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 استاندار کرمان:

بستر ازم برای 
حضور حداکثری 
مردم در انتخابات 
فراهم شود

کمیته امداد استان کرمان و اداره کل پست 
استان تفاهم نامه همکاری امضاء کردند 
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میادحضرتفاطمه)س(مبارک

رئیس ستاد انتخاباتی دکتر پورابراهیمی:
از عوامل انتشار اکاذیب

 علیه دکتر پورابراهیمی 
به دستگاه قضایی
3شکایت کرده ایم

 امام جمعه کرمان تاکید کرد:

توجه به ویژگی های 
شخصیتی سردار 

سلیمانی برای انتخاب 
 کاندیدای اصلح
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با پیگیری
دکتر پورابراهیمی 
برای نخستین بار 
صورتهای مالی 

خیریه مولی الموحدین 
هواپیمایی ماهان 
و کرمان خودرو 

برای اطاع عموم 
منتشر شد

دکتر ماه بانو معصوم زاده 
داوطلب یازدهمین دوره انتخابات 

مجلس شورای اسامی به بیان 
دیدگاههای خود پرداخت

4

شـرکت توزيـع نيـروي بـرق شـمال اسـتان کرمـان در نظـر دارد فعاليـت هـاي مربـوط به انتقال نيرو و  برقرسـاني شـبکه و تاسيسـات توزيـع نيروي بـرق را  از طريـق مناقصه عمومي يـک مرحله اي بـا ارزيابي کيفي به شـرح زير 
بـه پيمانکار واجـد صاحيت واگـذار نمايد.

تجدید فراخوان مناقصه  عمومي یک مرحله ای با ارزیابي کیفي

1- ارائه گواهی رتبه بندی نيرو معتبر از سازمان مديريت و برنامه ريزی کشور /سازمان برنامه و بودجه الزامی ميباشد.
2- ارائه گواهينامه تائيد صاحيت ايمنی مرتبط و معتبر از اداره تعاون ،کار ورفاه اجتماعی الزامی ميباشد.

3- زمان واريز وجه بابت خريد اسناد مناقصه : از روز شنبه به تاریخ  1398/11/26 لغایت چهارشنبه مورخ  1398/11/30
4- محـل فـروش اسـناد : کرمـان- خيابـان خواجـوي کرمانـي - خيابـان توانيـر - شـرکت توزيع نيـروي برق شـمال اسـتان کرمان - 

سـاختمان شـماره 3 - اداره تـدارکات و قرادادهـا  -  تلفـن -03432520003
5- مـدارك مـورد نيـاز جهـت تحويـل اسـناد : به ازاي هـر يک جلد شـماره مناقصه فيـش واريزي به مبلـغ 500.000  ريـال واريز به 

حسـاب سـپهر شـماره 0101824764005 بانک صادرات شـعبه صنعتي کرمان ،کد شـعبه 3280
6- زمان تحويل پاکات مناقصه : حداکثر تا ساعت 8:00 صبح روز سه شنبه به تاریخ 1398/12/13 

7- محـل تحويـل پـاکات مناقصـه: کرمـان ، خيابـان خواجـوي کرمانـي، خيابـان توانيـر ، دبيرخانه شـرکت توزيع برق شـمال اسـتان 
کرمان.

8- زمـان ومحل بازگشـايي پاکات مناقصه : ازسـاعت 10:00 صبح روز سـه شـنبه مـورخ 1398/12/13 در محل سـالن کنفرانس 
شرکت.

9- شرکت توزيع نيروي برق شمال استان کرمان در رد يا قبول يک يا کليه پيشنهادات مختار مي باشد .
10- پيشـنهادهاي فاقـد امضـاء ،مشـروط ، مخـدوش و پيشـنهاداتي کـه بعـد از موعد مقرر واصل شـود ترتيـب اثر داده نخواهد شـد و 

حضـور پيشـنهاد دهنـدگان در جلسـه بـا ارائه معرفـی نامه بامانع ميباشـد .                          
11-  مناقصه به صورت يک مرحله اي با ارزيابي کيفي مي باشد.

12-حوزه عملياتی شرکت شامل)زرند،چترود،رفسنجان،امور نواحی کرمان و امور شرق کرمان ( می باشد.
13- ساير اطاعات و جزئيات و شرايط و الزامات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است . 

ضمنا اين آگهي عينا در سايت هاي اينترنتي به شرح زير در دسترس ميباشد.
سایت اینترنتي شرکت توزیع  شمال به آدرس : www.nked.co.ir  مي باشد 
 شبکه اطاع رساني معامات توانیربه نشاني www.tavanir.org.ir مي باشد

پایگاه ملي اطاع رساني مناقصات HTTP://iets.MPORG.IR  مي باشد 

 روابط عمومي شرکت توزیع نیروي برق شمال استان کرمان

موضوع مناقصهشماره مناقصهردیف
مبلغ ضمانت نامه شرکت در 

فرایند ارجاع کار  )ریال(

198-132
انتقال نیرو و برقرسانی شبکه و تاسیسات توزیع نیروی برق روستاهای فاقد برق حوزه 

277,719,000عملیاتی شرکت توزیع نیروی برق شمال استان کرمان)به صورت دستمزدی(
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 رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان:
تمهیدات بهداشتی برای

 آئین چهلم سردار شهیدسلیمانی 
 اندیشیده شده است

در  نـژاد  رشـیدی  دکتـر 
و  اجتماعـی  کارگـروه 
فرهنگـی اسـتان کرمـان بـا 
اشـاره بـه موضـوع ویـروس 
کرونـا، اظهـار کـرد: تـا ایـن 
لحظـه در کل جهـان تعـداد 
ایـن  بـه  نفـر  هـزار   ۴۳
ویـروس مبتـا شـده اند که 
در ایـن میـان یـک هـزار و 

۱۸ نفـر فوت شـده اسـت که یک نفـر اهل فلیپین بوده اسـت 
از طـرف دیگـر تـا این لحظـه هیچ مـوردی در کشـور گزارش 
نشـده اسـت.وی افزود: اخیـراً در فضای مجـازی خبری مطرح 
شـده اسـت مبنـی بـر اینکـه یـک نفـر در تهـران مبتا شـده 

نـدارد. اسـت کـه تکذیـب شـده اسـت و صحـت 
رئیـس دانشـگاه علـوم پزشـکی کرمـان بـا بیـان ایـن مطلـب 
کـه میـزان سـرایت ویـروس کرونا نسـبت بـه سـایر ویروس ها 
در  جلسـه حضـوری  سـه  کرمـان  در  افـزود:  اسـت،  بیشـتر 
خصـوص مقابلـه بـا ایـن ویـروس برگزار شـده اسـت و پدافند 
غیرعامـل نیـز در اسـتانداری کرمـان تشـکیل شـده اسـت که 

بیشـتر مربـوط بـه بحث هـای آموزشـی بـوده اسـت.
ایـن  بـا دسـتگاه های مختلـف در  اظهـار کـرد: هـر روز  وی 
زمینـه ارتبـاط داشـته ایـم لـذا در اسـتان کرمان حتـی مورد 
شـایعه انگیـز هـم نداشـته ایم.رشـیدی اضافه کـرد: یک بحث 
دیگـر کـه مطرح شـده موضوع برگـزاری مراسـم چهلمین روز 
شـهادت شـهید حاج قاسـم اسـت که تمهیدات بهداشتی ازم 

در زمینـه حضـور اتبـاع خارجی اندیشـیده شـده اسـت.
وی بـا بیـان ایـن مطلـب کـه بررسـی های اولیـه در مبـادی 
ورودی مـرز سیسـتان و بلوچسـتان انجـام می شـود، افـزود: 
در رایـن یـا پاسـگاه ماهـان شـرایطی مهیـا خواهیـم کـرد که 
افـرادی کـه از خـارج از مرز وارد می شـوند، مورد بررسـی قرار 
بگیرنـد لـذا دانشـگاه علـوم پزشـکی آمادگـی همـه جانبـه را 

جهـت مقابلـه و پیشـگیری از ایـن ویـروس دارد.
رشـیدی بـا اشـاره بـه موضـوع سـگ های ولگـرد و باصاحب، 
افـزود: در این زمینه از سـال های ۹۳ تا ۹۸ جلسـاتی تشـکیل 
شـده اسـت کـه راه حل در ایـن زمینـه از نظر دانشـگاه، انجام 
عقیـم سـازی اسـت.وی بـا بیـان ایـن مطلب کـه انجـام عقیم 
سـازی سـگ های ولگـرد دارای هزینـه زیادی اسـت و از عهده 
دانشـگاه برنمـی آیـد، بیـان داشـت: دانشـگاه علـوم پزشـکی 
می توانـد طـرح و کارهـای جدیـد ارائـه بدهـد کـه ایـن امـر 

نیازمنـد همـکاری سـایر دسـتگاه های مربوطه اسـت.
رئیس دانشـگاه علوم پزشـکی کرمان گفت: کشـتن سـگ های 
ولگـرد بـه شـیوه های مختلـف کـه در دنیـا انجـام می شـود از 

نظـر دانشـگاه مورد تأیید نیسـت.

کسب مقام اول در مسابقات 
سنگنوردی انتخابی جام فجر 

توسط فرزند همکار
سـارا مقدمـی فرزنـد همـکار شـرکت آبفـا اسـتان کرمـان در 
مسـابقات سـنگنوردی انتخابـی جـام فجر مقام اول را کسـب 
نمود. مسـابقات سـنگنوردی رشـته سـر طنـاب انتخابی جام 
فجـر گرامیداشـت چهـل و یکمیـن سـالگرد پیـروزی انقاب 
بـا حضـور سـنگنوردانی از کشـور ارمنسـتان و گرجسـتان در 
خانـه سـنگنورد واقـع در مجتمـع آمورزشـی امـام علـی )ع( 

کرمـان برگزار شـد.
در این سـری از مسـابقات سـارا مقدمی فرزند همکار شـرکت 
 )D( آبفـا اسـتان کرمـان موفق شـد در رده سـنی نوجوانـان

درجایـگاه نخسـت قـرار گیرد و مقـام اول را کسـب نماید.

چاه جدید شهربابک 
وارد مدار بهره برداری شد

چـاه جدیـد شـهربابک با اعتبـاری بالغ بـر ۱2 میلیـارد ریال 
وارد مـدار بهره برداری شـد.

همزمـان بـا دهمیـن روز از ایـام ا... دهـه فجـر ،بـا حضـور 
فرمانـدار و نماینـده شـهربابک،معاون بهـره بـرداری شـرکت 
آبفـا اسـتان کرمـان ،مدیـر امـور آبفـا شـهربابک و جمعـی از 
مسـئولین محلـی، چـاه شـماره 6 شـهربابک وارد مـدار بهـره 
آبفـا شهرسـتان  امـور  ابراهیمـی مدیـر  بـرداری شـد. علـی 
شـهربابک   6 شـماره  گفت:چـاه  زمینـه  ایـن  در  شـهربابک 
بـا اعتبـاری بالـغ بـر ۱2 میلیـارد ریـال شـامل: ۱200 متـر 
 خـط انتقـال بـرق و 500 متـر لولـه گـذاری خـط انتقـال به 

بهره برداری رسیده است.
وی دبـی ایـن چاه را 25 لیتر بر ثانیه عنوان کرد.

کلنگ احداث ساختمان 
سامانه ارتقاء کیفی آب شرب 

شهربابک به زمین زده شد
همزمـان بـا دهمیـن روز از ایـام ا... دهه فجـر، کلنگ احداث 
بـه  ارتقـاء کیفـی آب شـرب شـهربابک  سـاختمان سـامانه 
زمیـن زده شـد. همزمان بـا دهمین روز از ایـام ا... دهه فجر، 
بـا حضـور معاونـت اقتصـادی اسـتانداری کرمـان، فرمانـدار 
و نماینـده شـهربابک و جمعـی از مسـئولین محلـی، کلنـگ 
احـداث سـاختمان سـامانه ارتقـاء کیفـی آب شـهربابک بـه 
زمیـن زده شـد. همچنیـن پـروژه بازسـازی شـبکه آبرسـانی 
شـهربابک و خورسـند بـا اعتبـاری بالغ بـر 20 میلیـارد ریال  

بـه بهره بـرداری رسـید.

 رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان:
شکاف های عدم توازن در استان 

کرمان در حال کم شدن است
۱۶ درصد، نرخ مشارکت زنان 

در اقتصاد استان
بـا  رودری  جعفـر  دکتـر 
سـاختار  در  اینکـه  بیـان 
اقتصـادی، مهمتریـن چالش 
اقتصـادی  دوگانگـی  بحـث 
بـه لحـاظ جغرافیایـی اسـت 
اسـتان  در  کـرد:  اظهـار 
کرمـان این عـدم تعـادل در 
حوزه هـای مناطق شـمال و 
جنوب و شـرق اسـتان قابل مشـاهده اسـت اما اگر مقایسـه ای 
بیـن سـال های اولیـه انقـاب اسـامی تاکنون داشـته باشـیم، 
در مـی یابیـم کـه برنامـه ریـزی دولت ها بـه گونه ای بـوده که 

ایـن شـکاف رو بـه کاهـش رفتـه اسـت.
اوایـل  اسـتان کرمـان در  داد: منطقـه جنـوب  ادامـه  رودری 
پیـروزی انقـاب اسـامی، در بسـیاری از شـاخص هـا نسـبت 
بـه شـمال اسـتان کرمـان دارای عقـب ماندگی هـای بسـیاری 
از مـوارد بـه  ایـن شـاخص هـا در بسـیاری  امـروز  بـود کـه 
 یکدیگـر نزدیک شـده اسـت و می تـوان عنوان کـرد که درصد 
شـاخص هـا و شـکاف شـاخص هـای توسـعه ای در جنـوب 
اسـتان نسـبت به کل اسـتان کرمان بسـیار کمتر شـده اسـت.

وی بـا تاکیـد بـر وجـود اعتبـارات متـوازن در سـطح اسـتان 
تعادل هایـی در سـطح  مـا عـدم  قطعـا  اظهـار کـرد:  کرمـان 
امـا  شـد  موضـوع  ایـن  منکـر  تـوان  نمـی  و  داریـم  اسـتان 
سیاسـت گذاری های نظـام و دولـت بـه سـمت و سـوی مناطق 
کـم برخوردار اسـت که خوشـبخانه آمارها و شـاخص ها نشـان 

مـی دهـد ایـن شـکاف ها در حـال کـم شـدن اسـت.
کرمـان  اسـتان  ریـزی  برنامـه  و  مدیریـت  سـازمان  رییـس 
در ادامـه در پاسـخ بـه وضعیـت اجـرای فعالیـت معیـن هـای 
اقتصـادی اشـاره کـرد و گفـت: پـس از الگـوی موفـق اقتصـاد 
مقاومتـی در شهرسـتان قلعـه گنج بـه عنوان پایلـوت، این الگو 
بـه کل اسـتان کرمـان تعمیم داده شـد تا بتوانیم با اسـتفاده از 
ظرفیـت بنگاه هـای اقتصـادی بـه عنـوان معین هـای اقتصادی، 

در راسـتای توسـعه مناطـق گام برداریـم.
اقتصـادی  معیـن   26 اکنـون  هـم  اینکـه  بیـان  بـا   رودری 
)معیـن هـای توسـعه ای( هـم اکنـون در بخش هـای مختلـف 
اسـتان مشـغول بـه فعالیـت هسـتند تصریـح کـرد: در کنـار 
فعالیـت هـای معیـن هـای اقتصـادی، برنامـه هـای اقتصـاد 
مقاومتـی نیـز در اسـتان کرمـان دنبـال مـی شـود کـه در این 
راسـتا 26۷ پروژه به عنوان پروژه های پیشـران توسـعه اسـتان 
کرمـان در بخـش هـای مختلـف کشـاورزی، صنعـت، معدن و 
خدمـات نیـز در دسـتور کار سـتاد فرماندهی اقتصـاد مقاومتی 
اسـتان قـرار گرفتـه که هـم اکنـون در تمامی شهرسـتان های 
 اسـتان در حـال اجـرا مـی باشـد.وی بـه موضـوع شناسـایی 
هسـته های کلیدی توسـعه اسـتان کرمان اشـاره کرد و گفت: 
۱۱ برنامـه مهـم بـه عنـوان کلیدهـای اصلـی توسـعه اسـتان 
کرمـان در سـتاد فرماندهـی اقتصـاد مقاومتی دنبال می شـود 
کـه ایـن ۱۱ برنامـه، کلیـه اولویت های اسـتان همچـون رونق 
تولیـد، کاهـش فقـر و معیشـت خانواده هـا، تنـش هـای آبـی 
و کـم آبـی و ... را شـامل مـی شـود.رییس سـازمان مدیریـت 
و برنامـه ریـزی اسـتان کرمـان بـه موضـوع رونـق تولیـد بـه 
عنـوان یکـی از برنامـه هـای کاری اسـتان کرمـان در سـال 
واحدهـای  مشـکات  درصـد   6۴ گفـت:  و  کـرد  اشـاره   ۹۸
 تولیـدی و صنعتـی اسـتان مربـوط بـه تامیـن منابـع مالی این 
بنـگاه هـای اقتصـادی بـوده کـه در ایـن راسـتا بحـث ارائـه 
تسـهیات و کمـک هـای بانکـی، تسـهیل و تقسـیط اقسـاط 
معوقـه واحدهـای تولیـدی، رفـع موانع صـدور مجوزهـا و ... در 
کمیتـه رفـع موانـع تولیـد اسـتان مطـرح می شـود تـا بتوانیم 
در راسـتای رونـق تولیـد در اسـتان کرمـان گام هـای موثـری 

را برداریـم.

شهردار منطقه سه :
استقرار بیش از 90 سازه بتنی 
برای تبلیغات انتخابات مجلس 

درسطح منطقه سه 
نصـب  از  منطقـه سـه  شـهردار 
بیـش از 2 هـزار مترمربع سـازه 
بـرای  سـه  منطقـه  سـطح  در 
نماینـدگان  انتخابـات  تبلیغـات 

داد. خبـر  مجلـس 
رامیـن امیـر مـداح  با اشـاره به 
اینکه این سـازه هـا در خیابانها، 
میادیـن و معابـر اصلـی و فرعی 
سـطح منطقـه سـه جانمایـی شـده انـد، اظهارکـرد: تاکنـون 
از ۳0 دال بتنـی و  انتخاباتـی، بیـش  انجـام تبلیغـات  بـرای 
60 نیوجرسـی درنقـاط مختلـف شـهرنصب  شـده اسـت.  وی 
چهـارراه نیکـزاد ،سـه راهـی سـیلو، خیابـان بهـزاد، میـدان 
رسـالت، شـهرک خواجو،بولـوار امـام علـی )ع( میـدان ابوذر و 
چهـارراه فیـروزه را از جملـه نقـاط تجهیز شـده به سـازه های 

انتخاباتـی، تاکنـون برشـمرد.
وی اظهـار داشـت :بیـش از 65 نقطـه در سـطح منطقـه سـه 
بـرای نصـب سـازه هـای مختلـف تبلیغاتـی در نظـر گرفتـه 
در  فلـزی  داربسـت  از ۷0  بیـش  از نصـب  اسـت. وی  شـده 
نقـاط مختلـف منطقـه تـا کنـون خبـر داد و گفـت :کاورهایی 
نیـز بـر روی تیرهـای بـرق در نقـاط پـر تـردد سـطح منطقـه 
نصب خواهدشـدکه مـی توان بـرای تبلیغات انتخاباتـی از آنها 

کرد. اسـتفاده 
امیـر مـداح هـدف از نصب این سـازه هـا را یک پارچه سـازی 
امـور تبلیغاتـی نامزدهـا و جلوگیـری از نازیباسـازی دیوارها و 
فضـای شـهر عنـوان و تصریـح کـرد: باید سـتادها و هـواداران 
نامزدهـای انتخاباتـی در جهت حفظ نمای بصری سـطح شـهر 
همـکاری کننـد. وی بـا بیـان اینکـه بـر طبـق قانون هـر گونه 
دیـوار نویسـی ممنـوع اسـت، افـزود: از سـتادهای انتخاباتـی 
کاندیداهـا درخواسـت مـی شـود در مـکان مجـاز اقـدام بـه 

انجـام تبلیغـات کنند.
شـهردار منطقـه سـه بـا تاکیـد بـر اینکـه اختصـاص 2 هـزار 
مترمربـع فضـای انتخاباتـی بـرای آگاه سـازی و اطاع رسـانی 
بـه شـهروندان و ایجـاد فضـای انتخابـات سـالم و جلوگیری از 
بـی نظمـی و نازیبایی دیوارهای شـهری در سـطح منطقه سـه 
در نظـر گرفتـه شـده اسـت، افـزود: در صـورت کمبـود فضـا، 
شـهرداری ایـن منطقـه آمـاده همکاری بیشـتر در ایـن زمینه 
اسـت. شـهردار منطقـه سـه رعایـت نظافـت شـهر را از سـوی 
هـواداران نامزدهـای انتخاباتـی الزامـی دانسـت و افـزود: نباید 

فضـای شـهری در ایـام انتخابـات نازیبا و زشـت شـود.
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                                                                      اربعین سرخ
سرسبز بوده در دل و در جان عرصه ها  حاج قاسم اینکه سفید بود و بی ریا  

 شد پاره پاره پیکر و چون اله سرخ شد                   شد پرچم سه رنگ وطن در قلوب ما
شد منتشر به جهان برکت شهید  یک اربعین گذشت ز داغ گل سفید   

روحش چو خون به رگ عاشقان دوید  جسمش چو اله در آغوش خاک رفت  
جز شربت بقا به دهان شهید نیست  جز ذکر حق به زبان شهید نیست   

جنس فنا به دکان شهید نیست  شد زاده روز ازل تا نمیرد عشق   

و  اجتماعـی  کارگـروه  در  فدایـی  محمدجـواد 
فرهنگـی اسـتان کرمـان با اشـاره به اینکـه قانون 
دسـتگاه ها را موظـف بـه همـکاری بـرای برگزاری 
انتخابـات کـرده اسـت، اظهـار کـرد: در دور قبـل 
میـزان مشـارکت مـردم اسـتان 6۴ درصـد بـوده 
اسـت امسـال نیز انتظـار داریم حداقـل این درصد 

نیـز دوبـاره مشـارکت کنند.
بـودن  قانونـی  سـامت،  کـرد:  تصریـح  فدایـی 
سـه  مـردم  حداکثـری  مشـارکت  و  انتخابـات 
موضـوع محـوری اسـت کـه در انتخابـات بایـد به 

شـود. توجـه  آن 
وی ادامـه داد: از طـرف دیگـر حضـور حداکثـری 
مـردم تأثیـر زیـادی در انسـجام ملـی و برخـورد 
بـا قدرت هـای جهانـی دارد لـذا بایـد زمینـه ازم 
فراهـم شـود تـا مـردم مشـارکت ازم را داشـته 

. شند با
فدایـی بـا اشـاره بـه اینکـه در زمینـه برخـی از 
اجـرا  امـا  داریـم  نامـه  آئیـن  و  قانـون  مسـائل، 
نمی شـوند، گفـت: در مـورد سـگ های ولگـرد نیز 
آئیـن نامـه داریم که باید اجرا شـود و اگر مشـکل 

تأمیـن اعتبـار هـم دارند، بایـد تأمین شـود اما در 
هـر صـورت بایـد ایـن موضـوع عملیاتی شـود.

وی بـا بیـان ایـن مطلـب که آئیـن نامـه مربوط به 
سـگ های ولگـرد بایـد اجـرا شـود و بـه جلسـات 
بعـد نباید موکول شـود، ادامـه داد: دانشـگاه علوم 

پزشـکی هـم برنامه هـای خـود را انجـام بدهد.
اسـتاندار کرمـان اظهار کـرد: دسـتگاه های اجرایی 
یـا بـه وظایـف خـود آشـنا نیسـتند و یـا عمـل 
نمی کننـد کـه مصـداق بـارز آن همیـن مسـئله 
سـگ های ولگـرد اسـت کـه علـی رغـم مشـخص 
انجـام  کاری  همچنـان  امـا  دسـتورالعمل  بـودن 

نمی شـود.
وی افـزود: حـوزه عمرانـی کلیـات کارهـای که در 
مـورد سـگ های ولگـرد انجـام داده اسـت را بیـان 

کند تـا تعییـن تکلیف شـود.
علـوم  دانشـگاه  همچنیـن  داشـت:  اظهـار  وی 
پزشـکی و صـدا و سـیما اقدام به آمـوزش و اطاع 

رسـانی در ایـن زمینـه کننـد.
فدایـی بـا اشـاره بـه موضـوع کـودکان کار بیـان 
علیرغـم  نیـز  موضـوع  ایـن  متأسـفانه  داشـت: 

اینکـه آئیـن نامه آن مشـخص اسـت امـا همچنان 
انجـام  درسـتی  بـه  را  خـود  رسـالت  دسـتگاه ها 

. هنـد نمی د
وی اضافـه کـرد: در ایـن جلسـه مصـوب شـد در 
زمینـه موضـوع کـودکان کار، سـازمان بهزیسـتی 
مدیریـت ایـن کار را بـر عهـده داشـته باشـد کـه 
و  فراهـم شـود  وسـیله ای  بایـد  اسـاس  ایـن  بـر 
یـا  انتظامـی و  نیـروی  از شـهرداری،  نماینـده ای 
خیریه هـا در محـل حضـور پیـدا کننـد و کـودک 

کار را بـه محـل مـورد نظـر منتقـل کننـد.
اسـتاندار کرمـان گفـت: کـودکان کار افغانسـتانی 
پـس از جمـع آوری بایـد تحویـل اداره اتبـاع داده 

. ند شو
 در زمینـه منابع کشـوری به مشـکل برخـورده ایم

مدیـرکل بهزیسـتی اسـتان کرمـان هـم در ایـن 
در  مجتمـع  یـک  اینکـه  بـه  اشـاره  بـا  جلسـه 
کرمـان بـه ارائـه خدمات روانشـناختی بـه صورت 
غیـر حضـوری می پـردازد، اظهـار کـرد: بـا توجـه 
بـه شـرایط موجـود، بـه دنبـال ارائـه خدمـات و 

هسـتیم. نیـز  حضـوری  مشـاوره های 

عبـاس صـادق زاده بیـان کرد: تاش کـرده ایم که 
اعتبـار ازم در ایـن زمینـه از طریـق منابع کشـور 
و داخلـی تأمین شـود که امسـال در زمینـه منابع 

کشـوری به مشـکل برخـورده ایم.
وی ادامـه داد: بـا توجـه بـه ازدیـاد پرونده هـای 
مختلـف  مراکـز  بـه  آنهـا  ارجـاع  و  دادگسـتری 
کل  اداره  مجتمـع،  ایـن  جملـه  از  روانشـناختی 
بهزیسـتی بـا دادگسـتری در ایـن زمینـه قـرارداد 

بسـته اسـت.
گفتنـی اسـت کـه در ایـن جلسـه با کلیـات طرح 
توافـق شـد امـا جزئیـات این طـرح در ادامـه باید 

مـورد بررسـی قـرار بگیرد.

 استاندار کرمان:
بستر ازم برای حضور حداکثری مردم در انتخابات فراهم شود

 امام جمعه کرمان تاکید کرد:

 توجه به ویژگی های شخصیتی سردار سلیمانی برای انتخاب کاندیدای اصلح

حجت ااسـام حسـن علیدادی سـلیمانی در خطبه های نمازجمعه 
کرمـان ضمـن توصیـه خـود و نمازگـزاران بـه رعایـت تقـوای الهی 
گفـت: امـام علـی )ع( فرمـود »تقـوا مرهمـی بـر زخم هـای جـان و 
روح من و شـما اسـت و پاک کننده پلیدی های روح و روان اسـت« 
لـذا امیـدوار هسـتم همـه ما و شـما رعایت تقـوای الهـی را در جای 

جـای زندگی مان داشـته باشـیم.
امـام جمعـه کرمـان اضافـه کـرد: قیـام بـرای ادای شـهات عادانـه 
یکـی از ویژگی هـای افـراد بهشـتی اسـت کـه موجـب اقامـه عدالت 
در جامعـه می شـود. امـا اگـر کسـی کتمـان شـهادت کنـد وقتـی 

صحنـه ای را مـی بینـد و می دانـد حـق بـا چـه کسـی اسـت و از 
او دفـاع نکنـد و توجیـه کنـد کـه چـرا بـرای خـود دردسـر درسـت 
کنـم، ایـن فـرد، نسـبت بـه عدالت و نسـبت بـه حقوق دیگـران بی 
تفـاوت اسـت و یـک ظلم بـزرگ را انجام داده اسـت. قـرآن کریم به 
مـا دسـتور داده اسـت کـه شـهادت را کتمـان نکنیم و از حـق دفاع 

کنیـم چراکـه یـک اصـل در فرهنـگ دینـی ما اسـت.
مجلس قوی مشکات مردم را رفع می کند

وی بـا اشـاره بـه بحـث انتخابات، اظهـار داشـت: تبلیغـات انتخابات 
آغـاز شـد در ایـن زمینـه دو نکتـه بسـیار مهـم اسـت؛ یکـی حضور 
حداکثـری اسـت چراکـه وظیفـه شـرعی و انسـانی مـا اسـت لـذا 
مجلـس قـوی می توانـد بـه جامعه خدمت کنـد و مشـکات مردم را 
مرتفـع کنـد همچنیـن مشـارکت در انتخابـات یـک وظیفـه انقابی 
اسـت و حضـور مـردم به معنـای تقویـت و حمایت از انقاب اسـت.

افـرادی کـه شـورای  حجـت ااسـام علیـدادی سـلیمانی گفـت: 
نگهبـان آنهـا را معرفی کرده اسـت، صاحیت های ازم را داشـته اند 
امـا حـد ایـن صاحیـت یکـی نیسـت و بایـد فـرد اصلـح را انتخاب 

. د کر
وی بیـان کـرد: بـا توجـه بـه اینکـه در چهلمیـن سـالروز شـهادت 
سـردار سـلیمانی هسـتیم و ایـن سـردار داور افتخـار کرمانی هـا 
اسـت و شـما مـردم اسـتان کرمـان ایـن شـهید را از نزدیـک خوب 
می شناسـید. بـه نظر می رسـد یکـی از بهترین کسـانی کـه می توان 

کـرد معرفـی کرد، کـه از جنس آن انتخـاب کرد، جنس این شـهید 
عزیـز اسـت لـذا بایـد ببینیـم ایـن شـهید چـه ویژگی هـا داشـت، 

همان هـا را انتخـاب کنیـم.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه یکـی از ویژگی هـای شـهید سـلیمانی عدم 
حضـور در میـز کار و حضـور میـدان بـود، افـزود: کار بـی منت و بی 
ادعـا بـودن یکی دیگر از ویژگی های این سـردار شـهید بـود لذا فرد 
منتخـب بایـد در میـدان و بی ادعا باشـد، نکته دیگر ویژگی شـهید، 
پـرکاری در راسـتای اطاعـت از رهبـری اسـت لـذا همه انـرژی خود 
را صـرف خدمـت بـه مـردم کـرده اسـت و بـه صـرف نـگاه جناحی 
بـه افـراد رأی ندهیـد به معیارهـای اصلـی در انتخاب توجـه کنیم.

نماینـده ولـی فقیـه در اسـتان کرمـان اخـاص را یکـی دیگـر از 
فـرد  کـرد:  تصریـح  و  کـرد  عنـوان  ویژگی هـای شـهید سـلیمانی 
منتخـب بایـد مخلـص باشـد و بـرای خـدا کار کنـد از طـرف دیگـر 
باشـند، ویژگـی دیگـر سـردار  اسـامی  بـه اخـاق  افـراد متعهـد 
سـلیمانی همیشـه خـود را بدهـکار انقـاب می دانسـت لـذا نبایـد 

فـردی را انتخـاب کـرد کـه طلبـکار انقـاب باشـد.
وی شـجاعت و دیانـت را ویژگـی دیگـر شـهید سـلیمانی دانسـت و 
اضافـه کـرد: فـرد منتخـب نبایـد دیانـت خـود را فـدای محبوبیـت 
خـود کنـد، انقابـی بودن ویژگی دیگر سـردار شـهید سـلیمانی بود 
لـذا بایـد انقابی هایـی را انتخـاب کـرد کـه در خط رهبـری حرکت 

کنـد و در روزهـای سـخت در کنـار انقـاب و رهبری باشـند.

زندگـی مـا با آب زیباسـت قـدر آب را بدانیم .
روابط عمومی شرکت آب وفاضاب روستایی استان کرمان

اخبار شرکت آب و 
فاضاب استان کرمان 

رییـس سـازمان صنعـت، معـدن و تجـارت شـمال 
اسـتان کرمـان در واکنـش بـه عـدم خریـد میـوه 
مـورد نیـاز شـب عید شـمال اسـتان کرمـان اظهار 
کـرد: تـا فـردا به مباشـرین خریـد میوه شـب عید 
شـمال اسـتان کرمـان فرصـت می دهیم تـا تکلیف 
را روشـن کننـد و اگـر نمی تواننـد میوه شـب عید 
شـمال اسـتان را تامیـن کنند به مباشـرین جنوب 
اسـتان کرمـان خریـد میـوه شـب عیـد را واگـذار 
خواهیـم کـرد و بعـدا اتحادیه میوه و تره بار شـمال 

اسـتان را تعییـن تکلیـف خواهیـم کرد. 
جلسـه  یکمیـن  و  سـی  در  حسـینی نژاد  مهـدی 
سـتاد تنظیم بـازار اسـتان کرمان گفت: نمایشـگاه 

هـای فـروش بهـاره شـهر کرمـان از ۱6 اسـفندماه 
داشـت  خواهـد  ادامـه  اسـفندماه   2۳ تـا  و  آغـاز 
ضمـن آنکـه زمـان برپایـی ایـن نمایشـگاه هـا در 
سـایر شهرسـتان های اسـتان برعهده سـتاد تنظیم 

بـازار شهرسـتان قـرار گرفتـه اسـت.
وی بـا بیـان ایـن مطلب که بـرای خریـد میوه های 
شـب عیـد مباشـر انتخاب شـده اسـت، ادامـه داد: 
مباشـری بـرای خریـد سـیب درختی انتخاب شـد 
تـا سـیب مـورد نیـاز شـمال اسـتان را از شـمال 
کشـور خریـداری کنـد کـه در ایـن راسـتا مقـرر 
شـده حداکثر تـا 2 اسـفندماه، سـیب های درختی 

خریـداری شـده بـه اسـتان منتقل شـوند. 

رییـس سـازمان صنعـت، معـدن و تجـارت شـمال 
اسـتان کرمـان افـزود: طبق سیاسـت کان کشـور 
فقـط مـی توانیـم یـک مباشـر بـرای خریـد میـوه 
شـب عیـد انتخاب کنیـم تـا در پرداخـت یارانه به 
مشـکل برخـورد نکنیـم لـذا پیشـنهاد می کنـم که 
مابه التفـاوت قیمـت میـوه از منابـع داخلی اسـتان 
تامیـن شـود کـه یکـی از ایـن منابـع مـی توانـد 
از محـل یـک درصـد فـروش محصـوات معدنـی 
اسـتان تامیـن شـود تـا بتوانیم چنـد مباشـر برای 

خریـد میـوه شـب انتخـاب کنیم.
وی در واکنـش بـه عـدم خریـد میـوه مـورد نیـاز 
شـب عیـد شـمال اسـتان کرمـان اظهـار کـرد: تـا 

فـردا بـه مباشـرین خریـد میـوه شـب عید شـمال 
را  تکلیـف  تـا  می دهیـم  فرصـت  کرمـان  اسـتان 
روشـن کننـد و اگـر نمی تواننـد میـوه شـب عیـد 
شـمال اسـتان را تامیـن کنند به مباشـرین جنوب 
اسـتان کرمـان خریـد میـوه شـب عیـد را واگـذار 
خواهیـم کـرد و بعـدا اتحادیه میوه و تره بار شـمال 

اسـتان را تعییـن تکلیـف خواهیـم کـرد.

در ستاد تنظیم بازار استان مطرح شد 
میوه شب عید شمال استان کرمان هنوز تامین نشده است 

به گـزارش روابـط عمومی شـرکت توزیع نیروی بـرق جنوب 
اسـتان کرمـان، مهرداد محسـنی مدیـر دفتر روابـط عمومی 
ایـن شـرکت در خصوص پـروژه هـای افتتـاح شـده در ایام 
مبـارک دهـه فجر، بیـان نمـود: پروژه هـای توسـعه، اصاح 
و روشـنایی برق شهرسـتان بردسـیر با حضور وفایـی معاون 
سیاسـی فرمانـداری، عالـم زاده مدیـر برق و جمعـی دیگر از 
مسـئولین این شهرسـتان با اعتبـاری به میـزان 48 میلیارد 

ریـال افتتـاح و کلنگ زنـی گردید.
وی افـزود: ایـن پـروژه ها شـامل اصـاح شـبکه روسـتاهای ماهونک، 
مومـن آبـاد، پامـزار، عبـاس آبـاد، امیـر آبـاد فتحـی و غبیرا بـه طول 
25 کیلومتـر و توسـعه متقاضیـان فاقـد شـبکه نیـز بـا احـداث 5/5 
کیلومتـر، همچنیـن بـرق رسـانی به ۱0 روسـتای فاقد بـرق با احداث 
و 5/5 کیلومتـر شـبکه فشـار  ۱2 کیلومتـر شـبکه فشـار متوسـط 

ضعیـف و نصـب ۹ دسـتگاه ترانسـفورماتور کلنـگ زنـی شـد.
محسـنی در ادامـه سـخنان خـود بـه پـروژه هـای افتتـاح شـده در 
از  بـرداری  بهـره  نمـود و گفـت:  اشـاره  شهرسـتان رودبـار جنـوب 

پـروژه هـای توسـعه، اصـاح، بهینه سـازی و مقاوم سـازی بـا حضور 
فرمانـدار، مدیـر بـرق و دیگـر مسـئولین شهرسـتان رودبـار جنوب با 

اعتبـاری بالـغ بـر 5۸۸60 میلیـون ریـال انجـام شـد.
وی همچنیـن خاطرنشـان کـرد: افتتـاح پروژه هـای روشـنایی معابر، 
رفـع افـت ولتـاژ ، تعویض شـبکه های فرسـوده، تبدیل سـیم به کابل 
و توسـعه و اصـاح شـبکه بـا حضـور فرمانـدار ، مدیـر بـرق و جمعی 
از مسـئوان شهرسـتان کهنـوج  بـا اعتبـاری بالـغ بر شـصت میلیارد 
ریـال بـه بهـره بـرداری رسـید.این مقـام مسـئول حجـم عملیـات 
پـروژه هـای شهرسـتان کهنوج را برشـمرد و گفت:نصب ۱۳ دسـتگاه 
ترانسـفورماتور عمومـی، احـداث ۳/5 کیلومتـر شـبکه فشارمتوسـط 
هوایـی، تعویـض و تبدیـل 25 کیلومتر شـبکه فشـار ضعیف فرسـوده 
بـه کابـل خودنگهدار، توسـعه2/2 کیومتر شـبکه فشـار ضعیف جهت 
متقاضیـان جدید، احداث ۳/5کیلومتر شـبکه روشـنایی بلـوار  افتتاح 

گردید.
وی تصریـح نمـود: پـروژه هـای توسـعه و اصـاح شـبکه، روشـنایی 
معابـر، رفـع افـت ولتـاژ و تعویض شـبکه های فرسـوده سـیم به کابل 

در شهرسـتان قلعـه گنـج بخـش چـاه داد خـدا بـا اعتبـاری بالـغ بـر 
۱۱50 بـه بهـره برداری رسـید.وی در ادامه بیان کـرد: حجم عملیاتی 
انجام شـده در این پروژه ها شـامل نصب سـه دسـتگاه ترانسفورماتور، 
تعویـض و تبدیـل 5۸00 متـر شـبکه فشـار ضعیف جهـت متقاضیان 

جدیـد و مقـاوم سـازی ۱20 پایـه تیر فشـار متوسـط می باشـد.
محسـنی خاطرنشـان کرد: افتتاح پروژه های توسـعه و اصاح شـبکه، 
روشـنایی معابـر، رفع افت ولتاژ و تعویض شـبکه های فرسـوده سـیم 
بـه کابـل بـا اعتبـاری بـه میـزان 6۱ میلیـارد ریـال در شهرسـتان 
نرماشـیر بـا حضـور فرمانـدار، مدیـر برق و جمعـی دیگر از مسـئولین 
شهرسـتان نرماشـیر به بهره برداری رسـید.وی افزود: حجـم عملیاتی 
انجـام شـده پـروژه هـای شهرسـتان نرماشـیر کـه شـامل توسـعه و 
اصاح شـبکه شـهری و روسـتایی بیش از سـه میلیارد تومان، توسـعه 
روشـنایی معابـر بلـوار بـه میـزان یک میلیـارد تومـان، تبدیل شـبکه 
فرسـوده بـه کابـل خودنگـه دار فـاز یـک و دو بالـغ بـر دو میلیـارد 
تومـان، اعتبـارات عمرانـی، سـاختمان اداره و مقـاوم سـازی پایـه هـا 

حـدود ۷/۱ میلیـارد تومـان هزینه شـده اسـت.

پروژه های افتتاح شده در شرکت توزیع نیروی برق جنوب 
استان کرمان به مناسب ایام مبارک دهه فجر

مراسم پرفیض

هر جمعه 6:30 صبح 
حسینیه ثارا...

هیات رزمندگان اسام  استان کرمان

دعای ندبه

نادرخواجـه پـور رئیـس کارگروه ورزش شـرکت توزیع نیروي برق شـمال اسـتان کرمان  از کسـب 
مقـام اول مسـابقات دارت کارکنـان صنعـت آب وبرق اسـتان توسـط همکاران شـاغل این شـرکت 

داد.  خبر 
بـه گـزارش روابـط عمومي شـرکت توزیع نیروي برق شـمال اسـتان کرمـان، خواجه پـور در رابطه 
بـا ایـن خبـر گفت: مسـابقات دارت کارکنـان صنعت آب و برق اسـتان در آسـتانه چهـل و یکمین 
سـالگرد پیـروزي انقـاب اسـامي بـا گرامیداشـت یـاد و خاطره شـهداي جبهه مقاومـت  با حضور 
۴2 ورزشـکار آقـا و خانـم  از ۴ شـرکت شـامل: مدیریت تولید نیـروگاه زرند، شـرکت توزیع نیروي 
بـرق شـمال و شـرکت توزیـع نیـروي بـرق جنـوب اسـتان کرمـان در ابتداي بهمـن ماه در سـالن 
ورزشـي نیـروگاه بـرق زرنـد  و با سـطح باایـي برگزار گردیـد. وي در ادامـه گفت: در ایـن دوره از 
مسـابقات ، در گـروه آقایـان ، ۴ نفر از همکاران این شـرکت محسـن قاسـمي و سـید جـواد افضلي 
حسـیني بترتیـب موفـق بـه کسـب مقـام اول و دوم و نادرخواجه پـور و  محمد محسـني نیز موفق 
بـه کسـب مقـام سـوم مشـترک شـدند.  وي یـادآور شـد: در گـروه خانـم ها نیـز فاطمـه غامي از 
همـکاران شـرکت توزیـع نیـروي بـرق شـمال اسـتان کرمـان موفـق بـه کسـب مقـام اول و  آزاده 

رضایـي از بانـوان شـاغل در این شـرکت موفق به کسـب مقام سـوم مشـترک شـد.

کسب مقامهاي مختلف مسابقات دارت 
صنعت آب وبرق استان کرمان توسط همکاران توزیع برق شمال کرمان 

اصل انتخابات و شرکت در انتخابات به عنوان یک اصل، 
یک مسئله است، مسئله ی انتخاب اصلح یا صالح هم یک 

مسئله است که این هم باید مورد توجه قرار بگیرد.
بیانات مقام معظم رهبری )مدظله العالی( 
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فرازی از وصیت نامه سردار شهید 
قاسم سلیمانی 

ــه  فــرازی از وصیت نامــه ســردار قاســم ســلیمانی خطــاب ب
ــاح  ــه[ اص ــی ]ک ــه آنهای ــور چ ــی کش ــای سیاس جریان ه
طلــب خــود را می نامنــد و چــه آنهایــی کــه اصولگــرا. آنچــه 
ــع،  ــا  در دو مقط ــاً م ــه عموم ــودم اینک ــج ب ــته در رن پیوس
خــدا و قــرآن و ارزش هــا را فرامــوش می کنیــم، بلکــه فــدا 

می کنیــم. 
عزیــزان، هــر رقابتــی بــا هــم می کنیــد و هــر جدلــی بــا هــم 
داریــد، امــا اگــر عمــل شــما و کام شــما یــا مناظره هایتــان 
به نحــوی تضعیف کننــده دیــن و انقــاب بــود، بدانیــد شــما 
ــن راه هســتید؛  ــی مکــرم اســام و شــهدای ای مغضــوب نب
مرزهــا را تفکیــک کنیــد. اگــر می خواهیــد بــا هــم باشــید، 
شــرط بــا هــم بــودن، توافــق و بیــان صریــح حــول اصــول 

اســت.

غامحسین رضایی - نقاش

رئیس ستاد انتخاباتی دکتر پورابراهیمی:
از عوامل انتشار اکاذیب علیه دکتر پورابراهیمی به دستگاه قضایی شکایت کرده ایم

محمدجــواد موحــدی کرمانــی رئیــس ســتاد انتخاباتــی 
ــای  ــی ه ــد اخاق ــه ب محمدرضــا پورابراهیمــی در واکنــش ب
گســترده چنــد تــن از هــواداران و ســردمداران یکــی از 
نماینــدگان فعلــی مجلــس ضمــن تکذیــب قاطــع ایــن اخبــار 
دروغ از شــکایت واحــد حقوقــی ســتاد انتخابــات دکتــر 
پورابراهیمــی از تخریــب کننــدگان و شــایعه ســازان مغــرض 
ــه دســتگاه های  ــراد ب ــن اف ــی ای ــی و معرف ــه دســتگاه قضای ب

ــر داد.  ــی خب ــی و انتظام امنیت
وی ابــراز امیــدواری کــرد کــه بــه طــور جــدی پیگیــر برخورد 

ــود و از حــق النــاس و منافــع  ــا متخلفیــن خواهیــم ب قاطــع ب
مــردم کوتــاه نخواهیــم کــرد.

 محمدجــواد موحــدی کرمانــی گفــت بــه زودی اخبــار جدیــد 
از ایــن پرونــده پیچیــده و شــایعه ســازی و نشــر اکاذیــب علیــه 

نماینــده محبــوب بــه اطــاع همــگان خواهیــم رســاند. 
ــا ایــن بــی تقوایــی هــا خدشــه ای بــه محبوبیــت  وی گفــت: ب
دکتــر پورابراهیمــی وارد نخواهــد شــد. وی خاطــر نشــان کــرد: 
آنهایــی کــه فکــر می کننــد بــا ایــن شــایعه ســازی هــا شانســی 

بــرای حضــور در مجلــس آینــده دارنــد در اشــتباه هســتند .

طا در ُمرداب ـ بخش چهارم
از روزگار کهــن تــا بــه امــروز کشــور ایــران چهــار ســوی جهــان 
ــاور  ــمال و خ ــوب و ش ــای جن ــرزمین ه ــان س ــوده. و مردم ب
ــه  ــد . همیش ــته ان ــد داش ــد و ش ــار راه آم ــن چه ــر از ای باخت
بــرای باَزرگانــی و خریــد و فــروش و گاهــی هــم بــرای جنــگ 
و ســتیز و تــاراج و تاراجگــری . کــه لشگرکشــی هــای اســکندر 
ــه  ــمال ب ــول از ش ــر مغ ــاور و چنگی ــه خ ــر ب ــی از باخت مقدون
ــه  ــراهای ویران ــده و کاروانس ــا مان ــای بج ــان ه ــوب و نش جن
راه ابریشــم و ســفرنامه هایــی ماننــد مارکوپولــو درســتی 
 ایــن ســخن را مــی رســاند و خودگــواه ایــن بــاور اســت.

و اَمــا ایــن آمــد و شــدها وگــذار و گذرهــا بــه هنــگام 
بســیار  مــا  گذشــتگان  و  میهــن  بــرای  هــا  لشکرکشــی 
ــده  ــزا و نابودکنن ــاک ، جانگ ــر، دردن ــار ، ویرانگ ــیار زیانب بس
ــان  ــه آن ــان داده ک ــه ایرانی ــی را ب ــن ویژگ ــر ای ــوده، در براب ب
آورده. در  زمیــن  روی  مردمــان  تریــن  آزمــوده  چهــره   را 

ــه  ــود را ب ــای خ ــده و ج ــپری ش ــری س ــه آهنگ ــروز پیش ام
ــدان دور،  ــه چن ــته ای ن ــزرگ داده. در گذش ــای ب ــه ه کارخان
 آهنگــران پــاره ای آهــن را بــه میــان کــوره ای از آتــش 
ــوده آهــن ســرخ  ــا ت ــد ت مــی انداختنــد و برآتــش مــی دمیدن
ــد روی  ــر در آوردن ــا انب ــرا ب ــد و ســپس آن ــی ش ــه م و گداخت
ســندان مــی نهادنــد و بــا پُتــک و چکــش بــرآن مــی کوبیدنــد 
تــا در خــود فشــرده شــود . ســپس تــر آهــن گداختــه را در آب 
ســرد مــی انداختنــد و در مــی آوردنــد و دوبــاره بــه درون کــوره 
آتــش مــی افکندنــد. و ایــن کار را چنــد بــار انجــام مــی دادند تا 
 ابــزاری کــه ســاخته مــی شــود و پــواد ســخت آبدیــده باشــد . 
ــود آن  ــران و چب ــروزی ای ــه ام ــه جامع ــی ب ــر نگاه ــون اگ اکن
ــان  ــه خــود هم ــم ک ــی بینی ــی م ــم بخوب ــش بیندازی و مردمان
ــوره  ــه درون ک ــا ب ــه باره ــت ک ــده ای اس ــخت آبدی ــواد س پ
ــده و  ــده و آبدی ــرآن کوبی ــش ب ــک و چک ــه و پت ــا رفت جنگه
فشــرده تــرش ســاخته انــد. ایــن همــان زبانــزد و زبــان 
فارســی اســت کــه مــی گوینــد »عــدو شــود ســبب خیــر اگــر 
ــن  ــم همی ــی بری ــی م ــه پ ــت ک ــد« و در اینجاس ــدا خواه خ
ــدی  ــا، ناامی ــی ه ــی و کامروائ ــا، ناکام ــروزی ه ــت و پی شکس
 و امیــدواری هــا و اندیشــیدن و بررســی و ریشــه یابــی و 
ــگاه  ــه جای ــان را ب ــا ایرانی ــی و شــوند آنه ــه چرای ــردن ب ــی ب پ
نخســت آزمودگــی و فرزانگــی در سیاســت و کشــورداری 
رســانیده. بــرای بــاور بــه ایــن ســخن خــوب اســت بیــاد بیاوریم 
ــی  ــتعمارگران انگلیس ــته اس ــال گذش ــد س ــد ص ــه در چن ک
بیشــترین و بزرگتریــن ســرزمین هــای قــاره آســیا را مســتعمره 
خــود ســاختند و بــه آنهــا نایــب الســلطنه فرســتادند و پرچــم 
ــا در ایــران تیرشــان  انگلســتان را در همــه جــا برافراشــتند. اّم
ــور را  ــن کش ــازی ای ــتعمره س ــورد و آرزوی مس ــنگ خ ــه س ب
ــراز و  ــر ف ــخ پ ــذر تاری ــان در گ ــرا ایرانی ــد. زی ــور بردن ــه گ ب
 نشــیب چنــد هــزار ســاله خویــش آموختــه و بــه ایــن آگاهــی 
ــان  ــوز و نیکخواهش ــه ای دلس ــچ بیگان ــه هی ــد ک ــیده ان رس
هایشــان  داشــته  بــه  چشــم  آزمندانــه  همــه  و   نیســت 
ــادر« و  ــراز م ــان ت ــه مهرب ــای  »دای ــه زبانزده ــد ک ــه ان دوخت
»کاســه داغ تــر از آش« و »آزمــوده را آزمــودن خطاســت« 

ــت . ــان اس ــاور ایرانی ــن ب ــای ای گوی
نویسنده : کیخسروشهریاری

)زن( روز 
و 

میاد )بتول( است و 
)خمینی)ره((

روز )زن( و میاد عزیز دو جهان است 
زهرا)س( به جهان آمد و الگوی زنان است

ای زن سپر عفت تو )حفظ حجاب( است 
در )کشف حجاب( است که آینده خراب است

کاا نشوی بر هدف صنعت و بازار   
تـو مؤمنه ای عفـت و آیینه نگهدار    

محفوظ بدار ای گل خلقت تو )بدن( را 
خود را تو ببین و هدف از )خلقت زن( را

تو )آسیه( هستی و تویی )مریم بی تا( 
کز دامن پاک تو شکوفا شده عیسی)ع(

البته که از مرد فزونتر به مقامی   
هـم مـادر پیغمبر و هم مـام امامی    

تو فاطمه)س( هستی و تویی )کوثر رحمت(
در جان تو آورده خدا جوهر رحمت

ای زن تو بکن پیروی از زهرا)س(ی اطهر
کز پیروی اش می شوی محبوب پیمبر

هم روز )زن( و هم شده )میاد خمینی)ره(( 
رحمت به خمینی)ره( و بر اجداد خمینی)ره(

در عصر ستمشاهی درخشید و عیان شد 
که باعث تغییر نه ایران که جهان شد  

مردی که چهارده سده اسام نبی را 
در چشم دل آورده و جریان علی)ع( را

با تیغ )سخن( بر سر )فرعون( زده فریاد  
 فتوای )تمُرد ز ستم( را به جهان داد

آویزه ی گوش همگان گشته پیامش 
الگوی جوانان جهان گشته قیامش

شد )بت شکن( و تیشه ی تیزش شده فریاد
که شاه و شهنشاهی از این تیشه برافتاد

)نقاش( ز دلش بر همگان تهنیت آمد
دستش به دعا در طلب عافیت آمد
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ز دست دیده و دل ...
ز )بابا طاهر( آمد این سخن یاد   

)ز دسـت دیده و دل هـر دو فریاد(    
مؤدب با ادب لب می کند باز   

سـرآغاز دارد  خـدا  نـام  از  کـه     
مؤدب باش در )کردار( و )گفتار(   

کـه جـاِن پاک باشـد )پـاک پندار(    
دو عالم محضر پروردگار است   

اسـت آشـکار  نهانـت  و  پیـدا  کـه     
ببین در محضر حق کار خود را   

را خـود  افـکار  و  دل  ده  طهـارت     
حفاظت کن ز چشم تیزبینت   

بُـَود چشـم تـو مـرز فکـر و دینـت    
چه وارد می کنی به )کشور جان(؟ 

بنه بر واردات آن نگهبان
حذر کن از )نگاه هیز( و ناپاک   

خطرنـاک دیدنیهـای  خصوصـا     
چو مسموم است این اکسیژن ما   

مـا )بیـژن(  علیـه  شـد  )منیـژه(     
فضاهای مجازی )تله( و )دام(   

زتبلیـغ مجـازی مـی شـوی خـام    
که باید )دانش روز( آوری پیش  

وگرنه می شوی )مات( از پی )کیش(
که )اینترنت( کنون چون )اژدها( شد  

رهـا شـد مـردم  بلعیـدن  بـر  کـه     
دو )رو( دارد دو روی زشت و زیبا   

فریبـا طـرح  بـا  بیراهـه  بَـَرد     
چو نیستی آشنا با حیله هایش  

یا )دانش( جو یا اینکه کن رهایش
که )اینترنت( بَُود باغی ُملََون   

در آن جـان پرورش مـی یابد و تن    
اگر جان فربه گردد از ریاحین   

بگیـرد هـرزه هـا و خـار آن دیـن    
خدا ناهی ز هر )تکنولوژی( نیست   

اصـوا خالـق تکنولـوژی کیسـت؟    
خدا خود خالق )ارض و سماوات(   

امتحانـات درس  هسـت  حـوادث     
)فرشته( آمد و )دیو( و )بد( و )خوب(   

کدام یک در دل و چشم تو محبوب؟    
ببین با که تو یار و همنشینی   

ببینـی را سرنوشـت خـود  همـان     
مرو با )نارفیق( از روی احساس   

توبشـناس را  صمیمـی  رفیقـان     
مکن کاری که دردسر بزاید   

برآیـد عـزت  از  کـه  کاری  بکـن     
به تاریکی مرو که می شوی گم   

مـی افتـی از دل و از چشـم مـردم    
مرو راهی که پایانش بَُود چاه   

مسـیر دیـن بُـَود ایمـن تریـن راه    
مکن کاری کزان گردی فراموش   

آغـوش بـاش گیرنـدت در  مطهـر     
کلید دوزخ و جنت زبان است  

مزن حرفی که شیطان پشت آن است
چنان باش که خدایت از تو راضی 

برآیی سربلند از پیش قاضی
بیا خود را هدایت کن تو )نقاش(    

)خداجـو( در مسـیر عارفـان بـاش    
برانید از دل و دیده بدی را   

را آدمـی  کشـاند  مـی  ذلـت  بـه    
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من از روی دخترم 
خجالت کشیدم ...

ــد! ــت بدشــون اوم ــم از حقیق ــا و خان ــن آق ــدر جــان! چــرا ای  پ
ــه  یکــی از دوســتانم چنیــن تعریــف مــی کــرد: دیــروز وقتــی ب

ــد و گفــت: ــو دوی ــه رســیدم دختــر ده ســاله ام جل خان
ـ پدر جان ! فهمیدی چه شد ؟ ...

ـ نه ؟!
ــک  ــم ی ــی زدی ــدم م ــان ق ــزرگ در خیاب ــان ب ــا مام ــروز ب ـ ام
وقــت متوجــه شــدم یــک اتومبیلــی بــر خــاف جهــت حرکــت 

مــی کنــد!
ـ یعنی چی دخترم 

ـ خــوب خیابــون مــا یــک طرفــه اســت او خــاف حرکــت مــی 
کــرد .

ـ خوب بعدش !
ـ هیچــی آقاهــه کــه پشــت فرمــون بــود جلــو مــا نگــه داشــت و 
آدرس پرســید مــا هــم آدرس بــه اون دادیــم و گفتیــم ولــی شــما 
 داریــد مرتکــب خــاف میشــین ایــن خیابــون یکطرفــه ســت !...

اون مــرد یــه خانمــی هــم بغــِل دســتش بــود رفتنــد امــا دوبــاره 
دنــده عقــب گرفتــن و گفتنــد بــه شــما چــه مربوطــه! مگــه شــما 
ــید  ــه رس ــای قضی ــه اینج ــی ب ــرم وقت ــین !... دخت ــور پلیس مام
 مکثــی کــرد و در حالیکــه بغــض راه گلویــش را بســته بــود گفت:

بابــا مگــه مــن حــرف بــدی زدم!... مگــه نبایــد بــه آدم هــای کــه 
مرتکــب خــاف میشــن تذکــر داد شــاید یــه ماشــین از جلــو می 
آمــد و آنهــا را میکشــت . خانــم معلــم بــه مــا گفتــه کــه اگــر کار 
خافــی دیدیــن تذکــر بدیــن چــرا ایــن خانــم و آقــا بــه مــن و 

مامــان بــزرگ فحــش دادن ؟...
دوســتم میگفــت مــن نتونســتم بــه فرزنــدم بگویــم چــرا آن آقــا  
ــه حســاب  ــی ب ــد خودشــان را هــم آدم محترم ــم کــه اب و خان
ــت  ــنیدن حقیق ــد از ش ــوده ان ــم ب ــین ه ــب ماش آورده و صاح
ــدن  ــای متم ــی در دنی ــم زندگ ــا علیرغ ــد . ام ــده ان ــی ش عصب
امــروز – ناچــار شــدم بــه دختــرم بگویــم : بابــا جــان ، خواهــش 
مــی کنــم دیگــر از ایــن تذکــرات بــه مــردم نــده چــون ممکــن 
اســت از عصبانیــت تــو را بکشــن ! مــا ملــت مثــل اینکــه از دمــاغ 
ــم  ــد میخواهی ــر بدهن ــا را تذک ــر خــاف م ــم اگ ــاده ای ــل افت فی
شــیردان تذکــر دهنــده را دربیاوریــم !... امــا دختــرم ســوالی کــرد 

کــه در جوابــش درمانــدم .
دختــرم پرســید: بابــا جــان! اگــر دختــر همیــن آقــا در خیابــان 
بــه یــک متخلــف تذکــر داده بــود و فحــش خــورده بــود همیــن 
آقــا و خانــم حاضــر بودنــد متخلــف بــه فرزندشــان بابــت گفتــن 
حقیقــت فحــش بدهــد یــا آنجــا بــه ســراغ راننــده و بغــل دســتی 
ــردم وحشــی  ــه شــما م ــوان اینک ــه عن ــد و ب ــی رفتن فحــاش م
هســتید کــه بــه بچــه معصــوم مــا فحــش داده ایــد تنبیــه شــان 
ــه ایــن  ــد ب ــد ؟... راســتی اگــر شــما جــای مــن بودی مــی کردن
ــی  ــه و فحــش شــنیده چــه جواب ــت را گفت ــه حقیق بچــه ای ک

ــد !... میدادی
گردآورنده : غامرضا آقاسی کرمانی )از کرمان (

گروهــی 20 نفــره از اســاتید دانشــگاه علــم و صنعت 
ایــران در ســفر بــه کرمــان از قســمت هاي مختلــف 
ــد و در  ــد کردن ــازان بازدی ــیمان ممت ــه س کارخان

جریــان فرآینــد تولیــد ســیمان قــرار گرفتنــد.
بــه گــزارش روابــط عمومــي شــرکت ســیمان ممتــازان کرمــان، در 
ابتــداي ایــن بازدیــد، مدیرعامــل ســیمان ممتــازان بــه تاریخچــه 
فعالیــت شــرکت اشــاره کــرد و گفــت: ایــن شــرکت در ســال 86 
ــیمان  ــد س ــمی تولی ــت اس ــه ظرفی ــید ک ــرداري رس ــه بهره ب ب
ــا  ــي ب ــد ربان ــت. محم ــن اس ــون ت ــک میلی ــاانه ی ــازان س ممت
ــتاوردهاي  ــر دس ــال هاي اخی ــازان طــي س ــه ممت ــه اینک ــاره ب اش
ــت  ــط زیس ــه محی ــد نمون ــزود: واح ــت، اف ــته اس ــیاري داش بس
ــه اســتاندارد  ــه صــادرات اســتان، واحــد نمون کشــور، واحــد نمون
ــرژي  ــراي کاهــش مصــرف ان کشــور، انجــام برنامه هــاي متعــدد ب
ــه  ــرکت ب ــت ش ــده فعالی ــث ش ــه باع ــر ک ــوارد دیگ ــیاري م و بس
ــر  ــواه مدی ــي نیکخ ــه مرتض ــد. در ادام ــدا کن ــه پی ــي ادام خوب
ــیمان و  ــد س ــد تولی ــي از فراین ــرکت، گزارش ــت ش ــرل کیفی کنت
رونــد فعالیــت شــرکت در زمینــه فــروش و جایــگاه ایــن شــرکت 

ــه داد. ــور ارائ ــیماني کش ــرکت هاي س ــن ش در بی
ــل  ــتاد کام ــران و اس ــت ای ــم و صنع ــگاه عل ــابق دانش ــس س رئی
ــن  ــت: م ــد گف ــن بازدی ــز در ای ــگاه نی ــن دانش ــیمی ای ــته ش رش
ــا  ــتم ام ــد داش ــور بازدی ــیاري در کش ــدي بس ــاي تولی از واحده
پاکیزگــي و زیبایــي محیــط ممتــازان متفــاوت و بســیار عالــي بــود. 
عبــاس طائــب بــا بیــان اینکــه بازدیــد اســاتید دانشــگاه از صنایــع 
مي توانــد تاثیــر بســزایي در عملکــرد اســاتید داشــته باشــد، گفــت: 
جــداي از آشــنایي و درک بهتــر اســاتید از صنایــع و ارائــه آمــوزش 

بهتــر دانشــجویان، اینگونــه بازدیدهــا مي توانــد بــه تعریــف 
ــع و دانشــگاه منجــر شــود. پروژه  هــاي مشــترک بیــن صنای

ــه  ــد ب ــگاه بای ــاتید و دانش ــه اس ــم ک ــا معتقدی ــه داد: م وي ادام
کمــک تولیدکننــدگان بیاینــد و در جهــت رفــع موانــد تولیــد گام 

ــد.  بردارن
ــول  ــت: در ط ــران، گف ــت ای ــم و صنع ــابق دانشــگاه عل ــس س رئی
ســال هــای متمــادی دانشــگاه ها از تولیدکننــدگان و فعــاان 
اقتصــادی حــوزه صنعــت، درخواســت کمــک بــرای احــداث 
ــرح  ــگاه ها را مط ــز آزمایش ــا تجهی ــکده ها و ی ــکده ها، دانش پژوهش
می کردنــد امــا در حــال حاضــر دانشــگاه بــه ایــن نتیجــه رســیده 
ــت در  ــرار اس ــر ق ــد و اگ ــته باش ــدی داش ــرح جدی ــد ط ــه بای ک
ــدام  ــه اق ــد ب ــد بای ــردی باش ــای کارب ــوزه ه ــد و ح ــت تولی خدم

ــد.  ــری دســت بزن دیگ
ــه  ــی ک ــت: از آنجای ــرد و گف ــوان ک ــان عن ــره کار را زم ــب گ طائ
ــود  ــز وج ــده نی ــع در آین ــی صنای ــکات فعل ــت مش ــن اس ممک
داشــته باشــد، اگــر صنعــت زمــان بیشــتری بــرای تولیــد محصــول 

ــش داد. ــل را افزای ــن تعام ــوان ای ــی ت ــه دانشــگاه بدهــد م ب

اساتيد دانشگاه علم و صنعت ایران از سيمان ممتازان کرمان بازدید کردند

اسـتان  پسـت  کل  اداره  و  کرمـان  اسـتان  امـداد  کمیتـه 
به منظـور فراهم نمـودن زمینـه مشـارکت در فرآیند جذب 
حامیـان جدیـد بـرای ایتـام و فرزنـدان محسـنین نیازمند 
تحـت حمایـت کمیتـه امـداد تفاهم نامـه همـکاری امضـاء 

 . ند د کر
یحیـی صادقـی، مدیـرکل کمیتـه امـداد اسـتان کرمـان در مراسـم 
امضـای ایـن تفاهم نامـه بـا تبریـک ایـام دهـه فجـر گفت: بایـد این 
ایـام را کـه یادآور حماسـه، شـجاعت، ظلم سـتیزی و بصیـرت مردم 
کشـورمان اسـت را برای نسـل جوان و کسـانی که این ایام را درک 

نکرده انـد به خوبـی تبییـن کنیـم.
وی بـه آمـار بـاای مددجویـان تحـت حمایـت کمیته امداد اسـتان 
کرمـان اشـاره کـرد و افـزود: حـدود ۱۲۰ هـزار خانـواده مددجـوی 
کمیتـه امـداد اسـتان کرمـان هسـتند کـه این آمـار زیبنده اسـتان 

ثروتمنـد کرمان نیسـت.
صادقـی تصریـح کـرد: بـا توجـه به حجـم فقـر و محرومیت بـاا در 
اسـتان کرمـان به خصـوص در جنـوب و شـرق ایـن اسـتان، تـوان 
کمیتـه امـداد تـوان محـدودی اسـت کـه بایـد همـه دسـتگاه ها در 

جهـت رفـع فقـر و محرومیـت بـا ایـن نهـاد همـکاری کنند.

مدیـرکل کمیتـه امـداد اسـتان تأکیـد کرد: تـاش کمیته امـداد بر 
ایـن اسـت کـه شـرایط خانواده هـای محـروم را تغییـر دهـد تـا این 
خانواده هـا بتواننـد باعـزت نفـس روی پـای خـود بایسـتد و درآمـد 

کنند. کسـب 
توانمندسـازی  را  امـداد  کمیتـه  کاری  محـور  مهم تریـن  وی 
مددجویـان اعـام کـرد و گفـت: بااتریـن میـزان اشـتغال در بیـن 

دسـتگاه های مختلـف اسـتان توسـط کمیته امداد انجام شـده اسـت 
و نقـش کمیتـه امـداد نقـش قابل توجهی در اشـتغال اسـتان اسـت.

صادقـی ادامـه داد: مشـاغلی کـه کمیتـه امـداد ایجـاد می کنـد بـا 
میانگیـن تسـهیات قرض الحسـنه ۴۰ تـا ۵۰ میلیـون تومـان اجـرا 
می شـوند و مشـاغلی کـه توسـط ایـن نهـاد اجـرا می شـود مشـاغل 
مولـد و پایـدار هسـتند و دلیل آن نظارت های مسـتمر بـر طرح های 
و  خانواده هـا  بـرای  درآمـد  ایجـاد  بـه  منجـر  کـه  اسـت  اشـتغال 

جلوگیـری از انحـراف کمتـر ایـن طرح هـا می شـود.
وی بـه اجـرای طـرح اکـرام ایتام و محسـنین توسـط کمیتـه امداد 
اشـاره کـرد و گفـت: بیـش از ۲۰ هـزار فرزنـد یتیم و بی سرپرسـت 
در اسـتان کرمـان تحـت حمایـت ایـن نهـاد قـرار دارنـد که توسـط 
حامیـان خیـر حمایت می شـوند و این حامیـان ماهیانـه کمک هایی 
را به صـورت نقـدی و کاایـی بـه ایتـام تحـت تکفـل خودپرداخـت 
می کنند.مدیـرکل کمیتـه امـداد اسـتان بـا تأکید بر اینکه شـفافیت 
مـاک عمـل کار در کمیتـه امـداد اسـت تصریـح کـرد: ایـن نهـاد 
اجـازه نـدارد یـک ریـال از صدقـات و کمک هایـی کـه مـردم بـه 
روش هـای مختلـف بـه امـداد پرداخت می کننـد را از یـک محل در 

محـل دیگـر هزینـه کند.

کمیته امداد استان کرمان و اداره کل پست استان تفاهم نامه همکاری 
امضاء کردند 
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ــی ــی و صنعت ــرکت معدن  ش
مــدت  در  )کگل(  گهــر  گل 
جــاری  ســال  مــاه   9
ــدی  ــد 31درص ــت رش توانس
بــرای   EPS در شــاخص  را 
ســهامداران بــه ارمغــان آورد.

گزارشــی کــه نشــریه چیــان- 
انجمــن  رســمی  تریبــون 
تولیدکننــدگان فــواد ایــران-  منتشــر کــرده، بــه تحلیــل وضعیــت 
ــق آن  ــه طب ــت ک ــه اس ــورس پرداخت ــن در ب ــنگ آه ــزرگان س ب
صــورت هــای مالــی »کگل« نشــان از افزایــش 3۱درصــدی شــاخص 
ــد.  ــی ده ــاری م ــاه ج ــان آذر م ــا پای ــال 98 ت ــدای س EPS از ابت
در ایــن گــزارش ســنگ آهن گهــر زمیــن )کگهــر(، صبانــور، چادرملو 

و گل گهــر بیشــترین رشــد در ایــن شــاخص را بــه دســت آورده انــد.  
ــی همچــون  ــود در شــاخص های ــه پیشــتر توانســته ب  گل گهــر البت
ــل توجهــی را  ــی رشــد قاب ســود هــر ســهم، درآمــد و ســود عملیات
بــرای ســهامداران رقــم زنــد. در ایــن میــان درآمدهــای عملیاتــی بــا 
جهــش ۴8درصــدی و ســود عملیاتــی بــا رشــد ۲3درصــدی، همــراه 

شــد. 
در همیــن حــال بــه تازگــی، افزایــش ۱۰8درصــدی ســرمایه شــرکت 
معدنــی و صنعتــی گل گهــر بــه تاییــد حســابرس رســیده بــه طــوری 
ــارد  ــه ۱۰ هــزار و 8۰۰ میلی ــی ب ــان فعل ــارد توم کــه از ۴8۰۰ میلی
تومــان )در ابتــدای ســال جدیــد( خواهــد رســید. افزایــش ســرمایه 
ــن شــرکت تولیدکننــده  ســنگ آهــن کشــور، از محــل  ــزرگ تری ب
ــابرس  ــد حس ــه تایی ــدی ب ــات نق ــده و مطالب ــال ش ــات ح مطالب

رســیده اســت.

دکتــر اردشــیر ســعدمحمدی بــا بیــان اینکــه 
ــم  ــس رق ــت م ــوددهی صنع ــترین س ــال بیش امس
ــدود  ــاه ح ــان دی م ــا پای ــت: ت ــورد، گف ــد خ خواه
ــته ایم  ــروش داش ــان ف ــارد توم ــزار و 300 میلی 18 ه
ــه  کــه ایــن اتفــاق رکــورد بســیار خوبــی اســت و ب
لحــاظ تنــاژی نیــز از رکــورد فــروش 50 ســال عمــر 

ــم. ــور می کنی ــس عب ــت م صنع
ــس  ــع م ــی مجتم ــط عموم ــل از رواب ــه نق ــیکو ب ــزارش نیس ــه گ ب
سرچشــمه، دکتــر اردشــیر ســعدمحمدی در جلســه تولیــد مجتمــع 
ــار  ــر، اظه ــارک فج ــه مب ــام ا... ده ــک ای ــا تبری ــمه ب ــس سرچش م
ــات  ــه از زحم ــه و صادقان ــم خالصان ــود می دان ــه خ ــت: وظیف داش
ــکر  ــد تش ــت تولی ــمه باب ــس سرچش ــع م ــران مجتم ــک مدی تک ت

ــم. کن
ــا بیــان اینکــه شــرکت مــس شــرایط مناســبی اســت، ادامــه  وی ب
ــه کــدال فــروش  داد: آخریــن بودجــه تعدیل شــده شــرکت مــس ب
۱9 هــزار و 7۰۰ میلیــارد تومــان اســت کــه بــه یــاری خــدا و تــاش 

مدیــران و کارکنــان صنعــت مــس از آن عبــور خواهیــم کــرد.
ــرد: در  ــوان ک ــران عن ــس ای ــع م ــی صنای ــرکت مل ــل ش مدیرعام
ــرکت  ــرای ش ــی ب ــت خاص ــو اولوی ــا، دره زار و درآل ــث پروژه ه بح
ــا یــک جدیــت خــاص ایــن پروژه هــا دنبــال  ــد و بایــد ب مــس دارن

ــند. ــرانجام برس ــه س ــریع تر ب ــوند و س ش
ســعدمحمدی بــا بیــان اینکــه خوشــبختانه در امــر صــادرات وضــع 
ــت  ــی ثب ــیار خوب ــای بس ــال رکورده ــم و امس ــی داری ــیار خوب بس

ــافی  ــه اکتش ــر برنام ــال حاض ــد: در ح ــادآور ش ــد، ی ــد ش خواه
شــرکت در مناطــق مختلــف در حــال انجــام اســت و امیدواریــم بــه 

ــم. ــدا کنی ــی دســت پی ــر خوب ذخای
وی افــزود: بــر پایــه اکتشــافات انجام شــده ذخایــر سرچشــمه 
ــه  ــم ب ــرور ه ــریدون و ک ــه س ــت و در منطق ــه اس ــش یافت افزای

شــرایط خوبــی رســیده ایم. همچنیــن در منطقــه ســونگون و ســایر 
ــی  ــرایط خوب ــز ش ــتیم نی ــال کار هس ــه در ح ــری ک ــق دیگ مناط

ــم. داری
ــر  ــه ازای ه ــرد: ب ــح ک ــه تصری ــس در ادام ــرکت م ــل ش مدیرعام
ــا عیــار چهــار دهــم درصــد  یــک میلیــون تــن ســنگ مــس کــه ب
اکتشــاف می کنیــم ارزش برجایــی حــدود 6 میلیــارد تومــان بــرای 
مــس بــه ارمغــان می آوریــم؛ بنابرایــن وقتــی ذخایــر بزرگــی 
اکتشــاف می شــوند ارزش و دارایــی زیــادی بــه شــرکت مــس 
افــزوده می شــود کــه در حفــظ توســعه پایــدار نقــش زیــادی دارد.

ــش از 63  ــاری بی ــزان حف ــرد: در می ــان ک ــعدمحمدی خاطرنش س
ــه ســال گذشــته  ــه نســبت ب ــم ک ــاری انجــام دادی ــر حف ــزار مت ه
بیــش از 8۰ درصــد رشــد کــرده کــه امیدواریــم تــا پایــان ســال بــه 
7۰ هــزار متــر برســد و بــرای ســال آینــده هدف گــذاری ۱۰۰ هــزار 

متــر حفــاری بــرای اکتشــاف را داریــم.
وی بــا بیــان اینکــه شــفافیت مالــی را به صــورت سیســتمی 
ــی  ــندهای مال ــر س ــال حاض ــد: در ح ــادآور ش ــم، ی ــام می دهی انج
ــار  ــانی را کن ــت انس ــود و دخال ــکن می ش ــتمی اس ــورت سیس به ص
گذاشــته ایم و مجموعــه بــه ســمت سیســتمی شــدن پیــش 
مــی رود. ســعدمحمدی در پایــان بــا تأکیــد بــر اینکــه شــرکت مــس 
مســیر هدفمنــد و مشــخصی را بــرای صعــود طــی می کنــد، اضافــه 
کــرد: جایــگاه مــس بااتــر از جایــگاه کنونــی اســت کــه در آن قــرار 
دارد و ایــن ارتقــاء هــم بــه منطقــه و هــم بــه اقتصــاد ملــی کشــور 

کمــک خواهــد کــرد.

مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران:
امسال بیشترین سوددهی صنعت مس رقم می خورد

یکـی از مشـاغلی کـه امروزه هر کسـی به خـود اجازه 
می دهـد به آن وارد شـود نمایندگی مجلس شـورای 
اسـامی اسـت، صـرف خـوش نـام بـودن و متعّهـد 
بـودن و داشـتن پـول نبایـد ایـن توّهـم را در فـرد 
ایجـاد کنـد کـه میتوانـد نماینـده و قانونگـذار خوبی 

هـم بـرای حـوزه ی انتخابـی خود باشـد.
»هفتـواد«، حسـن عباسـی؛ جامعـه و اجتمـاع بشـری را می تـوان 

یـک پـازل )جـور چیـن( بـزرگ در نظـر گرفـت.
در یـک پـازل اگـر قطعـه ای در جـای خـود قرار نگیـرد امـکان ندارد 

کـه تصویـر نهایـی درسـتی از آن به دسـت آید.
اجـزاء تشـکیل دهنـده ی جامعـه هـر کـدام بـه تنهایی بـه مثابه یک 
قطعـه از جـور چیـن میباشـند و بایـد در جایـگاه حقیقـی خـود که 
بـرای آن آمـوزش دیده انـد قـرار گیرنـد تا هـم کار خود را بـه خوبی 
انجـام دهنـد و هـم مانـع فّعالیت صحیح دیگـر واحدهـای آن جامعه 

نشـوند.هر فـرد در طـول حیـات خـود برای انجـام کاری چـه به طور 
تجربـی و چـه از نظـر آکادمیـک دوره هـای خاصـی را طـی کـرده تا 
بتوانـد آن کار را بـه نحـو احسـن انجـام دهـد و قـرار دادن افـراد در 
جایـگاه غیرصحیـح بـه هـر علّـت بـرای خـود فـرد و جامعـه مضـّر و 

بلکـه خطرنـاک نیـز می تواند باشـد.
بـه عنـوان مثـال یـک پزشـک هر چقدر کـه وارسـته و عالـی مقام از 
نظـر علمـی باشـد نمی توانـد کار یک خلبـان را انجام دهـد و بعکس.

اگر پزشـکی به جای مهندس عمران وارد کار »سـاخت و سـاز« شـود 
نمی توانـد سـاختمان خوب و قابـل اعتمادی تحویل شـهروندان خود 

دهـد زیـرا برای ایـن کار آموزش ندیده اسـت.
یـک پزشـک هـر چنـد وارسـته و خـوش نـام نمی توانـد فرماندهـی 
یـک واحـد نظامـی را در جنـگ بـه عهـده بگیـرد زیـرا از فنـون و 
تاکتیک هـای جنگـی سـر در نمـی آورد و بـه عکـس یـک فرمانـده ی 
عالـی رتبـه ی نظامـی هـم نمی توانـد به جای یک پزشـک جـراح در 

اتـاق عمـل جراحـی کند.
یـک پزشـک هـر چنـد متخّصـص و متعّهـد هم کـه باشـد نمی تواند 
بـه جـای یـک بازیکـن فوتبـال در یـک تیـم مطـرح باشـگاهی و یـا 
تیـم ملّـی بـازی کند زیـرا تـوان فیزیکی و بدنـی ازمه را نـدارد و به 

عکـس بازیکـن فوتبال هـم نمی تواند کار یـک پزشـک را انجام دهد.
بـا سـواد بـودن ، خـوش نام بـودن ، متعّهد بـودن و صد البتـه پولدار 
بـودن نمی توانـد کسـی را در جایگاهـی غیـر از تخّصـص واقعـی اش 
قـرار دهد.پزشـکی کـه بیسـت و انـدی سـال از امکانـات این کشـور 
اسـتفاده کـرده و در یـک رشـته تخّصـص کسـب کـرده اسـت در 
صورتی کـه بـا عاقـه و بـا دیـد درسـت ایـن راه را طـی کـرده باشـد 
و در کار خـود نیـز موفـق و سـرآمد باشـد هیـچ گاه شـغل خـود را 
بـا حرفـه و کار دیگـری تعویـض نمی کنـد، و در صورتی کـه پـس 
از بیسـت و چنـد سـال آمـوزش در کار خـود ناموفـق باشـد امـکان 
نـدارد در کار دیگـری کـه در آن زمینـه آمـوزش ندیـده اسـت موفق 

و سـربلند شـود.
یکـی از مشـاغلی کـه امـروزه هـر کسـی بـه خـود اجـازه می دهد به 
آن وارد شـود نمایندگی مجلس شـورای اسـامی است، صرف خوش 
نـام بـودن و متعّهـد بـودن و داشـتن پول نبایـد این توّهـم را در فرد 
ایجـاد کنـد کـه میتواند نماینـده و قانونگذار خوبی هـم برای حوزه ی 
انتخابـی خود باشـد. اگر هدف خدمت و پیشـرفت جامعه اسـت بهتر 
اسـت هـر کـس در زمینـه ی تخصـص خـود فّعالیـت نماید تـا »جور 

چیـن« جامعـه ناجور چیده نشـود.

هر کسی را بهر کاری ساختند



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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بــا آغــاز فعالیــت هــای تبلیغاتــی 
ــم  ــس در دوره یازده ــن مجل داوطلبی
ونیازهــای  ضروریــات  از  یکــی 
ــا  ــناخت کاندیداه ــه ش ــاز ب جامعه،نی
در بیــن مــردم احســاس مــی شــود و 
درایــن میــان مــردم بــه کســانی کــه 
حــرف هایشــان را قبــل از ایــن عملــی 

ــد. ــی دهن ــد رای م ــرده ان ک
دکتــر مــاه بانــو مهنــاز معصــوم زاده متولــد 1351یکــی از داوطلبیــن اســت کــه بــه دلیــل ســابقه 
فعالیــت هــای پزشــکی وعلمــی وسیاســی اش از اقبــال خوبــی در بیــن مــردم کرمــان برخــوردار 

اســت.
پذیــرش بیمارانــی کــه از طــب شــیمیایی خســته شــده انــد درنــزد ایــن پزشــک متخصــص طــب 

ســنتی باعــث رشــد ایــن اقبــال شــده اســت.
سامان دهی اتباع بیگانه

بــه دلیــل اینکــه رتبــه اول مهاجریــن خارجــی کشــور رادراســتان کرمــان داریــم بایــد ایــن ســامان 
دهــی ســریعتر و از طریــق مبانــی قانونــی صحیــح انجــام شــود چــرا کــه اســتان کرمــان یکــی از 

اســتان هایــی اســت کــه از ایــن بحــث آســیب زیــادی دیــده اســت.
ــان  ــهری کرم ــره ش ــرح منظ ــهرکرمان وط ــا تاریخــی ش ــوده وعمدت ــت فرس ــدی باف ــرح کارآم ط
ــرا در 50 ســال  ــه توریســت هــای خارجــی بایــد اجرایــی شــود، زی ــه عنــوان مهــم تریــن جاذب ب
ــا بافــت  ــود وعمدت ــا بحــث گردشــگری خواهــد ب ــع درآمــدی م ــن مناب آینــده یکــی از مهــم تری
ــان  ــه کرم ــی ب ــای خارج ــت ه ــفر توریس ــل س ــی از دای ــوان یک ــه عن ــان ب ــهر کرم ــی ش تاریخ
ــا  ــی فع ــت تاریخ ــن باف ــفانه ای ــد متاس ــی طلب ــی را م ــی ضربت ــامان ده ــه س ــت ک ــرح اس مط
ــدارد. ــود ن ــریع آن وج ــی س ــامان ده ــکان س ــت وام ــه اس ــا افاغن ــن عمدت ــار مهاجری  در اختی

ــزان  ــان نقــش مهمــی دارد .می ــده کرم ــه در آین ــز مســئله مهمــی اســت ک ــی نی توریســم درمان
تخصــص بــاای پزشــکان متخصــص مــا وتجهیــزات بیمارســتان و نیــز وجــود بیــش از 1500 گونــه 
گیاهــان دارویــی درکرمــان بــه راحتــی مــی توانــد مارابــه صادرکننــده ایــن محصــول حتــی تبدیــل 

کنــد کــه البتــه ســاز وکارهایــی درایــن خصــوص وجــود دارد. 
کرمان را بیشتردریابیم

ــم  ــات مه ــان از مطالب ــتان کرم ــال در اس ــادن فع ــا و مع ــرکت ه ــروی کاری ش ــازی نی ــی س بوم
مردمــی اســت کــه بایــد اتفــاق بیافتــد و بــه عبارتــی هــر واحــد تولیــدی ایجــاد شــده در کرمــان 

ــه تــوان نیروهــای بومــی همیــن اســتان باشــد. بایــد چشــمش ب
درحــوزه ارتباطــات و حمــل ونقــل هوایــی بــا توجــه بــه اینکــه شــرکت هــای هواپیمایــی مــا بومــی 
هســتند متاســفانه مبالــغ باایــی از مســافران خطــوط هوایــی اخــذ مــی شــود ایــن در حالــی اســت 
کــه شــرکت متعلــق بــه کرمــان اســت بایــد بــرای مــردم شــریف کرمــان حداقــل مبالــغ ســفر در 

نظــر گرفتــه شــود.
خطر اخراج کارگران را تهدید می کند

بیمــه ناکارآمــد اســت ،کارفرمــا و بیمــه شــده پــول بیمــه را مــی دهنــد و در ایــن میــان نقــش 
دولــت چــه مــی باشــد؟ مشــخص نیســت! قانــون کار و بیمــه تامیــن اجتماعــی بایــد اصــاح شــود 
ــی  ــر سرمســائل جزئ ــد و دائمــا ب ــه نشــده ان ــر در نظرگرفت ــا و کارگ ــون کارفرم ــن قان ــرا در ای زی

دچــار مشــکل مــی شــوند. 
قوانینــی کــه وضــع شــده انــد باعــث میشــود کارفرمــا قراردادهــای کوتــاه 
مــدت بــا کارگــر منعقــد کنــد ویــا در بــازه هــای زمانــی کوتــاه 
کارگــران را اخــراج کنــد. از همیــن جهــت کارگــران نیــز 
بدلیــل مــدت کوتــاه قراردادهــا امنیــت شــغلی ندارنــد و 
تحــت فشــار زیــادی هســتند.  حتمــا بایــد ایــن قانــون 
اصــاح شــود. بایــد بــرای کارگاه هــای زیــر3 الــی 5 نفر 
 ایــن قانــون اصــاح شــود.تا ایــن کارگاه هــای بتواننــد 

در چرخــه         و  باشــند  داشــته  را  مناســبی   بازدهــی 
بماننــد شــما در نظــر بگیریــد وقتــی فــردی مغــازه ای           تولیــد باقی 

ــد؛ همســر  ــه کار میشــوند و از تاســیس میکن ــا مشــغول ب ــز در آنج ــدش نی و فرزن
طرفــی بــه ازای هــر فــرد حــدود 300 هــزار تومــان در مــاه  بیمــه پرداخــت مــی کندآیــا 

درایــن شــرایط اقتصــادی بــه صرفــه اســت؟!
نشاط امروز جوانان به جامعه سالم سالمندی آینده کمک می کند

فعــا اکثریــت جامعــه مــا قشــرجوان اســت.باید مــکان هایــی بــرای جوانــان کــه در آن تفریــح و 
ورزش میکننــد درنظــر گرفتــه شــود البتــه مــا معتقدیــم ســالن هــای چندمنظــوره مــی تواننــد 
نیــاز جامعــه را برطــرف کننــد واز طرفــی ســالمندان هــم از فرصــت تحــرک درایــن مراکــز اســتفاده 
ــه حقــوق و مزایــای بازنشســتگان بایــد در  کننــدو درآمدزایــی هــم انجــام شــود. ضمــن توجــه ب
جامعــه کرامــت ســالمندان رعایــت شــده و بــه فکــر مــکان هــای خــاص درمانــی ســالمندان نیــز 

باشــیم.
ــزد و تهــران و شــیراز  ــه ی ــا ب ــه ای اســت کــه بیمــاران م ــه گون چــرا وضعیــت درمــان کرمــان ب
مــی رونــد؟ ایــن درحالــی اســت کــه مــا مســتعد جــذب توریســم ســامت هســتیم و ایــن بحــث 
ــن  ــد در ای ــی نشــده اســت، کــه بای ــود قوانیــن حامــی، عمــا اجرای توریســم ســامت بدلیــل نب

ــه صــورت بنیادیــن اجــرا گــردد. خصــوص اصــاح قوانیــن ب
خبرنــگاران بــه عنــوان افــراد موثــر در توســعه اجتماعــی، بیمــه واحــد و امنیــت شــغلی و حتــی 
ــه هــای  ــی تعرف ــکار گرفتــه مــی شــوند ول ــد. دربنگاههــای خبــری راحــت ب ــت ندارن حقــوق ثاب
کاری شــان بــه حــدی کــم و ناچیــز اســت کــه بــه ســختی مــی تواننــد زندگــی کننــد. حتــی بــا 
وجــود طــرح بازنشســتگی 20 ســاله بــه عنــوان مشــاغل ســخت بــرای ایــن افــراد کــه متاســفانه 

ایحــه اش هنــوز در مجلــس تصویــب نشــده اســت.
نگاه خارجی بارویکرد توسعه ای باشد

ــی  ــی شــوند ول ــن کشــورهای همســایه م ــا وبی ــه م ــش در منطق ــث ایجــاد تن ــا باع دشــمنان م
ــای  ــت ه ــام ظرفی ــی تم ــه عبارت ــد. ب ــران باش ــعه ای ــت توس ــد در خدم ــا بای ــی م ــط خارج رواب
نظــام و همــه احــزاب و دســتگاههای زیــر مجموعــه نظــام بایــد کمــک کننــد ونــه تنهــا دســتگاه 
دیپلماســی،از ســوی دیگــر بــا توجــه بــه اینکــه مجلــس در راس امــور و در جایــگاه نظارتــی قــرار 
دارد، بایــد در اجرایــی کــردن قوانینــی کــه مــی توانــد منجــر بــه آرامــش در منطقــه بشــود، تــاش 
کنــد کــه ایــن مســئله بایــد دراولویــت فعالیــت مجلــس آینــده باشــد. کــه اگــر مجلــس انقابــی 

نباشــد ایــن مســئله ســخت مــی شــود.
برای رشد اقتصادی نیازمند وکوچک سازی دولت هستیم

مســئله خیلــی مهــم؛ کوچــک کــردن بدنــه دولــت بــه ویــژه در بخــش اقتصــادی اســت کــه ایــن 
مســئله بارهــا مطــرح شــده، امــا عمــا راه بــه جایــی نبــرده و بــه فراموشــی ســپرده شــده اســت. 
ایــن مطلــب را بایــد در نظــر داشــته باشــیم کــه از جملــه ویژگــی هــای دولــت هــای ناکارآمــد، 
ــت در  ــارات دول ــد اختی ــه بای ــت ک ــن اس ــوع ای ــل موض ــا اص ــت. ام ــوزه کاری اس ــتردگی ح گس
اقتصــاد خیلــی کمتــر از میــزان فعلــی شــود؛ و امــور کاری بــه شــرکت هــای غیردولتــی و مــردم 
واگــذار و قوانیــن مخــل ســرمایه گــذاری و کارآفرینــی نیــز رفــع مزاحمــت شــده و یــا اگــر نیــاز 
اســت بــا طــرح در مجلــس ارتقــا یابــد بــه طــور مثــال یکــی ازمســائلی کــه نیــاز بــه اصــاح دارد 
ــان  ــی زم ــوز کارآفرین ــرای مج ــتر ب ــا بیش ــاه و ی ــورمان 8 م ــا در کش ــه م ــت ک ــئله اس ــن مس ای

نیازاســت کــه زمــان خیلــی زیــادی اســت وامــکان کــم شــدن آن بــه راحتــی میســر اســت.
ــت از اقتصــاد وکاهــش تصــدی گــری و تســهیل بیشــتر در حــوزه ســرمایه گــذاری،  خــروج دول
باعــث مــی شــود تولیــد کاای تمامــا ایرانــی واقعــی شــود، پــس بایــد قوانیــن حــوزه صــادرات را 
درجهــت افزایــش درآمــد زایــی تســهیل کــرده و اقتصــاد کشــور راپویــا کنیــم. در شــرایط کنونــی 
ــا  ــه م ــی ک ــور غن ــا کش ــار آن ب ــت ودر کن ــده اس ــادی ش ــال اقتص ــار اخ ــورچین دچ ــه کش ک
داریــم مــا مــی توانیــم باارتبــاط معقوانــه ای کــه بــا کشــورهای همجــوار ماننــد ترکیــه و عمــان 
وکشــورهای حــوزه اوراســیا داشــته باشــیم،بازار محصــوات ایرانــی را در غیــاب بــازار چیــن فراهــم 
کنیــم، البتــه بایــد توجــه داشــت بــرای تحقــق ایــن امــر بایســتی بــا رانــت موجــود مبــارزه کــرد 
ــی  ــه ای و جهان ــای منطق ــازار ه ــی در ب ــت ایران ــدات باکیفی ــی تولی ــه واقع ــرای ارائ وشــرایط را ب

فراهــم کنیــم.
نماینده قوی مجلس قوی می سازد

مــا وقتــی قانــون درســتی داریــم کــه نماینــده قــوی معرفــی کــرده باشــیم. وقتــی مجلــس قــوی 
خواهــد بــود کــه خــط مشــی هــای  مطــرح شــده توســط مقــام معظــم رهبــری و امــام راحــل )ره( 
درآن رعایــت شــده باشــد، مقــام عظمــای وایــت بارهــا وبارهــا درمســائل مختلــف بــه مجلــس و 
دولــت تذکــرات ازم را داده انــد. امــا متاســفانه هنــوز مشــکاتی ســد راه اجــرای قوانیــن و مصوبــه 
هایــی کــه بــه نفــع مــردم و نظــام اســت، وجــود دارد فرمایــش ایشــان مبنــی بــر تشــکیل مجلــس 

قــوی درواقــع یــک حکــم حکومتــی ازم ااجــرا اســت. 
متاســفانه نظــارت کافــی بــر اجــرای قانــون تبلیغــات وجــود نــدارد . در نتیجــه در زمــان انتخابــات 
گویــا عملکــرد مهــم نبــوده و تنهــا هزینــه هایــی کــه افــراد انجــام مــی دهنــد دیــده مــی شــود 
وهرکــس بــه هــر میــزان مــی توانــد هزینــه هــای حتــی نجومــی بــرای تبلیغــات خــود هزینــه مــی 
کنــد تــا آرا مردمــی را از آن خــود کنــد و بعدهــا بایــد چنــد صــد میلیــارد پــس دهــد. درنتیجــه 
ایــن افــراد وام دار دیگــران هســتند بــرای نمایندگــی شــان وبجــای کار صادقانــه بــرای مــردم بایــد 
غصــه تهیــه شــغل وموقعیــت بــرای دیگــران باشــند، قانــون انتخابــات هــم جــز مســائلی اســت کــه 

بایــد اصــاح شــود.
یــک ســاعت عدالــت بهتــر از 70ســال عبــادت اســت، ایــن عدالــت نیســت کــه برخــی نماینــدگان 
مجلــس و دیگــر افــرادی کــه در بدنــه دولــت فعــال هســتند، افــکار عمومــی را بــا پــول و هزینــه 
هــای گــزاف بــه خــود جلــب کننــد ولــی بــه آن شــکل کــه بایــد بــرای مــردم کار نکننــد و بعضــا 
بــه فرامیــن مقــام معظــم رهبــری کــه در بــازه هــای زمانــی مختلــف، خــط مشــی هــای بســیار 
مهــم و تعییــن کننــده ای را در مجالــس و محافــل و یــا ســخنرانی هایشــان ارائــه کــرده انــد بــه 

دســت فراموشــی مــی ســپرند 
آموزش اصول شهروندی 

ــت،  ــاده اس ــن پی ــرگ و میرعابری ــان م ــهر کرم ــانی در ش ــر انس ــرگ و می ــل م ــن عام مهمتری
ایــن مهــم بــا ارتقــاء حقــوق شــهروندی و تصحیــح خــط کشــی هــای خیابــان هــا و 
ــهرکرمان   ــه درش ــت ک ــی اس ــن درحال ــت ،ای ــل اس ــل ح ــادگی قاب ــه س ــاده ب ــره پی ــوط عاب  خط
ارتقــا ســطح ســواد مــردم نیــز بســیاری از مشــکات را حــل مــی کنــد، همیشــه پیشــگیری بهتــر 

از درمــان اســت، مــردم بایــد ســواد ســامت را داشــته باشــند.
ســواد ســامت بــه ایــن معنــا اســت کــه مــردم بایــد بداننــد چــه بخورنــد و یــا هــر مــاده غذایــی را 
درترکیــب بــا چــه مــاده غذایــی دیگــری مــی تــوان خــورد و یــا اصــا کــدام گــروه از موادغذایــی 

ومیــوه هــا بــرای بــدن وی بیمــاری زا اســت.
اگــر مــردم ســالم باشــند یــک جامعــه ســالم خواهنــد داشــت و طبیعتــا رشــد و شــکوفایی در آن 

جامعــه بیشــتر خواهــد بــود. 
اقتصاد وابسته به نفت مطرود است

کاهــش اتــکای اقتصــاد ایــران بــه نفت با شــیوه هــای صحیح و با کمک اســاتید دانشــگاه انجــام پذیر 
 اســت ودیگــر وقــت آن رســیده کــه بــه شــکل جــدی واردقضیــه حــذف نفــت ازســفره مردم شــویم. 
ــردم را  ــه م ــد ن ــردم کنن ــدای م ــان را ف ــد خودش ــی شــود بای ــه کار م ــه وارد مقول مســئولینی ک
فــدای خودشــان، مــا انقــاب نکردیــم کــه مــردم بــرای مســئولین کار کننــد بلکــه هــر فــردی کــه 
ــد  ــردم بدان ــه م ــزار وپاســخگو ب ــد خــودش را خدمتگ ــرد بای ــی پذی مســئولیتی دراداره کشــور م
ــی درخــور  ــواده خــود دانســته وتصمیمات ــد خان ــردم را مانن ــد م ــی کن ــه کار م ودرهرســنگری ک

شــان مــردم اتخــاذ کنــد.

دکتر ماه بانو معصوم زاده 
داوطلب یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسامی به بیان دیدگاههای خود پرداخت

HآیLب Kکا |｣i ｩب
یکــی از الزامــات نظــام اقتصــادی کارآمــد و ســامت سیســتم اقتصــادی 
ــد و  ــی باش ــای اقتصــادی کشــور م ــگاه ه ــرد بن ــفافیت عملک کشــور ش
دغدغــه بســیاری از صاحبنظــران و مــردم هــم اطــاع از وضعیــت مالــی 
نهادهــا و بنــگاه هایــی اســت کــه بــه نوعــی از منابــع عمومــی اســتفاده 
مــی کننــد. در اســتان کرمــان هــم از دیربــاز اطــاع از وضعیــت نهادهــای 
خیریــه و برخــی شــرکت هــای خــاص کــه بــا اســتفاده از منابــع عمومــی 
ــود.  ــرح ب ــدی مط ــه ج ــک دغدغ ــوان ی ــه عن ــد ب ــده بودن ــکیل ش تش
دکتــر پورابراهیمــی از ابتــدای انتخــاب خــود بــه عنــوان نماینــده مــردم 
ــه مردمــی را  ــن مطالب ــان در مجلــس شــورای اســامی پیگیــری ای کرم
در دســتور کار خــود قــرار داد و بــا هــدف حمایــت از تولیــد ملــی و بــاا 
بــردن کارایــی نظــام اقتصــادی کشــور، طــرح »قانــون اصــاح مــواد )1(، 
ــارم  ــل و چه ــل چه ــی اص ــای کل ــت ه ــرای سیاس ــون اج )۶( و )7( قان
ــای  ــگاه ه ــات بن ــون افشــای اطاع ــون اساســی« موســوم »قان )۴۴( قان
ــی و  ــد مل ــت از تولی ــژه حمای ــیون وی ــور« را در »کمیس ــادی کش اقتص
ــه در  ــرد ک ــی ک ــی« طراح ــون اساس ــل ۴۴ قان ــرای اص ــر اج ــارت ب نظ
ــامی  ــورای اس ــس ش ــدگان مجل ــب نماین ــه تصوی ــخ 1393/۴/1 ب تاری
رســید و پــس از تاییــد شــورای نگهبــان بــرای اجــرا بــه رئیــس جمهــور 
ابــاغ گردیــد و بــه منظــور تســریع در اجــرای آن در ســال هــای بعــد بــا 

ــرو شــد. اصاحاتــی روب
بــر اســاس ایــن قانــون مجموعــه شــهرداری هــا، بنیادهــای نظامــی کــه 
شــرکت هــای اقتصــادی دارنــد، ســازمان هــا و موسســات خیریــه کشــور، 
ــوری و  ــتگی کش ــای بازنشس ــدوق ه ــی، صن ــازمان های وقف ــا و س نهاده
ــی  لشــکری و نهادهــای انقــاب اســامی موظــف هســتند اطاعــات مال
خــود را شــفاف ســازی کــرده و آنــرا نــزد ســازمان بــورس و اوراق 

بهــادار افشــا ســازی کننــد. اشــخاص حقوقــی مذکــور و کلیــه شــرکتها 
ــد  ــا مکلفن ــه آنه ــه و وابســته ب ــای اقتصــادی و مؤسســات تابع و بنگاهه
بــه صــورت ســاانه و حداکثــر تــا شــش مــاه پــس از اتمــام ســال مالــی 
منــدرج در اساســنامه رســمی آنهــا نســبت بــه ارائــه اطاعات کامــل مالی 
و صورتهــای مالــی حسابرســی شــده خــود شــامل ترازنامــه، صــورت ســود 
ــی  ــای مال ــورد صورته ــد و حســب م ــان وجــوه نق ــان، صــورت جری و زی
تلفیقــی حسابرســی شــده و همچنیــن تغییــرات اعضــای هیــأت مدیــره 
را بــه ســازمان بــورس و اوراق بهــادار مطابــق قوانیــن و مقــررات مربــوط 
اعــام کننــد.  پــس از ابــاغ ایــن قانــون و طــی 5 ســال گذشــته دکتــر 
پورابراهیمــی بــه جــد پیگیــر اجــرای قانــون مذکــور بــود و بــا اســتفاده 
از ابزارهــای قانونــی همچــون تذکــر، ســئوال و حتــی اســتیضاح از وزرای 
ــا  مربوطــه درخواســت ارائــه گــزارش اجرایــن ایــن قانــون را نمودنــد و ب
پیگیــری هــای مســتمری کــه انجــام شــده اســت تاکنــون بالــغ بــر 500 
شــرکت متعلــق بــه نهادهــای مذکــور اطاعــات مالــی و ثبتــی خــود را در 
ســامانه کــدال ســازمان بــورس و اوراق بهــادار منتشــر کــرده انــد و هــم 

اکنــون در اختیــار عمــوم مــردم اســت. 
از اســتان کرمــان هــم شــرکت هایــی مهمــی چــون هواپیمایــی ماهــان، 
خیریــه مولــی الموحدیــن، پــگاه کرمــان، ســازمان عمــران کرمــان، کرمان 
خــودرو و چندیــن نهــاد دیگــر اقــدام بــه افشــای اطاعــات مالــی خــود و 
در دســترس قــرار دادن آن بــه موجــب قانــون کــرده انــد. ایــن امــر میســر 

نبــود مگــر بــا پیگیــری هــای مســتمر آقــای دکتــر پورابراهیمــی.
 و برخــاف ادعاهــای بســیاری مبنــی بــر شــفاف بــودن و لــزوم 
شــفاف ســازی، ایشــان توانســتند با اســتفاده از ابزارهــای قانونــی، پیگیری 
مســتمر و نــگاه علمــی و تخصصــی بــه موضــوع بــه جــای نــگاه سیاســی، 
ایــن مطالبــه مهــم و دغدغــه مــردم و صاحبنظــران را پاســخ دهنــد کــه 
ــر جلوگیــری از فســاد و افزایــش بهــره وری  اثراتــش در ســالهای اتــی ب

نمایــان مــی شــود.  

با پیگیری دکتر پورابراهیمی، برای نخستین بار صورتهای مالی 
خیریه مولی الموحدین، هواپیمایی ماهان و کرمان خودرو برای اطاع عموم منتشر شد


