواهــد 
داشــت و اینجانــب ســه روز عــزای عمومــی در کشــور اعــام 
ــر  ــز و دیگ ــدان عزی ــی و فرزن ــر گرام ــه همس ــم و ب می کن

ــم. ــلیت می گوی ــک و تس ــان تبری ــتگان ایش بس

ــلمین  ــام والمس ــت ااس ــلیت حج ــترک تس ــام مش پی
حســن علیــدادی ســلیمانی نماینــده ولــی فقیــه و امــام 
ــتاندار  ــی اس ــواد فدائ ــد ج ــر محم ــان، دکت ــه کرم جمع
کرمــان و دکتــر حســین امیــری خامکانــی رئیــس 
مجمــع نماینــدگان اســتان کرمــان در مجلــس شــورای 
اســامی در پــی شــهادت ســردار رشــید اســام ســپهبد 

حــاج قاســم ســلیمانی 
بــه گــزارش روابــط عمومــی اســتانداری کرمــان 

متــن پیــام بــه شــرح زیــر اســت : 
بسم ا... الرحمن الرحیم

ــه   ــدوا ا... علی ــا عاه ــوا م ــال صدق ــن رج ــن المومنی م
ــا  ــر و م ــن ینتظ ــم م ــه و منه ــی نحب ــن قض ــم م فمنه

ــا ــوا تبدی بدل
ــت،  ــتر وای ــک اش ــورایی و مال ــد عاش ــراق مجاه در ف
ــک  ــلیمانی اش ــم س ــاج قاس ــام ح ــید اس ــردار رش س
ــنگینی  ــر دل س ــنگین ب ــی س ــد و داغ ــی ده ــان نم ام
مــی کنــد. شــهادت حــاج قاســم ســلیمانی داغــی بــزرگ 
نــه فقــط بــرای مــردم عزیــز ایــران اســامی بلکــه بــرای 
همــه آزادگان و مجاهــدان و مظلومــان گیتــی اســت کــه 
ــتکبران و  ــان و مس ــد از ظالم ــام خداون ــت انتق او را دس
دشــمنان امــت اســام و حامــی خــود در برابــر اشــرار و 

داعشــی هــا مــی دانســتند. 
امــا ایــن مصیبــت بــرای مــردم شــریف اســتان کرمــان، 
ــید  ــرادری رش ــه ب ــرا ک ــت چ ــر اس ــنگین ت ــی س بس
و دلســوز و همــراه و همقدمــی مخلــص و فــداکار را 
ــار و  ــه و ایث ــش حماس ــت بخ ــش و تربی ــام بخ ــه اله ک
ــت  ــود از دس ــان ب ــتان کرم ــرای اس ــزرگ ب ــاری ب افتخ

ــد. داده ان
شــهادت آرزوی همیشــگی وی بــود و تصــور مرگــی جــز 
شــهادت بــرای او تصورناپذیــر بــود. او رفــت امــا مــرام و 
مســلک او همچنــان پابرجاســت و ادامــه راهــش متوقــف 

بــر حضــور او نیســت. 
شــهادت ایــن مــرد بــزرگ و الهــی داغــی ســنگین 
ــرت  ــروز غی ــا ام ــت ام ــر اس ــران ناپذی ــه ای جب و ثلم
اســامی و شــجاعت علــوی او در خــون جوانــان و 
ــا  ــان ایــن ســرزمین جــاری اســت و راه مبــارزه ب نوجوان
ــه  اســتکبار جهانــی و اذنابــش مصمــم تــر و قــوی تــر ب
پیــش خواهــد رفــت و بــه مــدد الهــی اســتکبار جهانــی 
ــه واســطه ایــن جنایــت خواهــد خــورد  ــی ب ســیلی های

ــد. ــوش ننمای ــد فرام ــا اب ــه ت ک
ــام  ــارک ام ــه محضــر مب ــان را ب شــهادت ســردار عزیزم
زمــان )عــج( و رهبــر حکیــم انقــاب اســامی)مد ظلــه 

العالــی( و همســر و فرزنــدان و خانــواده محتــرم ایشــان، 
اهالــی دیــار کریمــان و نیــز همرزمــان عزیــزش تبریــک 
و تســلیت عــرض مــی نماییــم. امیدواریــم خداونــد روح 
ــی و  ــا اله ــاء و اولی ــا ارواح انبی ــز را ب ــهید عزی ــن ش ای
صدیقیــن و شــهدا در اعلــی علیّییــن  محشــور بــدارد و 

ــد. ــدش را مســتدام فرمای ــر امی راه روشــن و پ
ــتان  ــه اس ــران، خاّص ــدار ای ــت م ــردم وای ــاً م مطمئن
کرمــان در مراســمی کــه اعــام خواهــد شــد بــا حضــور 
ــش  ــه نمای ــان را ب ــی ش ــر انقاب ــا صب ــور و پرمعن پرش
خواهنــد گذاشــت و پاســخ دنــدان شــکنی بــه دشــمنان 
ســیلی خــورده خواهنــد داد کــه بــا ایــن عمــل بزدانــه 
ــر عظمــت اســام و  ــارت خــود را در براب ــه حق و وقیحان
مســلمین نشــان دادنــد. بــه امیــد پیــروزی نهایــی اســام 
ــی  ــده اله ــه وع ــتکبار ک ــاق و اس ــر و نف ــه کف ــر جبه ب

ــود. ــد ب ــف از آن نخواه اســت و تخل

حسن علیدادی سلیمانی-  نماینده ولی فقیه
 در استان و امام جمعه کرمان

 محمدجواد فدائی-  استاندار کرمان
حسین امیری خامکانی -رییس مجمع نمایندگان 

استان کرمان در مجلس شورای اسامی

پیام مشترک تسلیت حجت ااسام والمسلمین حسن علیدادی سلیمانی 
نماینده ولی فقیه و امام جمعه کرمان، دکتر محمد جواد فدائی اســتاندار کرمان 

و دکتر حسین امیری خامکانی 
رئیس مجمع نمایندگان استان کرمان در مجلس شورای اسامی
 در پی شهادت سردار رشید اسام سپهبد حاج قاسم سلیمانی 

ســردار ســلیمانی عمــر بــا برکــت خــود را در 
راه اســام و اعتــای مکتــب شــیعه صــرف 
ــدوه  ــزرگ ان کــرد و شــهادت ایــن ســردار ب
عمیــق و بزرگــی در دل دلــدادگان انقــاب، 
اســام و شــیعیان جهــان بــه جــا گذاشــت.

ــه  ــدند ک ــر ش ــانی متاث ــه کس ــش از هم بی
ــن شــهید  ــار ای ــدس کن ــاع مق در دوران دف
عزیــز حضــور داشــتند و ایــن فرمانــده 
ــدس  ــاع مق ــال دف ــت س ــد از هش داور بع
ــرز  ــا م ــار ت ــن ب ــراوان، چندی و مجاهــدت ف
ــد  ــا خداون ــاز شــد ام ــت و جانب شــهادت رف

ــد. ــرد بمان اراده ک
هــزاران ســردار ســلیمانی در مکتــب شــیعه 
ادامــه  را  مســیر  ایــن  و  یافتــه  تربیــت 
ــورا  ــت عاش ــه نهض ــا اینک ــد داد کم خواهن

ــت. ــه اس ــه یافت ــال ادام ۱۴۰۰ س
ایــن اقــدام آمریــکا نشــان داد کســانی کــه از 
خــارج بــا مــردم مــا بــا ادبیــات گــول زننــده 
صحبــت مــی کننــد کــه عاقمنــد بــه ملــت 
دروغ  بــه  و  گوینــد  مــی  دروغ  هســتند 
ــزی را  ــردار عزی ــد، س ــتی دارن ــای دوس ادع
ــرور  ــود ت ــران ب ــردم ای ــه افتخــار همــه م ک

ــد. کردن
آمریکایــی هــا تــاوان ســنگینی خواهنــد داد، 

نفــرت مــردم مــا از آمریــکا هــزاران برابــر و 
مشــخص شــد آنهــا لحظــه ای از خصومــت 
بــا ایــران دســت برنمــی دارنــد و نشــان داد 
آمریکایــی هــا بــا تمــام وجــود علیــه انقــاب 
و ســردارانی هســتند کــه در دل مــردم جــا 
ــد  ــنگینی خواهن ــه س ــا هزین ــد و حتم دارن
پرداخــت و مــردم مــا بــی تفــاوت نخواهنــد 

بــود و انتقــام مــی گیرنــد.
مســیر مقاومــت و ایســتادگی در مقابــل 
دشــمنان ادامــه دارد و ایــن مســیر ترســیم 
ــا  ــت و ب ــلیمانی اس ــم س ــاج قاس ــده ح ش
ــم و در  ــی دهی ــه م ــت ادان ــدرت و مقاوم ق
ــلیمانی  ــردار س ــزاران س ــری ه ــار رهب کن

ــت. ــم داش خواهی

دکترپورابراهیمی 
در واکنش به شهادت سردار سلیمانی:

آمریکایی ها 
تاوان سنگینی خواهند داد

ــاب  ــای انق ــاف نیروه ــورای ائت ــر ش ــری ) دبی ــر صاب دکت
اســامی اســتان کرمــان ( در ایــن نشســت گفــت : بــا توجــه 
بــه فرمایشــان رهبــر معظــم انقــاب کــه مــی فرماینــد : » در 
حــال طــی نمــودن پیــچ تاریخی عبــور از مشــکات و رســیدن 
بــه قلــه هســتیم  « بــه همیــن شــکل در طــی حرکــت بــه قلــه 
خطــرات و مشــکاتی هــم در راه رســیدن بــه اهــداف انقــاب 
اســامی وجــود دارد کــه بســیار بایــد بــا دقــت ایــن حرکــت و 
عبــور از مشــکات را طــی کنیــم . اّمــا بــا توجــه بــه شــرایط 
موجــود ضــرورت وحــدت و همدلــی بــرای طــی کــردن ایــن 
ــی هــم  ــاک وجــود دارد و  بایــد نیروهــای انقاب مســیر خطرن
ــی  ــی خوب ــای پژوهش ــه کاره ــند ک ــه باش ــد و یکپارچ متح
ــای  ــاف نیروه ــت خوشــبختانه شــورای اتئ هــم صــورت گرف
ــزاب  ــیون اح ــه در کمیس ــد ک ــاب ش ــامی انتخ ــاب اس انق

وزارت کشــور مجوزهــای ازم اخــذ شــده اســت .
ــی  ــام رئیس ــت ااس ــا حج ــل ب ــال قب ــت : از دو س وی گف
ــه  ــا توج ــه ب ــم ک ــرده ای ــو ب ــه جل ــی را ب ــان انقاب ــن جری ای
بــه ســمت مهــم آقــای رئیســی در حــال حاضــر آقــای دکتــر 
حــداد عــادل ریاســت شــورای ائتــاف نیروهــای ملــی  انقــاب 
ــی در عرصــه  ــراد انقاب ــد و ســایر اف ــده دارن اســامی را برعه

ــد .  حضــور دارن

 وی گفــت : در اســتانها هــم دبیــر ایــن تشــکل هــا و ریاســت 
تشــکل هــا انتخــاب شــده اســت .

دکتــر صابــری افــزود : نزدیــک بــه دو ســال اســت کــه 
ــی یــک برنامــه پژوهشــی مــّدون و کامــل در  نیروهــای انقاب
حــدود ده محــور اصلــی جامعــه اعــم از ســامت ، اجتماعــی، 
ــا اســاتید دانشــگاه و دانشــجویان  اقتصــادی ، فرهنگــی  و... ب
ــس  ــات مجل ــا در انتخاب ــد و حتم ــرده ان ــاده ک ــی را آم انقاب
اگــر نیروهــای مدنظــر ائتــاف بــه مجلــس ورود کننــد برنامــه 
ــد . ــد کــه کار را جلــو ببرن مــدون و برنامــه ریــزی شــده دارن

ــای  ــت ه ــم فعالی ــی ه ــوان گرائ ــوص ج ــت : در خص وی گف
ــاب  ــاف انق ــورای ائت ــای ش ــه نیروه ــم ک ــته ای ــی  داش خوب
ــت و  ــده اس ــتفاده ش ــان اس ــا از جوان ــتان ه ــامی در اس اس
نیروهــای  جــوان دعــوت شــده انــد و از آنهــا هــم بــه صــورت 
مطلــوب اســتفاده مــی شــود و از جوانهــای خوشــفکر و نخبــه 

هــم اســتفاده مــی کنیــم .
وی گفــت : حرکــت شــورای ائتــاف انقــاب اســامی حرکــت 
ــی  ــداف عال ــتای اه ــت و در راس ــی اس ــوب و مثبت ــیار خ بس
ــت و  ــم رف ــان پیــش خواهی ــا کمــک جوان انقــاب اســامی ب
ــرد و شــعار نمــی  ــم ک ــت خواهی ــن مســاله را در عمــل ثاب ای
ــف و و  ــاط ضع ــی نق ــی سیاس ــر کار اجتماع ــه ه ــم البت دهی

ــان  ــای سیاســی در کرم ــر کاســتی ه ــم دارد  ومنک ــی ه قوت
نیســتیم. 

وی گفــت: الویــت مــا تشــکیل مجلــس انقابــی اســت و بایــد 
ــس  ــاِت مجل ــد از انتخاب ــم و بع ــاش کنی ــم ت ــن مه ــرای ای ب
شــورای اســامی برنامــه مــدون و کاملــی بــه ایــن منتخبیــن 

جهــت کار ارائــه مــی گــردد .

نشست خبری شورای ائتاف نیروهای انقاب اسامی در کرمان برگزار شد 

دکتر صابری : تاشمان این است که مجلس انقابی شکل گیرد

بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت گاز اســتان کرمــان، ارزیابی 
نهایــی ســومین  دوره جایــزه ســرآمدی و بهبود مســتمر شــرکت 
ــروه  ــه ،کارگ ــت رئیس ــران،  باحضورمدیرعامل،هیئ ــی گاز  ای مل
هــای تعالــی ســازمانی و تیــم ارزیــاب شــرکت ملــی گاز ایــران 
متشــکل از جنــاب آقــای مهنــدس عبدالحمیــد اقتداریــان 
ارزیــاب ارشــد، مهندســین  محمــد ضیایــی، ســید جــواد 
صابــری فــر، مجتبــی مهاجــری، محمــد حســن هدایــت ارزیــاب 
ــی  ــه ارزیاب ــر کمیت ــی دبی ــور فخرای ــی پ ــد عل ــای محم و آق
شــرکت ملــی گاز ایــران در ســطح کلیــه واحدهــای ســتادی و 

ــان انجــام شــد.  ــی شــرکت گاز اســتان کرم عملیات
ــا حضــور کمیتــه هــای  ایــن ارزیابــی طــی جلســاتی فشــرده ب
ده گانــه: رهبــری و برنامــه ریــزی راهبــردی، مدیریــت و بهبــود 
فرآیندهــا، تکنولــوژی و ICT ، بهــره بــرداری و مدیریــت 
ــور  ــاخت، ام ــدگان، زیرس ــن کنن ــتریان، تامی ــا مش ــاط ب ارتب

ــد.  ــام ش ــی انج ــای اجتماع ــئولیت ه ــی و مس مال
مدیرعامــل شــرکت گاز اســتان کرمــان ضمــن اعــام ایــن خبــر 
ــه اهمیــت سیســتمهای مدیریــت کیفیــت  ــا توجــه ب گفــت ، ب
و تعالــی ســازمانی و بهــره گیــری ســازمانها بــرای حرکــت بــه 
ــذ  ــس از اخ ــان پ ــتان کرم ــرکت گاز اس ــرآمدی، ش ــمت س س
تقدیرنامــه دو ســتاره شــرکت ملــی گاز در ســال گذشــته، اقــدام 
بــه ادامــه رونــد تعالــی و بــه مــوازات آن تعمیــق مفاهیــم مــدل 
ــا حضــور در ســومین دوره  ــی در تمــام ســطوح ســازمان ب تعال
مــدل ارزیابــی شــرکت ملــی گاز نمــوده اســت کــه امیدواریــم 
بــا تــاش هــای صــورت گرفتــه توســط همــه کارکنــان موفــق 
بــه کســب تقدیرنامــه مناســب شــویم تــا در راســتای دســتیابی 

ســاز  جهــت  ارکان  بــه 
انــداز،  شرکت)چشــم 
و  هــا  ارزش  ماموریــت، 
اهــداف کان( قــدم هــای 

ــود. ــته ش ــی برداش اصل
 ، داد  ادامــه   فــاح 
ــی، روش  مــدل هــای تعال
ــی  ــرای ارزیاب ــبی ب مناس
هــا  ســازمان  عملکــرد 
مــی باشــند. بــا بکارگیری 
ــی،  ــن الملل ــدل بی ــن م ای
توانــد  مــی  ســازمان 

عملکــرد خــود را بــا ســایر رقبــا در ســطح ملــی و بیــن المللــی 
ــری  ــه برت ــد ک ــی دهن ــان م ــا نش ــدل ه ــن م ــه کند.ای مقایس
ســازمان یــک برداشــت نظــری نبــوده بلکــه در تمامــی مــوارد 
قابلیــت بدســت آوردن نتایــج عملــی و کمــی وجــود دارد و بــا  

شــواهد و شــاخصهای قابــل ســنجش ارائــه مــی گــردد.
ــه  ــی ســازمانی از جمل ــد: کســب نظــام تعال ایشــان ادامــه دادن
فعالیــت هایــی اســت کــه اجــرای آن در چارچــوب مدیریتــی، 
ــوت و  ــاط ق ــود، نق ــراه ش ــی هم ــود ارزیاب ــا خ ــه ب ــی ک هنگام
ــر اســاس آن  زمینــه هــای قابــل بهبــود ســازمان را آشــکار و ب
پــروژه هــا و اقدامــات بهبــود تعریــف مــی شــود کــه بــا اجــرای 
ــر بخشــی رویکردهــا ارتقــا یافتــه و در نتیجــه تحقــق  آنهــا، اث

اهــداف ســازمان ممکــن مــی شــود.
ــتیابی  ــازمانی و دس ــی س ــدل رادار در تعال ــتقرار م ــر اس وی ب

مؤثرتــر درتوانمندســازها و  نتایــج تأکیــد کــرد و افزودنــد: 
ــد  ــای توانمن ــاس معیاره ــر اس ــی ب ــم ارزیاب ــی3روز تی در ط
ــام  ــزی اع ــه ری ــاس برنام ــر اس ــن ب ــج وهمچنی ــاز و نتای س
ــه   ــد ک ــرار دادن ــی ق ــورد ارزیاب ــان را م شــده، شــرکت گاز کرم
امیدواریــم بتوانیــم از تجربیــات و ارزش افــزوده حاصــل از 
ــتفاده  ــا اس ــا و فرآینده ــود عملکرده ــتای بهب ــی  در راس ارزیاب
نمائیــم. در جلســه اختتامیــه نیزکــه در پایــان فراینــد ارزیابــی 
برگــزار گردیــد ، ارزیابــان ضمــن ارائــه گــزارش خــود و اشــاره 
ــه بخشــی از نقــاط قــوت و قابــل بهبــود شــرکت ، از تــاش،  ب
همدلــی، مســئولیت پذیــري و اهتمــام جــدي کارکنــان شــرکت 
ــتندات  ــدارک و مس ــواهد، م ــه ش ــان در ارای ــتان کرم گاز اس
موجــود در راســتای تحقــق اهــداف تعالــی ســازمانی قدردانــی 

ــد. نمودن

ارزیابی نهایی سومین  دوره جایزه سرآمدی و بهبود مستمر 
شرکت ملی گاز  ایران در شرکت گاز استان کرمان 

... 蚕費柊ケ ケ砿ゆグ椋 ト需砿ゥ もガ嚢

این بار فرشتگان سردار سلیمانی  را براي رسیدن به جوار حق و همرزمان شهیدش همراهي کردند
ــواد :  چنــد ســال پیــش در هفتــه نامــه هفتــواد کرمــان  هفت
گزارشــي نوشــتم در خصــوص نقــش ســردار ســلیماني در 
ــا جمعــي از  جبهــه مقاومــت و ســوژه ایــن گــزارش مصاحبــه ب
ــه  ــا )ع( ب ــام رض ــارت ام ــراي زی ــه ب ــود ک ــي ب ــدان عراق مجاه
ــه  ــود ب ــان  جوانــي ب مشــهد مقــدس آمــده  بودنــد ســرگروه آن

نــام مصطفــي کــه بــه دلیــل ســکونت در مشــهد زبــان فارســي 
ــش را  ــردم و خاطرات ــي ک ــا او گفتگوی ــت  ب ــوب میدانس را خ
از حضــور ســردار در جبهــه هــاي مقاومــت پرســیدم مصطفــي 
بــه همــراه جمعــي از همرزمــان خــود  بــه خاطراتــي از حضــور 
ســردار ســلیماني در جبهــه هــاي مقاومــت پرداخــت و میگفــت 
همــه فکــر میکننــد ســردار بــا چندیــن محافــظ و تشــریفات 
در خــط مقــدم جبهــه هــاي مقاومــت حضــور پیــدا میکنــد

درحالیکــه همیشــه ســردار بــا دو یــا الــي ســه نفــر در بیــن 
رزمنــدگان حضــور پیــدا میکــرد

ساده و بي آایش
بــه طوریکــه مــا عراقــي هــا همیشــه اعتقــاد داشــتیم 
فرشــتگانند کــه ســردار ســلیماني را تــا خــط مقــدم جبهــه 

ــد. ــي میکنن ــا همراه ه
مصطفي شناخت خوبي از وضعیت سیاسي ایران داشت.

ــود امــا تحلیلگــر خوبــي  ــا اینکــه یــک رزمنــده ســاده ب او ب
ــا  ــود بطوریکــه  در همــان گفتگــو میگفــت داعــش ت ــز ب نی
چندیــن ســال دیگــر از بیــن خواهــد رفــت کــه امــروز وعــده 

مصطفــي محقــق شــد.

ــرا  ــت اکث ــردم گف ــوال ک ــتانش را س ــغل دوس ــي ش از مصطف
مجاهدنــد.

مصطفي حرفایي زد که قابل تامل بود.
وي معتقــد بــود نبــود رهبــري واحــد و همچنیــن وجــود 
ــه در دولــت عــراق باعــث ایــن بحرانهــا  سیاســت هــاي چندگان
شــده وي خطــاب بــه جوانــان ایرانــي گفــت : در ایــران وایــت 
ــروزي  ــث پی ــري باع ــلح و رهب ــاي مس ــروي ه ــداري مردم،نی م

ــت . ــده اس ــان ش ــزت ایرانی ــان  و ع آن
ــم  ــلیمانی  و ه ــردار س ــهادت س ــر ش ــه خب ــح ک ــروز صب  دی
رزمانــش را از رســانه هــا شــنیدم بــه یــاد صحبــت هــاي 

مصطفــي افتــادم .
اینکــه امریــکا کشــوري مســتقل را اشــغال کــرده و علنــا دســت 
ــعبي  ــد الش ــارزان حش ــژه مب ــه وی ــردم ب ــون م ــه خ ــود را ب خ

ــوده  کــرده. آل
نمونه بارز جنایت هایش هم دیروز به وقوع پیوست.

ــدي  ــم رزمــش ابومه ــت و ه ــه  ســردار مقاوم ــرور ناجوانمردان ت
ــدس . المهن

ــران رهبــري داشــت  بقــول مصطفــي اگــر عــراق هــم ماننــد ای

و نیروهــاي مســلح آن  یکپارچــه تحــت فرمــان رهبــري واحــد 
بودنــد امــروز شــاهد تجاوزگــري امریــکا در خــاک عــراق نبودیــم 
شــهادت حــاج قاســم هرچنــد همــه را داغــدار کــرد امــا امریــکا 

بایــد منتظــر عملکــرد خــود باشــد 
قطعــا جبهــه مقاومــت خونخــواه ســردار و یارانــش خواهــد بــود 

و بدانــد کــه جبهــه مقاومــت آرام  نمــي نشــیند 
ــر  ــام اب ــک نظ ــول ی ــتیصال و اف ــم اوج اس ــاج قاس ــهادت ح ش
ــي  ــدان کم ــي از منتق ــت بعض ــوب اس ــه خ ــت و چ ــدرت اس ق
ــروز  ــود ام ــرده ب ــداد و دمشــق ســقوط ک ــر بغ ــد اگ ــل کنن تام
امنیــت مــا چــه میشــد و یــا طــرح تجزیــه عــراق و ســوریه اجــرا 

ــران اســامي داشــت  ــراي ای ــي ب ــود چــه تبعات شــده ب
مجاهــدت  ســالها  بــا  قاســم  حــاج 
ــه آرزوي خــود کــه شــهادت  ــه ب مخلصان
ــا تعهــد  ــد ب ــا بای ــروز م ــود رســید و ام ب
ــه  ــم ک ــار کنی ــا طــوري رفت ــه ارزش ه ب
ــه  ــراي اقام ــان  ب ــان و عملکردم رفتارم

ــد. ــد باش ــن خداون دی
خبرنگار : حمید احمدی افرادی

فرمانده سپاه ثارا... : 
چرا کارگزاران سازندگی  گردش مالی بنگاههای اقتصادی و خیریه های 

خود را شفاف سازی نمی کنند

کرمــان فرمانــده ســپاه ثــارا... اســتان کرمــان خطــاب بــه برخــی کاندیداهــای 
انتخابــات مجلــس شــورای اســامی گفــت: برخــی در ایــن اســتان بــه دنبــال 
آن نباشــند کــه بــا پــول رای بخرنــد، زیــرا دســت آنهــا را رو خواهیــم کــرد؛ 
حــال وابســته بــه هــر کجــا باشــند امــا ســپاه دســت آنهــا را رو خواهــد کــرد. 
ســردار »غامعلــی ابوحمــزه«  در نشســت خبــری بــا اصحــاب رســانه 
اســتان کرمــان بــا محوریــت فتنــه ۸۸ و ۹ دی مــاه روز بصیــرت گفــت: بایــد 
ــی  ــورد بررس ــال ۸۸ م ــه س ــاه و فتن ــه های ۹ دی م ــای و ریش ــول، مبن اص
قــرار گیــرد زیــرا این گونــه می توانیــم تحلیــل دقیــق و صحیحــی از شــرایط 
ــد  ــم مان ــه راه خواهی ــورت در نیم ــر این ص ــم در غی ــب کنی ــان کس اطرافم
ــد  ــن بای ــم داشــت بنابرای ــرایط اطرافمانخواهی ــا برداشــت ها ســطحی از ش ی

ــت. ــه ها پرداخ ــه ریش ــواره ب هم
ــام راحــل و رهبــر  ــکار ام ــا اف ــت ســازندگی، در تضــاد ب ــان فکــری دول جری

ــود معظــم انقــاب ب
ــا طــرح ایــن ســوال کــه چــرا فتنه هــای ۷۸، ۸۸، ۹۶  ایــن مقــام مســئول ب
ــا  ــن فتنه ه ــکل گیری ای ــل ش ــت؟ و دای ــه اس ــکل گرفت ــور ش و ۹۸ در کش
چیســت؟ و چــرا پــس از فتنه هــای ۷۸ و ۸۸ شــاهد بصیــرت و حضــور 
ــرد:  ــار ک ــم؟ اظه ــال ۸۸ بودی ــاه س ــردم در ۹ دیم ــدار م ــا اقت ــه ب در صحن
در دولــت ســازندگی یــک جریــان فکــری شــکل پیــدا کــرد بــه طــوری کــه 
افــکار و اندیشــه ای کــه در ایــن جریــان شــکل داشــت بــا افــکار امــام راحــل 
ــتان  ــم در اس ــای آن ه ــه نمونه ه ــود ک ــاد ب ــاب در تض ــم انق ــر معظ و رهب

ــان شــاهدیم. کرم
فرمانــده ســپاه ثــارا... اســتان کرمــان بــا بیــان ایــن مطلــب کــه اندیشــه ایــن 
ــت  ــه بحــث وای ــادی ب ــچ اعتق ــرد: هی ــح ک ــرات اســت، تصری ــراد تکنوک اف
ــه در اســتان و کشــور حــرف  ــی ک ــن آقای ــراد نیســت و ای ــن اف ــه در ای فقی
ــرال  ــد لیب ــی دان ــا نم ــتم، آی ــرال هس ــن لیب ــد م ــما می گوی ــد و رس می زن
ســرمایه چیســت؟ لیبــرال یعنــی کامــا در برابــر اســام وایــی هســتند و بــه 
ــن را جــدا  ــا دی ــچ وجــه لیبرال ه ــه هی ــد و ب ــاد ندارن اقتصــاد اســامی اعتق
ــا  ــا  دگراندیش ه ــه آنه ــن ب ــه م ــا را ک ــن لیبرال ه ــد. ای ــت می دانن از سیاس

مــی گویــم، افــرادی مســلمان هســتند.
ــد،  ــاد دارن ــه اقتصــاد آزاد اعتق ــراد ب ــن اف ــه ای ــب ک ــن مطل ــان ای ــا بی وی ب
ــر پیشــرفت  ــگاه مقــام معظــم رهبــری در اقتصــاد مبنــی ب ــح کــرد: ن تصری
ــته  ــل داش ــا تعام ــه فرهنگ ه ــا هم ــه ب ــد ک ــا معتقدن ــت. اینه ــت اس و عدال
باشــیم و آنهــا قائــل بــه تقابــل فرهنگــی نیســتند حــال ایــن فرهنــگ صحیــح 

باشــد یــا غلــط بــرای آنهــا تفاوتــی نــدارد.
ایــن مقــام مســئول بــا اشــاره بــه اینکــه ایــن افــراد اعتقــاد دارنــد مشــکات 
ــد:  ــادآور ش ــود ی ــل می ش ــا ح ــکا و اروپ ــا آمری ــاط ب ــا ارتب ــط ب ــور فق کش
ــه  ــه هم ــد ک ــود آوردن ــه وج ــی ب ــرایط و وضعیت ــات ش ــت اصاح در دول

ــت. ــرار گرف ــه ق ــورد هجم ــام م ــام و نظ ــای اس ارزش ه
همه جریاناتی که در مقابل نظام ایستاده اند می گویند 

ما اصاح طلب هستیم
ــوان  ــت، عن ــاح طلب هاس ــدی از اص ــواات ج ــه س ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
کــرد: تعریــف اصــاح طلــب چیســت؟ اصاحــات یعنــی چــه؟ اســام را بــر 
ــل نظــام ایســتاده اند  ــه در مقاب ــی ک ــد؟ همــه جریانات ــی می بینی چــه مبنای

می گوینــد مــا اصــاح طلــب هســتیم وقتــی تعریفــی از اصــاح طلــب ارایــه 
نشــد، بنابرایــن زمینــه بــرای هجمــه بــه اســام، قــرآن و ارزش هــای نظــام 
شــکل گرفتــه و برخی هــا بــه شــدت بــه دنبــال ایــن هســتند کــه ایــن را از 
ــا بیــان  ــارا... اســتان کرمــان ب حافظــه مــردم پــاک کننــد. فرمانــده ســپاه ث
ایــن مطلــب کــه جریانــات نفــوذ، اســتحاله و برانــدازی، آتــش زیــر خاکســتر 
بودنــد، تصریــح کــرد: اینهــا برنامــه داشــتند و در تقابــل تمــام قــد در برابــر 
ــد و  ــر نمی تافتن ــن را ب ــه های امامی ــکار و اندیش ــد. اف ــام بودن ــاب و نظ انق
ــاپ«  ــا جایــی پیــش رفتنــد و گفتنــد کــه رهبــری همچــون »پ برخی هــا ت
باشــد بنابرایــن شــرایط و وضعیــت به گونــه ای طراحــی شــد کــه از ســال ۷۸ 

ــت. ــرای ۱۰ ســال آینــده صــورت گرف ــزی ب یــک برنامه ری
ــاب،  ــل اســام ن ــای فکــری مقاب ــه جریان ه ــن دو فتن ــرد: در ای ــان ک وی بی
وایــت فقیــه و امــت اســامی رقــم خــورد و تغییــر نظــام هــدف آنهــا بــود.

ــای ۷۸ و ۸۸ و  ــی فتنه ه ــه یاب ــرای ریش ــرد: ب ــار ک ــزه اظه ــردار ابوحم س
ــر  ــه و فک ــل اندیش ــن تقاب ــم. ای ــل برگردی ــال قب ــه 3۰ س ــد ب ۹۶ و ۹۸ بای
ــم  ــه می کن ــه همــه توصی ــا را گفــت. ب ــد ریشــه های فکــری آنه اســت و بای
کــه مطالعــه ای در ایــن راســتا داشــته باشــند تــا بــه اندیشــه و اینکــه چــه 

ــد. ــدا کنن ــت پی ــد، دس ــال می کردن ــراد دنب ــن اف ــی را ای اهداف
ــاه ۸۸  ــات ۹ دی م ــن اتفاق ــا تبیی ــان ب ــتان کرم ــارا... اس ــپاه ث ــده س فرمان
ــاه  ــرا ۸ م ــاب اســامی اســت زی ــی در انق ــرد: ۹ دی نقطــه عطف ــوان ک عن

ــد. ــدس می کن ــاع مق ــال دف ــا ۸ س ــری ب ــی براب ــرت افزای بصی
ــا، ضعــف بصیــرت، عــدم اطاعــت از  ــح کــرد: دوســت داشــتن دنی وی تصری

ــه ایــن مســایل اســت. ولــی امــر مســلمین علــت گرفتــاری ایــن افــراد ب
ســردار ابوحمــزه گفــت: بــه افــراد دگراندیشــی کــه در اســتان هســتند گفتیم 
ــا ســهام طایــی چــه  ــه مــردم بدهیــد. به طــور مثــال ب ــد پاســخ ب کــه بیای
کردیــد؟ از کرمــان تــا ماهــان زمین هــای دو طــرف جــاده را فروختیــد پــول 
آنهــا را کجــا هزینــه کردیــد؟ پــول هواپیمایــی ماهــان کجــا هزینــه می شــود؟ 
ــد ۷  ــر نمی گویی ــی رود؟ مگ ــا م ــش را کج ــن پول ــی الموحدی ــه مول موسس
ــه  ــود و ب ــه می ش ــا تهی ــا از کج ــول آنه ــد، پ ــه داری ــه خیری ــزار مجموع ه
ــان  ــارد توم ــا ۱۵ میلی ــد؟ بیــن ۱3 ت ــا چــه ماکــی می دهی چــه کســی و ب
ــود؟  ــه می ش ــا هزین ــا کج ــن پول ه ــت ای ــرات اس ــما حض ــی ش ــردش مال گ

ــه شفاف ســازی نیســتید؟ ــد ب ــد مگــر معتق ــد پاســخ بدهی بیای
وی ادامــه داد: در ایــن ســال ها همــه چیــز در اختیــار شــما بــوده از انتصــاب 
ــک  ــردم بپرســید؟!!؛ در ی ــد از م ــد بروی ــون می گویی ــری و اکن ــا تصمیم گی ت
ــوال  ــت و س ــارد اس ــا ۴ میلی ــی م ــردش مال ــه گ ــد ک ــواب داده ان ــی ج جای
اینجاســت کــه ایــن گــردش مالــی مربــوط بــه دقیقــه یــا ثانیــه اســت؟ ایــن 

همــه ســرمایه در اختیــار داریــد آیــا بــه ایــن گفتــه خــود اعتقــاد داریــد؟
شما صداقت ندارید

فرمانــده ســپاه ثــارا... اســتان کرمــان افــزود: در جایــی گفتنــد کــه مــا فانــی 
را می بخشــیم و حــال می کنیــم اعــام می کنــم. مــن هیــچ کــدام از 
ــد.  ــت نداری ــما صداق ــم ش ــام می کن ــا اع ــدارم و صراحت ــول ن ــما را قب ش
ــه مــردم بگوییــد از چــه می ترســید کــه شفاف ســازی  ــد واقعیت هــا را ب بیای
ــته  ــول نداش ــما را قب ــردم ش ــر م ــه دیگ ــید ک ــن می ترس ــد؟ از ای نمی کنی

باشــند؟
ــا را  ــن حرفه ــر ای ــت . اگ ــردم اس ــرف م ــا ح ــرف م ــرد: ح ــد ک وی تاکی
ــپاه در  ــش س ــم. نق ــپاه داری ــه در س ــالتی اســت ک ــر رس ــه خاط ــم ب می زنی
حفاظــت انقــاب و دســتاوردهای نظــام اســت و صادق تریــن قضــاوت کننــده 
ــردم  ــم درخواســت م ــا می زنی ــه م ــی ک ــن حرفهای ــردم هســتند و ای ــا، م م
اســت. امــا ســوال اینجاســت چــرا عــوام فریبــی و فــرار رو بــه جلــو داریــد؟ 
چــرا بــا صراحــت پاســخ نمی دهیــد؟ بدانیــد هــر چقــدر بــا مــردم صادقانــه 
ــه  ــگاه بدبینان ــه شــما ن ــگاه مــردم ب ــه ضــرر شماســت و ن برخــورد نکنیــد ب

می شــود.
ــای  ــی کاندیداه ــه برخ ــاب ب ــان خط ــتان کرم ــارا... اس ــپاه ث ــده س فرمان
انتخابــات مجلــس شــورای اســامی گفــت: برخــی در ایــن اســتان بــه دنبــال 
آن نباشــند کــه بــا پــول رای بخرنــد، زیــرا دســت آنهــا را رو خواهیــم کــرد؛ 
حــال وابســته بــه هــر کجــا باشــند امــا ســپاه دســت آنهــا را رو خواهــد کــرد .
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سردار سرافراز اسام 
سپهبد

در مرثیه سردار سلیمانی 
ای مالک این قرن پر از فتنه و آشوب 

          در بین ملل بودی و هستی گل محبوب
بی شک متولد شده ای بهر شهادت   

        اایی در گوش تو آهنگ وایت

از لقمه ی ناپاک شکم سیر نکردی  
        در راه خدا بودی و تغییر نکردی

آن روح بلند تو فراتر ز بدن بود    
      اندیشه ات همواره حفاظت ز وطن بود

در جنگ که بیدادگری دشمن ما بود    
      اکسیژن رزمنده، حضورت همه جا بود

فواد شدی و ز حوادث نشکستی  
        در را به روی ذلت و تسلیم تو بستی

مظلوم به هر جا که کمک خواست دویدی       
 هر جا خطری بود تو با جان بخریدی

سوریه و لبنان و عراق و یمنی تو    
      یار همگان بوده و در قلب منی تو

ای عبد خدا، در دل مخلوق خدایی        
  لبخند تو گوید که پر از مهر و صفایی

خط ها به چپ و راست و به بیراهه برفتند    
    بر سفره ی )افطاری روباه( نشستند

مالک تو ز درگاه علی دور نرفتی  
        به لندن و پاریس چو مزدور نرفتی
داعش که ز شیطان متولد شد و رویید  
        با اسلحه ی غرب بتازید و بکوبید

سیاب شد و داس درو در کف دستش    
      دیدیم که چه ها  کرد با اندیشه ی پستش

هر چه سر راه بوده درو کرده و می چید    
    مردی که بایستد جلوی دیو نمی دید
تا اینکه شکستی سر و پا و کمرش را    

      دیدیم و شنیدیم و چشیدیم خبرش را
ای مرد که امنیت ما از تو رسیده    

      تو سرو بلندی که جهان چون تو ندیده
دنیا بنهادی و دو دنیا بخریدی          

افتادگی آوردی و به عرش رسیدی
روح تو بلند و قفسش تنگ تر از تن  
        سیمرغ ندارد سر برچیدن ارزن
مرغ ملکوتی و از این خاک نبودی    
      تو جام سعادت ز شهادت بربودی

رفتی و، نرفتی ز دل مردم عالم    
      دریا ها و اقیانوس ها در غم و ماتم

ارواح شهیدان که خوش آمد به تو گفتند    
    دیدند تو را و چو گل ناز شکفتند

مقصد چو خدا بود رسیدی به خداوند    
      زآن عطر وصال تو خدا بر همه افکند

دنیا همه شد چشم وتماشای تو می کرد    
    شد ثبت به تاریخ، عروج تو )ابر مرد(
بدخواهت از امروز دگر خواب نبیند    

      شیطان به عزای مهره هایش بنشیند
لعنت به ترامپ و طیف وا داده به هرجا    

    البته که می خورد به زیر همه تیپا
ما منتقم خون تو هستیم و بگیریم    

      در راه تو ، منتظر امر امیریم
سردار قلوبی و بمانی به دل ما           

 هرگز نرود یاد تو از محافل ما
بر پای تو )نقاش( زند بوسه ی تقدیر  

          رحمت به روان آنکه داده به شما شیر
غامحسین رضایی - نقاش

カもヮ執枢唱 
桧済処

                                                             یا زهرا)س(
بعضی ز روایات، گویند در این روز                                                 مهتاب محمد)ص(، از این ارض و سما رفت

زهرا)س(ی مطهر، پس از داغ محمد)ص(                                            بی تاب پدر بود، که از دار فنا رفت
آن دفن شبانه، که لب بسته بگوید                                                    بر )جان محمد)ص((، بسی جور و جفا رفت

در اوج جوانی، بشد )پیر( و خزان دید                                              معصومه ی خلقت، به دیدار خدا رفت

اداره کل ثبت اسناد و اماک 
استان کرمان 

اداره ثبت شرکت ها و 
موسسات غیرتجاری کرمان )719150(

آگهــی تغییــرات شــرکت ســپیداران کویــر شــرکت 
ملــی  و شناســه  ثبــت 7695  بــه شــماره  تعاونــی 
هیئــت  صورتجلســه  اســتناد  بــه   10630136654
ــماره  ــه ش ــه نام ــم ب ــورخ 1397/02/15 منض ــره م مدی
97/19/2/5548 ص مــورخ 97/4/31 اداره کل تعــاون 
کار و رفــاه اجتماعــی اســتان کرمــان الف-آقــای محمــد 
اســکندری کــد ملــی 2980710059 بــه ســمت رئیــس 
هیئــت مدیــره بــرای مــدت باقــی مانــده انتخــاب 
ــناد  ــی و اس ــا , اوراق مال ــه قرارداده ــد. ب- کلی گردیدن
تعهــدآور بانکــی و غیــره )اعــم از بــرات, ســفته, چــک( و 
ســایراوراق بهــادار تعاونــی پــس از تصویــب هیئــت مدیره 
ــل  ــکری مدیرعام ــن عس ــم مهی ــت خان ــای ثاب ــا امض ب
ــه انضمــام یــک از دونفــر از اعضــای هیئــت  تعاونــی و ب
ــه  ــم فاطم ــا خان ــکندری و ی ــد اس ــای محم ــره آق مدی
اســکندری و مهــر تعاونــی اعتبــار دارد و کلیــه مــدارک 
ــس  ــا رئی ــل ی ــای مدیرعام ــا امض ــات ب ــادی و مکاتب ع
هیئــت مدیــره و مهرتعاونــی قابــل قبــول و معتبــر اســت. 
ــان اداره  ــتان کرم ــاک اس ــناد و ام ــت اس اداره کل ثب
ثبــت شــرکت هــا و موسســات غیرتجــاری کرمــان 

)719150(

دکتــر اردشــیر ســعد محمــدی مدیرعامــل شــرکت مــس 
ــن مرکــز  از فرهنگ ســرای مــس سرچشــمه؛ قدیمــی تری

هنــری و فرهنگــی شــهر سرچشــمه؛ بازدیــد کــرد.
ــی  ــط عموم ــل از رواب ــه نق ــرس ب ــس پ ــزارش م ــه گ ب
مجتمــع مــس سرچشــمه، در ایــن بازدیــد مهنــدس 
ــی  ــره، مهنــدس عل ــی اســماعیلی رئیــس هیئت مدی نادعل
ــاور  ــی، مش ــدر ضیغم ــره، حی ــو هیات مدی ــدی عض محم

مدیرعامــل و مدیــر گــروه روابــط عمومــی، مهنــدس 
حســین احمــدی مدیــر مجتمــع مــس سرچشــمه و 
ــات  ــی و خدم ــط عموم ــر رواب ــور مدی ــا رجب پ محمدرض
اجتماعــی مجتمــع مــس سرچشــمه دکتــر اردشــیر 
ــهر  ــرای ش ــرده از فرهنگ س ــی ک ــعدمحمدی را همراه س

ــد. ــل آوردن ــه عم ــد ب ــمه بازدی سرچش
 در جریــان ایــن بازدیــد، مدیرعامــل شــرکت مــس از 

محمدصالــح رزم حســینی کارتونیســت کرمانــی و مســئول 
ــنواره  ــرا در جش ــه اخی ــمه ک ــس سرچش ــرای م فرهنگس
ــزه شــده  ــت جای ــه دریاف ــق ب ــن« موف ــز کشــور چی » طن

ــرد. ــر ک ــود ، تقدی ب
ــای  ــداوم فعالیت ه ــر ت ــد ب ــن بازدی ــعدمحمدی در ای  س
فرهنگــی و هنــری بــرای پــر کــردن اوقــات فراغــت 

ــرد. ــد ک ــس تاکی ــت م ــنل صنع ــدان پرس فرزن

بازدید مدیرعامل شرکت مس از فرهنگ سرای مس سرچشمه

قطرات آب را چون لحظات زندگی ارج نهیم . 

روابط عمومی شرکت آب و فاضاب روستایی استان کرمان

گفــت:  کرمــان  اســتان  اجتماعــی  تامیــن  مدیــرکل 
ــان  ــتان کرم ــور و اس ــی کش ــش دولت ــکاری بخ ــا هم ب
ــرارداد  ــرف ق ــه موسســات ط ــازمان ب ــن س ــای ای بدهی ه
ــی پرداخــت می شــود.  ــن اجتماع ــات تامی از محــل مطالب
علــی حســینی در آییــن گرامیداشــت روز پرســتار و 
حســابدار در بیمارســتان پیامبــر اعظــم)ص( کرمــان افزود: 
50 هــزار کارفرمــای طــرف قــرارداد در اســتان کرمــان بــه 
ســازمان تامیــن اجتماعــی 800 میلیــارد تومــان بدهــکار 
هســتند.وی اظهــار داشــت: ســازمان تامیــن اجتماعــی بــا 
ــر در  ــون نف ــه بیــش از 43 میلی ــر پرســنل ب 70 هــزار نف
بخــش هــای گوناگــون کشــور خدمــات ارائــه مــی کنــد.

مدیــرکل تامیــن اجتماعــی اســتان کرمــان بیــان داشــت: 
ــون و 450 هــزار  ــک میلی ــر ی ــزون ب تامیــن اجتماعــی اف

ــش دارد  ــت پوش ــان را تح ــتان کرم ــت اس ــر از جمعی نف
ــا و  ــگاه ه ــات در درمان ــن خدم ــده ویتری ــه نشــان دهن ک

ــت. ــازمان اس ــن س ــتان های ای بیمارس
وی گفــت: رضایتمنــدی عمومــی از مجموعــه تامیــن 
ــه رشــد میــزان بیمــاران  اجتماعــی موجــب افزایــش رو ب
ــازمان در  ــن س ــات ای ــده از خدم ــتفاده کنن ــراد اس و اف
ــد  ــزود: 2 درص ــینی اف ــده است.حس ــان ش ــتان کرم اس
افزایــش بیمــه شــدگان در 6 مــاه نخســت ســال 98 و 12 
درصــد افزایــش خدمــات کارفرمایــان را در ســال گذشــته 
ــات  ــای خدم ــار در ارتق ــن آم ــش ای ــه افزای ــتیم ک داش

ــت. ــذار اس ــی تاثیرگ ــن اجتماع ــازمان تامی س
ــان  ــتان کرم ــی در اس ــن اجتماع ــرد: تامی ــح ک وی تصری
ــا،  ــزاری ه ــه کارگ ــذار از جمل ــات گ ــا 100 واحــد خدم ب

و  هــا  بیمارســتان 
بــه  هــا  درمانــگاه 
خدمــات  ارائــه 
و  می پــردازد 

تعهــدات ایــن ســازمان بیــش از 300 میلیــارد تومــان در 
ــان در  ــارد توم ــزار و 600 میلی ــاانه 3 ه ــاه و س ــر م ه

اســت. ای  بیمــه  حــوزه 
مدیــرکل تامیــن اجتماعــی اســتان کرمــان بــا تاکیــد بــر 
ــن اجتماعــی ســنگر خدمــت گــذاری  اینکــه ســنگر تامی
بــه جامعــه و محرومــان اســتان کرمــان اســت گفــت: قشــر 
ــرار  ــت ق ــا در محرومی ــراد تحــت پوشــش م ــی از اف بزرگ
ــی  ــه نوع ــازمان ب ــن س ــت در ای ــل خدم ــذا مح ــد ل دارن

ــه شــمار مــی رود. ســجاده عبــادت ب

مدیرکل تامین اجتماعی استان کرمان :

بدهی های تامین اجتماعی کرمان پرداخت می شود

فرمانده سپاه کرمان:
 جمهوری اسامی تافی می کند

 ۳۵ نقطه از مواضع حیاتی آمریکا در غرب آسیا در تیررس ما قرار دارد

ــپاه  ــده س ــزه فرمان ــردار ابوحم س
ــان: ــارا... کرم ث

جمهــوری اســامی در هــر کجــای 
دنیــا بــه جهــت ایــن خیانــت 
و خباثــت کــه حــاج قاســم و 
ــهادت  ــه ش ــان ایشــان را ب همراه

ــرد ــد ک ــی خواه ــاندند تاف رس
اســامی  جمهــوری  دســت 
بــاز اســت و هــر کجــای دنیــا 
تیــررس  در  آمریکایی هــا 
جمهــوری اســامی باشــند آن هــا 

کــرد. خواهیــم  تنبیــه  را 
تنگــه هرمــز شــاهراه حیاتــی غــرب اســت بیــش از 60 تــا 70 درصــد نفــت غــرب از آنجــا 
ــکا در غــرب آســیا را شناســایی  ــی آمری ــا 35 نقطــه از مواضــع حیات ــد و م ــور می کن عب

کردیــم و در تیــررس مــا قــرار دارد.

ریزش خانواده
  بخش هفتم

ــد  ــی کنن ــی م ــکا زندگ ــه در آمری ــی را ک شــمار مردمان
ــر گفتــه  ــد و براب پیرامــون چهارصــد میلیــون دانســته ان
رســانه هــای خودشــان ده درصــد از ایــن مردمــان 
ــور را  ــای آن کش ــرمایه ه ــد س ــود درص ــه ن ــتند ک هس
ــه روش  ــن ده درصــد ســخت ب ــد . و ای ــود دارن از آن خ
انســانی پایبنــد هســتند و بــه خانــواده بســیار بســیار ارج 
ــد و  ــی گیرن ــی همســر م ــگام جوان ــه هن ــد و ب ــی نهن م
گاهــی بیــش از ده فرزنــد مــی آورنــد تــا ســرمایه درون 
خودشــان بمانــد . و ایــن اشــراف ده درصــدی کــه 
حکومــت را نیــز از آن خــود کــرده انــد بــرای تــوده هــای 
ــد  ــرده ان ــه ای زندگــی فراهــم ک ــرو دســت خــود گون ف
ــم  ــن ه ــوران روی زمی ــن جان ــت تری ــان پس ــه در می ک

ــده نمــی شــود .  دی
ــش  ــه بخ ــکا ک ــیاه کار آمری ــیاه دل و س ــان س فرمانروای
بزرگــی از آنــان نــوادگان گوســاله ســامری پرســتان 

ــرو دســتان  ــی ف ــد، زندگ ــی باشــند ونژادپرســتی دارن م
ــتان  ــن طاپرس ــد ای ــاخته ان ــار س ــره و ت ــش را تی خوی
ــم،  ــده لیبرالیس ــای فریبن ــام ه ــر ن ــوی زی ــری ج برت
ــواده را  ــن خان ــای دروغی ــم  آزادی ه ــم، اتوئیس فمنیس
ــون فرودســتان آن کشــور  ــرای بیــش از دویســت میلی ب

ــد .  ــوده ان ــی نم ــزش و فروپاش ــار ری دچ
امــروزه راه و روش زندگــی در آمریکا دو گونه شــده اســت 
و جامعــه آنجــا را ســخت دو قطبــی نمــوده و بــروی هــم 
 وا داشــته و خاموشــی کنونــی آنــان پایــدار نخواهــد مانــد 
ــر روی  ــد ســحر« به ــا چــه زای » شــب آبســتن اســت ت
اشــراف حاکــم بــر آمریــکا زندگــی را بــرای تــوده هــای 
 بســیار بــزرگ آن ســرزمین وارونــه ســاخته و بــه بیراهــه

کشــانیده انــد. بــرای مردمــان ایــن بخــش بــزرگ جامعــه 
ــد،  ــواده را ندارن ــی خان ــرگزینی و برپای ــوان همس ــه ت ک
ــی ســاخته و  همجنــس گرایــی و روســپی گــری را قانون
روســپی گــری کار به حســاب آورده انــد! دانشمندانشــان! 
ــه روز برایشــان  ــد و روز ب در آزمایشــگاهها ســرگرم کاران
 مــاده مّخــدر نــو و تازه ای می ســازند!! ســیگار الکترونیکی 
ــد! بازیگــران و هنرپیشــه هــای هولیوودشــان  ســاخته ان

ســگ بــازی وســگ ارضایــی آمــوزش مــی دهنــد؟! و در 
شــهرهای کوچــک و بــزرگ  برایشــان کابــاره و عشــرتکده 
ســالنهای کشــتی کــج و دیگــر ســرگرمی هــای زیانبــار 
خــود  روزگاری  ســیه  بــه  هرگــز  تــا  انــد  ســاخته 
نیندیشــند و بــه ترفنــد هــا و نیرنــگ هــای حاکمــان و ده 
درصــدی پــی نبرنــد. و گذشــته از اینهــا هئیــت حاکمــه 
ــرای زدودن و  ــدی ب ــراف ده درص ــان اش ــا هم ــکا ی آمری
ــان،  ــردن اخــاق، آزرم، شــرم و آبرومنــدی زن از میــان ب
فمنیســم را بــر ســر زبانهــا انداختــه و زنــان و مــردان را 
ــمنی  ــزاری و دش ــه و بی ــتیز و کین ــگ و س ــر جن  درگی
نمــوده انــد. و بدبختانــه بــوی زهرآلــود ایــن فمنیســم بــه 
ــا هــم رســیده کــه طــاق هــای  ــران م ــاره آســیا و ای ق
ــای  ــران، خودکشــی ه ــی دخت ــز و آوارگ ــه، گری ــی پای ب
زنــان، دختــران، بــی مهــری میــان خواهــران و بــرادران، 
ــب  ــول و فری ــا، گ ــدر و مادره ــران از پ ــی دخت نافرمان
ــه و  ــه هم ــر ک ــج دیگ ــزاران درد و رن ــا و ه ــوردن ه خ
همــه پدیــد آمــده و هــوده ایــن اندیشــه ناپــاک فمنیســم 

مــی باشــد .
نویسنده : کیخسروشهریاری   

بــرق  صنعــت  »تاریــخ  کتــاب 
ــر  ــور وزی ــا حض ــان« ب ــتان کرم اس
ــر،  ــل توانی ــتاندار، مدیرعام نیرو،اس
ــالن  ــتان در س ــد اس ــران ارش مدی
اســتانداری  مرتضــوی  شــهید 

رونمایــی شــد.  
بــه گــزارش روابــط عمومــي شــرکت توزیع 
کرمــان،  اســتان  بــرق شــمال   نیــروی 
هــم زمــان بــا ســفر وزیــر نیــرو بــه 
اســتان کرمــان و در جلســه ســتاد اقتصــاد 
مقاومتــی در ســالن شــهید مرتضــوی از 
کتــاب تاریــخ صنعــت بــرق اســتان کرمــان 

ــد. ــی ش رونمای
ــکاران  ــر از زحمــات هم ــا تقدی ــر نیروب وزی
شــرکت توزیــع نیــروی بــرق شــمال اســتان 
اســناد  گــردآوری  و  تهیــه  درراســتای 
ــوتان  ــا پیشکس ــه ب ــتندات و مصاحب ومس
صنعــت بــرق ایــن کتــاب را یــک فعالیــت 

ــت. ــدگار دانس ــی مان فرهنگ
مهنــدس محمــود شــهبامدیرعامل شــرکت 

کرمــان  اســتان  شــمال  بــرق  توزیــع 
درحاشــیه ایــن جلســه بــه خبرنــگاران 
گفــت: جایــگاه امــروز صنعــت بــرق مرهون 
تــاش هــاي بــي دریــغ بازنشســتگان ایــن 
صنعــت اســت. وي تصریــح کــرد: اســتفاده 
از تجربیــات بازنشســتگان همــراه بــا دانــش 
پیشــرفت  در  بســزایي  نقــش  شــاغان 

ــرق دارد. ــت ب صنع
ــرمایه ارزشــمند  ــهبا، پیشکســوتان را س ش
هــر ســازمان دانســت و افــزود: بهــره گیــري 
ــه  ــر مجموع ــنگ ه ــران س ــات گ از تجربی
ــر  ــري ه ــداف پیش ــه اه ــیدن ب ــیر رس مس

ــر مــي ســازد. ســازمان را هموارت
ــرق  ــروي ب ــع نی ــرکت توزی ــل ش مدیرعام
ایــن  گفــت:  کرمــان،  اســتان  شــمال 
ــر  ــاش و تدبی ــات، ت ــل زحم ــاب حاص کت
ــرد آوري و  ــرکت در گ ــن ش ــکاران ای هم
ــت  ــده اس ــي ارزن ــر تاریخ ــن اث ــن ای تدوی
ــان  ــاب نش ــن کت ــگارش ای ــت ن وامیداس
ــت  ــن صنع ــات پیشــینیان ای ــده زحم دهن

ــد.  ــدگان باش ــراغ راه آین و چ
کــه  اســت   گفتنــی 
کتــاب  تدویــن  ی  پــروژه 
بــرق  صنعــت  تاریــخ 
اســتان کرمــان بــه همــت 
نیــروی  توزیــع  شــرکت 
و   اســتان  شــمال  بــرق 
پیشــنهاد و پیگیــری محمــود 

ایــن  مدیرعامــل  شــهبا 
 شــرکت از ســال 1395آغــاز و مراحــل 
جمــع آوری مســتندات ، اســناد و مصاحبــه 
بــا پیشکســوتان صنعــت بــرق اســتان 
ــه  ــمند ب ــرژی ارزش ــن ان ــان ورود ای از زم
اســتان پهنــاور و تاریخــی کرمــان تــا زمــان 
معاصــر بــا همــت و مســاعی چندیــن ســاله 
دفترروابــط  کارشــناس  برهانــی  مینــا 
عمومــی، بــا همــکاری مرکــز اســناد و 
 کتابخانــه هــای جنوبشــرق کشــور و  دو 
تــن ازاعضــای هیئــت علمــی گــروه تاریــخ 
دانشــگاه شــهید باهنــر کرمــان آقایــان 

مهــدی  دکتــر  جمشیدروســتاو  دکتــر 
ــال  ــی درس ــان شناس ــز کرم ــدی ومرک اس

ــت. ــیده اس ــاپ رس ــه چ 1398ب

با حضور وزیر نیرو در کرمان انجام شد:

رونمایي از کتاب تاریخ صنعت برق استان کرمان

روابــط عمومــی شــرکت توزیــع نیــروی بــرق شــمال 
اســتان کرمــان  هــم زمــان بــا ســفر وزیــر نیــرو بــه 
اســتان کرمــان توســط دکتررضــا اردکانیــان مــورد 

تقدیــر قــرار گرفــت.
ــرق  ــروی ب ــع نی ــی شــرکت توزی ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــه  ــرو ب ــر نی ــی وزی ــوح اهدای ــان، در ل ــتان کرم ــمال اس ش
ــرکت  ــن ش ــی ای ــط عموم ــر رواب ــاهی،  مدی ــر جهانش امی
ــداکار  ــریف و ف ــت ش ــه ام ــت ب ــق خدم ــت: توفی ــده اس آم
ــی  ــی موهبت ــای دولت ــت ه ــب فعالی ــوم در قال ــن مرزوب ای
اســت کــه تمــام کســانی کــه ایــن فرصــت هــا بــه آنهــا اعطــا 
ــت  ــه درگاه احدی ــد پیوســته شــکر آن را ب شــده اســت، بای
ــن ســال  ــه بهتری ــان ک ــد آن ــد و چــه بزرگن ــه جــای آورن ب
هــای عمــر خــود را بــا ایمــان، تعهــد و دانــش در راه خدمــت 
ــد.   ــی کنن ــی صــرف م ــت باریتعال ــق و کســب رضای ــه خل ب
ــژه  ــه وی ــرکت ب ــکاران آن ش ــات هم ــیله از زحم ــن وس بدی
دفتــر روابــط عمومــی شــرکت توزیــع نیــروی بــرق شــمال 
اســتان کرمــان در اجــرای طــرح مناســب )همــراه بــا مــردم( 
در راســتای ســطح رضایــت منــدی اربــاب رجــوع و صیانــت 

از حقــوق شــهروندی تشــکر وقدردانــی مــی نمایــم. 
گفتنــی اســت کــه پــروژه ی تدویــن کتــاب تاریــخ 
ــه همــت شــرکت  ــان ب ــتان کرم ــرق اس ــت ب صنع
ــنهاد  ــتان و  پیش ــمال اس ــرق ش ــروی ب ــع نی توزی
و حمایتهــای محمــود شــهبا مدیرعامــل ایــن 
ــتندات،  ــع آوری مس ــل جم ــاز و مراح ــرکت آغ ش
ــرق  ــت ب ــا پیشکســوتان صنع ــه ب ــناد و مصاحب اس
ــه  ــمند ب ــرژی ارزش ــن ان ــان ورود ای ــتان از زم اس
اســتان پهنــاور و  تاریخــی کرمــان تــا زمــان معاصــر 
ــا همــت و  مســاعی چندیــن ســاله مینــا برهانــی  ب
ــکاری  ــا هم ــام و ب ــرکت انج ــن ش ــناس ای کارش
ــه هــای جنوبشــرق کشــور،  مرکــز اســناد و کتابخان

 گــروه تاریــخ دانشــگاه شــهید باهنــر کرمــان و  مرکــز 
ــت. ــیده اس ــاپ رس ــه چ ــی ب کرمانشناس

ــان از  ــتان کرم ــرق اس ــت ب ــخ صنع ــاب تاری ــدای کت ــا اه ب
ــه وزیــر نیــرو  همزمــان از اجــرای طــرح  ســوی اســتاندار ب
ــا مــردم« نیــز تقدیــر بعمــل آمــد. ازم  ابتــکاري »همــراه ب
ــا مــردم در ادارات  ــه ذکــر اســت، تریبــون طــرح همــراه ب ب

خدمــات مشــترکین امورهــای اجرایــی شــرکت توزیــع 
ــر شــدن  ــک ت ــا هــدف نزدی ــرق شــمال اســتان ب ــروی ب نی
ارتبــاط مــردم بــا مســئولین شــرکت بــرق و شــنیدن صــداي 
ــاي  ــه شــرکت ه ــه در مجموع ــراي نخســتین مرتب ــردم ب م
وابســته و تابعــه وزارت نیــرو توســط روابــط عمومــي شــرکت 
ــدازی و  ــان راه ان ــتان کرم ــمال اس ــرق ش ــروي ب ــع نی توزی

ــاده ســازی شــده اســت. پی

نیرو  تقدیر وزیر 
از مدیر روابط عمومی شــرکت توزیع نیروی برق شمال استان کرمان

|||| اخبار شرکت توزیع نیروی برق شمال استان کرمان ||||

نجار
کــه  بــود  پیــری   نجــار 
بازنشســته  خواســت  مــی 
شــود. او بــه کار فرمایــش 
خواهــد  مــی  کــه  گفــت 
ــد  ــا کن ــه را ره ــاختن خان س
ــه در  ــی دغدغ ــی ب و از زندگ
ــواده اش  ــار همســر و خان کن

ــرد. ــذت بب ل
کار فرمــا از اینکــه دیــد کارگــر خوبــش مــی خواهــد کار را تــرک کنــد، ناراحــت شــد. او از 
نجــار  پیرخواســت کــه بــه عنــوان آخریــن کار، تنهــا یــک خانــه دیگــر بســازد. نجــار پیــر 
قبــول کــرد، امــا کامــا مشــخص بــود کــه دلــش بــه ایــن کار راضــی نیســت. او بــرای 
ــا بــی حوصلگــی،  ــا مرغوبــی اســتفاده کــرد و ب ــه، از مصالــح بســیار ن ســاختن ایــن خان

بــه ســاختن خانــه ادامــه داد. 
وقتــی کار بــه پایــان رســید، کارفرمــا بــرای وارســی خانــه آمــد. او کلیــد خانــه را بــه نجــار 
داد و گفــت: ایــن خانــه متعلــق بــه توســت. ایــن هدیــه ای اســت از طــرف مــن بــرای تــو.

ــرای خــودش  ــه ای ب ــود! اگــر مــی دانســت کــه خان ــه تاســف ب  نجــار یکــه خــورد. مای
می سازد. حتما کارش را به گونه ای دیگر انجام می داد.....

تهیه و تنظیم : مریم پارسا از کوهبنان



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

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

اسـت. اروپـا  اسـتاندارد   
توجه به استخدام نیروهای بومی 

در شرکت بابک مس

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

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

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

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

محسـوب می شـود.

شرکت بابک مس ایرانیان 
چهارمین تولید کننده لوله مسی 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

اولویـت برنامـه هـای خـود قـرار داده اند.

خبرنگار : مرضیه قاضی زاده

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

سازگاری مناسبی با محیط زیست ایجاد شده است

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

بـا روش هـای نویـن این کار عملی شـده اسـت . 

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

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

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

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

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

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

اسـتان کرمـان اعـام کـرد.

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

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

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

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

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

  منابع: شاهنامه فردوسی، لغت نامه دهخدا

ï悉 r依卿Э ﾔｸ└ぐ医Μ

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

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

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

مکانیـزه شـامل تخفیـف  10 درصـد خواهـد بود.

ماک توسعه و پیشرفت استان 
واگذاری خدمات به بخش خصوصی 

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

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

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

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

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

باشـند.
» هدف از برون سپاری خدمات ثبت 

احوال، رضایت مندی و افزایش کیفیت 
خدمات رسانی «

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

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

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

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

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

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

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

گشـت.
خبرنگار : مرضیه قاضی زاده

فرصت4ماهه مردم 
برای دریافت کارت هوشمند ملی در سال 96

  رئیس جهاد کشاورزی شمال استان کرمان:

19 هزار هکتار اراضی کشاورزی 
به سیستم های آبیاری نوین 

مجهز می شوند

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

. د شو
گزارش از : ساره نخعی فر
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گهرزمین؛ دومین شرکت فرابورسی 
ایران از نظر ارزش بازار

ــران  ــوری اســامی ای ــی از ســفیران جمه ــواد جمع ــزارش هفت ــه گ  ب
ــی  در کشــورهای آســیایی ,اروپایی,آفریقایــی از مجتمــع صنعتــی و معدن

ــد .  ــد کردن ســنگ آهــن گل گهــر بازدی
مهنــدس محمــد محیاپــور مدیــر عامــل مجتمــع فــواد ســازی  شــرکت 

ــه  ــاره ب ــا اش ــفیر ب ــع 15 س ــر  در جم ــواد گل گه ــن و ف ــعه آه توس
 اشــتغال 500 نفــری ایــن مجموعــه بیــان کــرد : گل گهــر بــرای اجــرای 
ــز در  ــددی نی ــذاری متع ــرمایه گ ــی دارد و س ــت عال ــا موقعی ــروژه ه  پ
ــرا  ــت اج ــر در دس ــدوده گل گه ــی در مح ــت محیط ــای زیس ــروژه ه پ

ــا  ــر ب ــی گل گه ــی و صنعت ــه معدن ــت : منطق ــار داش ــت .  وی اظه اس
داشــتن معــادن غنــی از ســنگ آهــن در جایــگاه یکــی از مطــرح تریــن 
قطــب هــای فعــال معدنــی و صنعتــی در خاورمیانــه مــی باشــد کــه دارای 

ــان اســت . ــران وجه ــای بســیاری در ســطح ای ــت ه قابلی
وی عنــوان کــرد : ســهم ایــران از ذخایــر جهــان 2 درصــد و ســهم منطقــه 
گل گهــر از ذخایــر ایــران 44 درصــد مــی باشــد وهمچنیــن کارخانــه ذوب 
وریختــه گــری بــه ظرفیــت 2/1میلیــون تــن در ســال و نیــز واحــد بخــار 
نیــروگاه بــه ظرفیــت 180 مــگا وات در ســال جــاری اضافــه شــده اســت .

ــی از  ــز یک ــادی نی ــاظ اقتص ــه لح ــیرجان ب ــت : س ــئول  گف ــن مس ای
ــیر  ــته در مس ــه در گذش ــهری ک ــت ش ــران اس ــهرهای ای ــن ش مهمتری
جــاده ابریشــم بــوده وامــروز نیــز در مرکــز محــور ترانزیتــی کاا از جنــوب 
ــوادی  ــن وجــود شــرکت هــای ف ــرار دارد و همچنی ــران ق ــه شــمال ای ب
در ســیرجان ایــن شهرســتان را بــه قطــب فــوادی ایــران تبدیــل کــرده  

اســت .
ــی  بنــام  ــر آوازه تریــن گلیــم ایران وی اظهــار داشــت : اصیــل تریــن و پ
ــق  ــان مناط ــه زن ــت بافت ــه دس ــه ب ــیرجان ک ــچ س ــیرکی پی ــم ش گلی
روســتایی و عشــایر ســیرجانی بافتــه میشــود  ثبــت جهانــی شــده اســت .

وی در راســتای فعــال بــودن 12 نشــریه و بــروز بــودن خبــر شــهر 
ســیرجان را شــهری رســانه ای خوانــد وگفــت 5 واحــد صنعتــی فعــال و 
پــرواز مســتقیم هــر روزه بــه تهــران را از توانمنــدی هــا و قابلیــت هــای 

ــرد . ــر ک ــمرد و تقدی ــیرجان برش ــتان س شهرس

*تاثیر سفرا در جذب سرمایه گذاران خارجی 
همچنیــن سرپرســت فرمانــداری ســیرجان ســهراب بهاءالدینــی نیــز 
ــی ســیرجان از جملــه  معرفــی توانمنــدی وظرفیــت هــای صنعتــی ومعدن
اهــداف ایــن ســفر عنــوان کــرد  کــه ســفیران نســبت بــه ظرفیــت هــای 

ــوند . ــتان آگاه ش ــی شهرس ــدی ومعدن تولی

ــد و همــکاری  ــن ســفر و بازدی ــم باای ــزود: امیدواری ســهراب بهاءالدینــی اف
ــه بیشــترفراهم شــود  ــی وخارجــی در منطق ــذاری داخل ــرمایه گ ــفرا س س

ــاده شــده اســت . ــر ســاخت ســرمایه گــذاری در منطقــه آم چــون زی

ــور  ــی از حض ــدف اصل ــوص ه ــیرجان در خص ــداری س ــت فرمان سرپرس
ســفرای ایــران در شهرســتان ســیرجان گفــت : ایــن ســفیران در واقــع بــه 
واســطه حضورشــان در کشــورهای دیگــر مــی تواننــد مبلغــان خوبــی بــرای 

توانمنــدی هــای ســیرجان باشــند. 
وی گفــت: ســفر یــک روزه ســفرا  بــه ســیرجان آشــنایی بــا پتانســیل هــاو 
جاذبــه هــای شهرســتان در حــوزه معــدن ، صنعــت وفــواد و صنایع دســتی 
بــود تــا از طریــق ســفرای کشــورمان در کشــورهای خارجــی زمینــه ارتبــاط 

شهرســتان بــا کشــورهای دیگــر فراهــم شــود .
ــذاران  ــرمایه گ ــذب س ــد در ج ــی توانن ــفرا م ــرد : س ــان ک ــر نش وی خاط
خارجــی بــه ویــژه ســرمایه گــذاران ایرانــی مقیــم خــارج موثــر واقــع شــوند.

شــایان ذکــر اســت ســفرای کنونــی و ســابق جمهــوری اســامی ایــران در 
کشــورهای ســوئد، نیجریه،تایلنــد، کرواســی، فیلیپیــن، آفریقــای جنوبــی، 
آلمــان،  دانمــارک،  بــاروس،  قرقیزســتان،  صربســتان،  مجارســتان، 

ــتند. ــور داش ــد حض ــن بازدی ــروژ درای ــی و ن ــتان، موریتان پاکس
خبرنگار هفتواد : پهلوانی نژاد

مدیر عامل شرکت توسعه آهن و فواد گل گهر در جمع سفیران پانزده کشور عنوان کرد : 

 گل گهردرطرحهای زیست محیطی سرمایه گذاری کرده است

ــای  ــام ه ــا ن ــروگاه گازی ب ــرو، دونی ــر نی ــور وزی ــا حض ب
کهربــا انــرژی و کیهــان انــرژی بــا ظرفیــت 29/4مــگاوات  
ــارد  ــار 4160 میلی ــا  اعتب ــگاوات و ب ــوع 58 م و درمجم
ــرق  ــران ب ــرکت راهب ــذاری ش ــرمایه گ ــا س ــال و  ب ری

ــد. ــاح ش ــنجان افتت رفس
بــرق  نیروگاه هــای  افتتــاح  آییــن  در  نیــرو  وزیــر 
یازدهمیــن  بــه حضــورش در  بــا اشــاره  رفســنجان 
هفتــه پویــش »هــر هفتــه الــف ب ایــران« بــرای افتتــاح 
ــت:  ــار داش ــنجان اظه ــرق در رفس ــت ب ــای صنع طرح ه
پرســودترین  و  چنینــی  ایــن  ســرمایه گذاری های  از 
ــان  ــه هموطن ــت آن ب ــه برک ــی ک ــرمایه گذاری در راه س

ــم. ــی کن ــی م ــد قدردان برس
رضــا اردکانیــان تصریــح کــرد: یکــی از عرصه هــای ایجــاد 
امیــد بــرای آینــده و معناکــردن تدبیــر بــرای امیــد ایجــاد 
طرح هــای زیرســاختی از جملــه آب اســت، همانطــور 
ــادگار  ــه ی ــوات آن را ب ــداث قن ــا اح ــا ب ــدران م ــه پ ک
کار  طرح هــا  ایــن  در  ســرمایه گذاری  و  می گذاشــتند 

پرســود و پرثمــری اســت.
وی گفــت: در صنعــت بــرق بــا تــاش بخــش خصوصــی 
و طرح هــای  زیرســاختی  نیازهــای  از حیــث  کشــور 
ــار دهــه  ــی کــه چه ــاز شــده اســت در حال توســعه بی نی
ــاز  ــود در آغ ــگاوات ب ــزار م ــران 7 ه ــت ای ــش ظرفی پی
دولــت تدبیــر بــه 69 هــزار مــگاوات رســید کــه امــروز در 
آســتانه 8۳ هــزار مــگاوات ظرفیــت هســتیم کــه بیــش از 
1۳ هــزار مــگاوات نیــروگاه جدیــد در ایــن دولــت ســاخته 
ــل  ــه نســبت ســال های  قب ــه طــور متوســط ب شــده و ب
ــش  ــد افزای ــال 25 درص ــر س ــت ه ــن دول ــت ای از فعالی

ــتیم. ــا داش ــداث نیروگاه ه ــت اح ظرفی
ــا  ــم ت ــه پیــش بروی ــق برنام ــزود: اگــر مطاب ــان اف اردکانی
ــزار و  ــدود 6 ه ــال 1400 ح ــه س ــا نیم ــت ت ــان دول پای
۳00 مــگاوات ظرفیــت جدیــد بــه ایــن مجموعــه اضافــه 
ــا افتخــار دولــت توانســته نزدیــک 20  خواهیــم کــرد و ب
ــرداری  ــدار بهره ب ــه م ــد ب ــروگاه جدی ــگاوات نی ــزار م ه
بیــاورد کــه ســاانه ۳8 درصــد افزایــش عملکــرد را نشــان 

می دهــد.
وزیــر نیــرو اظهــار داشــت: زمانــی بــرق خــود را در رفــع 
نیازهــای ضــروری زندگــی فــردی نشــان مــی داد اما رشــد 
ــن زیرســاخت وابســته  ــه ای و توســعه کشــور و منطقــه ب
ــه  ــی ک ــرمایه گذاری های انبوه ــه س ــه ب ــا توج ــت و ب اس
ــه عنــوان یــک نقطــه اتصــال  شــده ایــران قــادر اســت ب

ــرژی را  ــای ان ــد و ظرفیت ه ــل کن ــه عم ــرژی در منطق ان
ــل و  ــیا منتق ــرب آس ــوب غ ــد در جن ــق نیازمن ــه مناط ب
ایــن تبــادل و ارتبــاط بــرای حضــور در بازارهــای منطقــه 
و کمــک بــه توســعه و عمــران منطقــه کــه مســاوی صلــح 

ــد. ــک می کن ــت کم ــش اس و آرام
ــت  ــدی اس ــور ثروتمن ــران کش ــرد: ای ــان ک وی خاطرنش
ــا  ــت ام ــا هس ــراف م ــادی اط ــد زی ــورهای ثروتمن و کش
ــن ثروت هــای  ــه بهــره وری از ای مهــم مجــال پرداختــن ب

ــداداد اســت. خ
اردکانیــان خاطرنشــان کــرد: وزارت نیــرو بیشــترین 
ــن در  ــر آیی ــان دارد و از ه ــا هموطن ــاس را ب ــطح تم س
هــر نقطــه کشــور شــبانه روز بــا مــا ارتبــاط دارنــد و بــرای 
قدردانــی وظیفــه داریــم در حــد مقــدور شــیرینی و شــهد 
دســتاوردها را بــه کام هموطنــان بریزیــم و فکــر می کنیــم 
حــق مســلم مــردم مــا در کنــار ســایر حقــوق حــق لــذت 

ــت. ــان اس ــتاوردهای کشورش ــته ها و دس ــردن از داش ب
وزیــر نیــرو عنــوان داشــت: وزارت نیــرو تــا پایــان امســال 
بــه عنــوان نمونــه 227 طــرح بــزرگ در حــوزه آب و بــرق 
ــارد  ــزار میلی ــرمایه گذاری ۳۳ ه ــا س ــتان ب را در ۳1 اس
تومــان بهره بــرداری مــی کنــد و مــا اان در هفتــه 
یازدهــم هســتیم تــا پایــان هفتــه یازدهــم از 227 پــروژه، 
ــه  ــنجان ب ــروگاه رفس ــن نی ــامل ای ــزرگ ش ــروژه ب 92 پ
ــاح  ــان افتت ــارد توم ــزار و 920 میلی ــرمایه گذاری 7 ه س
ــه 1024  ــال هم ــان س ــا پای ــرد: ت ــح ک شــدند. وی تصری
ــه آب  ــه فاضــاب، 12 تصفیــه خان روســتا، 29 تصفیه خان
و ... را بــه بهره بــرداری خواهیــم رســاند و بــه مــردم نشــان 
ــای  ــختی ها، چرخ ه ــا و س ــم تحریم ه ــم علی رغ می دهی
توســعه کشــور در حــال چرخیــدن اســت و کســانی کــه 
ــه  ــم ظالمان ــد و تحری ــا را دارن ــن چرخ ه ــف ای ــد توق قص
ایــن مســییر منصــرف  از ادامــه   را تحمیــل کردنــد 

می کنیم.
اردکانیــان گفــت: در اســتان کرمــان 54 پــروژه وزارت نیرو 
ــا  ــرق، آب و فاضــاب شــهر و روســتا ب در بخــش آب و ب
ســرمایه گذاری بالــغ بــر 18 هــزار و 200 میلیــارد تومــان 
ــت  ــرفت پروژه هاس ــط پیش ــد متوس ــه 40 درص ــت ک اس
کــه امیدواریــم دولــت بــا تامیــن منابــع ســرعت بیشــتری 
ــش از  ــی بی ــش خصوص ــد و بخ ــا بده ــن پروژه ه ــه ای ب

پیــش بــه کمــک دولــت بیایــد.
 784 اینکــه  بیــان  بــا  وی 
ــت  ــر در دس ــروگاه تجدیدپذی نی
اجــرا داریــم، عنــوان کــرد: طــرح 
تأمیــن آب اســتان در بخــش 

شــرب و بهداشــت در شــورای 
ــب شــد و در  ــی آب تصوی عال
بخــش صنعــت مجــوزات ازم 
بــرای تخصیــص آب دریــا 

ــک  ــده نزدی اخــذ شــده بخشــی در حــال اجــرا و در آین
بــه بهره بــرداری خواهــد رســید. اردکانیــان متذکــر 
شــد: بعــد از ســال ها موفــق شــدیم اصاحیــه ای در 
ــه اســتناد  ــم و ب ــاده 27 و 28 اجــرا کنی دســتورالعمل م
اصاحیــه امــکان جابجایــی چــاه و یــا انتقــال آب از یــک 
ــه مجتمــع و شــهرهای  چــاه مجــاز و فعــال کشــاورزی ب
کشــاورزی و صنایــع تکمیلــی و تبدیلــی بخش کشــاورزی 

وجــود دارد.
در ایــن مراســم همچنیــن مدیرعامــل شــرکت بــرق 
ــار  ــده ب ــت: عم ــار داش ــخنانی اظه ــی س ــه ای ط منطق
ــدای  ــوده و از ابت ــاورزی ب ــش کش ــتان بخ ــی اس مصرف
صنعتــی  بخــش  در  مصــرف  رشــد  شــاهد   امســال 
ــرژی در  ــرف ان ــد مص ــه رش ــاره ب ــا اش ــم. وی ب ــوده ای ب
اســتان گفــت: بــا توجــه بــه اجــرای برنامــه هــای 
ــد  ــاهد رش ــس از آن ش ــت مصــرف در تابســتان پ مدیری
42 درصــدی مصــرف انــرژی را در فصــل پاییــز هســتیم 
ــرو  ــا 40 درصــدی روب ــا رشــد ۳5 ت ــده هــم ب ؛ســال این
خواهیــم بــود کــه ناشــی از نیــاز صنایــع اســت. نصراللهــی 
ــی  ــتان دو رقم ــا در اس ــرف م ــد مص ــه رش ــان انک ــا بی ب
ــه   ــم ک ــتان داری ــی در اس ــروژه اباغ ــزود: 46 پ ــت اف اس
ــت  ــان در دس ــارد توم ــار 1150 میلی ــا اعتب ــروژه ب 19 پ
اجــرا اســت و 4 پــروژه اقتصــاد مقاومتــی بــا اعتبــار 472 

ــام اســت. ــال انج ــز در ح ــان  نی ــارد توم میلی
وی همچنیــن از افتتــاح پســت 400 کیلــو ولتــی جیرفــت 

و 400 کیلــو ولتــی کهنــوج در دهــه فجــر خبــر داد.
ــا کمــک وزارت نیــرو بتــوان  ــراز امیــدواری کــرد ب وی اب
ــتان و  ــدار اس ــعه پای ــرای توس ــای ازم ب ــاخت ه زیرس

ــرد. ــم ک ــد فراه ــال رش ــع  در ح ــرق صنای ــن ب تامی

در یازدهمین هفته پویش »هر هفته الف- ب- ایران«

با حضور وزیر نیرو دو نیروگاه مقیاس کوچک  رفسنجان افتتاح شد
سـهام شـرکت گهرزمیـن در تاریـخ 26 آبان مـاه 1۳97 در بازار دوم فرابـورس ایران 
بـا قیمـت 6800 ریـال کشـف قیمـت شـد و در دوره یـک سـاله بـا بازدهـی 270 
درصـدی بـه قیمـت 17۳50 ریال رسـید و در حـال حاضر و با ارائه گـزارش عملکرد 

مناسـب تولیـد و فـروش بـه قیمت 21000 ریال رسـیده اسـت.
شـرکت گهرزمیـن از نظـر ارزش بـازار بعداز پتروشـیمی مارون دومی شـرکت بزرگ 
پذیرفتـه شـده در بیـن شـرکت هـای فرابورسـی اسـت و بـازار ارزش بـازار بیـش از 
256 هـزار ملیـارد ریالـی در رتبـه 16 شـرکت های بـزرگ بازار سـرمایه قـرار دارد.

گهرزمیـن دردوره 14 ماهـه حضـور خـود در بـازار سـرمایه توانسـته اسـت بازدهـی 
۳20درصـدی کسـب کنـد ایـن درحالی اسـت کـه بازدهی شـاخص IFX )شـاخص 

کل فرابـورس( در طـی یـک سـال گذشـته رشـد 11۳ درصدی را داشـته اسـت.


