
شهادت امام حسن عسکری )ع( بر عموم شیعیان تسلیت سال هفتم ـ شماره 294 ـ شنبه 19 بهمن ماه 1398   ـ 13جمادی الثانی 1441 ـ   8 فوریه  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

اصاح طلبانی که رنگ عوض کردند 

با هم افزایی 3 هلدینگ توانمند معدنی و 
سرمایه گذاری 2هزار میلیارد تومانی؛ 

قطب سوم صنعت 
سرب و روی 
ایران در کرمان 
آغاز می شود   4

2

22 بهمن ماه روز پیروزی شکوهمند جمهوری اسامی مبارک 
دکتر ماه بانو معصوم زاده )رئیس 
جمعیت زنان فرهیخته استان کرمان
 و عضو سابق شورای شهر کرمان(:  

تولید و اقتصاد 
مردمی باید 
4 اولویت باشد 

شـرکت مخابـرات ایـران ) منطقـه کرمـان ( در نظـر دارد اجـرای 
ایمـن سـازی 40 سـایت از توابـع شهرسـتانهای کهنـوج ، منوجان ، 
بـم ، جیرفـت ، سـیرجان و قلعـه گنـج را از طریق برگـزاری مناقصه 
بـه بخـش خصوصـی واگـذار نمایـد . لـذا کلیـه اشـخاص حقوقـی 
واجـد شـرایط صاحیـت ایمنـی و رتبـه بنـدی از اداره تعـاون کار 

و رفـاه اجتماعـی میباشـند میتواننـد حداکثـر تـا مـورخ 98/11/30 بـا واریـز 
مبلـغ پانصـد هـزار ریال بـه شـماره 0106041717004 حسـاب سـیبا بانـک ملی 
جهـت دریافـت اسـناد منافصـه بـه نشـانی : کرمـان بلـوار جمهـوری اسـامی 
- خیابـان امـام جمعـه - خیابـان شـهید نامـدار محمدی شـرقی ، طبقـه دوم  ، 
اداره پشـتیبانی و تـدارکات مراجعـه یـا از طریـق نمابـر با ارسـال درخواسـت و 
 تصویـر رسـید حوالـه وجه پرداخت شـده اقـدام به خرید اسـناد مناقصـه نماید.

در ضمن هزینه نشر آگهی به عهده برنده مناقصه خواهد بود .

زمان تحویل پاکات : روز دوشنبه مورخ 98/12/12
زمان بازگشایی پاکات : روز سه شنبه مورخ 98/12/13

شماره تماس : 03431228225 ـ 03431228812
شماره نمابر : 03431228226 ـ 03431228236
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شرکت مخابرات ایران ) منطقه کرمان (

آگهی مناقصه عمومی  آگهی تجدید مناقصه 35/35 -98  ) یک مرحله ای ( 
)نوبت دوم( 

شـرکت سـنگ آهن گهـر زمیـن )سـهامی عـام( در نظـر دارد جهـت 
راهبـری و تعمیـرات و نگهـداری خطوط کنسـانتره و خط خردایش خود در محل سـایت 

سـیرجان از خدمـات پیمانـکاران ذیصـاح در قالـب مناقصـه عمومـی اسـتفاده نماید. 
لـذا پیمانـکاران محتـرم واجـد صاحیـت، در صـورت تمایـل می تواننـد جهـت دریافـت 
اسـناد مناقصـه بـه آدرس تهـران، بلوار آفریقـا، بلـوار آرش غربی، پاک 12، طبقه سـوم، 

دفتـر کمیسـیون معامـات مراجعـه نمایند. 
مهلت خرید اسناد و بازدید: تا ساعت 16 تاریخ چهارشنبه 1398/11/23

نحـوه خرید اسـناد: بـا مراجعـه حضـوری و ارائه فیـش واریزی بـه مبلـغ دو میلیون 
ریـال بـه شـماره حسـاب 0111515543005 به نام شـرکت سـنگ آهـن گهرزمین نزد 

بانـک ملـی به همـراه معرفی نامـه کتبی
مهلـت و محل تحویل اسـناد: آخریـن مهلـت تحویـل اسـناد حداکثر تا سـاعت 16 

روز دوشـنبه مورخ 1398/11/28 
محل تحویل اسـناد به شـرکت سـنگ آهـن گهرزمیـن به آدرس تهـران، بلـوار آفریقا، 
بلـوار آرش غربـی، پـاک 12، طبقـه چهـارم، دبیرخانه مرکـزی خواهد بـود. هزینه چاپ 

آگهـی بـر عهده برنـده مناقصـه خواهد بود.
تعداد پیشنهادات دریافت شده قابل بررسی به هر تعداد می تواند باشد.

هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه است.
نوبت اول چاپ: 1398/11/15                            نوبت دوم چاپ: 1398/11/19

 دکتر پورابراهیمی:
عملیات بازار 

باز ابزار مناسبی
برای کنترل تورم 
در نظام اقتصادی 
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 محمود بابایی جوان و انقابی 

زهرا ایرانمنش از شورای شهر می آید 

محمد مهدی زاهدی و کاهش 33 
درصدی آراء دوره دوم 

ماه بانو معصوم زاده از شورا تا مجلس 
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تحلیلی بر انتخابات پیش روی مجلس یازدهم:

نامزدهای شاخص 
حوزه انتخابیه کرمان و راور را بهتر بشناسیم 
3
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دبیرکل حزب موتلفه اسامی:
شهادت سردار سلیمانی 

نشانه ضعف 
استکبار جهانی است

دبیـرکل حـزب موتلفـه اسـامی گفـت: شـهادت حـاج قاسـم 
سـلیمانی نشان از ضعف 

اسـتکبار جهانی اسـت.
بـا  بادامچیـان  اسـدا... 
همـه  اینکـه  بـه  اشـاره 
کننـد  تـاش  عزیـزان 
قـوی  گـروه  یـک  کـه 
شـود،  مجلـس  وارد 
شـود  مرتفـع  مشـکات 
بهتـری  در  و قدم هـای 
راسـتای گام دوم انقاب 
برداریـم، گفـت: در گام 

اول انقاب توانسـتیم ایران را از دسـت حکومت های مسـتکبر 
رهـا کنیـم و امروز می بینیم که کشـور دارای اسـتقال هسـت 
چنانچـه کشـورهای دنیـا هـم اذعـان دارنـد که هیچ کشـوری 

ایـران دیکتـه کنـد. بـر  را  نمی توانـد هیـچ چیـز 
دبیـرکل حـزب مؤتلفه اسـامی بـا بیان این مطلـب که انقاب 
ایـران تنهـا انقابی اسـت کـه در میـان ناباوری ها، بـاور آفرید، 
بیـان داشـت: شـرایط جامعـه قبـل از انقـاب به گونـه ای بود 
کـه تعـدادی باور نداشـتند کـه انقاب پیـروز شـود و در ادامه 
هـم عـده ای اعتقاد داشـتند که ایـن انقاب دوام زیـادی ندارد 

کـه خاف بـاور آنها شـرایط رقـم خورد.
 شهادت حاج قاسم سلیمانی نشان از ضعف استکبار جهانی است

بادامچیـان بـا بیـان ایـن مطلـب کـه شـهادت حـاج قاسـم 
سـلیمانی نشـان از ضعـف اسـتکبار جهانی اسـت، افـزود: زدن 
پایـگاه نظامـی آمریکا نشـان از قـدرت ایران و شکسـت هیمنه 
آمریـکا اسـت همچنیـن بـا جریان های نرم و سـخت بـه دنبال 
ضربـه بـه نظـام هسـتند امـا شـهادت حـاج قاسـم نشـان داد 
کـه تمـام حربه هـای آنهـا بـی نتیجـه مانـده و ۲۲ بهمـن هم 

اینچنیـن خواهد شـد.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه کشـورهای مقابـل جمهوری اسـامی 
گرایش هـای  و  سـایق  از  مختلـف  جریان هـای  در  ایـران 
برجـام  برجـام،  ادامـه داد: در جریـان  مختلـف قـرار دارنـد، 
برنـده نشـد بلکـه ایـران برنـده شـد چرا که عـده زیـادی قبل 
از برجـام می گفتنـد کـه بـا برجـام مشـکات حـل می شـود 
امـا نتیجـه برجـام نشـان داد کـه هویـت و اهداف کشـورهای 
غربـی چیسـت، همچنیـن بـه دنیـا ثابـت شـد کـه مـا اهـل 
مذاکـره هسـتیم.  دبیـرکل حزب مؤتلفه اسـامی بـا بیان این 
مطلـب کـه آمریـکا اان در بحـران قرار دارد و احـزاب مختلف 
آمریکایـی هـم بـا یکدیگر اختـاف دارنـد، ادامـه داد: انگلیس 
از اتحادیـه اروپـا خـارج شـد چـرا کـه دیـد نمی توانـد بـا این 

کشـورهای ورشکسـته کار کنـد.
اسـت شـده  احتـرام  و  قـدرت  دارای  مقاومـت   جریـان 

وی بـا اشـاره بـه اینکـه امـروزه محـور مقاومـت در منطقـه و 
جهـان دارای قـدرت و احتـرام شـده اسـت، عنـوان داشـت: 
کشـور در مسـیر حرکـت به سـمت اقتصـاد بدون نفت اسـت.

در حاشیه بازدید استاندار کرمان از سایت 
 گهرزمین مطرح شد:

اقدامات این شرکت 
قابل تحسین است

به گـزارش روابـط عمومی 
و امـور بین الملل شـرکت 
گهرزمیـن،  آهـن  سـنگ 
دکتـر محمد جـواد فدایی 
اسـتاندار کرمان از سـایت 

گهرزمیـن بازدیـد کرد.
بـه  اشـاره  بـا  وی 
انجـام  بازدیدهـای 
هـای  قسـمت  از  شـده 
معـدن،  دیسـپچینگ، 

۳ و گندلـه  پـروژه خـط  تولیـد کنسـانتره،  ۱ و ۲  خطـوط 
سـازی شـرکت گهرزمیـن عنـوان کرد:برخـی از پـروژه هـای 
این شـرکت از جمله گندله سـازی در مراحل پایانی هسـتند 
و بـا وجـود مشـکاتی همچـون تحریمهـا و محدودیـت هایی 
کـه در بعضـی دسـتگاه هـای دولتـی بـوده، اقدامـات بسـیار 
ارزشـمندی در زمـان کـم در مجموعـه گهرزمین انجام شـده 
و نـکات و ضوابـط ایمنـی در کلیـه بخـش ها بصـورت اصولی 
رعایـت شـده اسـت کـه این، نشـان از تـاش و زحمـات این 

باشـد. مـی  مجموعـه 
و  گهرزمیـن  مدیرعامـل  از  تشـکر  و  تقدیـر  ضمـن  فدایـی 
همـکاران ایـن شـرکت گفـت: از نزدیک شـاهد بهـره برداری 
و برنامـه ریـزی آتـی معـدن بودیـم و باتوجـه بـه ایـن مهـم، 
برداشـت از معـدن گهرزمیـن، ۲۰ میلیـون تـن بـوده کـه بـا 
برنامـه ریـزی هـای انجام شـده، ایـن میـزان با توانـی که در 
مجموعـه گهرزمیـن وجـود دارد بـه ۳۰ میلیـون تـن خواهد 
رسـید. وی همچنیـن در حاشـیه ایـن بازدیـد عنـوان کـرد: 
برداشـت ۳۰ میلیوتـن تـن سـنگ آهـن در سـال از معـدن 
گهرزمیـن، تحـول بزرگـی اسـت که موجـب ایجاد اشـتغال و 

فرصتهـای شـغلی زیـادی در سـطح منطقـه مـی گـردد.
فدایـی افـزود: خوشـبختانه در مجموعـه گهرزمیـن ضوابـط 
البتـه کمبودهایـی  ایمنـی بـه خوبـی رعایـت شـده اسـت، 
هـم وجـود دارد کـه بـا پیگیـری و تاش ایـن مجموعـه رفع 
بـه گفتـه اسـتاندار کرمـان ترویـج و توسـعه  خواهـد شـد. 
مهمـی  بسـیار  موضـوع  کشـور  در  بومی سـازی  فرهنـگ 
بومی سـازی  محوریـت  بـا  گهرزمیـن  رویکـرد  کـه  اسـت 
قابـل تقدیـر اسـت و امیـدوارم در آینـده نـه چنـدان دور بـا 
اسـتفاده از دانـش داخلـی و ارتباط صنعت و دانشـگاه شـاهد 
بومی سـازی کل قطعـات و در نهایـت کل خطـوط تولیـدی 

در کشـور باشـیم.
بومی سـازی شـرکت سـنگ آهن  برنامه هـای  داد:  ادامـه  وی 
معکـوس  مهندسـی  روش هـای  به کارگیـری  بـا  گهرزمیـن، 
و طراحـی منجـر بـه صرفه جویـی ارزی گردیـده اسـت کـه 
پـروژه  بـه  می تـوان  بومی سـازی  پروژه هـای  ایـن  جملـه  از 
قطعـات  سـاخت   ،  HPGR آسـیاب  غلتک هـای  سـاخت 
پـر مصـرف و تکنولوژیـک کاربیـد سـمانتهSTUD، سـاخت 
داخـل لوله هـای ضـد سـایش کامپوزیتـی چنـد ایـه، انجـام 
طراحـی و تولیـد داخـل ورق هـای فـوادی میکروآلیـاژ و... 

کرد.  اشـاره 
دانشـگاه  و  صنعـت  ارتبـاط  اهمیـت  بـه  اشـاره  بـا  فدایـی 
عنـوان کـرد: تبـادل اطاعات بین شـرکت ها از مـوازی کاری 
داخلـی،  دانـش  و  تـوان  به کارگیـری  می کنـد.  جلوگیـری 
اسـتفاده از شـرکت های دانـش بنیـان و سـاخت تجهیـزات 
بایـد  کـه  اسـت  مهمـی  بسـیار  موضوعـات  از  اسـتراتژیک 
مجموعـه  خوشـبختانه  کـه  گیـرد  قـرار  شـرکت ها  مدنظـر 
گهرزمیـن در ایـن زمینـه عملکـرد موفقی داشـته اسـت. وی 
ضمـن تقدیـر و ابـراز امیـدواری از اقدامـات ایـن مجموعه به 
دلیـل توفیقاتـی کـه حاصل شـده، عنـوان کرد: امیـدوارم در 
آینـده نزدیک شـاهد بهره بـرداری از واحدهای ایـن مجموعه 
و شـروع پروژه هـای جدیـد در مجموعـه گهرزمیـن باشـیم.

اصاح طلبانی که
رنگ عوض کردند 

هفتـواد:  نیمـه هـای خـرداد مـاه بـود کـه مهلـت اسـتعفای 
داوطلبیـن مجلـس شـورای اسـامی بـه پایـان مـی رسـید و 
افـراد میبایسـت از سـمتهای اجرایـی خـود اسـتعفا دهنـد در 
شـورای شـهر کرمـان هـم دو تـن از نمایندگان شـورای شـهر 
کـه از طیـف اصـاح طلـب و اعتـدال گـرای  همسـو بـا دولت 
اصـاح  مخالفـت شـورای  رغـم  علـی  بودنـد  روحانـی  دکتـر 
طلبـان اسـتان کرمـان، اسـتعفای خـود را اعـام کـرده و بـا 
رای گیـری در صحـن علنـی شـورای شـهر کرمـان بـا ایـن دو 
اسـتعفا موافقـت شـد و آقای علـی بهرامی و سـرکار خانم زهرا 

ایرانمنـش از شـورای شـهر کنـاره گیـری کردنـد .
دلیـل شـورای اصـاح طلبـان کرمـان بـر مخالفت با اسـتعفای 
ایـن دو عضـو مـورد حمایـت خود و فهرسـت امید ایـن بود که 
ایـن افـراد بـرای خدمـت در شـورای شـهر و بـا اعتمـاد مـردم 
رای آورده و تـا پایـان چهـار سـال خـود مـی بایسـت بـر عهـد 
خـود بـا مردم وفـا کننـد و در بیانیـه ای صراحتا اعـام کردند 
کـه شـورای اصـاح طلبان خـود را متعهد بـر حمایـت آنها در 

رقابتهـای مجلـس یازدهـم نمیداند. 
از طرفـی آقـای علـی بهرامـی کـه بـا پشـتوانه ی رای جوانـان 
کرمـان و رای 48هـزار نفـری بـه شـورا رفتـه و نماینـده نسـل 
جـوان معرفـی میشـد و توانسـته بـود نظرهـا را به خـود جلب 
موضـع  طلبـان  اصـاح  مخالفـت  و  بیانیـه  ایـن  علیـه  کنـد 
وی  نمیـرود،  دیگـران  سـفارش  بـار  زیـر  گفـت  و  گرفـت 
اصـاح  بـا  بعضـا شـدیدی  اختـاف  مقاطعـی دچـار  کـه در 
طلبـان کرمانـی شـده بـود و تـا جایـی پیـش رفـت کـه طـی 
مقالـه ای اصـاح طلبـان را بـه بـاد انتقـاد گرفـت و آنهـا را 
 اصـاح طالبـان! نامیـد کـه حتـی از تهـران هـم تذکـر گرفت! 
امـا بـا اعـام داوطلبیـن تاییـد صاحیت شـده و احراز نشـدن 
صاحیـت آقـای علی بهرامی از سـوی هیات اجرایـی انتخابات، 
کـه عمدتـا از افراد اجرایی دولت تدبیر هسـتند،فضای سیاسـی 
ایـن طیفهـای سیاسـی را بـه سـمت دیگـری سـوق داد.   تـا 
اینکـه بااعـام ائتـاف اصـاح طلبان و اعتـدال گرایـان کرمان  
توسـط حـزب اعتـدال و توسـعه  بـا حضـور دبیـر و شـورای 
معاونیـن ایـن حـزب و آقـای سـید حسـین مرعشـی از اصاح 
طلبـان سرشـناس کرمانـی دو داوطلـب مورد نظر بـرای حضور 
در رقابتهـای مجلـس معرفـی کردند که در کمـال تعجب یکی 
از ایـن داوطلبین، خانم زهرا ایرانمنش عضو مسـتعفی شـورای 
شـهر بـود و دیگـری هم خانم دکتر زهره سـااری ، که در کنار 
آنهـا آقـای علـی بهرامـی هـم قـرار گرفته تـا از ظرفیـت آقای 
بهرامـی هـم ایـن گونـه اسـتفاده کنند که حـال آقـای بهرامی 
تاییـد صاحیت نشـده  طرفـداران وی به ایـن دو داوطلب رای 
 دهنـد زیـرا آقـای علـی بهرامـی نیـز از آنهـا حمایـت میکنـد! 
سـئوالی کـه بـرای مـردم  بـی پاسـخ مـی مانـد این اسـت که 
چگونـه شـورای اصـاح طلبـان دم از وفـای بـه عهد مـی زد و 
بـا اسـتعفای اعضـای مورد حمایت فهرسـت خـود مخالفت می 
کنـد  و خـود را متعهـد به آنها نمـی داند  اکنـون از خانم زهرا 
ایرانمنـش حمایـت میکنـد و بـا متقاعـد کردن علـی بهرامی از 
ظرفیـت وی نیـز اسـتفاده میکننـد ! آیا این رنـگ عوض کردن 
نیسـت . حـال بایـد منتظـر انتخابـات مجلـس بـود و دیـد آیـا 
ایـن راهبـرد اصـاح طلبـان کرمانی بـا آن موضع گیـری ها در 
ابتـدای سـال و این راهبـرد در انتهای سـال چـه حاصلی برای 
آنـان دارد. اصـاح طلبانـی کـه ابتـدا اعـام حمایـت نمیکند و 
بعـد حمایـت میکند و با اعتدال و توسـعه متحد میشـوند برای 

کسـب قـدرت در مجلس .
البتـه قدرتـی کـه تازگـی نـدارد و هـم اکنـون هـم در دسـت 
آنهاسـت کـه حاصـل عملکـرد دولـت دکتـر روحانـی و مجلس 
دهـم بـا نماینـدگان فهرسـت امیـد و  اکثریـت شـورای هـای 

آقایـان  دسـت  سـت  سـالی  چنـد  شـهر 
اعتـدال گـرا و اصاح طلب هسـت و نتایج 
عملکـرد اصـاح طلبـان و اعتـدال گرایان 
نیـز در ایـن  چنـد سـال  از زبـان مـردم 

شـنیدنی و مشـهود اسـت .
محمد حسنی سعدی

مهندس صدری خبر داد: 
رشد ۱۶۰ درصدی درآمد 

خدمات دیتا 
در ۹ ماه اول سال ۹۸ 

مدیرعامـل شـرکت مخابـرات ایـران با اشـاره به رشـد کیفیت 
و کمیـت خدمـات در حوزه هـای مختلـف 
اعـم از خانگـی، تجاری و مشـتریان عمده 
برنامه هـای  تحقـق  بـا  داشـت:  اظهـار 
بخش هـای  در  شـرکت،  محـور  توسـعه 
بانـد پهـن و خدمـات   ، خدمـات عمـده 
دیتـا با رشـد ۱۶۰ درصـدی درآمد محقق 
شـده در ۹ ماهـه اول سـال ۹8 نسـبت بـه دوره مشـابه در 
سـال گذشـته مواجه هسـتیم. به گزارش اداره کل ارتباطات و 
امـور بین الملـل شـرکت مخابرات ایـران، مهندس سـید مجید 
صـدری بـا تشـریح چگونگی رشـد کیفـی و کمـی خدمات در 
حوزه هـای مختلـف تجاری شـامل بخش های خانگـی ، اداری 
و مشـتریان عمـده اظهـار داشـت: ایـن رشـد در بخش هـای 
و   MPLS  ، اینترانـت   ، اینترنـت  ماننـد  پهـن  بانـد  اصلـی 

PTMP محقـق شـده اسـت .

پهـن  بانـد  و  عمـده  درآمـد خدمـات  بخـش  در  افـزود:  وی 
مناطـق مخابراتـی نیـز به طـور جداگانه شـاهد رشـد درآمد و 
تحقـق برنامـه عملیاتـی هسـتیم ، به نحوی کـه در ۱۶ منطقه 
برنامـه درآمـدی  از صـد درصـدی  بیـش  ، رشـد  مخابراتـی 

خدمـات داده در ایـن بـازه زمانـی رخ داده اسـت.
بـا  مخابراتـی  منطقـه   ۱۹ در  کـه  ایـن  بیـان  بـا  وی 
برنامه ریزی هـای مسـتمر و اجـرای دقیـق دسـتورالعمل های 
 ADSL حـوزه سـتادی، شـاهد تحقـق کامـل برنامـه دایـری
هسـتیم افـزود ، در تـاش هسـتیم در حـوزه سـرویس هـای 
تجـاری ، حداکثـر پایبنـدی بـه SLA را بـا دریافـت بازخورد 
مراکـز تمـاس ۲۰۱۰ و رفع سـریع درخواسـت های مشـتریان 

تجـاری و عمـده داشـته باشـیم.
مهنـدس سـید مجید صـدری در پایـان تصریح کرد : مقایسـه 
راهبـردی شـاخص های کیفـی و کمـی ۳۱ منطقـه مخابراتـی 
کشـور در بخـش  ردیف هـای درآمـدی و هزینـه ای، نشـانگر 
تأثیـر قابـل ماحظه پـای بندی به برنامه توسـعه شـرکت، در 
افزایـش درآمـد و کاهـش هزینه هـا در مناطـق مختلف اسـت.
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 سپهبد، شهید حاج قاسم
الگوی موفقی ز )پرورده ی دین( است  مردی که پس از شهادتش زنده ترین است  

 دیروز گذشت از تن و جان در ره معبود                محبوبترین الگوی امروز زمین است
** 

 مردم به زیارتش به صف ایستادند         بر پاکی ویژه اش شهادت دادند
 مدیون فداکاری این مرد بزرگ       این مردم منطقه، کزان آزادند

غامحسین رضایی - نقاش

بانوان شاغل 
بهزیستی 

استان کرمان 
در مسابقات 

تیمی و 
انفرادی 

دکتـر محمدرضـا پـور ابراهیمی عضـو کمیسـیون صنایـع اقتصادی 
مجلـس شـورای اسـامی گفـت: یکـی از ماموریت هـای بانک هـای 

مرکـزی در دنیـا مدیریـت و کنتـرل تـورم بـا اسـتفاده از ابزارهـای 
مناسـب اسـت کـه یکی از ایـن اهرم ها تغییـر تسـهیات بانکی، نرخ 
سـود سـپرده های بانکـی و سـایر مولفه هـای مهـم اثرگـذار بـر تورم 
اسـت در واقـع بـا اسـتفاده از ایـن ابزارها نقـش بانک مرکـزی برای 

کنتـرل نقدینگـی عملی شـود.
کنترل تورم و نقدینگی سال ها در ایران مغفول ماند

نماینـده مـردم کرمـان و راور در مجلـس شـورای اسـامی بـا بیـان 
اینکـه کنتـرل تـورم و نقدینگـی سـال ها در ایـران مغفـول مانـده و 
بانـک مرکـزی در اجرایـی شـدن ایـن مهـم نقشـی نداشـته، افزود: 
تشـکیل بـازار بدهـی برای دولـت یکی از زیرسـاخت های مـورد نیاز 
بـرای اجرایی شـدن عملیات بازار باز اسـت از سـوی دیگـر بازار بین 
بانکـی نیـز کمـک می کنـد تـا بانک هـا در فضایـی خـارج از نظـارت 

بانـک مرکزی بـه تامیـن نقدینگـی و اسـتقراض بپردازند.

وی اظهـار کـرد: بـا اجرایی شـدن عملیـات بـازار باز، بانـک مرکزی 
می توانـد در مواقـع لـزوم بـه عرضـه منابـع پرداختـه و در دوره ای 
کـه بایـد منابـع مالـی و نقدینگـی از بـازار جمـع شـود نقدینگـی را 

از بـازار جمـع کند.
ایـن نماینـده مـردم در مجلـس دهـم اضافه کـرد: عملیات بـازار باز 
مـی توانـد ابزار مناسـبی برای کنترل تـورم در نظام اقتصادی باشـد 

و منجـر بـه ثبـات و اثـر مثبت در اقتصاد شـود.
بیشترین اثرگذاری عملیات بازار باز در بازه های 

زمانی بلندمدت و میان مدت است
عضـو کمیسـیون اقتصـادی مجلـس شـورای اسـامی با بیـان اینکه 
مـا نیـز از اجـرای عملیـات بـازار بـاز حمایـت می کنیـم، ادامـه داد: 
عملیـات بـازار بـاز  رویکردهـای کوتـاه مـدت، بلنـد مـدت و میـان 

مـدت دارد امـا بیشـترین اثـر آن بلنـد مـدت و میـان مدت اسـت.

 دکتر پورابراهیمی:

عملیات بازار باز ابزار مناسبی برای کنترل تورم در نظام اقتصادی است

شـهردار کرمان گفـت: حفظ هویـت فرهنگی، 
اهمیـت مضاعفـی بـرای مجموعـه ی مدیریت 

دارد.  شهری 
هماهنگـی  نشسـت  در  عالـم زاده  مهـران  سـید 
پیرامـون گسـترش و معرفی ورزش باسـتانی چوگان 
در شـهر کرمـان کـه بـا حضـور مشـاور ارشـد دبیـر 
فدراسـیون چـوگان ایران، مدیر کل میـراث فرهنگی 
اسـتان، مدیـر کل سـازمان ورزش و جوانان اسـتان، 
معـاون  و  کرمـان  اسـتان  چـوگان  هیـات  رییـس 
برگـزار شـد،  اجتماعـی شـهردار کرمـان  فرهنگـی 
افـزود: ورزش یکـی از مباحثـی اسـت کـه جـدای از 
فرهنـگ مـا نیسـت و در واقع همان گونـه که آداب، 
سـنن، هنـر، مذهب،گویش هـا و... بخشـی از هویـت 
ماسـت، بحـث ورزش و بـازی های محلی نیـز بیانگر 
بخشـی از فرهنـگ و هویـت مـا بـه شـمار مـی رود، 
بنابرایـن مقولـه فرهنـگ بـه عنـوان چتـر بزرگی به 
شـمار مـی آید که همـه این مباحـث و مفاهیم را در 

و هـا  زیبایـی  از  یکـی  ادامـه  در   برمی گیـرد.وی 
 ویژگـی هـای بـارز ورزش چـوگان را پیونـد ورزش، 
فرهنـگ و تاریخ یـک مملکت عنـوان و تصریح کرد: 
حفـظ هویت فرهنگی شـهر بـه عنوان مرکز اسـتان، 
اهمیـت مضاعفی بـرای مجموعه ی مدیریت شـهری 

دارد و ایـن مسـئله رسـالت مـا را سـنگین تر می کند 
و مـا نمـی توانیـم بـدون توجـه و شـناخت از قدمت 
و پیشـینه ی تاریخـی خـود، ایـن مفاهیم را به نسـل 
برنامه ریـزی  آینـده  بـرای  و  کنیـم  معرفـی  آینـده 
کنیـم.  وی بـا اشـاره بـه اینکـه شـهرداری در ایـن 

مباحـث تصمیم گیـر نیسـت و مجـری تصمیمـات و 
نظرات کارشناسـی شـده اسـت،گفت: در این راسـتا 
بـا همـکاری سـایر نهادهـا در جهـت ارتقـاء ورزش 
تـاش مـی کنیـم و قطعـا در ایـن حـوزه همراهـی 
میـراث فرهنگـی را نیـاز داریم.عالـم زاده بـا بیـان 
اینکـه شـهرداری یـک دسـتگاه خدمـات رسـان بـه 
مردم اسـت،افزود:در حـوزه های فرهنگی و ورزشـی 
نیـز  آماده خدمت رسـانی اسـت و در صـورت وجود 
فضـای مناسـب بـرای اجـرای برنامه هـای مختلـف 
آمـاده  مردمـی  جشـن های  و  چـوگان  جملـه  از 
همـکاری هسـتیم.وی بـا بیـان دو دغدغه،اختصاص 
زمیـن مناسـب بـرای چـوگان و همچنیـن وضعیـت 
میـدان گنجعلیخان و مناسـب سـازی آن بـرای این 
ورزش،گفـت: بـه طور یقیـن این امر دغدغـه میراث 
فرهنگـی اسـتان نیـز هسـت و در ایـن راسـتا تاش 
مـی شـود و ما نیـز از هر تـوان و قابلیتی که داشـته 

باشـیم، مضایقـه نخواهیـم کرد.

 شهردار کرمان:
 برای مجموعه ی مدیریت شهری،  حفظ هویت فرهنگی اهمیت مضاعفی دارد

بـه گـزارش روابط عمومی شـرکت توزیع 
کرمـان،  اسـتان  جنـوب  بـرق  نیـروی 
مدیـر عامـل شـرکت توزیـع نیـروی برق 
خصـوص  در  کرمـان  اسـتان  جنـوب 
پـروژه هـای قابـل افتتـاح بـه مناسـبت 
نمـود:  بیـان  فجـر،  دهـه  مبـارک   ایـام 
خصـوص  توسـعه،  در  گـذاري  سـرمایه 
اصـاح، بهینـه سـازي، روشـنایي معابـر 
روسـتاهاي  کـردن  دار  بـرق  نیـز  و 

جدیـد در مجمـوع بیـش از ۳۰۰ پـروژه 
بـا اعتبـاري معـادل ۶۹۱میلیـارد ریـال 
افتتـاح مـي گـردد. مهدوی نیا افـزود: در 
ایـن ایـام تعـداد ۲۲ روسـتای فاقـد برق 
 بـا اعتبـاری بالـغ بـر ۱4۰ میلیـارد ریال

بـرق دار مـی گردند و تعـداد ۲۷۶ خانوار 
از نعمـت بـرق بهر دار مي شـوند.

وی تاکیـد نمـود: ۲۲ روسـتای فاقد برق 
بردسـیر،  هـای  شهرسـتان  بـه  مربـوط 

ارزوئیـه و جیرفـت مـی باشـند کـه بـه 
دار  بـرق  فجـر  مبـارک  ایـام  مناسـب 

شـد. خواهنـد 
خـود  سـخنان  ادامـه  در  نیـا  مهـدوی 
گفـت: در زمینـه توسـعه شـبکه جهـت 
و  اصـاح  همچنیـن  و  رسـانی   بـرق 
بهینـه سـازی شـبکه جهـت رفـع افـت 
ولتـاژ  و افزایـش قابلیت اطمینان شـبکه 
بـا  پوشـش  تحـت  شهرسـتان   ۱۶ در 

اعتبـاري بالغ بـر ۵۵۰ میلیـارد ریال کار 
انجـام داده شـده اسـت.

شـایان ذکـر اسـت از ابتدای سـال جاری 
امـروز ۱84۰۰ مشـترک جدیـد  بـه  تـا 
شـرکت  مشـترکان  بـزرگ  خانـواده  بـه 
توزیـع نیـروی برق جنوب اسـتان کرمان 
پیوسـته اند و یکـی از مهم تریـن اهداف 
و  مطمئـن  بـرق  تامیـن  شـرکت  ایـن 

پایـدار بـراي مشـترکین مـي باشـد.

 مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان :

افتتاح بیش از ۳۰۰ پروژه در شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان هم زمان با 
ایام دهه فجر

مدیـر کل بنیـاد مسـکن کرمـان بـا اشـاره بـه 
وجـود ۳۱۰ هـزار واحد مسـکونی روسـتایی در 
این اسـتان گفـت: تاکنون ۶۴ هـزار واحد مقاوم 
سـازی شـده و هر سـال ۱۰ هزار واحدمسـکونی 

روسـتایی را مقـاوم سـازی می کنیم.
علـی اکبر سـلطانی در آئیـن بهره بـرداری از چهار هزار 
واحد مسـکن روسـتایی ویژه محرومان شهرسـتان های 
جنوبـی و شـرقی اسـتان کرمـان بیان داشـت: از سـال 
۹۵ بـه بعـد و بـه خاطـر زلزله هایـی کـه در اسـتان 

سـازمان  رئیـس  میزبـان  پیوسـت  وقـوع  بـه  کرمـان 
برنامـه و بودجـه کشـور بوده ایـم.

وی افـزود: از سـال ۹۵ تاکنون سـاخت تعـداد ۲۳ هزار 
واحـد مسـکونی بر عهده بنیاد مسـکن انقاب اسـامی 
گذاشـته شـده اسـت کـه فقط در سـفر قبل پنـج هزار 
واحـد بـه ما تکلیف شـده بـود. مدیر کل بنیاد مسـکن 
انقاب اسـامی اسـتان کرمـان گفت: از ایـن پنج هزار 
واحـد محـول شـده به مـا، در حـال حاضر چهـار هزار 
واحـد تکمیـل و آماده بهره بـرداری اسـت و بقیه را هم 

تـا پایان سـال بـه اتمام می رسـانیم.
سـلطانی اظهـار کـرد: در اسـتان کرمـان ۳۱۰ هـزار 
واحـد مسـکونی روسـتایی وجـود دارد کـه ۶4 هـزار 
واحـد آن مقـاوم سـازی شـده اسـت ضمـن اینکـه هر 
سـال ۱۰ هـزار واحـد از ایـن واحدهـا را مقاوم سـازی 

می کنیـم.
وی یـادآور شـد: بـه دلیـل اینکـه در جنـوب جمعیـت 
واحـد  هـزار  تاکنـون ۹۳  بیشـتر هسـتند  خانواده هـا 

اسـت. مقاوم سـازی شـده 

 مدیر کل بنیاد مسکن کرمان:
 هر سال ۱۰ هزار مسکن روستایی توسط بنیاد مسکن مقام سازی می شود

علـی رشـیدی گفـت: از ابتدای سـال آبی جاری 
بـه  آب  ورودی  کل  مترمکعـب  میلیـون   ۱۷4
سـدهای اسـتان بـوده و ۷۲ درصـد از ظرفیـت 
سـدها پر اسـت کـه نوید بخـش تابسـتانی آرام 
در سـال آینـده اسـت. علـی رشـیدی در آئیـن 
گرامیداشـت شـهدای جبهـه مقاومت بـا حضور 
کارکنـان صنعـت آب و بـرق کرمـان اظهار کرد: 
دهـه فجـر انقاب اسـامی یـادآور رشـادت ها، 
حماسـه هـا، توانمنـدی، صداقـت ملـت ایـران، 

شـهدا و جانبازان اسـت.
مدیرعامل شـرکت آب منطقه ای اسـتان کرمان 
افزود: دهه فجر سـرآغاز طلوع اسـام، خاسـتگاه 
ارزش هـای اسـامی و بخشـی از تاریـخ کشـور 
اسـت کـه گذشـته را از آینـده جـدا مـی کنـد. 
رشـیدی مطـرح کـرد: دهـه فجـر نقطـه تعیین 
کننـده ای در تاریـخ ایـران اسـت،در عمـر 4۱ 
 سـاله انقاب فداکاری ها و رشـادت های زیادی 
دیـده ایـم، نمونه بـارز آن فداکاری های سـردار 

شـهید حاج قاسـم سـلیمانی اسـت کـه الگویی 
بـرای همـه دنیا محسـوب می شـد.

وی یـادآور شـد: رشـادت ها، صداقت، سـامت، 
شـهید  ایـن  کـه  امنیتـی  و  اخـاص  تدبیـر، 
بزرگـوار بـرای کشـور و منطقـه به وجـود آورد، 
علـت اصلی محبوبیت شـهید سـلیمانی اسـت و 
مـا مدیـون زحمات و خدمـات این شـهید عزیز 
هسـتیم، امـروز امنیـت کشـور مدیـون تـاش 

هـای بـی وقفه ایشـان اسـت. 
مدیرعامل شـرکت آب منطقه ای اسـتان کرمان 
تصریـح کرد: شـهید سـلیمانی برای ملـت ایران 
عزیـز بـود چرا کـه یک عمر بـا پاکدسـتی تمام 
بـه کشـور خدمـت کرد، هیچـگاه خدمـات خود 
را بـه رخ نکشـید و منتـی نداشـت، امیدواریـم 
بتوانیـم بـا تـاش شـبانه روزی و صداقـت بـه 

ایشـان اقتـدا کنیم.
هـای  تحریـم  اعمـال  بـه  اشـاره  بـا  رشـیدی 
اقتصـادی کشـور توسـط دشـمنان، ادامـه داد: 

در صنعت آب و برق خوشـبختانه دسـتاوردهای 
بسـیار مهمـی بـا اتـکا بـه منابـع داخلـی ایجاد 

است. شـده 
راه اندازی ۲۲۷ پروژه بزرگ 

در ۳۱ استان کشور
وی گفـت: در نیمه دوم سـال جاری بـا راه اندازی 
پویـش “هـر هفتـه الفبایـران” ۲۲۷ پـروژه بزرگ 
و سـنگین بـا سـرمایه گـذاری بیـش از ۳۳ هـزار 
افتتـاح  کشـور  اسـتان   ۳۱ در  تومـان   میلیـارد 
ای  منطقـه  آب  شـرکت  مدیرعامـل  شـود.  مـی 
اسـتان کرمـان ابـراز کـرد: در ۶ ماهـه دوم سـال 
جـاری ۱۰ سـد در کشـور افتتـاح، هـزار و ۱۲4 
 ۲8 و  حرارتـی  نیـروگاه   ۹ آب،  تامیـن  روسـتا 

نیـروگاه تجدیـد پذیـر افتتـاح مـی شـود.
افزایش ۱۱۰ درصدی میزان بارندگی 

در استان کرمان
آبـی جـاری  ابتـدای سـال  از  افـزود:  رشـیدی 
در  بارندگـی  میلیمتـر   ۱۲۵ از  بیـش  تاکنـون 

اسـتان کرمان رخ داده که در ۵۰ سـال گذشـته 
بـی سـابقه بـوده و نسـبت بـه دوره بلنـد مدت 
ابـراز  اسـت.وی  داشـته  افزایـش  درصـد   ۱۱۰
کـرد: از ابتدای سـال آبـی جـاری ۱۷4 میلیون 
مترمکعـب کل ورودی آب بـه سـدهای اسـتان 
بـوده کـه رقـم خـوب و مطلوبـی اسـت، اکنون 
ذخایـر آب در مخـازن اسـتان بـه میـزان 4۲۰ 
از  درصـد   ۷۲ و  رسـیده  مترمکعـب  میلیـون 
بخـش  نویـد  کـه  اسـت  پـر  سـدها  ظرفیـت 

تابسـتانی آرام در سـال آینـده اسـت.
اسـتان  ای  منطقـه  آب  شـرکت  مدیرعامـل 
کرمـان یـادآور شـد: 4۰ پـروژه مهـم در حـوزه 
آب منطقـه ای اسـتان در دسـت اجـرا اسـت و 
اعتبـار مصـوب ایـن پـروژه هـا 4۰۰ میلیـارد 

تومـان اسـت.

 مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان کرمان:
تکمیل ۷۲ درصد از ظرفیت سدهای کرمان درپی بارش های بی سابقه

 استاندار کرمان در شورای معادن:
 انتقال حساب  شرکت های بزرگ استان به کرمان دارای ابهام است

 کرمـان اسـتاندار کرمـان درباره انتقال حسـاب 
شـرکت هـای بـزرگ اسـتان کرمـان بـه داخـل 
اسـتان بیـان کـرد: از رییـس کل بانـک مرکزی 
درخواسـت مـی کنیـم کـه ابـاغ نمایـد هیـچ 
اسـتان  در  فعـال  هـای  شـرکت  بـرای  بانکـی 
کرمـان حسـاب بـاز نکنـد و اگـر در جـای دیگر 
حسـاب دارنـد، حسـاب هـای آنها بسـته شـود. 
شـورای  جلسـه  در  فدائـی  دکترمحمدجـواد 
 ۲۰ معافیـت  دربـاره  کرمـان  اسـتان  معـادن 
درصـدی حقـوق دولتی اظهـار کـرد: کارگروهی 
بـا حضور اسـتانداری، صمت، دانشـگاه، دسـتگاه 
قضائـی و سـازمان برنامـه و بودجـه تشـکیل و 
طـی دو هفتـه آینـده بـه تفکیـک هـر معـدن 

را   ۱4 مـاده  پنـج  تبصـره  مشـمول  مصادیـق 
تعییـن کنـد کـه مـورد تاییـد شـورای معـادن 

خواهـد بـود.
وی همچنیـن تاکیـد کـرد: هـر اقدامـی که ازم 
اسـت توسـط سـازمان صمت و امـور مالیاتی در 
اسـتان و مرکـز برای وصـول یک درصـد فروش 

معـادن اسـتان کرمان صـورت بگیرد.
شـرکتهای  حسـاب  انتقـال  دربـاره  فدائـی 
بـزرگ اسـتان کرمـان بـه داخـل اسـتان بیـان 
کـرد: بایـد جلسـه ای در ایـن بـاره بـه زودی 
اقداماتـی  چـه  کـه  شـود  مشـخص  و  برگـزار 
بـرای مـا مبهـم اسـت کـه  زیـرا  انجـام شـده 
 حسـابها بـه اسـتان کرمـان منتقل شـده یـا نه؟

اسـتاندار کرمـان پیشـنهاد کـرد: از رییـس کل 
بانـک مرکـزی درخواسـت مـی کنیـم کـه اباغ 
نمایـد هیـچ بانکـی برای شـرکت هـای فعال در 
اسـتان کرمـان حسـاب بـاز نکند و اگـر در جای 
دیگر حسـاب دارند، بسـته شـود.)این پیشـنهاد 

شـد( مصوب 
اسـتان  در  دولـت  اجرایـی  مقـام  تریـن  عالـی 
کرمـان خاطـر نشـان کـرد: هیـچ بانکـی حـق 
بـه مـس،  وابسـته  بـرای شـرکت هـای   نـدارد 
گل گهـر و زغالسـنگ بـه جز در کرمان حسـاب 
بـاز کنـد و در صورتـی کـه تعهدات و قـراردادی 
در جـای دیگـر وجـود دارد، بعـد از پایـان مدت 

زمـان مشـخص، به کرمـان منتقل شـود.

صرفـه جویی نشـانه خردمندی اسـت .
روابط عمومی شرکت آب وفاضاب روستایی استان کرمان
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این شماره از هفتواد تقدیم میشود به 
سردار شهید »حاج یونس زنگی آبادی«    

*نیش مار و عقرب

نزدیــک صبــح بــود از 
رفتــم،  بیــرون  چــادر 
حــاج  کــه  دیــدم 
ــه در  ــه قبل ــس رو ب یون
ــگ  ــت و س ــجده اس س
بــزرگ ســیاهی در دو 
دارد.  قــرار  او  متــری 
صبــح  نمــاز  از  بعــد 
گفتــم: حاجــی   بــه 

ــر  ــتیم، بهت ــتر نیس ــر بیش ــه نف ــادر دوس ــه در چ ــا ک  م
نیســت کــه در چــادر نمــاز شــب بخوانــی ؟ فکــر نمی کنــی 
ــیاه دو  ــگ س ــک س ــد.! ی ــت بزن ــرب نیش ــا عق ــار ی ــه م ک
ــه  ــو حمل ــه ت ــی ب ــر نمــی کن ــود فک ــده ب ــری ات خوابی مت
 کنــد؟ حــاج یونــس خیلــی جــدی رو بــه مــن کــرد و گفــت:

ــد؟  ــن نباش ــان م ــگ نگهب ــن س ــه ای ــی ک ــا میدان  از کج
ــرب و  ــه عق ــی ک ــی دان ــد؟ نم ــن نباش ــت م ــور حفاظ مام
ــا  ــهادت ره ــق ش ــه عش ــه ام را ب ــه زن و بچ ــرا ک ــار م م
کــرده ام اذیتــی نمی کننــد؟ و اگــر مــار و عقــرب مــرا نیــش 
بزننــد ایــن ظلــم نیســت؟ مــن کــه فکــر نمی کنــم چنیــن 

ــد. ــی بیفت اتفاق
قاســم  شــهید  ســردار  هفتــواد:  نکتــه 
ســلیمانی در یکــی از عملیاتهــا بیــان کــرده 
ــد : اگــر مــن شــهید شــدم حــاج یونــس   بودن
ــت  ــار ا... اس ــکر ث ــده لش ــادی فرمان ــی آب  زنگ

یاد هر دو سرباز وایت تا ابد گرامی

امام و انقابیاد یاران
شاکر خالق خورشید و مه تابانم

کـه بُـَود روشـن از الطـاف الهـی جانم    
ملت خسته ی دیروز اسیر )شب( بود  

روح ملـت ز فسـاد ظلمـه در تـب بـود    
پرچم راه حسین)ع( دست خمینی)ره( دیدند

خویش را مستعد و مست خمینی)ره( دیدند
مردی از نسل محمد)ص( که غم مردم داشت

باغبانی که نهال شرف و عزت کاشت
سر این مرد، خم از بهر خداوندش بود 

دل مردم ز همین ویژگی در بندش بود
قطره بودند و شدند )رود( و )شط( و )اقیانوس(

می تراوید ز لبهای خمینی)ره( فانوس
)پیر( از خمره ی )وحدت( به مریدان می داد

دم عیسی)ع( نفسش بُد همه را جان می داد
تا به فتوی برسیدند و از آن نوشیدند

بر مسیری که خدا گفته کفن پوشیدند
بهر پیروزی دین )اله( فراوان دادیم

بهر )استقال( و )آزاد شدن( جان دادیم
سلطنت منهدم و )دیو( فراری گردید

)شاه( در مصر، چو )فرعون( به عماری گردید
)پیر فرزانه( که فردای جهان را می دید

درس تاریخ را بهتر ز همه می فهمید
معتقد بود به آنچه ز لبش می بارید

غیرت مرتضوی از عملش می بارید 
ذوالفقار سخنش ریشه ی شاهی را زد

پای )استعمار( و )مزدور تباهی( را زد
با خدا بود و خدا در لحظاتش جاری

که شد الگوی درخشنده ترین معماری
بوده معمار خمینی)ره( و خدا حامی شد

حاصلش نعمت )جمهوری اسامی( شد
که خمینی)ره( به جهان )نظم نو(یی پی افکند

ملل از نظم نوین و برکاتش خرسند
خاصه ایران که شد آزاد ز بند طاغوت 

ملت آزاد شد از یوغ و کمند طاغوت
غرب را از در و از پنجره بیرون کردیم 

دشمنی ها ز ُدِول دیده و تاب آوردیم
شاخ )مستکبر عالم( بشکست از ایران

شد ابرقدرتی او ز خمینی)ره( ویران
انقابش به جهان صادر و، بیداری داد

راهکاری که ملل را کند از بند آزاد
نام این مرد چو خورشید بر عالم تابید

بنده ای که همه جا لطف خدا را می دید
او توانست و به ما داده )توانستن( را 

خواسته که قبله کنیم )دانش دانستن( را
وارد دریای دانش شده ماهی شده ایم

به سماوات برفتیم و فضایی شده ایم
ز زمستان بگذشتیم و بهار آوردیم 

به ثریا برسیدیم و شکارش کردیم
در پی امنیت جامعه و جان بودیم 

خودکفایی هدفی بُد که پی آن بودیم
کار البته بَُود ناقص و دارد ایراد  

چوب ا چرخ تکامل رسد از استبداد
ولی فردای جهان روشن و با مظلوم است

ظالم هر جا و به هر شیوه ی آن محکوم است
)پرچم حق( به سر بام جهان می بینم

)باغ باطل( را به سیاب و خزان می بینم
میوه ی نخل خمینی)ره( رطب شیرین است

که سعادت به )اطاعت ز اصول دین( است
دل )نقاش( و قلم وقف امام و راهش

گرم بادا به جهان تا به ابد بازارش

غامحسین رضایی -  نقاش

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

تکرارگر
زندگی را چون قلم از بهر من تحریر کرد                           

سهم من شد صبر عمر مرا تکمیل کرد
چونکه پرسیدم کیم سهمم چه شد

                                        کار کردن را به من تفهیم کرد
من شدم ابزار کار مثل تبر                                            

کار کردم روز و شب عین پدر
چون طلب کردم مزد از روزگار                                      

بار دیگر سهم مظلوم بود کار
کوه کندم تونل کندوان من ساختم                                       

در پس دیوارها جان باختم
تفرقه آمد کرمان تاراج گشت                            

هفت من چشم در خاک بگذاشتم )1(
بعد ازآن دشمن بیامد شهر من                                    

تخم تریاک داد من کاشتم
من شدم نشئه اجدادم ظالم شدند                            

دوستان میرغضب حاکم شدند
ظلم در کوچه ها شد ماندگار                                         

جای شادی صبر فراوان داشتم
صبر من بر من نشد هیچ گه ظفر                               

عین بابا من دل خون داشتم
کدخدا در حرف عادل در عمل ظلمش زیاد                       

من به دل رنج فراوان داشتم
اختاف هموطن را من تحمل کرده ام                            

چین پیشانی دو چندان داشتم
من لگد ها خورده ام از هم وطن                                   

با لگد خوردن دل خون داشتم
لحظه بنگر چروک چهره من را ببین                     

جای زبان استخوانی در گلو من داشتم
در چروک چهره ام تاریخ ثبت                                          

در ته دل عشق ایران داشتم
کار کردم کار من بوده سترگ                                     

وقت پیری سهم  شد کلنگی بزرگ
هر کلنگی دیدی دارد دو سر                                    

یک سرآن من یک سر دیگر پدر
جای تجربه حمزه شد تکرارگر                                

خواب بودم بیدار شدم داشتم پسر

حمزه فریفته
1 - منظور آقا محمدخان قاجار است

تحلیلی بر انتخابات پیش روی مجلس یازدهم:
نامزدهای شاخص حوزه انتخابیه کرمان و راور را بهتر بشناسیم 

شــورای  مجلــس  انتخابــات  نامــزد   53 تاییــد 
اســامی بــرای حــوزه انتخابیــه کرمــان و راور آغــاز 
ــور  ــر ش ــی پ ــرای انتخابات ــی را ب ــای انتخابات رقابته

ــت. ــم زده اس رق
بــه گــزارش پایــگاه 598، بعــد از اعــام نتایــج تاییــد صاحیــت هــا 
توســط شــورای نگهبــان و تاییــد 53 نفــر از داوطلبــان نمایندگــی 
مجلــس شــورای اســامی جایــگاه هشــت نامــزد مطــرح و شــاخص 

حــوزه انتخابیــه کرمــان و راور تــا حــدودی مشــخص شــد. 
ــور  ــی از  حض ــده حاک ــام ش ــای انج ــنجی ه ــر س ــرآورد و نظ ب
دکتــر محمدرضــا پورابراهیمــی بــه عنــوان چهــره ای ملــی 
اســت. نفــره  هشــت  جمعیــت  ایــن  راس  در  پراقبــال   و 

ــدود  ــز باح ــال 94نی ــات س ــه در انتخاب ــد او ک ــی رس ــر م ــه نظ ب
157 هــزار رای بــا رشــد 55 درصــدی نســبت بــه انتخابــات ســال 
ــا اقدامــات  ــه نوعــی ب 1390 نماینــده مــردم کرمــان و راور شــد ب
گســترده اســتانی و نیــز تحلیــل و نظرهــای تاثیرگــذارش در حــوزه 
ــه چهــره ای  ــه نوعــی ب هــای مختلــف بخصــوص اقتصــادی کــه ب
ــن  ــان خــود چندی ــر رقیب ــون از دیگ ــل شــده اکن ــز تبدی ــی نی مل
ــت  ــن ریاس ــر ای ــابق ب ــه س ــی ک ــد.  پورابراهیم ــر باش گام جلوت
کمیســیون اقتصــادی را بــر عهــده داشــته بــا ویژگــی هــای 
ــی  ــرای نمایندگ ــتری ب ــال بیش ــی اقب ــی و وای ــرای انقاب اصولگ
مجلــس شــورای اســامی در حــوزه انتخابیــه کرمــان و راور را دارد. 

 محمود بابایی جوان و انقابی 
محمــود بابایــی نیــز بــه عنــوان  یکــی دیگــر از  نامزدهــای حــوزه 
انتخابیــه کرمــان و راور اســت وی کــه چهــره ای جــوان و اصولگــرا 
و عضــو هیــات علمــی دانشــگاه شــهید باهنــر کرمــان اســت بــرای 
ــز  ــذارد.وی نی ــی گ ــا م ــات پ ــه انتخاب ــه عرص ــه ب ــتین مرتب نخس
ــن  ــان در بی ــه مســئولیت بســیج اســاتید اســتان کرم ــا توجــه ب ب
جوانــان و اســاتید انقابــی از اقبــال نســبتا خوبــی برخــوردار اســت.

ــر  ــان از دیگ ــان و زایم ــکی زن ــدرک پزش ــا م ــااری ب ــره س زه
ــه  ــوزه انتخابی ــی ح ــزد انتخابات ــت نام ــاخص هش ــای ش ــره ه چه
طلبــی  اصــاح  گرایــش  بــا  کــه  وی  اســت  راور  و  کرمــان 
 98 حــدود  بــا  نیــز  قبــل  دور  دارد  جمــع حضــور  ایــن  در 

 هــزار رای بــا اختافــی انــدک از رقبــای خــود عقــب مانــد.
ــوزه  ــان در ح ــاح طلب ــم اص ــای مه ــه ه ــی از گزین ــه یک وی ک
ــن  ــاره در ای ــا حضــور دوب ــون ب ــان و راور اســت اکن ــه کرم انتخابی

ــد. ــی آزمای ــود را م ــال خ ــت اقب ــدان رقاب می
 زهرا ایرانمنش از شورای شهر می آید 

زهــرا ایرانمنــش از دیگــر چهــره هــای شــاخص نامزدهــای تاییــد 
صاحیــت شــده مجلــس شــورای اســامی در ایــن حوزه اســت. وی 
ــواده هــای مطــرح کرمــان مــی  ــد شــهید ایرانمنــش و از خان فرزن
باشــد کــه در ادوار گذشــته عضــو شــورای شــهر کرمــان بــوده و بــه 
عنــوان چهــره ای  اصــاح طلــب شــناخته مــی شــود. وی در دور 
ــه خــود اختصــاص  قبــل شــورای شــهر کرمــان 35 هــزار رای را ب
ــا گرایــش اصــاح  داده اســت. و امــا منصــور اســکندرزاده افشــار ب
ــداری  ــابقه بخش ــه س ــت ک ــوزه اس ــن ح ــزد ای ــر نام ــی دیگ طلب
ــی  ــنجان و مدیرکل ــان و رفس ــداری کرم ــت فرمان ــاب و معاون فاری

ــه خــود دارد.  ــتانداری را در ادوار گذشــته در کارنام حراســت اس
 محمد مهدی زاهدی و کاهش 33 درصدی آراء 

دوره دوم 
محمدمهــدی زاهــدی گزینــه بعــدی هشــت نامــزد حــوزه انتخابیــه 
کرمــان و راور اســت او در دور اول در ســال 1390 بــا کســب بیــش 
از 150 هــزار رای از مــردم کرمــان بعنــوان نماینــده مــردم انتخــاب 
ــدی  ــش 33 درص ــا کاه ــزار رای ب ــا 108 ه ــد  و در دور دوم  ب ش
آرا، نماینــده ایــن حــوزه شــد. اکنــون نســبت بــه ترکیــب چیــده 
ــا شــرایطی خــاص رو  ــان ب ــه کرم شــده نامزدهــای حــوزه انتخابی
بــه رو مــی باشــد و پیــش بینــی کاهــش و ریــزش قابــل توجــه آرا 
در انتخابــات پیــش روی بــرای ایشــان دور از انتظــار نمــی باشــد.

ــر  ــابق ب ــه س ــت. وی ک ــی اس ــعیدی گراغان ــر س ــد اکب ــه بع گزین
ــت   ــا دارد و در دول ــرای جغرافی ــدرک دکت ــوده م ــی ب ــن فرهنگ ای
ســازندگی بــه مــدت 4 ســال مدیــرکل آمــوزش و پــرورش اســتان 
ــتان  ــرورش اس ــوزش و پ ــرکل آم ــال مدی ــار س ــزگان و چه هرم
ــرورش  ــوزش و پ ــر آم ــن مدی ــاری و همچنی ــال و بختی چهارمح

ــت. ــوده اس ــوج ب ــتان کهن شهرس
 ماه بانو معصوم زاده از شورا تا مجلس 

مــاه بانــو معصــوم زاده نیــز چهــره دیگــری از نامزدهــای شــاخص 
نمایندگــی مجلــس در حــوزه انتخابیــه کرمــان و راور اســت.وی کــه 
از گزینــه هــای اصوالگرایــان و نزدیــک بــه حــزب موئتلفــه اســامی 
ــوده اســت. ــان ب ــن عضــو شــورای شــهر کرم ــر ای اســت ســابق ب

وی کــه بــا 28هــزار رای در شــورای شــهر کرمــان حضــور داشــت 
چنــدی قبــل از ایــن شــورا اســتعفا کــرد.

ــت  ــی ثب ــن کرمان ــور داوطلبی ــال حض ــت احتم ــر اس ــایان ذک ش
ــی و  ــت جابجای ــر جه ــی دیگ ــای انتخابات ــوزه ه ــده در ح ــام ش ن
انتقــال بــه حــوزه انتخاباتــی کرمــان و راوردور از ذهــن نیســت. در 
ایــن میــان مــی تــوان بــه چهــره هــای شــاخص هماننــد حجــت 
ااالســام مجیــد انصــاری عضــو مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام 
از چهــره هــای اصــاح طلــب و نیــز احمــد شــجاعی معــاون ســابق 
قــوه قضائیــه و رئیــس ســابق ســازمان پزشــکی قانونــی کشــور از 

چهــره هــای اصولگــرا اشــاره کــرد.

ــم  ــن چش ــهر باغی ــردم ش ــه م ــت ک ــال اس ــدود ۴ س ح
انتظــار ســاخت بارگاهــی در خــور شــأن شــهدای گمنــام 

ــتند. هس
ــط  ــده توس ــام ش ــای انج ــری ه ــی گی ــا پ ــان؛ ب ــزارش راه آرم ــه گ ب
و   ۹۳ ســال  در  ابراهیمــی  ااســام  حجــت  وقــت  جمعــه   امــام 
حجــت ااســام عبدالرضــا محــی الدینــی امــام جمعــه بعــد در ســال ۹۴ 
قــرار شــد دو شــهید گمنــام در بوســتانی جنــب کتابخانــه موســی ابــن 

جعفــر )ع( دفــن شــوند.
همچنیــن قــرار شــد نــام بوســتان بــه “حــرم شــهدای گمنــام” تغییــر نــام 

دهــد و بارگاهــی بــرای ایــن دو شــهید بزرگــوار نیــز بنــا گــردد. 
متاســفانه ۴ ســال از آن زمــان مــی گــذرد و بارگاهــی بنا نشــده اســت به 
همیــن دلیــل بــه ســراغ مدیــرکل بنیــاد حفــظ آثــار ونشــر دفــاع مقــدس 

رفتیــم و از وی خواســتیم تــا در ایــن زمینــه توضیحاتــی بفرماینــد.
 بنیــاد حفــظ آثــار و نشــر دفــاع مقــدس متولــی و ناظــر اســت نه ســازنده

مهــدوی گفــت : متولــی ســاخت قبــور شــهدا ، خــود ســفارش 
ــت. ــهید اس ــی دادن ش ــط متول ــظ فق ــاد حف ــتند و بنی ــدگان هس دهن

ــا پافشــاری و درخواســت هــای متوالــی مســئوان  وی عنــوان کــرد: ب
شــهر باغیــن از جملــه امــام جمعــه ایــن شــهر مبنــی بــر اینکــه شــهر نیــاز 
بــه شــهید گمنــام دارد مــا نیــز بــا پــی گیــری و بــا نظــر کارشناســان امــر 
دو شــهید را تقدیــم ایــن شــهر کردیــم. مدیــرکل بنیــاد حفــظ آثــار و 
نشــر دفــاع مقــدس اذعــان کــرد: مســئوان درخواســت و فــرم هایــی 
را مبنــی بــر اینکــه خودمــان بارگاهــی بــرای شــهدا احــداث خواهیــم 
کــرد امضــا کــرده انــد کــه هــم اکنــون مســتندات آن موجــود اســت.

خودمــان  مجموعــه  در  اکنــون  هــم  کــرد:  تصریــح  مهــدوی 

ــی  ــخ قاطع ــوز پاس ــفانه هن ــه متاس ــم ک ــهید داری ــت 1۳۵ ش درخواس
قبــور  در ســاخت  انــگاری  را همیــن ســهل  دلیــل آن  و  ندادیــم 
 مــی دانیــم از جملــه در شــهرهایی همچــون باغیــن، رابــر و هنــزا.

ــه ســازنده، خاطرنشــان  ــاد حفــظ ناظــر اســت ن ــان اینکــه بنی ــا بی وی ب
کــرد: بــا ایــن همــه مــا حاضریــم بــا رایزنــی مســاعدتی در ایــن زمینــه 
داشــته باشــیم امــا بــا ایــن همــه مســئوان قدمــی بــر دارنــد تــا مــا نیــز 
کمــک کنیــم، نــه اینکــه آنهــا منتظــر باشــند کــه مــا کار را تمــام کنیــم.

ــن  ــا ای ــه داد: ب ــاع مقــدس ادام ــار و نشــر دف ــاد حفــظ آث ــرکل بنی مدی
همــه مــا آمادگــی داریــم تــا بــا حضــور هیئــت امنــا و مســئوان شــهر 

ــه نتیجــه ای مطلــوب برســیم. باغیــن ب
ساخت بارگاه شهدای گمنام مشارکت مردمی و 

خیرین را می طلبد
امــام جمعــه شــهر باغیــن نیــز در ایــن رابطــه بیــان کــرد: طــی جلســات 
گذشــته قــرار بــر ایــن شــد کــه مبلــغ ۵۰ میلیــون تومــان بنیــاد حفــظ و 
۵۰ میلیــون تومــان نیــز مســئوان شــهر بــرای احــداث بــارگاه شــهدای 

گمنــام تقدیــم کننــد.
ــئوان  ــدار و مس ــا فرمان ــاتی ب ــز جلس ــا نی ــه داد: م ــماعیل زاده ادام اس
شــهر کرمــان و باغیــن در ایــن زمینــه داشــتیم و قــرار شــد بــا مشــارکت 

همــه مســئوان ایــن کار پیــش رود.
وی بــا بیــان اینکــه ایــن شــهدا میهمــان شــهر باغیــن و امامزادگان عشــق 
هســتند، عنــوان کــرد: از تمامــی مــردم و خیریــن نیــز درخواســت مــی 

کنیــم کــه در ایــن امــر خیــر مشــارکت داشــته باشــند.
امــام جمعــه شــهر باغیــن تصریــح کــرد: مــا دائــم در تمامــی جلســات، 
روضــه هــا و نمــاز جمعــه بارهــا از مــردم، مســئوان و خیریــن 

ــزرگ بیشــتر بهــا  ــان ب ــه شــهدا ایــن میهمان درخواســت کردیــم کــه ب
ــرا حضــور و وجــود  ــد زی ــارگاه مســاعدت کنن ــد و در ســاخت ب دهن

ــود. ــد ب ــهر خواه ــرک ش ــرفت و تب ــث پیش ــان باع آن
شهدا برای قرآن و وایت رفتند آنان به دنبال بارگاه 

نیستند/ما نیاز به آنان داریم
ــا  ــهدا ب ــود ش ــه خ ــم ک ــی دانی ــه م ــرد: البت ــان ک ــماعیل زاده اذع اس
مناعــت طبــع و عزتــی کــه دارنــد بــرای قــرآن و وایــت رفتنــد، آنــان 

ــم.  ــان داری ــه آن ــاز ب ــا نی ــه م ــتند بلک ــارگاه نیس ــد و ب ــال گنب ــه دنب ب
وی عنــوان کــرد: ایــن بــار را بایــد همــه بــر دارنــد و نبایــد تنهــا متکــی 
بــه مســئول و یــا شــخص و یــا اداره خــاص بــود، بلکــه مــردم همــه بایــد 

در ایــن امــر خیــر مشــارکت داشــته باشــند.
گزارش از : مهین نامجو

نگاه شهدا به مردم؛
ساخت بارگاه شهدای گمنام باغین در انتظار دست های یاریگر خیرین

カもヮ執枢唱 
桧済処

یادآوری به مسئولین برگزاری  
راهپیمایی ۲۲بهمن در کرمان 

چنــد ســالی اســت در پایــان مراســم راهپیمایــی 22بهمــن 
یــک بــد ســلیقگی صــورت میگیــرد و  در حالــی کــه 
ــوزاد،  ــاردار، ن ــر زن، زن ب ــرد، پی ــر م ــم  پی ــن مراس در ای
ــد  ــردم بع ــد م ــازان و....حضــور دارن ــودک، نوجــوان، جانب ک
ــغ  ــدان عاشــورا مــی رســند دری ــه  می از پیمــودن مســیر ب
از جایــی بــرای نشســتن، بایــد ایســتاده و بــا امکانــات 
ــدان ســرویس بهداشــتی  ــود آب آشــامیدنی، فق ــف، نب ضعی
و... مراســم را ادامــه بدهنــد کــه بــرای بعضــی افــراد مقــدور 
نمــی باشــد و مجبورنــد مراســم را تــرک کننــد فقــط 
تعــدادی صندلــی هســت کــه آن هــم بــرای افــراد خــاص و 
 مســئولین اســت )آیــا فرقــی اســت بیــن مــردم و مســئوان(

ــرم  ــه محت ــام جمع ــا ام ــرم خصوص ــئولین محت ــذا از مس ل
کرمــان مــی خواهیــم  همانطــور کــه ایشــان جایــگاه ویــژه را 
در محــل نمــاز جمعه برداشــتند  کــه جای تشــکر دارد، برای 

22بهمــن  روز  ســخنرانی  مراســم 
بیاندیشــند  را  تمهیداتــی   هــم 
 آیــا  بهتــر نیســت مصلــی  امــام 
ــم  ــخنرانی مراس ــل س ــی )ع (مح عل

ــورا  ــدان عاش ــا می ــد ت باش

عباس ارجمند کرمانی

طا در ُمرداب ـ بخش سوم
سگ به دریای هفت گانه بشوی       

 چونکه تر شد پلیدتر باشد   » سعدی «

در تاریــخ زندگــی مردمــان روی زمیــن ســتمگرانی بــوده 
انــد کــه بــر گذشــتگان بیدادگریهــای فراوانــی روا داشــته 
انــد کــه هنــوز نــام و یادشــان بــه زشــتی بــرده می شــود. 
ــکندر،  ــا، اس ــا اتی ــر ت ــرده دار مص ــای ب ــون ه از فرع
نــرون، چنگیــز، تیمــور گــورکان، هیتلــر، اســتالین و پـُـل 

پُــت هرگــز بــه خوبــی یــاد نخواهــد شــد .
ــان  ــز از آن ــدگان نی ــت، آین ــر پاس ــتی ب ــان هس ــا جه ت
بــه خوبــی یــاد نخواهنــد کــرد و در اینجاســت کــه بــه 
درســتی ســخن ســعدی پــی مــی بریــم و مــی پذیریــم 
کــه نــام زشــت ســتمگران هرگــز از ســینه تاریــخ 
ــتکارتر  ــر و زش ــا. بدت ــد.و اّم ــد ش ــاک نخواه زدوده و پ
ــوده و  ــخ کســانی ب ــان تاری ــد نام ــن ب ــر از ای و بیدادگرت
هســتند کــه زیرنــام اســتعمار »آبــاد ســازی« از اروپــا و 
ســپس آمریــکا بــه کشــورها و ســرزمین هــای کوچــک 

ــی  ــه آبادان ــه تنهــا هیچگون ــه و ن ــاره هــای دیگــر رفت ق
ــه  ــان را ب ــای آن ــته ه ــتی و داش ــه هس ــد بلک ــرده ان نک
تــاراج بــرده انــد و بــا پدیــد آوردن قحطــی و گرســنگی 
ــی جنگهــای قومــی و  ــه افکنــی و برپای ســاختگی، تفرق
ــا و  ــی، گســترش بیمــاری ه ــی و مذهب ــه ای و دین فرق
نایــاب کــردن دارو و آنچنــان نســل کشــی هایــی انجــام 
ــده!  ــود ندی ــه خ ــز ب ــم روزگار هرگ ــه چش ــد ک داده ان
ــورهای  ــتر کش ــته بیش ــای گذش ــده ه ــه در س ــر چ اگ
ــد،  ــال، هلن ــپانیا، پرتق ــه، اس ــد فرانس ــا مانن ــرب اروپ غ
بلژیــک، آلمــان بــکار اســتعمارگری دســت یازیــده 
ــری  ــتم و ویرانگ ــاراج و س ــری و ت ــر بیدادگ ــا اگ ــد اّم ان
همــه را روی هــم بگذارنــد از آنچــه کــه اســتعمار ســیاه 
ــر و   انگلیــس در پانصــد ســال گذشــته انجــام داده کمت
پاییــن تــر اســت. از ایــن رو و بایــد اســتعمار انگلیــس را 
اســتاد اســتادان اســتعمارگران جهــان دانســت  . جایــگاه 
نخســت و برتــر را بــه آنــان داد و همچنین بجا و شایســته 
اســت کــه ایــران و ایرانیــان را بزرگتریــن و نیرومندتریــن 
استعمارشــکن تاریــخ جهــان نامیــد و بــه آنــان بالیــد و 
ســرافرازی نمــود . زیــرا پــس از پایــان جنــگ بیــن الملل 
ــگ  ــروز جن ــود را پی ــتان خ ــه انگلس ــی ک  ّدوم هنگام

مــی دانســت و چرچیــل نخســت وزیــر آن کشــور 
مــرد نخســت جهــان شــناخته مــی شــد ایرانیــان 
ــتند و  ــا خاس ــه پ ــی ب ــزرگ و همگان ــز ب ــک خی ــا ی ب
نفــت ســرزمین خــود را کــه پیرامــون پنجــاه ســال در 
ــن  ــد ای ــس گرفتن ــود پ دســت انگلســتان اســتعمارگر ب
ــر  ــر پیک ــه ب ــود ک ــی ب ــد پُتک ــی بمانن ــش مردم جنب
اســتعمار چهارصــد ســاله انگلســتان فــرود آمــد و یکتــا 
ــه مردمــان  ــرزه در آورده و ب ــه ل ــزرگ آن روزگاران را ب  ب
ســرزمین هــای مســتعمره و نیمــه مســتعمره ایــن نویــد 
ــا دســت یــه  و امیــد را داد کــه آنهــا نیــز مــی تواننــد ب
یکــی کــردن و باهمــی ویگانگــی ایــن دیــو اســتعمار را 
از ســرزمین هــای خــود برهاننــد و آزاد زندگــی کننــد . 
اّمــا دریــغ و افســوس کــه ایــن رهایــی و آزادی زودگــذر  
بــود و بیــش از دو ســال نپاییــده و دوبــاره اســتعمارکهن 
ــاری  ــه ی ــکا ب ــن آمری ــه کمــک اســتعمار نوی انگلیــس ب
ــار و شــاه و نوکــران خویــش ایــران را در 28 مــرداد  درب
ــه  ــن نیم ــاختند و ای ــود س ــتعمره خ ــه مس 1332 نیم
مســتعمرگری تــا ســال 57 انقــاب رهائــی بخــش 

ــر جــای مانــد . اســامی ب
نویسنده : کیخسروشهریاری

 اداره کل ثبت اسناد و اماک استان کرمان 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )760۲31(

ــتان  ــنگین شهرس ــبک و س ــای س ــودرو ه ــان خ ــف نقاش ــه صن ــرات اتحادی ــی تغیی آگه
کرمــان موسســه غیــر تجــاری بــه شــماره ثبــت 1477 و شناســه ملــی 14004958133 بــه اســتناد صورتجلســه 
مجمــع عمومــی عــادی بطــور فــوق العــاده مــورخ 1398/09/25 و بــر طبــق پروانــه فعالیــت اتحادیــه هــای صنفــی 
ــرار  ــه ق ــره ب ــت مدی ــف- ســمت اعضــاء هیئ ــدن و تجــارت ال ــت مع ــورخ 98/4/6 اداره صنع ــه شــماره 2569 م ب
ــی 2991938560 بســمت  ــا کدمل ــی ب ــاس صاحــب الزمان ــای عب ــد: آق ــن گردی ــدت 4 ســال تعیی ــرای م ــل ب ذی
ــس اول  ــب رئی ــی 2990834435 بســمت نای ــا کدمل ــادی ب ــق آب ــب زاده وام ــای محمــد نجی ــه آق ــس اتحادی رئی
ــای  ــه آق ــس دوم اتحادی ــب رئی ــی 2992634492 بســمت نای ــا کدمل ــی ب ــر کبوترخان ــا رنجب ــای رض ــه آق اتحادی
مهــدی عبدالکریمــی راوری بــا کدملــی 2991403561 بســمت دبیــر اتحادیــه آقــای حســین واعظــی بــا کدملــی 
2990604030 بســمت خزانــه دار اتحادیــه ب- کلیــه چــک هــا ، اســناد تعهــدآور، اوراق بهــادار بانکــی، تعهــدات 
مالــی و حقوقــی بــا امضــای ثابــت خزانــه دار و امضــای رئیــس و در غیــاب رئیــس امضــای نایــب رئیــس بــه همــراه 
ــا  ــه ب ــی اتحادی ــناد غیرمال ــتخدامی و اس ــای اداری و اس ــه ه ــود. نام ــد ب ــر خواه ــه معتب ــی اتحادی ــور مال ــر ام مه
امضــای رئیــس و در غیــاب وی بــا امضــای نایــب رئیــس و مهــر اتحادیــه انجــام میگــردد. ج-آقــای مجیــد امینــی 
ــد. اداره کل ثبــت اســناد و امــاک  ــه انتخــاب گردیدن ــازرس اتحادی ــا کدملــی 2992112021 بســمت ب هنکــی ب

ــان )760231( ــان اداره ثبــت شــرکت هــا و موسســات غیرتجــاری کرم اســتان کرم

بانوان شاغل بهزیستی استان کرمان
در مسابقات تیمی و انفرادی 

یادواره سردار دلها صاحب مقام شدند 
ــابقات  ــامی مس ــاب اس ــروزی انق ــالگرد پی ــن س ــل و یکمی ــبت چه ــه مناس ب
کارکنــان دولــت بــا عنــوان همایــش مســابقات فرهنگــی - ورزشــی شــهید باهنــر 
ــد . ــزار ش ــان برگ ــتان کرم ــلیمانی در اس ــم س ــاج قاس ــا ح ــردار دله ــادواره س ی

بــه گــزارش روابــط عمومــی بهزیســتی اســتان کرمــان ایــن دوره از مســابقات در رشــته هــای 
ورزشــی آمادگــی جســمانی ، دارت ، تنیــس روی میــز ، شــنا ، بدمینتــون ، طنــاب کشــی ، 

والیبال و رشته فوتسال بین کارکنان دولت در دو گروه مردان و زنان برگزار شد .
ــری  ــه اول و مه ــب رتب ــا کس ــی ب ــادی خان ــه ه ــوان مهدی ــروه بان ــی در گ ــج نهای   در نتای

موسی پور با کسب رتبه سوم در رشته انفرادی آمادگی جسمانی صاحب مدال شدند. 
همچنیــن در رشــته هــای تیمــی ، تیــم تنیــس روی میــز بــا عضویــت رفعــت صفــوی و اســماء 

کمالــی مقــام ســوم تیمــی را از بیــن 24 تیــم شــرکت کننــده بــه دســت آوردنــد .
تیــم والیبــال نیــز بــا عضویــت  مهدیــه هــادی خانــی - نعیمــه عشــقی - عصمــت حســینی - 
رفعــت صفــوی - فرزانــه اســدی - نجمــه احمــد پــور و الهــام خالویــی در بیــن 14 تیــم شــرکت 

کننــده در اســتان کرمــان در جایــگاه ســوم قــرار گرفتنــد .



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
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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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ــان  ــت زن ــس جمعی ــوم زاده  ) رئی ــر معص ــم دکت خان

فرهیختــه اســتان کرمــان و عضــو ســابق شــورای شــهر 
کرمــان  (طــی یادداشــتی بــه بیــان دغدغــه هــای خــود 
پرداخــت و نوشــت : در جامعــه ای زندگــی میکنیــم کــه  
نیــاز اســت رونــد ارتبــاط مســئولین و مــردم اصاح شــود 
تــا راحــت تر مســائل و مشــکات مطرح شــود، مدیــران و 
مســئولین نبایــد خودشــان را پشــت میــز محصــور کننــد. 
همچنیــن معیشــت مــردم بایــد اولویــت همــه داوطلبیــن 
انتخابــات مجلــس باشــد، و افزایــش عدالــت اجتماعــی و 

رفــاه اجتماعــی در راس امــور قــرار گیــرد. 
ــون  ــرای قان ــی ب ــک محل ــامی ی ــورای اس ــس ش مجل
گــزاری و نظــارت اســت کــه ایــن قــوه وظیفــه خطیــری 
بــه عهــده دارد، امــا حتــی نتوانســته اســت، در خصــوص 
قانونگــذاری انتخابــات خــودش تاثیــر گــزار باشــد  و ایــن 
نشــان از مجلــس ضعیــف دارد؛ در راســتای قــدرت پیــدا 
کــردن مجلــس بایــد افــراد توانــا و کار آمــد وارد عرصــه 

شــوند. 
مــا قانــون کارآمــدی  بــرای تبلیغــات نداریــم، داوطلبیــن  
فرصــت برابــری در ایــن زمینــه ندارنــد و بســیاری 
ــران  ــه از دیگ ــی ک ــول های ــل پ ــه دلی ــن  ب از داوطلبی

ــوند.  ــی ش ــا م ــد وام دار آنه میگیرن
ــود،  ــران ش ــغ جب ــن مبل ــت ای ــرار اس ــه ق ــه چگون اینک
ــد و  ــون می دهن ــد میلی ــد ص ــه چن ــی ک ــه های کارخان
ــر  ــود ب ــه خ ــارد ب ــد میلی ــد ص ــی چن ــه نوع ــا ب ــد ه بع

ــد.  میگردانن
قانــون تبلیغــات بایــد اصــاح شــود، فریــب افــکار عمومی 

بــا پــول عدالت نیســت. 
ــد مهمتریــن عامــل  شــفافیت هزینــه تبلیغــات مــی توان

جلوگیــری از شــکل گیــری فســاد مالــی شــود.
در هــر فضایــی کــه فــرد کارآمــد  ورود مــی کنــد بایــد 
ــه کار  ــه وارد مقول ــئولینی ک ــد و مس ــت کن ــس امنی ح

ــه  ــد ن ــردم کنن ــدای م ــان را ف ــد خودش ــود بای ــی ش م
ــان.   ــدای خودش ــردم را ف م

یــک مدیــر بایــد بــا اســتقال و تــاش و کوشــش 
خــودش ایــن کار را انجــام دهــد و آنچــه کــه هســت را 

ــد.  ــان ده ــد نش بای
ــم سیاســت ارزشــی، انســان  ــرآن، در عال ــه گفتــه ی ق ب
ــر  ــا در  دنیــای غی ــرای خــدا وارد مــی شــوند و ام هــا ب
الهــی زد و بنــد اســت، اگــر مــا انتخــاب اصلــح را انجــام 
بدهیــم در حســنات بعــدی آنهــا شــریک خواهیــم بــود. 
ــات  ــات و صالح ــادی را باقی ــه اقتص کار در عرص

ــم . بدانی
برابــری هــا دغدغــه مــردم هســت  تبعیــض مــردم را بــی 
اعتمــاد مــی کنــد، مــردم بزرگ تریــن پشــتوانه  هســتند 
و انتخــاب کســی کــه ســال هاســت بــرای مــردم خدمــت 

مــی کنــد عیــن دموکراســی اســت.

 دکتر ماه بانو معصوم زاده)رئیس جمعیت زنان فرهیخته استان کرمان و عضو سابق شورای شهر کرمان(:  

 تولید و اقتصاد مردمی باید اولویت باشد 

ــع  ــدن و صنای ــوزه مع ــور در ح ــد کش ــه توانمن ــه مجموع س
معدنــی، دســت در دســت هــم بــرای پایــه گــذاری یــک تحــول 
اقتصــادی بــزرگ و بنیــان گــذاری قطــب ســوم صنعــت ســرب و 
روی ایــران در اســتان کرمــان و شهرســتان کوهبنــان، هــم افــزا 
ــد و مدیــران آنهــا در یــک نشســت خبــری در کرمــان  شــده ان
ــه گــوش  ــا ایــن خبــر خــوب و امیدآفریــن را ب حاضــر شــدند ت
کرمانــی هــا و ســاکنان شهرســتان محــروم و مســتعد کوهبنــان 

برســانند. 
ــه عصــاری مدیرعامــل هلدینــگ توســعه معــادن و فلــزات، ابراهیــم  عزیزال
ــری  ــد کانت ــیا و محم ــدن آس ــن مع ــرکت زری ــل ش ــی مدیرعام جمیل
 مدیرعامــل شــرکت صبانــور پــس از توافــق بــر ســر شــکل دهــی و 
ــرار اســت  ــن صبا«کــه ق ــد »توســعه معــادن زری ــدازی شــرکت جدی راه ان
ــی در صنعــت ســرب و روی  ســرمایه گــذاری اولیــه 2هــزار میلیــارد تومان
اســتان کرمــان را کلیــد بزنــد در ایــن نشســت خبــری از شــرایط مناســب 
ــداز روشــن آن ســخن گفتنــد و  اجــرای ایــن طــرح در اســتان و چشــم ان
تاکیــد کردنــد ایــن ســرمایه گــذاری و مراحــل توســعه ای آن از ســوی ایــن 

ســه هلدینــگ معتبــر و کارآزمــوده ایران،حمایــت مــی شــود.
 تحول در صنعت سرب و روی کشور

 از کرمان شروع می شود
مدیرعامــل شــرکت ســرمایه گذاری توســعه معــادن و فلــزات گفــت: 

زیرســاخت معیوبــی بــرای آینــده صنعــت کشــور داریــم و نیــاز بــه 
ســرمایه گذاری در ایــن حــوزه در راســتای رونــق تولیــد وجــود دارد.

ــد  ــرآوری و تولی ــع ف ــری احــداث مجتم ــه عصــاری در نشســت خب عزیزال
ــکات  ــی از مش ــزود: یک ــان اف ــتان کوهبن ــرب و روی شهرس ــمش س ش
زیرســاخت هــای معیــوب، کمبــود اســکله بــرای واردات و صــادرات کشــور 
ــد توســعه ازم را در نظــر بگیــرد و مــا  ــت بای اســت و در ایــن زمینــه دول

ــم. ــی ایجــاد کردی ــن کار حمــل و نقــل ترکیب ــرای ای ب
وی اظهــار داشــت: ۱۸۰ هکتــار زمیــن بــرای احــداث اســکله ای مکانیــزه 
بــرای ســنگ آهــن و کانــی هــای کشــور دریافــت کردیــم کــه بــا موفقیــت 
ــا  ــن ارتق ــزار ت ــه ۱۵۰ ه ــن ب ــزار ت ــا را از ۷۰ ه ــتی ه ــد و کش ــام ش انج
دادیــم تــا در رقابــت جهانــی و صرفــه جویــی هزینــه حمــل و نقــل بتوانیــم 
موفــق باشــیم.مدیرعامل شــرکت ســرمایه گــذاری توســعه معــادن و فلــزات 
ادامــه داد: کاش اقتصــاد مــا یــک شــهید قاســم ســلیمانی داشــت کــه اگــر 
ایــن را داشــتیم اقتصــاد مــا همچــون نیروهــای مســلح از اقتــدار ویــژه ای 

برخــوردار مــی شــد.
جــز بــه  فلــزات  و  معــادن  توســعه  شــرکت  داشــت:  بیــان   وی 

ــه  ــیاری از جمل ــزرگ بس ــات ب ــود اقدام ــی خ ــای اجتماع ــئولیت ه مس
ــه ــرد ک ــار در کشــور ایجــاد ک ــرای نخســتین ب  کنسرســیوم اکتشــاف را ب

می تواند حلقه مفقوده اکتشاف در معادن را جبران کند.

عصــاری بــا بیــان اینکــه در زمینــه اکتشــاف کشــور کــم کار کردیــم گفــت: 
ــن  ــون ت ــد ۵۵ میلی ــرای تولی ــه ب ــق ۱۴۰۴ ب ــا اکتشــافات موجــود در اف ب
ــد در اکتشــاف  ــذا بای ــم ل ــن ســنگ آهــن کــم داری ــواد، ۴۰ میلیــون ت ف
ــه  ــت بودج ــم وضعی ــرایط تحری ــت ش ــه عل ــت ب ــویم و دول ــر ش ــال ت فع
مناســبی بــرای ســرمایه گــذاری در ایــن بخــش نــدارد لــذا تشــکیل ایــن 

ــود. ــرای کشــور مفیــد ب کنسرســیوم ب
ــزود:  ــزات اف ــادن و فل ــعه مع ــذاری توس ــرمایه گ ــرکت س ــل ش مدیرعام
ارتبــاط بیــن صنعــت و دانشــگاه را ارتقــا دادیــم و در گل گهــر، گهــر زمیــن 
ــش بنیــان مهندســی معکــوس  ــا وجــود شــرکت هــای دان ــو ب و چــادر مل
انجــام دادیــم و شــرکتی را احــداث کردیــم کــه روی ایــده هــا کار کنــد کــه 
انبــوه ســازی و تولیــد انجــام دهیــم.وی ادامــه داد: درصددیــم کنسرســیوم 

حفــاری را بــرای توســعه حفــاری در کشــور بــه وجــود بیاوریــم.
عصــاری افــزود: تولیــد مجتمــع ســرب و روی در کرمــان بــا نگاهــی 
گســترده دنبــال مــی شــود کــه آغــاز تحــول ســرب و روی کشــور از کرمــان 

ــا را دارد. ــره دنی ــران ۹ درصــد ذخی ــرا ای ــود زی ــد ب خواه
وی اضافــه کــرد: پهنــه یکهــزار و 2۵۰ کیلومتــری در منطقــه کوهبنــان و 
ــوده و کنسرســیوم  ــور داده شــد کــه امیدبخــش ب ــه شــرکت صبــا ن راور ب
اکتشــاف ۶۵ هــزار کیلومتــر مربــع از ایــن پهنــه را در اختیــار گرفتــه و در 

طبــس محــدوده هــای ســرب و روی شناســایی کردیــم.
ــزات گفــت: ۶۸  مدیرعامــل شــرکت ســرمایه گــذاری توســعه معــادن و فل
کانــی معدنــی در کشــور داریــم و کار اکتشــافی انجــام نشــده لــذا نیــاز بــه 

تکنولــوزی پیشــرفته و جلوگیــری از خــام فروشــی داریــم.
عصــاری تصریــح کــرد: بایــد صنایــع پاییــن دســتی در حــوزه شــمش و روی 
ــا حضــور مدیــران اســتان کرمــان امیــدواری  ایجــاد شــود و در نشســتی ب

خوبــی بــرای ســرمایه گــذاری در کرمــان بــه مــا دادنــد.
ــان  ــارد توم ــزار میلی ــرب و روی 2 ه ــع س ــداث مجتم ــا اح ــزود: ب وی اف
ــرمایه  ــکلی در س ــود و مش ــی ش ــان م ــتان کرم ــذاری در اس ــرمایه گ س
ــعه  ــذاری توس ــرمایه گ ــرکت س ــت: ش ــان داش ــاری بی ــذاری نداریم.عص گ
معــادن و فلــزات بــا ارزش 2۶ هــزار میلیــارد تومــان از شــرکت هــای برتــر 

ــی شــود. ــورس محســوب م ب
وی ادامــه داد: شــرکت ســرمایه گــذاری توســعه معــادن و فلــزات مهمتریــن 
ســهام دار گل گهــر ســیرجان محســوب مــی شــود کــه در صنعــت ســنگ 
ــتان  ــان و شهرس ــتان کرم ــرای اس ــی ب ــای اجتماع ــئولیت ه ــن و مس آه
ســیرجان بســیار مفیــد بــوده و در شــرکت چادرملــو، ارفــع ، ســرمد ابرکــوه، 
فــواد خراســان، پامیدکــو و صبــا نــور ســرمایه گــذاری کردیــم و یکــی از 

پایــه هــای موفــق در ســرب و روی و ســنگ آهــن کشــور اســت.
یکهزار فرصت شغلی در مجتمع سرب و روی کوهبنان 

مدیرعامــل گــروه صنعتــی و معدنــی زریــن گفــت: براســاس پیــش بینــی 
ــرب و روی  ــمش س ــد ش ــراوری و تولی ــع ف ــر در مجتم ــزار نف ــه یکه اولی
شهرســتان کوهبنــان اشــتغالزایی می شــود و تمامــی کارکنــان را بــه شــرط 

ــم. ــتخدام می کنی ــی اس ــای بوم ــود تخصــص از نیروه وج
ــد  ــراوری و تولی ــع ف ــداث مجتم ــری اح ــت خب ــی در نشس ــم جمیل ابراهی
ــا  ــن صب ــرکت زری ــزود: ش ــان اف ــتان کوهبن ــرب و روی شهرس ــمش س ش
تربیــت نیروهــای بومــی را در دســتور کار خــود قــرار داده و در حــوزه ســرب 
ــم و  ــی کنی ــی م ــی را صنعت ــراد بوم ــم و اف ــی کردی ــت را بوم و روی صنع
پرداخــت کمــک هزینــه تحصیلــی و بورســیه در رشــته هــای مــورد نیــاز 

هــم دنبــال مــی شــود.

وی اظهــار داشــت: قطــب ســوم ســرب و روی کشــور را در اســتان کرمــان 
و شهرســتان کوهبنــان بنــا مــی نهیــم و در کنــار آن صنایــع پاییــن دســتی 
ــا  ــم ب ــار دوازده ــوان ی ــه عن ــا ب ــانه ه ــوند و رس ــی ش ــه وارد م ــه منطق ب
ــوب مــی تواننــد چهــره منطقــه محــروم کوهبنــان را  اطــاع رســانی مطل

تغییــر دهنــد.
مدیرعامــل گــروه صنعتــی و معدنــی زریــن گفــت: براســاس نظــر اســتاندار 
ــاد ارزش  ــرای ایج ــع ب ــن مجتم ــداث ای ــان اح ــدار کوهبن ــان و فرمان کرم
افــزوده بــه مــواد معدنــی و جلوگیــری از خــام فروشــی ایجــاد خواهــد شــد.

ــا بیــان اینکــه خــاک اســتحصال شــده اگــر عناصــر دیگــری داشــته  وی ب
باشــد روی آن ســرمایه گــذاری و بــه تولیــدات مــا اضافــه مــی شــود عنــوان 
ــاز  ــه ف ــرب و روی در س ــتانتره س ــی کنس ــزار تن ــه ۳۰۰ ه ــرد: کارخان ک
ــج  ــت نتای ــاز نخس ــس از ف ــه پ ــود ک ــی ش ــداث م ــان اح ــتان کرم در اس
ــه  ــدی را ادام ــای بع ــاز ه ــد و ف ــی آی ــت م ــه دس ــتری ب ــافات بیش اکتش

مــی دهیــم.
ــور  ــه ۱۷ کش ــن ب ــی زری ــی و معدن ــروه صنعت ــرد: گ ــح ک ــی تصری جمیل
 دنیــا صــادرات دارد و ۱۴ کشــور کیفیــت محصــوات مــا را آزمایــش 
نمــی کننــد و آن  را مــی پذیرنــد کــه بــرای صــادرات محصــوات نیــاز بــه 

کمــک اســتاندار و مســئوان اجرایــی اســتان و فرمانــدار وجــود دارد.
ــه  ــم ک ــی کنی ــال م ــان دنب ــتان کرم ــازی را در اس ــی س ــت: بوم وی گف
ــی شــود  ــان م ــه اســتان کرم ــوب در منطق ــق اقتصــادی مطل موجــب رون
ــه ارز آوری نیــز  ــر اشــغالزایی، ب ــه منطقــه عــاوه ب و ورود ســرب و روی ب

ــد. کمــک مــی کن
و  صنعتــی  گــروه  مدیرعامــل 
بــه  اشــاره  بــا  زریــن  معدنــی 
میلیــون  ســه  تامیــن  مشــکل 

ــرب و روی  ــد شــمش س ــراوری و تولی ــع ف ــرای مجتم ــه ب ــواد اولی ــن م ت
شهرســتان کوهبنــان افــزود: خوشــبختانه تامیــن ایــن مــواد اولیــه 
ــازمان  ــس س ــان و ریی ــتاندار کرم ــور اس ــا حض ــروز ب ــات ام ــزو مصوب ج
بیــان داشــت: در بخــش معــدن  بــود. وی   صمــت اســتان کرمــان 
فعالیــت هــای اکتشــافی خوبــی را انجــام خواهیــم داد کــه تیــم اکتشــافی 
خوبــی بــا همــکاری شــرکت هــای صبــا زریــن و توســعه معــادن بــا ســابقه 
ــرار  ــه ق ــن پهن ــت ای ــرب و روی پش ــوزه س ــزرگ در ح ــای ب ــام کاره  انج
مــی گیــرد کــه بــا کار کارشناســی امیدواریــم بــه ذخایــر خوبــی برســیم و 

در اســتان کرمــان مــی مانیــم کــه بــه صنعــت اســتان کمــک کنیــم.
 شهرستان کوهبنان متحول می شود

جمیلــی عنــوان کــرد: افــرادی کــه آمادگــی دارنــد پــس از اســتخراج مــاده 
معدنــی ســرب و روی را از آنــان خریــداری مــی کنیــم و افــرادی کــه بــه 
ــان مشــاوره مــی دهیــم و آمادگــی همــکاری  ــه آن ــد ب تخصــص نیــاز دارن
ــان  ــادن ســرب و روی اســتان کرم ــه مع ــم ب ــده ای ــم و آم و شــراکت داری

ــی انجــام شــود. کمــک کنیــم و امیدواریــم تعامــل خوب
،وی ادامــه داد: آمادگــی همــکاری بــا دانشــجوهای فعــال در حــوزه صنعت و 
معــدن هســتیم و در ایــن راســتا انعقــاد تفاهــم نامــه ای بــا دانشــگاه شــهید 
باهنــر کرمــان در برنامــه اســت و همچنیــن اعــام آمادگــی بــرای همــکاری 
بــا دانشــجویان نخبــه کــه نیــاز بــه ابــزار ازم بــرای کار تحقیقاتــی دارنــد، 

مــی کنیــم.
ــری،  ــت خب ــن نشس ــز در ای ــور نی ــگ صبان ــل هلدین ــری مدیرعام کانت
تاکیــد کــرد: در منطقــه راور و کوهبنــان ۱2 آنومالــی حــاوی ســرب و روی 
یافتــه ایــم  و جــواز   تاســیس کارخانــه را هــم دریافــت کــرده ایــم و ایــن 

اتفــاق آینــده اشــتغال در منطقــه  را متحــول خواهــد کــرد.
ــم  ــور ه ــرکت صبان ــد ش ــاور ارش ــی مش ــن گزارش،علیخان ــاس ای ــر اس ب
ــدن  ــی مع ــود  وقت ــت ش ــد دق ــادن بای ــذاری مع ــت:در واگ ــار داش اظه
ــه شــکل حرفــه ای اســتخراج  شــود متاســفانه در  واگــذار میشــود بایــد ب
گذشــته شــاهد تخریــب معــادن بــوده ایــم کــه قســمت هــای پــر عیــار را 
 برداشــت و معــدن را بــه صــورت متروکــه  بــه حــال خــود رهــا کــرده انــد

ــن اقدامــی  ــان، اولی ــه کوهبن ــه منطق ــزود :در جهــت تعهــد ب ــی اف علیخان
ــود. ــان ب ــک کوهبن ــه بان ــم  آوردن حســاب بانکــی شــرکت ب کــه کردی

ــروی  ــر نی ــت .اگ ــی اس ــروی بوم ــری نی ــه کارگی ــا ب ــد م ــزود : تعه وی اف
ــوزش  ــی آم ــه نیروهــای بوم ــا ب بومــی تخصــص ازم را نداشــته باشــند م

ــرد. ــم ک ــه ای خواهی ــص و حرف ــا را متخص ــم داد و آنه خواهی
 »ســااری« فرمانــدار کوهبنــان نیــز در ایــن نشســت اظهــار کــرد:

ــادن  ــد مع ــی توان ــرب و روی م ــمش س ــانتره و ش ــه کنس ــاد کارخان ایج
ــده،  ــول مان ــال مغف ــه ۸۰۰ س ــزد را ک ــاد ی ــان، راور و بهاب ــه کوهبن منطق

ــد. ــال کن فع
ــن  ــزود: ای ــرآوری اف ــع ف ــن مجتم ــتغال ای ــاد اش ــه ایج ــاره ب ــا اش  وی ب
ــذاری، تحولــی را در شهرســتان کوهبنــان کــه بــه لحــاظ   ســرمایه گ
توســعه ای مقــداری عقــب مانــده، ایجــاد خواهــد کــرد و مشــکل اشــتغال 

مــردم حــل مــی شــود.
ــرآوری و  ــع ف ــاد مجتم ــه ایج ــوط ب ــای مرب ــرد: کاره ــح ک ــااری تصری س
تولیــد شــمش ســرب و روی را در کمتریــن زمــان انجــام دادیــم و فــرش 
قرمــز بــرای ســرمایه گــذاران پهــن کــرده ایــم و تــا عملیاتــی شــدن پــروژه 

همــکاری خواهیــم داشــت.

 با هم افزایی 3 هلدینگ توانمند معدنی و سرمایه گذاری 2هزار میلیارد تومانی؛ 

قطب سوم صنعت سرب و روی ایران در کرمان آغاز می شود  

سریعترین مرکز خرید ، فروش ، رهن ، 
 اجاره و معاوضه ملک در منطقه الغدیر کرمان  

 آدرس : کرمان ، بلوار هوانیروز ، نبش کوچه 44 
شماره تماس:  09133408270 -09136667565 -32810905
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