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عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسامی : 

اصلی ترین تکلیف مجلس 
یازدهم »نظارت جدی و 

 مسئوانه« است 

 قابل توجه آقای دکتر زاهدی )رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسامی( 

 ریاست بیست و سه ساله آقای کامیاب مقدس 
در جهاد دانشگاهی استان کرمان 

چه معنایی میدهد 

گزارش هفتواد 
از حاشیه نشین ها و زباله گردهای کرمان؛

افراد حاشیه نشین  
در خطرپذیری بیشتربا 

کرونا

 مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران خبر داد 

مسیر روبه رشد توسعه در 
شرکت مس برای جهش تولید
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 مارحمان با اشاره به مسیر جهش تولید در گل گهر خبر داد:3

افتتاح نخستین فاز پروژه بهبود کیفیت 
خطوط 5 تا 7 کنسانتره در بهار 99 

 * بخش عمده ای از تجهیزات بومی سازی شده اند
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فرمانده سپاه ثارا...
استان کرمان:

رزمایش »کمک 
مومنانه« در کرمان 

کلید خورد
2

خبـر درگذشـت فرزند عزیزتـان ، جوان ناکام » صـادق خاندانی « این ایـام را برای همـه همکاران 
غم انگیـز کـرد و تأسـف و تأثـر بسـیار زیاد ما را بـه همراه داشـت. فقـدان آن عزیز از دسـت رفته 
را بـه جنابعالـی و خانـواده محتـرم تسـلیت می گوییـم و از خداونـد متعـال بـرای روح بلنـدش، 

غفـران و رحمت واسـعه و بـرای بازمانـدگان، صبر جمیـل خواهانیم.
  نشریه هفتواد کرمان

سرکار خانم دکترماه بانو معصوم زاده 
عضو سابق شورای شهر کرمان و رئیس مجمع بانوان فرهیخته استان کرمان

 جناب آقای دکتر مرتضی کارآموزیان 
 جانشین بسیج رسانه کشور و مسئول سابق بسیج رسانه استان کرمان 
انتصاب شایسته ی جناب عالی را به عنوان جانشین بسیج رسانه کشور تبریک و تهنیت عرض می نماییم.

و ازدر گاه ایـزد منـان مزیـد توفیقـات برای خدمتی سرشـار از شـور و نشـاط و مملـو از توکل الهی در جهت رشـد 
و شـکوفایی بسـیج رسـانه در سـطح کشـور را مسـالت داریم و از زحمات شـما در زمان تصدی بسـیج رسـانه 

اسـتان کرمـان قدردانی مـی نماییم . 
هفته نامه هفتواد کرمان

گر خردمند از اوباش جفایی بیند                               تا دل خویش نیازارد و درهم نشود
سنگ بی قیمت اگر کاسه ی زرین بشکست                      قیمت سنگ نیفزاید و زر کم نشود

سالروز تولد استاد سخن ، شیخ ااجل سعدی گرامی باد
دبستان غیر انتفاعی دخترانه شهید مهدوی کرمان

ــتی  ــات بهداش ــن امکان ــا تامی ب
ــتان  ــردم شهرس ــاز م ــورد نی م
منوجــان بــرای مقابلــه بــا بیماری 
کرونــا، مســئوان شهرســتان 
منوجــان مراتــب تقدیــر و تشــکر 
ــت  ــل و هیئ ــود را از مدیرعام خ
ــن  ــنگ آه ــرکت س ــره ش مدی

ــد. ــل آوردن ــن بعم گهرزمی
ــنگ  ــرکت س ــت ش ــر اس ــایان ذک ش
آهــن گهرزمین در راســتای مســئولیت 
ــکاری  ــا هم ــود ب ــی خ ــای اجتماع ه

دســت انــدرکاران معیــن اقتصــادی 
منوجــان اقدام بــه احــداث و راه اندازی 
دو بــاب کارگاه تولیــد ماســک و البســه 
ــتی  ــواد بهداش ــن م ــتی و تامی بهداش
ضدعفونــی کننــده مــورد نیــاز مــردم و 
ــی در بیمارســتان منوجــان  کادر درمان

نمــوده اســت.

مراتب تقدیر و تشکر مسئوان شهرستان 
منوجان از مدیرعامل و هیئت مدیره 

شرکت سنگ آهن گهرزمین

رهبر معظم انقاب:
» یاد شهدای روز 

تشییع سردار 
سلیمانی در کرمان را 

گرامی می داریم «
2



  www.Haftvadnews. ir 

     سال ششم ـ شماره 202 ـ شنبه  18  آذر  1396  ـ 20 ربیع ااول 1439 ـ  9 دسامبر 2017  

قابل توجه آقای دکتر زاهدی 
 )رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسامی( 

️ریاست بیست و سه ساله 
آقای کامیاب مقدس در جهاد دانشگاهی 

استان کرمان چه معنایی میدهد 
️ایـن روزهـا کـه همـه درگیـر و گرفتار شـیوع بیمـاری کرونا هسـتند  ️:️ هفتـواد

مهـم  و  درشـت  و  ریـز  مسـائل 
در حاشـیه  کرمـان  اسـتان  دیگـر 
از  برخـی  امـا  اسـت  قرارگرفتـه 
مسـائل و مـوارد مهـم در اسـتان 
وجـود دارد کـه نمـی تـوان از آنها 
چشـم پوشـی کـرد ، یکـی از ایـن 
مسـائل بحـث بـر انگیـز  ریاسـت 
اسـتان کرمـان  جهـاد دانشـگاهی 
مـی باشـد که بـه طـور ناباورانه ای 
23 سـال در دسـتان آقای کامیاب 
مقـدس اسـت ! بلـه دقیقـا ایشـان 

اان 23 سـال )حـال کمـی بیشـتر یا کمتر (بر صندلی ریاسـت جهاد دانشـگاهی 
اسـتان کرمـان تکیـه زده انـد و بـر ما روشـن نیسـت ، روی چه حسـاب و کتابی 
ایـن مـدت زمـان طوانی و بـا روی کار آمدن دولتهـا با رویکردهـای متفاوت این 
مسـاله ریاسـت آقـای کامیـاب هیـچ تغییـری نکـرده اسـت ! آیا ریاسـت طوانی 
مـدت بـر مرکـز مهـم جهاد دانشـگاهی اسـتان به صاح و خیر اسـتان می باشـد 
؟ آیـا درمدیریتهـای طوانـی، همچنان کـه در برخی نهادها   دیده شـده احتمال 
فسـاد اداری و مالـی وجـود ندارد ؟ آیا تخلفات اسـتخدام اقـوام و نزدیکان صورت 
نمیگیـرد ؟ آیـا رانتـی ایجـاد نمیشـود ؟ آیـا خـود آقای کامیـاب از ایـن مدیریت 

طویـل المـدت راضـی هسـتند ؟ 
*️️از رئیـس کمیسـیون آمـوزش و تحقیقـات مجلـس شـورای اسـامی جنـاب 
آقـای دکتـر زاهـدی کـه مجـدد هـم رای آورده و به عنـوان نماینـده دوم کرمان 
راهـی مجلـس شـده انـد و هوادارانـش وی را بـرای ریاسـت مجلس هم مناسـب 
اعـام کـرده انـد و اتفاقـا خبرگزاری ایسـنا کـه زیر نظر جهاد دانشـگاهی کشـور 
هـم هسـت و شـعبه خبرگـزاری ایسـنا در کرمـان بـا مدیریت بـرادر خانـم آقای 
کامیـاب اداره میشـود ) آقـای کدیـور ( بـرای آقـای زاهـدی گمانـه زنی ریاسـت 
مجلـس را تحلیـل و بررسـی میکند،می خواهیـم لطفا جواب مردم و رسـانه های 
مطالبـه گـر را بدهیـد کـه چگونه نظارتی داریـد و قوانینی در کمیسـیون آموزش 
مجلـس وضـع میکنیـد کـه یـک نفـر بـه راحتی مـی توانـد 23سـال بر ریاسـت 
جهـاد دانشـگاهی اسـتانی  تکیـه زده و راه برای سـایر نیروهای جـوان و خاق و 
بـا اسـتعداد بسـته شـود و جـواب ایـن نخبه کشـی ها و بـی انگیزگی های نسـل 
جـوان و بـا اسـتعداد را چـه کسـی میدهـد  ؟ آن موقـع مجلـس محتـرم نگـران 
مهاجـرت نخبـگان هـم میشـود ! مگـر حد عـرف و معمول ریاسـت و مسـوولیت 
مدیـران در علـم مدیریـت و راهبـرد چنـد سـال اسـت ؟ آیـا اگـر به گفتـه آقای 
کامیـاب ایـن حکـم ریاسـت هـر دوسـال یـک مرتبـه تمدیـد میشـود چـرا برای 

ایشـان اینقـدر هـر دوسـال یکبار تکرار شـده اسـت !!!!!؟
*️️آقـای رئیـس کمیسـیون آمـوزش و تحقیقـات مجلـس ایـن موضوع کـه رابطه 
مستقیم با کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس دارد  لطفا از آقای طیبی ریاست 
جهـاد دانشـگاهی کشـور بخواهیـد جـواب قانع کننده ای به رسـانه هـای مطالبه 
 گـر و مـردم کرمان برای این ریاسـت طویل المدت جنـاب کامیاب مقدس بدهند

تحقیقـات  و  آمـوزش  کمیسـیون  در  هـم  همکارانتـان  و  جنابعالـی  و 
را  تـری  محکـم  قوانیـن  و  هـا  نظـارت  نیـز  اسـامی  شـورای  مجلـس 
چقـدر  فـرد  یـک  نمایید،مگـر  وضـع  مسـائل  اینگونـه  نشـدن   تکـرار  بـرای 
؟  باشـد  داشـته  مدیریتـی  پسـت  یـک  در  میتـوان  توانمنـدی  و  خاقیـت 
! نمیکننـد  اجـرا  هـم  را   ) نخبـگان  گـردش  یـا  نخبـگان  چرخـش   (  ااقـل  

البتـه نمـی دانیم در اسـتان های دیگر هـم همین روال مدیریتهای باای بیسـت 
سـال وجـود دارد و یـا کرمان اسـت که از بخت بـدش اینگونه بایـد ضربه بخورد. 
اسـتانی کـه البتـه رئیس کمیسـیون آمـوزش و تحقیقات مجلـس ، نماینده مرکز 

اسـتانش اسـت ولی اینگونه دارد عمل میشـود ! 
*️️آقـای زاهـدی شـما کـه دانشـگاه فرهنگیـان و سـایر دانشـگاههای کشـور 
طبـق  را  آنهـا  دائمـا  و  داریـد  نظـر  زیـر  کامـا  را  علمـی  مراکـز  و  اسـتان  و 
جهـاد  خصـوص  در  چـرا  میکنیـد  رصـد  مجلـس  نمایندگـی  ذاتـی  وظیفـه 
مراکـز  دارای  و  هسـت  هـم  انقابـی  نهـادی  و  مهـم  مرکـز  کـه  دانشـگاهی 
نظـر  )بـه  را  میباشـد  اسـتان  در  دانشـگاهی  و   پژوهشـی  و  علمـی  متعـدد 
 میرسـد (اسـتثناء گذاشـته و نسـبت بـه مسـائل آن خـوب عمـل نمیکننـد ؟ 
آقـای زاهـدی شـما کـه در اسـتیضاح وزیر سـابق علـوم آقـای دکتر رضـا فرجی 
دانـا سـنگ تمـام گذاشـته ومجلـس نهم وی را اسـتیضاح کـرده و برکنـار کرد  ، 
حـال چـرا بـرای جهـاد دانشـگاهی اسـتان راه حلـی پیـدا نمـی کنیـد ؟ مـردم 
دوبـاره بـه شـما اعتمـاد کردنـد تا کارهـای مهـم و نیمه تمـام را انجـام دهید نه 
دوبـاره عـده ای بـا طرفـداری ظاهـری از جنابعالـی و چرخشـهای سیاسـی خود 
را بـه جنابعالـی موجـه جلـوه دهنـد .مـردم از شـما توقع دارنـد تا مسـائل جهاد 
دانشـگاهی اسـتان کرمـان را بـا توجـه به وظیفـه نظارتی شـما در مجلـس برای 
همیشـه حـل نماییـد و بـا پیگیـری از جنـاب آقای طیبـی در تهران ایـن مطالبه 
 بـه حـق مـردم و رسـانه هـا کـه نماینـده افـکار عمومـی هسـتند را حـل نمایید.

شـما بـرای حقـوق معـوق دانشـجو معلمـان دانشـگاه فرهنگیـان وارد صحنـه 
میشـوید چـرا بـرای حقـوق معـوق کارکنـان زحمتکـش جهـاد دانشـگاهی وارد 

عمـل نمیشـوید؟ 
*️آقـای زاهـدی جهـت اطـاع آخریـن حکـم مدیریت آقـای کامیـاب مقدس از 
دی مـاه 98 بـه اتمـام رسـیده و هم اکنون این مرکز همچنان به ریاسـت ایشـان 
اداره میشـود  آیـا بایـد برای بـار چندم منتظـر تمدید حکم آقای کامیاب باشـیم 

! یـا اتفاقی دیگـر رخ خواهد داد ؟ 
️و اما سخنی با جناب آقای دکتر کامیاب مقدس 

رییس جهاد دانشگاهی استان کرمان 
*️️جنـاب آقـای کامیـاب مقـدس همـان طور 
کـه در گفتگو بـا بنده بیان داشـتید حکمهای 
ریاسـت جهاد دانشـگاهی دو سـاله از پایتخت 

اباغ میشـود.
دارای  اینجاسـت جنابعالـی  حـال سـووال  ️*
کـدام معیـار بسـیار تـا بسـیار شـاخص و بـی 
نهایـت مفیـد و موثـر  هسـتید که ایـن مدت 
لطفـا  شـده  تمدیـد  شـما  احـکام  طوانـی 
عملکردتـان  و دایـل ابقـاء ریاسـت خـود را 

؟ بفرمائیـد 
*️چـرا در زمـان تمدیـد حکـم  در طـول این 
سـالها پیشـنهاد تغییر و تحول را نـداده اید تا 

میـدان بـرای سـایر افراد نخبـه یا همـان چرخش نخبـگان و نه گـردش نخبگان 
فراهـم شـود ؟ و اگر اسـتعفاء  داده ایـد بفرمائید ؟

️آیـا ایـن نکتـه را مـی پذیریـد کـه مدیریتهـای طوانـی مـدت شـبهه رانـت و  *
سوءاسـتفاده از قـدرت  و بـی عدالتـی  را بـه وجـود مـی آورد و آیـا از اقـوام و 
نزدیـکان جنابعالی و سـایر مدیران قدرتمند اسـتان در این سـالها کسـی در نهاد 

تحـت امـر جنابعالی اسـتخدام شـده اسـت ؟
*️چـرا کارکنـان جهـاد دانشـگاهی اسـتان بایـد حقـوق معـوق داشـته باشـند و 

ماههـا انتظـار واریـز حقـوق خـود را بکشـند ؟ 
*️چـرا جنابعالـی همزمـان ریاسـت مراکـز آمـوزش عالـی علمـی - کاربـردی در 

کرمـان ، زرنـد و سـیرجان را هـم بـر عهـده داریـد ؟ 
* جهـاد دانشـگاهی بـه عنـوان معیـن اقتصـادی شـهر کرمـان معرفـی شـد. 
بفرمائیـد چـه عملکـردی بـرای شـهر کرمان داشـته ایـد ؟ و چه کمکی به شـهر 

کرمـان بـه عنـوان پیشـانی توسـعه جنوبشـرق داشـته ایـد ؟
*️مطالعـات و احیـاء تـااب جازموریان اسـتان به جهاد دانشـگاهی واگذار شـد تا 

چـه مرحله ای پیـش رفته اید ؟ 
*️راه انـدازی پژوهشـکده زلزلـه در کرمان یکی از کارهای مهم جهاد دانشـگاهی 
بـوده اسـت چـرا دوازده سـال اسـت کـه بـه سـامان نرسـیده اسـت ؟ بودجه آن 

چـه مقدار اسـت ؟ 
*️میـزان بودجـه هـر یـک از طرحهای پژوهشـی مراکز جهاد دانشـگاهی اسـتان  
چقـدر اسـت و چگونـه و بـه چـه افرادی داده میشـود لطفا شـفاف سـازی کنید .

*️️جنـاب آقـای دکتـر کامیـاب مقـدس از زحمـات جنابعالـی در ایـن سـالهای 
طوانـی تشـکر میکنیـم و قطعا از توانمندیهـای زیادی برخوردار هسـتید و جهاد 
دانشـگاهی کشـور مـی توانـد در پایتخـت و یا سـایر اسـتانها از تجربیـات جناب 
عالـی بهـره منـد شـود . بپذیرید این حق رسـانه و مردم اسـت که خواهـان تغییر 

و تحـول در مرکـز مهـم جهاد دانشـگاهی اسـتان کرمان باشـند.
مـا هیـچ گونه حـب و بغضی  بـا جنابعالی نداشـته و نداریم  بلکه دانسـتن واقعی 

و مطالبـه گـری را  حـق مـردم نجیب کرمان می دانیـم  و بس .
️️محمد️حسنی️سعدی️)سعدی️(️

مدیر️نشریه️هفتواد️کرمان

سال هشتم ـ شماره  300 ـ یک شنبه 31 فروردین 1399   ـ 25 شعبان 1441 ـ   19 آوریل  2020

 این هم بگذرد
 دو لب را باز کن از هم، که تا آن غنچه گل گردد              برون کن از دلت غم را، ز صبرت سرکه ُمل گردد

هال ماه را بنگر، شود چاق و تپل گردد  پس از سختی ست آسانی، بساط غم نمی ماند  
زمان ارابه ی خود را بدون وقفه می راند  کسی از سرنوشت خود به فردایش نمی داند  

غنیمت دان تو این )دم( را، که این دم هم نمی ماند  چو دیروز رفته از دستت، شود امروز هم فانی  

غامحسین رضایی - نقاش

 زنگ بیداری
)کرونا( باز کرده چشم ما را  نمی دیدیم الطاف خدا را    
بشر را با مواهب آشنا کرد  که برده نعمت و، بیداری آورد   

ولیکن چشم ما کور و نهان بود  هزاران نعمتش بر ما روان بود   
به لطف خود باها را تو برگیر  خداوندا غلط کردیم و تقصیر   

غامحسین رضایی - نقاش

حضـرت آیـت ا... خامنـه ای رهبـر انقـاب اسـامی در پیامـی 
به مناسـبت آغـاز سـال ۱399، سـال جدیـد را سـال » جهـش 

تولیـد«  نام گـذاری کردنـد.
متن پیام رهبر انقاب اسامی به شرح زیر است:

 تبریـک عـرض میکنـم عیـد سـعید مبعـث را و عیـد نـوروز 
بـه  بخصـوص  ایـران؛  عزیـز  ملّـت  همـه ی  بـه  را  پُرطـراوت 
و  جانبـازان  بـه  و  شـهیدان  معـّزز  و  معّظـم  خانواده هـای 
جهادگـران  بـه  و  آنهـا  زحمت کـش  و  صبـور  خانواده هـای 
عرصـه ی سـامت کـه در ایـن چنـد هفته خـوش درخشـیدند 
و بـه همـه ی خدمتگزاران سخت کوشـی که در شـرایط دشـوار، 
گوشـه ای از کار را بـر عهـده گرفتند و با اخـاص و عاقه مندی 
و انگیـزه در فضای شـهر، در فضای روسـتا، در فضـای جاّده، در 
فضـای مرز، و در جای جای کشـور مشـغول خدمت هسـتند؛ به 
همـه ی آنهـا تبریـک عـرض میکنم؛ عیدتـان مبـارک. و به روح 
مطّهـر امـام بزرگـوار و ارواح طّیبه ی شـهیدان درود میفرسـتم.

رهبر معظم انقاب: »یاد شهدای روز تشییع  
سردار سلیمانی در کرمان را گرامی می داریم«

بـه  بکنـم  عـرض  هـم  تبریکـی  و  تسـلیت  میدانـم  ازم 
خانواده هـای شـهدای سـال 98؛ چه شـهدای دفـاع از حرم، چه 

شـهدای مرزها و در رأس آنها شـهید عزیز و بزرگوار ما، شـهید 
سـردار سـلیمانی و همراهانـش، و شـهید ابومهـدی مهنـدس و 
همراهانـش و همچنیـن شـهدای حادثـه ی کرمـان، و شـهدای 
حادثـه ی هواپیمـا و شـهدای سـامت، ]یعنـی[ این کسـانی که 
در راه خدمـت بـه بیمـاران بـه درجـه ی رفیع مـرگ در راه خدا 
و شـهادت در راه خـدا رسـیده اند؛ بـه همـه ی خانواده هایشـان، 
هـم تسـلیت عرض میکنیـم، هم عیـد را و مقامات فرزندانشـان 
حـوادث  ایـن  همـه ی  کـه  معتقدیـم  و  میگوییـم.  تبریـک  را 
 ان شـاء ا... بـه نفـع ملّـت ایـران تمام خواهد شـد که حـاا عرض

میکنیم.
 سـال 98 بـرای ملّـت ایـران یک سـال پُرتاطم بود؛ سـالی بود 
کـه بـا سـیل آغـاز شـد، بـا کرونا تمـام شـد. در طول سـال هم 
حـوادث گوناگونـی بـرای کشـور و بـرای برخـی از مردم کشـور 
پیـش آمـد؛ حوادثی از قبیـل زلزله، تحریمها و امثـال اینها. اوج 
ایـن حـوادث عبارت بود از جنایت تروریسـتی آمریکا و شـهادت 
سـردار نامـدار ایـران و اسـام، شـهید سـلیمانی. در طول سـال 
گرفتاری هـای مـردم هم کم نبود؛ سـال به این شـکل گذشـت؛ 
بنابرایـن سـال سـختی بـود. لکن نکتـه ی مهم این اسـت که در 
کنـار سـختیها، سـربلندی هایی هـم در این سـال وجود داشـت 
کـه بعضـی از آنهـا هـم بی سـابقه بـود و ملّت ایـران بـه معنای 

درخشـید. کلمه  واقعی 
 در سـیل اّول سـال، سـیِل مـردم مؤمـن و باهّمـت، بـه سـمت 
اسـتانهای سـیل زده و شهرها و روستاهای سـیل زده روانه شدند 
بـرای کمـک بـه مـردم. مردم عزیـز مـا -از پیر و جـوان- مناظر 
زیبایـی خلـق کردنـد و رفتنـد بـه سـمت مناطـق سـیل زده، 
خانه هـا را کـه پُـر از گل وای بـود شسـتند، خالی کردنـد، اثاث 
و فـرش و زندگـی را برای آن مردم شسـتند و سـختی سـیل را 

تخفیـف دادنـد بـرای مردم.
 در حادثـه ی شـهادت بزرِگ شـهید عزیز ما، مـردم یک حرکت 
عظیمـی را انجـام دادنـد؛ حضـور َده هـا میلیونی خودشـان را به 
رخ دنیـا کشـیدند. آن اجتماعـی کـه در تهـران تشـکیل شـد و 
اجتماعاتـی کـه در قـم، در اهـواز، در اصفهـان، در مشـهد، در 
تبریـز، در کرمـان تشـکیل شـد، اجتماعاتـی بـود کـه بـه طـور 

معمـول در هیـچ نقطـه ای از دنیـا به ایـن حجم و با این شـّدت 
و بـا ایـن انگیـزه انسـان مشـاهده نمیکنـد؛ در تاریـخ مـا هـم 
بی نظیـر بـود. حضـور مردمـی و هیجـان عمومی و اینکـه مردم 
نشـان بدهنـد بـه چـه چیزهایی دلبسـته هسـتند، خیلـی مهم 

بـود بـرای آبـروی کشـور و برای عـّزت ملّـت ایران.
در قضّیـه ی ایـن بیمـاری اخیـر، ]یعنـی[ کرونـا، فداکاری هـا 
از  خـارج  در  کـه  را  افـرادی  کـه  بـود  چشـمگیر  قـدری  بـه 
ایـن کشـور هـم هسـتند بـه تحسـین وادار کـرد؛ در درجـه ی 
بهیـاران،  پرسـتاران،  پزشـکان،  درمانـی؛  مجموعه هـای  اّول 
مدیـران، کارکنـان حـول و حـوش بیمارسـتانها. در کنـار اینهـا 
مجموعه هـای مردمی داوطلب، دانشـجویان، طّاب، بسـیجی ها 
و عناصـر گوناگـون کـه رفتند در خدمـت درمان و پرسـتاری از 
ایـن بیمـاران قـرار گرفتنـد، بـه یـاری درمان کننـدگان رفتنـد؛ 

همـه ی اینهـا مایـه ی عـّزت و آبـرو اسـت. 
مجموعه هـای پشـتیبانی، کسـانی که کارخانه های خودشـان را، 
حّتـی بعضـی خانه هـای خودشـان را در اختیـار تولید وسـایل و 
امکانـات مـورد نیاز مثل دسـتکش یـا فرض کنید که ماسـک و 
از ایـن قبیـل بـرای بیماران یـا برای عاّمـه ی مردم، آحـاد مردم 
قـرار دادنـد. مجموعه های خدماتـی، مثل آن کسـانی که رفتند 
درون خیابانهـا بـرای ضّدعفونـی کـردِن خیابان یـا حّتی نقاطی 
کـه مـردم بـه آنهـا مراجعـه میکننـد. یـا مجموعه هایـی مثـل 
جوانهایـی کـه تصمیـم گرفتنـد بـه افـراد مسـن کمـک کنند، 
دِر خانه هـای آنهـا برونـد، خریدهـای آنهـا را انجـام بدهنـد. یـا 
آنهایـی کـه اجناسـی را تهیـه کردنـد، مّجانی بـه مـردم دادند؛ 
دسـتکش مجانی، ماسـک مجانی. بعضی به کسـبه ی مشـکل دار 
کمـک کردنـد؛ اجـاره نگرفتنـد، طلبکاری هـای خودشـان را به 

تأخیـر انداختنـد و از ایـن قبیـل خدماتـی که انجـام گرفت. 
اسـت کـه در خـال حـوادث سـخت  زیبایی هایـی  اینهـا آن 
خـودش را نشـان میدهـد و امـا سـال 99 اّواً از خـدای متعـال 
میخواهیـم کـه ایـن سـال را سـال پیروزی هـای بـزرگ قـرار 
بدهـد و بـه حضـرت بقّیـةا... )ارواحنـا فـداه( کـه ناخـدای ایـن 
کشـتی او اسـت، عرض میکنیم که کشـوِر خودش را به سـاحل 
نجـات برسـاند، مـردم مؤمن ایـران را حمایت کنـد، کمک کند. 

بـه ملّـت ایـران هـم عـرض میکنـم همـان طـور کـه در طـول 
ایـن سـالهای متمـادی -نه فقط سـال 98- با حـوادث گوناگون 
شـجاعانه برخـورد کردنـد، با روحیـه برخورد کردنـد، بعد از این 
هـم بـا روحیـه و بـا امیـد برخـورد کننـد با همـه ی حـوادث، و 
مطمئـن باشـند کـه تلخی هـا خواهد گذشـت، و  قطعاً یُسـر در 

انتظـار ملّـت ایـران اسـت؛ در این تردیدی نیسـت. 
اینکـه حـاا بعضی تصّور کنند که در فان نقطه ی از تشـکیاِت 
کشـور کـم کاری میشـود، ایـن را هـم بنـده تأییـد نمیکنـم. ما 
از نزدیـک شـاهد هسـتیم، می بینیـم؛ همـه مشـغولند، همـه 
مشـغول کار و تاشـند، هـر کـس بـه قـدر خـودش، ان شـاء ا... 
خداونـد متعـال بـه همـه ی این تاشـها هـم برکت خواهـد داد 
و ملّـت را از ایـن گـذرگاه، بـا عافیـت و با سـربلندی ان شـاء ا.... 

داد. خواهـد  عبور 
 سـال گذشـته گفتیـم »رونـق تولیـد«، امسـال بنـده عـرض 
میکنـم »جهش تولید«؛ امسـال سـاِل جهـِش تولید اسـت. این 
شـد شـعار امسـال؛ کسـانی کـه دسـت اندرکار هسـتند جـوری 
عمـل کننـد کـه تولید ان شـاء ا... جهش پیـدا کند و یـک تغییر 

محسوسـی در زندگـی مـردم ان شـاء ا... بـه وجـود بیاورد. 
برنامـه  سـازمان  دارد؛  برنامه ریـزی  بـه  احتیـاج  ایـن  البّتـه 
نحـوی،  بـه  تحقیقاتـش  مرکـز  و  شـورا  مجلـس  نحـوی،  بـه 
قـوه ی قضائّیـه بـه نحـوی -قـوه ی قضائّیـه هـم نقـش دارد- 
جـوان  مجموعه هـای  نحـوی.  بـه  دانش بنیـان  مجموعه هـای 
و مبتکـر بحمـدا... در کشـور زیادنـد و بنـده در طـول امسـال 
-سـال 98- و سـال قبل، با تعدادی از اینها نشسـت های بسـیار 
خـوب و مفیـدی داشـتم، آنهـا را از نزدیـک دیدم، حرفهایشـان 
را از نزدیـک شـنفتم؛ جوانهـای عاقه منـد بـه کار و پـای کار 
و پُر امیـد و پُر نیـرو و پُر انگیـزه و پُـر اسـتعداد و ابتـکار. اینهـا 
بحمـدا... هسـتند؛ اینهـا بایـد همـه در برنامه ریزی هـا شـرکت 

کننـد و ایـن کار بـا برنامه ریـزی ان شـاء ا... پیـش بـرود.
 امیدواریـم کـه سـال بـر همـه ی شـما مبـارک باشـد و عیـد 
سـعید مبعث بر همه ی شـما مبارک باشـد و ان شـاء ا... مشـمول 
توّجهـات الهـی قـرار بگیریـد و ملّت ایـران به طـور روز افزون به 

توّجهـات و توسـات و معنویّـاِت خـود بیفزاید.

پیام نوروزی رهبر معظم انقاب به مناسبت آغاز سال ۱۳۹۹

محمدجـواد فدایـی در جلسـه شـورای معـادن اسـتان کرمـان 
بـا بیـان اینکـه در سـال گذشـته ۱0 جلسـه شـوری معـادن 
داشـتیم که نسـبت به سـال 97 این رقم دو برابر شـده اسـت 
اظهار داشـت: در اولین جلسـه شـورای معادن اسـتان هسـتیم 
و عملکـرد معـادن اسـتان در سـال گذشـته خوب بوده اسـت.

وی بـا بیـان اینکـه با وجود مشـکات موجود نسـبت به سـال 
97 عملکـرد معـادن اسـتان بسـیار بهبـود پیـدا کـرده اسـت 
عنـوان کـرد: در سـال گذشـته ۱۱7هـزار تـن صـادرات مـس 

داشـتیم کـه نسـبت بـه سـال 97 سـه برابر شـده اسـت.

اسـتاندار کرمـان بـا اشـاره بـه اینکـه پروژه هـای بسـیار خوبی 
در حـوزه صنعـت و معـدن در اسـتان بـه بهره بـرداری رسـید 
و پروژه هـای خوبـی آغـاز شـده اسـت گفـت: بـرای ما امسـال 
سـرمایه گذاری  کـه  دارد  بیشـتری  اهمیـت  پروژه هایـی 
توسـعه ای داشـته باشـند و خواسته من از شـرکت های گل گهر 

و گهرزمیـن و ... نیـز همیـن بـوده اسـت.
وی بـا بیـان اینکـه بحـث مـا در سـال گذشـته در رابطـه بـا 
مـس، فـواد، گل گهـر و ... واحد هـای قطعه سـازی بـود افزود: 
بـرای امسـال مشـارکت ایـن شـرکت ها در توسـعه واحدهـای 

کوچـک اهمیـت دارد.فدائـی بـا عنـوان اینکه طبـق قانون یک 
درصـد فـروش معـادن بایـد در اختیـار اسـتان باشـد گفـت: تا 
پایـان سـال 96 از ایـن محـل، درآمدی برای اسـتان نداشـتیم 
امـا در سـال 97 حـدود ۱2.5 میلیـارد تومـان از ایـن محل به 
اسـتان اختصـاص یافـت.وی بـا بیـان اینکـه در سـال گذشـته 
ایـن رقـم در حـدود 46 میلیارد تومـان بود افـزود: از این مبلغ 
۱7 میلیـارد تومـان آن محقـق شـد کـه بـه جبـران بخشـی 
یافـت. اختصـاص  اجـرای  دسـتگاه های  بودجـه  کسـری   از 

اسـتاندار کرمـان بـا اشـاره بـه اقدامـات گسـترده ای کـه در 

اسـتان در حـوزه معـادن در حـال انجـام اسـت گفـت: در ایـن 
لحظـه ۱2هزارمیلیـارد تومـان پـروژه آمـاده افتتـاح در اسـتان 

داریم.

استاندار کرمان:
 ۱۲ هزارمیلیارد تومان پروژه آماده افتتاح در استان کرمان داریم 

سـیدمهران عالـم زاده، شـهردار کرمان در حاشـیة 
بازدیـد از مراحـل پایانـی ایمن سـازی بنـد خاکـی 
ده بـاا گفت: علی رغـم این که شـهرداری وظیفه ای 
بـرای خدمت رسـانی بـه خـارج از محـدودۀ شـهر 
نـدارد، امـا بـرای ایجـاد امنیـت روانی شـهروندان 
کرمانـی، سـد خاکـی ده بـاا را ایمن سـازی کردیم 

تـا در بارش هـای روزهـای آتـی، نگرانـی از جهـت 
هجـوم سـیاب احتمالی به شـهر کرمان از سـمت 
ایـن منطقه نداشـته باشـیم.وی همچنین با اشـاره 
»پشـته  روسـتاهای  در  مسـیل  دو  بهسـازی  بـه 
ده بـاا،  منطقـه  در  »گینـکان«  و  جمعـه«  امـام 
قـرار دارنـد،  ایـن سـد خاکـی  باادسـت  کـه در 
گفـت: بـا ایـن کار کـه حجـم باایـی از آب را فـرا 
می گیـرد، دیگـر نگرانـی از جهت سـیاب احتمالی 
وجـود نخواهـد داشـت؛ چراکـه بـا هـر حجمی که 
بارندگـی داشـته باشـیم، محل های مختلفـی برای 

ذخیـرۀ آب در نظـر گرفته شـده تا اتفاقـی نیفتد و 
امیدواریـم ایـن مهـم محقق شـود.

شـهردار کرمـان بیـان کـرد: عـاوه بـر ترمیـم و 
مسـیل  پهنـة  موجـود،  خاکـی  بنـد  ایمن سـازی 
موجـود نیـز کـه تقریبـاً بـه دومتـر کاهـش یافتـه 
بـود، بـه 20 متر افزایـش یافت کـه می تواند حجم 

زیـادی از آب را در خـود نگـه دارد. 
عالـم زاده بـار دیگـر بـا بیـان این کـه ایـن اقدامات 
بـا تـاش نیروهـای شـهرداری کرمـان و زیـر نظر 
کارشناسـان مربـوط، انجام شـد، گفـت: ترمیم بند 

خاکـی ده بـاا و نیاز بـه ایجاد آب بند در باادسـت 
این بند خاکی، از سـال گذشـته توسـط شـهرداری 
کرمـان بـه دسـتگاه های متولـی اعـام شـده بـود، 

امـا اقدامی انجـام نگرفتـه بود.
کرمـان  شـهرداری  این کـه  علی رغـم  افـزود:  وی 
در چنـدروز اخیـر، ترمیـم بنـد خاکی ده بـاا را در 
دسـتور کار خـود قـرار داده بود، در نشسـت سـتاد 
مدیریـت بحـران بـه ریاسـت معـاون امـور عمرانی 
اسـتاندار نیـز، با توجه بـه احتمال بارندگی شـدید 
بـر ادامـة کار در ایـن منطقـه توسـط شـهرداری 

داد:  ادامـه  کرمـان  شد.شـهردار  تأکیـد  کرمـان 
معاونـت  در  همکارانـم  تـاش  بـا  خوشـبختانه 
امـور زیربنایـی شـهرداری کرمـان،  حمل و نقـل و 
ایـن اقـدام بـه پایان رسـید تـا نگرانـی ای از جهت 
هجـوم احتمالی سـیاب به شـهر کرمان از سـمت 

بنـد خاکـی ده بـاا وجـود نداشـته باشـد.
عالـم زاده همچنیـن گفـت: بـا تـاش همکارانم در 
معاونـت خدمـات شـهری شـهرداری کرمـان نیـز، 
دریاچـة بلداامیـن در حـال ایروبـی اسـت تـا در 
بارندگی هـای پیـِش رو، میـزان ذخیـرۀ آب در این 

دریاچـه افزایـش یابد.
شـهردار کرمـان در پایان، از سـتاد مدیریت بحران 
اسـتان و دسـتگاه های اجرایی و نظامـی که در این 
زمینـه بـا شـهرداری کرمـان همـکاری می کننـد، 

قدردانـی کرد.

شهردار کرمان با اشاره به بارش های احتمالی در روزهای آتی:

بند خاکی ده باا توسط شهرداری ایمن سازی شد

مدیـرکل️امـور️مالیاتی️اسـتان️کرمان️
تسـلیم️ مهلـت️ مجـدد️ تمدیـد️ از️
اظهارنامـه️مالیـات️بـر️ارزش️افـزوده️
پایـان️ تـا️ ️1398 زمسـتان️ دوره️

داد. خبـر️ مـاه️ اردیبهشـت️
بـه گـزارش روابـط عمومـی اداره کل امـور 
مالیاتـی اسـتان کرمـان، محمـد سـلمانی با 
اشـاره بـه شـیوع بیمـاری کرونـا در کشـور 
و پیامدهـای اقتصـادی ناشـی از آن اظهـار 
داشـت: بـا توجـه به درخواسـت هـای مکرر 
فعـاان اقتصـادی بـه سـبب شـرایط حادث 
شـده ناشـی از شـیوع ویروس کرونـا، مهلت 
تسـلیم اظهارنامـه مالیـات بـر ارزش افزوده 

 ،)۱398 )زمسـتان  چهـارم  دوره 
تـا پایـان روز چهارشـنبه مـورخ 
 ۱399 مـاه  اردیبهشـت   3۱

تمدیـد مـی گـردد.
برایـن  کـرد:  خاطرنشـان  وی 
برخـورداری  امـکان  اسـاس، 
صـد درصـد بخشـودگی جریمـه 
در  اظهارنامـه  تسـلیم  عـدم 
همچنیـن  و  مقـرر  موعـد 
یـاد  مـدت  در  تاخیـر  جریمـه 
درخواسـت  صـورت  در  شـده 
فراهـم  مودیـان  بـرای   کتبـی 

می باشد.
سـلمانی افـزود : پیـش از ایـن نیـز مهلـت 
تسـلیم اظهارنامـه مالیـات بـر ارزش افزوده 
دوره زمسـتان ۱398 تا پایـان فروردین ماه 
تمدیـد شـده بـود، کـه بـا توجـه به تـداوم 
شـرایط خـاص ناشـی از ویـروس کرونـا در 
کشـور، ایـن مهلت تا پایـان اردیبهشـت ماه 

یافت. افزایـش 
گفتنـی اسـت، مودیـان نظـام مالیـات بـر 
ارزش افـزوده، بـه منظـور ارایـه اظهارنامـه 
مالیاتـی خـود مـی باید بـه سـایت عملیات 
 الکترونیک مالیات بر ارزش افزوده به آدرس

 WWW.EVAT.IR مراجعه نمایند.

مدیرکل امور مالیاتی استان کرمان :

تمدید مجدد مهلت ارسال اظهارنامه 
مالیات بر ارزش افزوده زمستان98 

تا پایان اردیبهشت ماه

فرمانده سپاه ثارا... استان کرمان:
رزمایش »کمک مومنانه« در کرمان کلید خورد

کرمـان فرمانـده سـپاه ثـارا... اسـتان کرمـان بـا یـادآوری اینکـه رزمایـش »کمـک   
مومنانـه« بـا رمـز »یاصاحب الزمـان« در نیمـه شـعبان در کشـور کلیـد خـورد، اظهار 
کـرد: ایـن قـرارگاه در اسـتان کرمـان تشـکیل شـد کـه یکـی از مهمتریـن اقدامات 

ابتدایـی آن شناسـایی افـراد نیازمنـد هـر محله اسـت. 
سـردار »حسـین معروفـی« در نشسـت خبری با محوریـت رزمایش »کمـک مومنانه« 
گفـت: فرمـان مقـام معظـم رهبـری در اجـرای رزمایـش کمـک مومنانـه بـرای 
رسـیدگی بـه امـور معیشـتی نیازمنـدان آسـیب دیـده از بیمـاری کرونـا کـه دچار 
عقب افتادگـی مالـی شـده اند و همچنیـن خانواده هایـی کـه دچـار مشـکات جدی 

 شـده اند و بـا یـک شـغل کوچـک زندگـی خـود را تامیـن می کردنـد، از نیمـه شـعبان آغـاز کـه یـک اقـدام انقابـی
می باشد.  

وی بـا تاکیـد بـر اینکـه مقـام معظـم رهبـری فرمودند که بـه صورت گسـترده در کل کشـور بـرای مسـاوات و همدلی 
کمـک مومنانـه بـه نیازمنـدان کمک کنیم تصریح کرد: در این راسـتا سـپاه پاسـداران انقاب اسـامی به همـراه کمیته 
امـداد، سـتاد اجرایـی فرمـان امـام و بنیاد مسـتضعفان در قالـب این رزمایـش 3.5 میلیون خانـوار نیازمند را شناسـایی 

و در راسـتای کمـک به آنهـا اقـدام خواهد کرد.
فرمانـده سـپاه ثـارا... اسـتان کرمـان بیـان کـرد: ایـن رزمایش به صـورت قرارگاهی اسـت و کارهـا به صـورت هم افزایی 
خواهـد بـود تـا کمـک مومنانـه بـه نیازمنـدان و فقـرا به صورت مسـاوات تقسـیم شـود و اگـر این اتفـاق بیفتـد خاطره 
خوبـی از انسـان بـه جـای خواهـد گذاشـت و نبایـد این ویـروس باعث فراموشـی مسـئولیت اجتماعـی افراد نسـبت به 

همنوعانشـان شـود و بـا رعایـت بهداشـت باید بـه نیازمندان کمـک کنیم.

محمدرضـا عـرب زاده بـا بیـان اینکـه بـراي جهـش 
تولیـد درصنایـع و رونـق اقتصـاد، صنعـت بـرق یک 
زیـر سـاخت حیاتي به شـمار مـي رود، اظهارداشـت: 
در سـال جدیـد کـه بـا عنـوان جهـش تولیـد مزیـن 
شـده اسـت، بـا توسـعه وبهینه سـازي شـبکه توزیع 
بـرق خدمات رسـاني بـه مردم اسـتان کرمـان تداوم 

یافت. خواهـد 
بـه گـزارش روابـط عمومـي شـرکت توزیـع نیـروي 
زاده  عـرب  کرمان،محمدرضـا  اسـتان  شـمال  بـرق 
صنعـت  آمادگـي  اعـام  بـا  مدیرعامـل  مشـاور 
و  تولیـدي  بـه صنایـع  یـاري  و  بـراي کمـک   بـرق 
کارخانـه هـا گفت: بـا تامیـن منابع وسـرمایه گذاري 
در بخـش هـاي اساسـي شـبکه توزیـع و تامیـن برق 

پایـدار ومطمئـن ، اقتصاد کشورشـکوفا خواهدشـد.
وي بـا اشـاره بـه سیاسـت هـاي شـرکت توانیـر در 
سـال گذشـته گفـت: فعالیـت هـاي دبیرخانـه مقاوم 
سـازي وسـایر فعالیت هـاي موردنظر توانیـر درقالب 
ماموریـت هـاي ویـژه به شـرکت هاي توزیع سراسـر 
کشـور از جملـه شـرکت توزیـع بـرق شـمال اسـتان 

گردید. ابـاغ 
شـرکت  ویـژه  هـاي  ماموریـت  از  یکـي  وي 
را  کرمـان  اسـتان  شـمال  بـرق  نیـروي  توزیـع 
سـازي  مقـاوم  راهکارهـاي  دسـتورالعمل   تهیـه 
پایـه هـاي شـبکه هـاي توزیع دانسـت و گفـت: این 
بـه شـرکت  دسـتورالعمل درسـال گذشـته تهیـه و 

ارسـال  هـا  بـه سـایر شـرکت  ابـاغ  توانیـر جهـت 
گردیـد.

همـکاران  زحمـات  از  وقدردانـي  تشـکر  بـا  وي 
امورهـاي اجرایـي ومعاونت هـاي مهندسـي ونظارت 
و بهـره بـرداري کـه درزمینـه مقـاوم سـازي شـبکه 
کـرد:  عنـوان  دادنـد،  انجـام  اي  شایسـته  اقدامـات 
خوشـبختانه ایـن شـرکت درسـال گذشـته موفـق به 
مقـاوم سـازي 4 دسـتگاه پسـت زمینـي بـا اعتباري 

بالـغ بـر ۱893 میلیـون ریـال شـد. 
پایـه  اصلـه   454 سـازي  مقـاوم  از  همچنیـن  وي 
بااعتبـاري بالـغ بـر4۱00 میلیـون ریـال و تعویـض 
376 اصلـه پایـه فرسـوده بـا اعتباري معـادل 4639 
میلیـون ریـال خبردادوگفـت: اطـراف3۱0 اصله پایه 
بـا اعتبـاري معـادل 970میلیـون ریـال نیـز گابیـون 

بنـدي وشـن ریزي شـده اسـت.
وي گفـت: اواخـر سـال گذشـته قراردادهائـي نیـز با 
پیمانـکاران اجرائـي بمنظورتعویـض و مقـاوم سـازي 
حجـم بیشـتري از پایـه هـاي فرسـوده نیـز منعقـد 
6دسـتگاه  سـازي  حاضرمقـاوم  حـال  در  کـه  شـده 
پسـت زمینـي، تقویـت ۱489 اصلـه پایـه وتعویـض 
86۱ اصلـه پایـه فرسـوده جمعـا بـا اعتبـاري معادل 
28480میلیـون ریـال دردسـت اجـرا مـي باشـد که 
آثـار ونتایـج آن درسـال جاري مشـخص خواهدشـد. 
مشـاور مدیرعامـل بـا اشـاره بـه برنامـه اسـتراتژیک 
شـرکت گفت: خوشـبختانه تـا امروزبـا پیگیري هاي 

مجدانـه مدیرعامـل محتـرم شـرکت و مشـارکت و 
همـکاري فعـال کارکنـان درکلیـه سـطوح سـازماني 
ازجملـه  کـه  جلوترهسـتیم  شـده  تعییـن  ازهـدف 
میتـوان بـه شـاخص هـاي کاهـش نـرخ خاموشـي 

وکاهـش مراجعـات حضـوري اشـاره کـرد.
محمدرضـا عـرب زاده با ابـراز امیـدواري از همکاري 
ومسـاعدت مـردم در زمینـه مصـرف بهینـه انـرژي 
گذشـته  درچندسـال  خوشـبختانه  اظهارداشـت: 
درمناطـق  ذیصـاح  مراجـع  از  اخذمجوزقانونـي  بـا 
حاشـیه شـهر که داراي سـرقت انرژي بیشـتر بودند، 
بـه  موفـق  توزیـع  توسـعه شـبکه  یـا  و  احـداث  بـا 

کاهـش تلفـات شـدیم. 

مشاور مديرعامل شركت توزيع نیروي برق شمال استان كرمان:

تداوم خدمت رساني با توسعه و بهینه سازي
شبكه توزيع در سال جهش تولید

دکتـر پورابراهیمـی نماینـده مـردم کرمان 
و راور در مجلـس شـورای اسـامی طـی 
نامـه ای بـه حجـت ااسـام والمسـلمین 

مقـدم معـاون ارتباطات مردمـی دفتر مقام 
معظـم رهبری، خواسـتار تاکید به ریاسـت 
کشـور  ایثارگـران  امـور  و  شـهید  بنیـاد 
جهـت اقـدام سـریع در ابـاغ و احتسـاب 
جانباختگان مراسـم تشـییع سـردار شهید 
بـه  کرمـان  در  سـلیمانی  قاسـم  حـاج 
 عنـوان شـهید نظـر بـه تاییـد رهبـر معظم 

انقاب شد. 
دکتـر پورابراهیمـی در ایـن نامـه با اشـاره 
بـه مذاکـرات و مکاتبـات قبلی انجام شـده 
خصـوص  در  حضـوری  جلسـات  نیـز  و 
تقاضـای خانـواده هـای معـزز جانباختگان 
مراسـم تشـییع سـردار شـهید حاج قاسـم 

سـلیمانی در کرمـان عنـوان کـرده اسـت: 
خواسـته ایـن خانـواده ها محسـوب شـدن 
مراسـم  شـهدای  عنـوان  بـه  عزیزانشـان 

مذکـور اسـت.
وی بیـان کـرد: بـا توجـه به پیگیـری های 
رئیـس محترم قوه قضائیـه و همچنین نظر 
تاییـد رهبـر معظـم انقاب اسـامی و بیان 
نام شـهدا بـرای ایـن عزیزان در سـخنرانی 
نـوروزی سـال جـاری، خواهشـمند اسـت 
بنیـاد  محتـرم  ریاسـت  فرمائیـد  دسـتور 
شـهید و امـور ایثارگـران کشـور، اقدامـات 
ازم را جهـت تسـریع در ابـاغ و احتسـاب 
نامبردگان به عنوان شـهدا مبـذول نمایند.

دکتر پورابراهیمی طی نامه ای به معاون ارتباطات مردمی دفتر مقام معظم رهبری خواستار شد 

لزوم اقدام سریع بنیاد شهید در اباغ و احتساب 
جانباختگان مراسم تشییع سردار شهید حاج قاسم 

سلیمانی در کرمان به عنوان شهید
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 در محضر حضرت سعدی
کار و کسب همگان خفته و، نان آجر شد  سعدیا کیسه ی مردم ز )کرونا( پر شد   
بر سر آدم و عالم )شمد( و )چادر( شد  این با خواست خدا نیست و، ز )شیطان زاده(  
بهر ایثار به اعضای پریشان، مستند  گفتی ابناء بشر اعضای یک تن هستند   

یمنی ها ز همین لطف به خون بنشستند!  )آل شیطان( تو )یمن( موشک رحمت بارید!  
غامحسین رضایی - نقاش

  www.Haftvadnews. ir 

این شماره از هفتواد تقدیم می شود به شهید 
» حسین دوست محمدی «

* سیره عملی شهید» غذای بهشتی«
ــهد  ــه مش ــیج ب ــرف بس ــین از ط ــاق حس ــه اتف ــه ب ــار ک ــک ب ی
مقــدس رفتــه بودیــم  توفیــق  
شــد و از طــرف حــرم مــا 
رادعــوت کردنــد بــرای  نهــار 
بــه آشــپزخانه  حــرم برویــم و 

ــم . ــذا بخوری ــا غ آنج
حســین  خیلــی خوشــحال  
ــقی  از   ــر  قاش ــا  ه ــود و ب ب
ــی  ــورد صلوات ــه میخ ــذا  ک غ
ــه مــن مــی  مــی فرســتاد و ب
گفــت: غــذای حضرت  دســت 
کمــی از غذاهــای بهشــتی نــدارد  و آخــر ســر هــم   تکــه ای  نــان   
همــراه خــودش آورد و بــه کســانی کــه پشــت در ایســتاده  بودنــد  
ــود  ــا خ ــرک ب ــوان تب ــد  بعن ــا میخواهن ــی ه ــت :  بعض داد و گف
ــش  ــت، دعای ــان  میگرف ــین  ن ــه  از حس ــس ک ــر ک ــد...  و ه ببرن

ــرد... میک
راوی: دوست شهید حسین دوست محمدی

بیاور یارب آن مشکل گشا را
نام خدا چراغ راه قلم

می شکفد از دلم و بر لبم   
عرض سام و ادب از دل و جان   

پیغمبـران( خاتـم  )پسـر  بـر     
ای پسر فاطمه)س( ی محمد)ص(   

بودی و هستی همه ی محمد)ص(
عصاره ی نبوت و امامت 

ناخدای سفینه ی سعادت   
بی شک تو خود ناظر این جهانی

نهانـی مصلحـت  ز  گـر  حاضـری،     
ای پسر فاطمه)س( و مرتضی)ع(

فضـا ظهـورت  ز  بگـردد  پـاک     
که قادر و صالح و صادقی تو

تـو حاذقـی  حکیـم  حـق  امـر  بـه     
ذخیره ی خدا برای فردا 

فـردا )شـفا(ی  هـم  و  )دوا(  داریـد     
گرفته عافیت را از ما )سراب(

مـا به تو محتـاج چو ماهـی به )آب(    
عافیت دنیا و دین، تن و جان

افتـاده دسـت )بـرده های شـیطان(    
)داعش( و )القائده( و )الشباب( 

کبـاب آنهـا  ز  زنـده  شـده  بشـر     
تیشه به روح بشریت زدند

شـدند وآدمیـت  زمیـن  ننـگ     
به نام دین، جنایت آورده اند

انـد کـرده  جـدا  خـدا  از  را  مـردم     
بشر ز راه )عصمت( افتاده دور

سعادِت خود را فکنده به گور   
سامری و ساجد گوساله شد

ُمَولـد )آلت قتاله( شـد     
شیطان شده مالک و خویش بشر

گمراهی آورده به پیش بشر   
)آشپز ویروس کرونا( کی است؟

هر که به هر جا که بَُود )جانی( است  
محصول آشپزخانه ی جانیان

انسـان جـان  ی  گیرنـده  ویروسـی     
)جنگ بیولوژیک( شده فراگیر

رحم ندارد به صغیر و کبیر   
دزد سر گردنه شد )کرونا( 

فدیه بگیرد فقط از جان ما   
ای وارث علوم و عدل علی)ع(    

خلقتـی ی  معجـزه  و  نـادره     
تو خود فرج را بطلب از خدا

که تویی منجی و، تو مشکل گشا   
کلید حل مشکات شمایید

)ولی( و دست قدرت خدایید   
بیا تو ای )معصوم پروردگار( 

بشر شده تشنه ی فصل بهار   
بشر بیفتاده به چاه با 

بهر نجات بشریت بیا   
مضطر و درمانده و بی پناهیم

ملتمس ظهورت از خداییم   
تا رسد از لب شما هدایت

عافیت و حاوت و سعادت   
یارب بده اذن و جواز ظهور

تا بخورد بر سر )شب( )تیغ نور(   
ویروس میکروسکپی و مهاجم

سد کرده راه دیدن محارم   
داده به ما سلول انفرادی

بسـته در مراکز عبادی     
گرفته راه نفس اقتصاد 

سرقت دولتی دمید و فساد1   
)نقاش( خدا بدخواه بنده اش نیست

این آش از دیگ و اجاق غربی ست  
آشپز خود افتاده تو دیگ آشش

سزای او جهنم است و آتش   

1: سـرقت ماسـک و لـوازم بهداشـتی دولـت هـای 
همدیگـر از  غربـی 

غامحسین رضایی 

ΧϪࣥএ ජࡁॲ

اداره کل ثبت اسناد و اماک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و 
موسسات غیرتجاری کرمان )809807(

آگهــی تغییــرات شــرکت خدمــات فنــی و مهندســی مــه آرا صنعــت جنــوب شــرکت ســهامی خــاص 
ــورخ  ــره م ــت مدی ــه هیئ ــتناد صورتجلس ــه اس ــی 10630046410 ب ــه مل ــت 15402 و شناس ــماره ثب ــه ش ب

1398/12/08 تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد: 
ــه  ــی 3149547717 ب ــه شــماره مل ــی ب ــاس میرزائ ــای عب ــره : آق ــت مدی ــن ســمت اعضــاء هیئ ــف - تعیی ال
ــه  ــه شــماره ملــی 3149539366 ب ســمت رئیــس هیئــت مدیــره - آقــای محمــد جــواد ســبزی شــهربابک ب
ســمت نایــب رئیــس هیئــت مدیــره - آقــای عبــاس هندیــزی پــور بــه شــمارملی 3070660363 بــه ســمت 
مدیــر عامــل و عضــو هیئــت مدیــره بــه مــدت دو ســال انتخــاب گردیدنــد. ب : کلیــه اســناد و اوراق بهــادار و 
تعهــدآور شــرکت از قبیــل چــک ، ســفته ، بــروات ، قراردادهــا و عقوداســامی بــا امضــاء رئیــس هیئــت مدیــره 
و مدیــر عامــل همــراه بــا مهــر شــرکت معتبــر مــی باشــد و ســایر اوراق عــادی و اداری بــا امضــای مدیــر عامــل 
همــراه بــا مهــر شــرکت معتبــر اســت.  اداره کل ثبــت اســناد و امــاک اســتان کرمــان اداره ثبــت شــرکت هــا 

و موسســات غیرتجــاری کرمــان )809807(

دکتــر »اردشــیر ســعدمحمدی« مدیرعامــل شــرکت مــس ضمــن 
ــان اینکــه تمامــی برنامه ریزی هــا  ــا بی ــو و ب تبریــک آغــاز ســال ن
ــای  ــق رکورده ــای خل ــر مبن ــال 1398 ب ــس در س ــرکت م در ش
ــاب  ــر معظــم انق ــات رهب ــا منوی ــود ت ــد ب ــوزه تولی خــوب در ح
در زمینــه رونــق تولیــد محقــق شــود، افــزود: همچنیــن در ســال 
گذشــته بــرای فراهــم کــردن زمینه هــای تولیــد بیشــتر اقدامــات 
طرح هــای  تعریــف  زمینــه  در  خوبــی  ســرمایه گذاری های  و 
توســعه ای جدیــد و ســرعت بخشــی بــه پیشــبرد پروژه هــای 
ــاهد جهــش  ــک ش ــده نزدی ــا در آین ــد ت ــام ش ــس انج ــی م معدن

ــد در شــرکت مــس باشــیم.  تولی
ــت  ــرمایه گذاری در صنع ــه س ــر اینک ــد ب ــا تأکی ــعدمحمدی ب س
ــس  ــرکت م ــعه در ش ــت: توس ــادی دارد،گف ــه اقتص ــس توجی م
ــد  ــرایطی نبای ــچ ش ــت هی ــد تح ــش تولی ــش و افزای ــرای جه ب

ــود. ــف ش متوق
ــا  ــا ب ــا پروژه ه ــد ت ــاش ش ــال 98 ت ــت: در س ــار داش وی اظه
ــا، در  ــن مبن ــر ای ــد و ب ــته باش ــرفت داش ــتری پیش ــرعت بیش س
ــان طــرح توســعه ای  ــارد توم ــش از 3500 میلی ســال گذشــته بی
بــه اتمــام رســید. بــه گفتــه ســعدمحمدی، طــرح افزایــش 
ظرفیــت ذوب خاتون آبــاد از 80هــزار تــن بــه 120هــزار تــن جــزو 
مهمتریــن طرح هــای توســعه ای بــود کــه در ســال گذشــته ظــرف 

ــی شــد. ــی عملیات ــوان داخل ــر ت ــه ب ــا تکی ــدت کوتاهــی و ب م
وی افــزود: بــا بهره بــرداری از ایــن طــرح، ظرفیــت ذوب در 
ــدی  ــس آن ــن م ــزار ت ــه 400ه ــار ب ــرای اولین ب ــس ب ــرکت م ش

ــید. رس

 1398 ســال  در  همچنیــن  کــرد:  تصریــح  ســعدمحمدی 
واحــد تولیــد اسیدســولفوریک سرچشــمه بــا اهــداف کامــًا 
تولیــد  واحــد  و  شــد  افتتــاح  و  راه انــدازی  زیســت محیطی 
ــرار دارد و  در  ــی ق ــل پایان ــاد در مراح ــولفوریک خاتون آب اسیدس

ســال جــاری بــه بهره بــرداری خواهــد شــد.
بــه گفتــه ســعدمحمدی، طــرح کارخانــه اکســیژن و انبــار 
ــاس  کنســانتره و طــرح ذخیره ســازی اسیدســولفوریک در بندرعب
ــید. ــرداری رس ــه بهره ب ــه مرحل ــته ب ــال گذش ــان س ــز در پای نی

مدیرعامــل شــرکت مــس بــا بیــان اینکــه برنامــه شــرکت در ســال 
ــت:   ــت، گف ــو اس ــعه درآل ــرح توس ــه ط ــی ب ــرعت بخش 1399 س
تمــام تــاش خــود را خواهیــم کــرد تــا ایــن پــروژه کــه ظرفیــت 
تولیــد 150هــزار تــن کنســانتره مــس را خواهــد داشــت امســال 

وارد مــدار تولیــد شــود. 

ایــن پــروژه به تنهایــی بیــش از 1500 میلیــارد تومــان بــه گــردش 
مالــی شــرکت مــس اضافــه خواهــد کــرد.

وی بــا اشــاره بــه اینکــه کارخانــه 150هــزار تنــی کنســانتره دره زار 
نیــز در حــال اجراســت، افــزود: ســه میلیــون مترمکعــب تســطیح 
و خاکبــرداری در فــاز ســه تغلیــظ ســونگون بــا ظرفیــت 150هــزار 

تــن کنســانتره امســال عملیاتــی خواهــد شــد.
ــرای  ــد ب ســعدمحمدی اظهــار داشــت: همچنیــن طرح هــای جدی
ــهربابک،  ــدوک در ش ــاز 2 می ــانتره ف ــای کنس ــداث کارخانه ه اح
ــرباره ها  ــرآوری س ــه ف ــدازی کارخان ــمه و راه ان ــه سرچش ــاز س ف
ــی  ــم قابل توجه ــا حج ــرار دارد ت ــتور کار ق ــمه در دس در سرچش
ــد  ــرای تولی ــوراک ب ــوان خ ــده به عن ــو ش ــه دپ ــرباره هایی ک از س

اســتفاده شــود.
افزایش سرمایه برای توسعه

ســعدمحمدی در ادامــه، افزایــش 2300 میلیــارد تومانــی ســرمایه 
شــرکت مــس را یکــی دیگــر از مهمتریــن اقدامــات شــرکت مــس 
ــن و  ــی بهتری ــرایط فعل ــت: در ش ــت و گف ــال 1398 دانس در س
بــرای  مالــی  تأمیــن  راه  کم هزینه تریــن  و  ســهل الوصول ترین 

توســعه افزایــش ســرمایه اســت.
ــس  ــدام ســرمایه شــرکت م ــن اق ــا ای ــه ســعدمحمدی، ب ــه گفت ب
ــه بیانگــر  ــان رســید ک ــارد توم ــزار میلی ــه 10ه به طــور رســمی ب
ایــن اســت کــه شــرکت مــس امســال کــه مزیــن بــه نــام »جهــش 
تولیــد« از ســوی مقــام معظــم رهبــری شــده اســت بــا اطمینــان 
طرح هــای  بــه  سرعت بخشــی  راســتای  در  بیشــتری  خاطــر 

ــد داشــت. ــد گام برخواه ــش تولی توســعه و افزای

مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران خبر داد 

مسیر روبه رشد توسعه در شرکت مس برای جهش تولید 

کｦｬLا 
محتاجــان  فریــاد   ، نیســت  مریضــی  و  مــرگ  کرونــا 
جهــان اســت، کرونــا گفــت بشــر متمــدن بــه فکــر 
کــه  شــنیدم،  را  کرونــا  صــدای  مــن  نیســت،  فقــرا 
گفــت: مــی  انســانها  مــرگ  بــا  و  زد  مــی   فریــاد 

ــه فکــر محتاجــان  ــه ب ــه کســانی اســت ک ــوط ب ــروت مرب ث
ــان  ــاد و محتاج ــای زی ــه ه ــدان دارای خان نیســتند، ثروتمن

ــد . ــه ندارن ــه خان کرای
مــن صــدای کرونــا را در جهــان شــنیدم ، کــه از دســت آدم 
ــاد  ــه فری ــود ک ــن ب ــرد و زمی ــی ک ــه م ــواه گل ــای خودخ ه
مــی زد کــه انســان هــای متمــدن دنیــا بــه فکــر گرســنگان 
و محتاجــان آفریقــا نیســتند . صــدای زمیــن را شــنیدم کــه 
ــا  ــا شــده و زمیــن ب مــی گفــت آدم هــا باعــث آمــدن کرون
فریــاد مــی گفــت کــه بشــر اشــرف مخلوقــات خلــق شــده و 
زمیــن فریــاد زد و گفــت  در ایــن زمــان بشــر بــه فکــر خــود 

و خــود بــاور اســت.
کرونا هشداری است به جهانیان 

کرونا می گفت به فکر محرومان باشید 
صدای فریاد زمین را برای همه جهانیان گذاشتم 

ــاد زمیــن وســخن  ــاور فری خداکنــد بشــر خودخــواه و خودب
ــا از زمیــن مــی رود و آرامــش  ــگاه کرون ــا را بشــنود آن کرون

ــاور کنیــد . همــه جهــان را فــرا مــی گیــرد ب
»حمزه فریفته «

یاد یاران

احمدعلــی مقــدم عضــو شــورای مرکــزی حــزب مؤتلفــه اســامی 
در خصــوص انتظــارات از مجلــس شــورای اســامی دوره یازدهــم 
ــف و  ــرد ضعی ــا عملک ــم ب ــس ده ــا تأســف مجل ــار داشــت: ب اظه
ــه جــای نگذاشــت و  عدم کارآمــدی کارنامــه درخشــانی از خــود ب
اثــرات ایــن ناکارآمــدی را در بخش هــای مختلــف از جملــه حــوزه 
ــر آن هســتند،  ــردم درگی ــه م اقتصــادی و مشــکات معیشــتی ک
ــا  ــامی ب ــه اس ــزب مؤتلف ــزی ح ــورای مرک ــو ش ــم. عض می بینی
اشــاره بــه اینکــه مجلــس دهــم در انجــام وظایــف نظارتــی خــود 
کاهلــی کــرد، افــزود: بــه نحــوی کــه از ایــن اختیــار قانونــی خــود 
ــه نحــو احســن اســتفاده نکــرد و اگــر هــم بعضــاً مواضعــی را از  ب
مجلــس مشــاهده کردیــم، بــا تأســف رویکــرد جناحــی و سیاســی 

ــع شــخصی اعمــال می شــد. ــر اســاس مناف ــا ب داشــت و ی
ــه اینکــه مــردم فهیــم، آگاه و شایســته کشــور  ــا اشــاره ب مقــدم ب
در انتخابــات اخیــر اکثــراً کاندیداهــای انقابــی را برگزیدنــد، 
خاطرنشــان کــرد: امیــدوارم نماینــدگان انقابــی از فرصــت پیــش 

آمــده بــرای خدمــت بــه ملــت ایــران نهایــت اســتفاده را ببرنــد و 
در راه خدمــت بــه مــردم گــوی ســبقت را از یکدیگــر برباینــد تــا 
أن شــاءا... ایــن مجلــس انقابــی بتوانــد بــا عملکــرد خــود کارنامــه 

ــه جــای گــذارد. ــی را از خــود ب خوب
ــتای  ــم در راس ــس یازده ــرد مجل ــد رویک ــت بای ــد اس وی معتق
گام دوم انقــاب باشــد و در ایــن راســتا گفــت: بــه همیــن دلیــل 
ــس بســیار  ــن مجل ــردم از ای ــری و م ــام معظــم رهب انتظــارات مق
زیــاد اســت و لــذا کارهــای مهمــی را در پیــش رو دارد و بایــد بــا 
ــش  ــه پی ــور را ب ــدی ام ــا اولویت بن ــیه ای و ب ــور حاش ــز از ام پرهی
ــه  ــر می آیــد کــه مجلــس آینــده ب ببــرد هرچنــد از ظواهــر امــر ب
اذن الهــی هماهنــگ، قــوی، متعهــد و کارآمــد خواهــد بــود و بــه 

ــه اســت. ــر رفت ــز از آن فرات ــل انتظــارات نی ــن دای همی
ایــن فعــال سیاســی تصریــح کــرد: یــک ســری از قوانیــن بایــد در 
اولویــت اول مجلــس آینــده قرارگیــرد و در کوتــاه مــدت اجرایــی 
ــا  ــذا ب ــتند، ل ــدت هس ــدت و بلندم ــر میان م ــی دیگ ــود و بعض ش
اولویت بنــدی حجــم کارهــای انباشــته، بــه ســرانجام برســند 
ــرات سیاســت گذاری  ــن زمــان ممکــن اث بطــوری کــه در کوتاه تری
ــردم  ــرای م ــد، معیشــت و کســب وکار ب ــس در اقتصــاد، تولی مجل

ملمــوس شــود.
ایــن کارشــناس سیاســی از نماینــدگان مجلــس یازدهــم خواســت 
متوجــه باشــند کــه مســئولیتی کــه مــردم عزیــز بــه عهــده آن هــا 
ــه  ــس ب ــد دیگــر مجال گذاشــته اند و عمــر مجلــس یازدهــم همانن
ســرعت چشــم برهم زدنــی بــه اتمــام خواهــد رســید و بیــان کــرد: 
لــذا ســعی کننــد در مقابــل رأی ملــت روســفید شــوند و هم وغــم 
خــود را در راســتای حرکــت بــرای تحقــق مطالبــات مقــام معظــم 

رهبــری و خواســته های بــه حــق مــردم مصــروف کننــد.
دبیــر حــزب مؤتلفــه اســامی اســتان کرمــان مهمتریــن و 
نماینــدگان  دوش  بــه  کــه  وظیفــه ای  و  تکلیــف  اصلی تریــن 

ســنگینی می کنــد را نظــارت مســئوانه و جــدی دانســت و 
ــگاه  ادامــه داد: بایــد نظــارت را بــدون هیــچ اغماضــی و فــارغ از ن
ــی  ــده انقاب ــاده تر نماین ــان س ــه زب ــد و ب ــال کنن ــی اعم جناح
بایــد وکیل الملــه باشــد نــه وکیل الدولــه. یکــی از مشــکات 
مجلــس دهــم همیــن بــود کــه اکثــراً بــه جــای وکیل الملــه بــودن 

بودنــد. وکیل الدولــه 
ــه  ــان اینک ــا بی ــه اســامی ب ــزی حــزب مؤتلف عضــو شــورای مرک
مجلــس یازدهــم بایــد اهمــال کاری و سســتی ها و کــم کاری هــای 
ــا عملکــرد خــوب  چهــار ســاله مجلــس دهــم را جبــران کنــد و ب
ــه اثبــات برســاند، تأکیــد  خــود مزیــت یــک مجلــس انقابــی را ب
کــرد: بطــوری کــه مــردم کامــًا تفــاوت محســوس دو مجلــس را 
ــد. در زندگــی، اقتصــاد، معیشــیت و کســب وکار خــود حــس کنن

ایــن عضــو حــزب مؤتلفــه اســامی اضافــه کــرد: بــه اعتقــاد بنــده 
در حــال حاضــر اجــرای اغلــب سیاســت های کلــی نظــام بــه زمیــن 
ــن سیاســت ها را  ــا همی ــس یازدهــم تنه ــر مجل ــده اســت و اگ مان
کــه توســط مقــام معظــم رهبــری ابــاغ شــده مدنظــر قراردهــد و 
ــن سیاســت ها ازم اســت و  ــرای اجــرای ای راهکارهــا و قوانینــی ب
ــن سیاســت ها اســت را  ــع اجــرای ای ــه مان ــی ک ــا اصــاح قوانین ی

اصــاح کنــد همــه مشــکات کشــور مرتفــع می شــود.
وی در پایــان بــا بیــان اینکــه شــفافیت آرا در ایــن مجلــس بایــد بــه 
نحــو شایســته اجــرا شــود و مــردم از ایــن طریــق از مواضــع و نظــر 
نماینــده خــود مطلــع شــوند، تصریــح کــرد: عملکــرد ایــن مجلــس 
انقابــی قطعــاً در نتیجــه انتخابــات 1400 تأثیــر بــه ســزایی 
ــه  ــوف ب ــودش را معط ــاش خ ــه ت ــد هم ــت و بای ــد داش خواه
افزایــش کارآمــدی دولــت کنــد و در ایــن راســتا ابزارهــای مختلفی 
در دســت نماینــدگان انقابــی وجــود دارد ازجملــه نظــارت انقابــی 
ــه  ــه اعمــال شــود از جمل ــر متعهدان ــه اگ ــداوم و اســتیضاح ک و م

ابزارهــای نظارتــی مؤثــری اســت.

عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسامی : 

 اصلی ترین تکلیف مجلس یازدهم »نظارت جدی و مسئوانه« است 

مدیرکل بهزیستی استان کرمان 
از وجود 3600 نفر مقیم در مراکز 
شبانه روزی استان کرمان خبر داد

دومیــن جلســه ویدیــو کنفرانــس کشــوری بــا 
ــر و  ــاون وزی ــا مع ــادی دان ــد قب ــر وحی ــور دکت حض
رییــس ســازمان بهزیســتی کشــور معاونیــن ســتادی 
ــتانها  ــتی اس ــران کل بهزیس ــور و مدی ــتی کش بهزیس
ــنهادات  ــات و پیش ــزارش اقدام ــه گ ــدف ارائ ــا ه ب
ــرل  ــگیری و کنت ــوع پیش ــتان در موض ــتی اس بهزیس

ــد. ــزار ش ــا برگ ــروس کرون وی
بــه گــزارش روابــط عمومــی بهزیســتی اســتان کرمــان 
در  بهزیســتی  مدیــرکل 
ــه  ــده در ارائ ــن ش ــت تعیی وق
گزارشــی بــا اشــاره بــه وجــود 
در  مقیــم  دارای  مرکــز   95
اســتان کرمــان گفــت: تعــداد 
ســه هــزار و 600 نفــر در ایــن 
مراکــز مقیم هســتند پس ازم 
بــود کــه بــا حساســیت و دقت 
بیشــتری ایــن مراکــز نظــارت 
ــل  ــر و ســرعت عم ــی از تدبی ــا قدردان ــوند. وی ب ــی ش و ارزیاب
ــدام  ــران ارشــد در اق رئیــس ســازمان بهزیســتی کشــور و مدی
بــه موقــع بــرای تشــکیل ســتاد ملــی و ابــاغ دســتورالعمل هــا 
و شــیوه هــای عمــل اظهــار داشــت: بهزیســتی اســتان کرمــان 
ــا را  اولیــن جلســه کمیتــه پیشــگیری و کنتــرل ویــروس کرون
ــزی هــای ازم انجــام  در ســوم اســفندماه برگــزار و برنامــه ری
ــا  ــتان ه ــه شهرس ــی ب ــازمانی و داخل ــای س ــتورالعمل ه و دس
ارســال شــد. ایشــان  در تشــریح برنامــه ریــزی هــا و اقدامــات 
انجــام شــده؛ گفــت: تقســیم بنــدی  ادارات بهزیســتی در شــش 
ــی از  ــه یک ــق ب ــک از مناط ــری هری ــپردن دبی ــه و س منطق
ــام  ــات انج ــن اقدام ــا از اولی ــتان ه ــتی شهرس ــای بهزیس روس
ــر ریاســت  ــه منظــور نظــارت دقیــق ت ــود کــه البتــه ب شــده ب
هرمنطقــه را یکــی از معاونیــن و مشــاورین برعهــده گرفتنــد .

ــا ابــراز خرســندی از اینکــه خوشــبختانه درصــد  صــادق زاده ب
آمــار مبتایــان بــه کرونــا در مراکــز شــبانه روزی تحــت نظــارت 
در اســتان کرمــان صفــر مــی باشــد از یــک مــورد ابتــا و فــوت 
بیمــار اعصــاب و روان بــا ســن بــاا خبــر داد و افــزود : شــش 
مراقــب و پرســتار مبتــا نیــز بهبــودی یافتــه و فضــای قرنطینــه 

بــرای مــوارد ابتــای احتمالــی فراهــم شــده اســت .
ــان را  ــتان کرم ــتی در اس ــام بهداش ــن اق ــت تامی وی وضعی
ــارکت  ــر مش ــاوه ب ــد: ع ــادآور ش ــرد و ی ــی ک ــب ارزیاب مناس
ــای  ــام کارگاه ه ــن اق ــن ای ــش در تامی ــپاه و ارت ــن، س خیری
تولیــد ماســک و گان توســط گــروه هــای همیــار و پایــگاه هــای 
خدمــات اجتماعــی راه انــدازی شــده اســت. مدیرکل بهزیســتی 
ــاوت ذکــر کــرد  ــا را متف ــان مداخــات پســا کرون اســتان کرم
ــاوت  ــا متف ــد از کرون ــازمان بع ــات س ــرد: مداخ ــح ک و تصری
خواهــد بــود و پیشــنهاد مــی شــود از هــم اکنــون بــا طراحــی 
روش هــای مداخلــه ای جدیــد متناســب بــا ایــن بحــران عــاوه 
ــر همــراه نمــودن ســاختارهای دولتــی از شــرکای اجتماعــی  ب

ــم. ــه کنی ــد را مطالب ــا رویکــرد جدی مشــارکت ب

15 انتصاب جدید در شرکت آب و 
فاضاب استان کرمان رقم خورد 

  
ــه  ــای جداگان ــاغ ه ــکام و اب ــی اح ط
ــل  ــری مدیرعام ــد طاه ــوی محم از س
شــرکت آب و فاضــاب اســتان کرمــان 
پســتهای  در  جدیــد  انتصــاب   15
معاونتــی و مدیریتــی شــرکت آب و 

ــورد:  ــم خ ــل رق ــرح ذی ــه ش ــتان ب ــاب اس فاض
توســعه ســرمایه  و  ریــزی  برنامــه  1-سرپرســت معاونــت 
ــی  ــت مال ــور، 2-سرپرســت معاون ــدی پ ــذاری: منصــور احم گ
ــت  ــت معاون ــور، 3-سرپرس ــااری پ ــاس س ــتیبانی: عب و پش
ــت  ــد: احمــد ســنجری، 4-سرپرســت معاون مشــترکین و درآم
5-سرپرســت  زاده،  شــریف  اصغــر  تحقیقــات:  و  انســانی 
ــژاد،  ــاس ســلطانی ن ــرداری و توســعه آب: عب ــره ب ــت به معاون
6-سرپرســت معاونــت بهــره بــرداری و توســعه فاضــاب: مجیــد 
جمالــی زاده، 7-سرپرســت دفتــر حقوقــی و قراردادهــا: علیرضــا 
ســیف الدینــی، 8-سرپرســت امــور آب و فاضــاب شهرســتان 
ــور آب و فاضــاب  ــایخی، 9-سرپرســت ام ــر مش ــت: اکب جیرف
ــور  ــت ام ــور، 10-سرپرس ــدی پ ــی احم ــت: عل ــتان باف شهرس
ــور،  ــان پ ــار دهق ــج: بختی ــه گن آب و فاضــاب شهرســتان قلع
ــد: تیمــور  ــور آب و فاضــاب شهرســتان زرن 11-سرپرســت ام
ــژاد، 12-سرپرســت امــور آب و فاضــاب شهرســتان  ــی ن رجای
کهنــوج: حامــد یوســف زاده، 13-سرپرســت امــور آب و فاضاب 
ــت  ــژاد، 14-سرپرس ــری ن ــد مطه ــاد: محم ــتان عنبرآب شهرس
ــس ســلجوقیان ــاب : یون ــور آب و فاضــاب شهرســتان فاری  ام

ــاد :  ــور آب و فاضــاب شهرســتان رســتم آب 15-سرپرســت ام
ــن الصالحیــن پژمــان زی

ــوب  ــرق جن ــع ب ــرکت توزی ــی ش ــط عموم ــزارش رواب ــه گ  ب
ــرداری و  ــان ســید کمــال موســوی، معــاون بهــره ب اســتان کرم
ــای وارده  ــارت ه ــوص خس ــرکت در خص ــن ش ــپاچینگ ای دیس
ــای  ــی ه ــی بارندگ ــرد: در پ ــام ک ــرق، اع ــای ب ــبکه ه ــه ش ب
 روزهــای ســوم و چهــارم فروردیــن ســال 99 بــه دلیــل تخریــب 
ــای  ــتان ه ــتا در شهرس ــش از 210 روس ــرق بی ــا، ب ــبکه ه ش
جیرفــت ،کهنــوج، قلعــه گنــج، رودبــار جنــوب، ریــگان  و ارزوئیــه 
قطــع شــده بــود کــه بــا تــاش هــای صــورت گرفتــه توســط 65 
ــده )اســتفاده  ــور شــبکه هــای آســیب دی ــی و مان اکیــپ عملیات
از شــبکه هــای جایگزیــن ( جریــان بــرق بیــش از 77 روســتا در 

مــدت زمــان کمتــر از پنــج ســاعت برقــرار شــد.
مــاه  فروردیــن   چهــارم  ابتدائــی   ســاعات  در  افــزود:   وی 

تیــم هــای پشــتیبانی از شهرســتانهای هــم جــوار و تیــم هــای 
ــزام  ــگان اع ــار و ری ــتانهای رودب ــه شهرس ــکار ب ــکاران هم پیمان
ــط 26  ــده توس ــارت دی ــای خس ــبکه ه ــاح ش ــازی واص و بازس
ــر 21 دســتگاه خــودرو ســنگین و  ــی مشــتمل ب ــپ تعمیرات اکی
ــا تــاش هــای صــورت  82 نفــر پرســنل فنــی آغــاز شــد کــه ب
گرفتــه درســاعات پایانــی روز پنجــم فررودین،کلیــه شــبکه هــای 
ــه اســتثنای چهــار روســتا در منطقــه زهکلــوت  آســیب دیــده ب
و یــک روســتا در ریــگان اصــاح و دیگــر روســتاها برقدارشــدند، 
ــوت  ــتان زهکل ــه کوهس ــیر منطق ــایی مس ــا بازگش ــن ب همچنی
بــرق چهــار روســتای باقــی مانــده نیــز در روز ششــم فروردیــن 

ــد . مــاه وصــل گردیدن
ــم  ــک و نی ــش از ی ــاً بی ــی جمع ــن بارندگ ــرد:  ای ــح ک وی تصری

ــرق وارد  ــع ب ــای توزی ــبکه ه ــه ش ــارت ب ــان خس ــارد توم میلی
نمــوده کــه از جملــه ایــن خســارات هــا مــی تــوان بــه شکســتن 
پایــه هــای فشــار متوســط و فشــار ضعیــف، ســقوط پســت هــای 
توزیــع و تخریــب گابیــون بنــدی هــای حفاظتــی شــبکه اشــاره 

نمــود.
موســوی در پایــان ســخنان خــود ضمــن تشــکر از پرســنل خدوم 
ــرایط  ــواره در ش ــه هم ــی ک ــکاران گرام ــع و پیمان ــرکت توزی ش
ســخت بــا تمــام تــوان بــرای بــرق دار نمــودن مشــترکین تــاش 
میکننــد، افــزود: از همــکاری صمیمانــه فرمانــداران و نهادهایــی 
ــکان  ــور، ام ــب العب ــتائی و صع ــای روس ــه در بازگشــائی راه ه ک
ــه شــبکه هــای آســیب  دسترســی ماشــین آات ایــن شــرکت ب

دیــده را فراهــم نمــوده انــد تقدیــر و تشــکر مــی نمایــم .

اصاح شبکه های برق ۲۱۰ روستای آسیب دیده بر اثر بارندگی های 
 اخیر در شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان

اداره کل ثبت اسناد و اماک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 
کرمان )812371(

آگهــی تغییــرات شــرکت دانــش بنیــان اندیشــه گســتر آژمــان شــرکت تعاونــی بــه شــماره ثبــت 11879 و شناســه 
ملــی 10630178770 بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی عــادی بطــور فــوق العــاده مــورخ 1398/10/25 

منضــم بــه نامــه شــماره 6446/98 مــورخ 98/11/26 اداره تعــاون کار و رفــاه اجتماعــی شهرســتان کرمــان الف-اعضــاء هیئــت تصفیــه بــه 
قــرار ذیــل بــرای مــدت دو ســال انتخــاب گردیدنــد: حامــد حاجــی رضایــی بشــماره ملــی 2992796166 روح الــه شــاکری بشــماره ملــی 
ــا و  ــرکت ه ــت ش ــان اداره ثب ــتان کرم ــاک اس ــناد و ام ــت اس ــمارهملی 2992172995 اداره کل ثب ــری بش ــلمان امی 3051250511 س

موسســات غیرتجــاری کرمــان )812371(

اداره کل ثبت اسناد و اماک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 
کرمان )812370(

آگهــی تغییــرات شــرکت دانــش بنیــان اندیشــه گســتر آژمــان شــرکت تعاونــی بــه شــماره ثبــت 11879 و شناســه 
ــه  ــورخ 1398/10/11 منضــم ب ــاده م ــوق الع ــی ف ــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عموم ــی 10630178770 ب مل

نامــه شــماره 98/6446 مــورخ 98/11/26 اداره تعــاون کار و رفــاه اجتماعــی شهرســتان کرمــان - شــرکت مذکــور در تاریــخ فــوق منحــل 
اعــام گردیــد و انتخــاب گردیــد. اداره کل ثبــت اســناد و امــاک اســتان کرمــان اداره ثبــت شــرکت هــا و موسســات غیرتجــاری کرمــان 

)812370(

اداره کل ثبت اسناد و اماک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و 
موسسات غیرتجاری کرمان )809808(

 آگهــی تغییــرات شــرکت تولیــدی و بازرگانــی جنــوب شــرقی شــرکت ســهامی خــاص بــه 
شــماره ثبــت 1941 و شناســه ملــی 10630101090 بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی عــادی 

بطــور فــوق العــاده مــورخ 1398/04/05 تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد :
ــی  ــد مل ــا ک ــه جعفرزادگانب ــم اله ــی 3051645397 و خان ــد مل ــا ک ــند ب ــم خداپس ــای رحی 1-آق
ــی 10320706630 و  ــه شناســه مل ــان ب ــت ماه ــک صنع ــی از شــرکت ت ــه نمایندگ 0062057006 ب
خانــم نجمــه خداپســند بــا کــد ملــی 2992565768 بــه عنــوان اعضــای هیــات مدیــره بــرای مــدت 2 

ــد. ســال انتخــاب گردیدن
ــم  ــی و خان ــازرس اصل ــوان ب ــه عن ــی2991286921 ب ــی کــد مل ــای محمدرضــا شــرافت اصفهان 2- آق
زهــرا فضــل اللهــی کــد ملــی 0066444901 بــه عنــوان بــازرس علــی البــدل بــرای مــدت 1 ســال مالــی 
انتخــاب گردیدنــد. اداره کل ثبــت اســناد و امــاک اســتان کرمــان اداره ثبــت شــرکت هــا و موسســات 

غیرتجــاری کرمــان )809808(

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل مرکز 
خدمات توانبخشی رفسنجان

اداره کل بهزیسـتی اسـتان کرمـان در نظـر دارد مناقصـه تکمیـل مرکـز خدمـات توانبخشـی رفسـنجان را از طریـق  سـامانه تـدارکات 
الکترونیکـی  دولـت برگـزار نماید .

تمامـی مراحـل برگزاری مناقصـه از دریافت اسـناد تا ارائه پیشـنهاد مناقصه گران و بازگشـایی پاکت هـا از طریق درگاه سـامانه تدارکات 
الکترونیکـی دولـت ) سـتاد (  بـه آدرس www.setadiran.ir انجـام خواهـد شـد و ازم اسـت مناقصه گـران در صورت عـدم عضویت 

قبلـی ، مراحـل ثبـت نام در سـایت مذکـور  و دریافت گواهـی امضاءالکترونیکـی را برای شـرکت در مناقصه انجـام دهند .
تاریخ انتشار مناقصه : 99/1/31

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت :  ساعت 12 تاریخ 99/2/3
مهلت زمانی ارائه پیشنهادات : ساعت 14 تاریخ 99/2/13

زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت 10 تاریخ 99/2/14
ارائـه پاکـت های الف بـه آدرس کرمان بلوار جمهوری اسـامی چهارراه امیرکبیر بعد از بیمارسـتان شـهید بهشـتی  ، اداره کل بهزیسـتی 

اسـتان کرمان - طبقه همکـف  - واحد دبیرخانه - تلفـن :31211000    
اطاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس :41914-121

دفتر ثبت نام : 33191893 و33999818
اداره کل بهزیستی استان کرمان



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
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  رئیس جهاد کشاورزی شمال استان کرمان:

19 هزار هکتار اراضی کشاورزی 
به سیستم های آبیاری نوین 

مجهز می شوند

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

. د شو
گزارش از : ساره نخعی فر

سال ششم ـ شماره 201 ـ شنبه  11  آذر  1396  ـ 13 ربیع ااول 1439 ـ  2 دسامبر 2017  ـ 4  صفحه ـ 500 تومان

نویسنده: صدیقه انجم شعاع

سال هشتم ـ شماره  300 ـ یک شنبه 31 فروردین 1399   ـ 25 شعبان 1441 ـ   19 آوریل  2020 ـ 4 صفحه ـ 1000 تومان
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میدونى محبوبترین نشریه کرمانى کدومه؟!

 گزارش هفتواد از حاشیه نشین ها و زباله گردهای کرمان ؛

» افراد حاشیه نشین  در خطرپذیری بیشتر با کرونا «
ــران  ــواد : ایــن روزهــا در صــدر اخبــار بین المللــی و ای ــزارش هفت ــه گ ب
ــا قــرار گرفتــه اســت،  ــا همــان ویــروس  کرون خطــر بیمــاری کوویــد-۱۹ ی
ــه روز  ــت و روزب ــده اس ــان را درنوردی ــورهای جه ــام کش ــه تم ــی ک ویروس
بــه تعــداد مبتایــان بــه آن افــزوده مــی شــود و خطــر آن هــر روز  بیشــتر 

متوجــه مــا مــی شــود  .
ویروســی کــه در ایــران تــا بــه امروزبیــش از 70 هــزار نفــر را مبتــا کــرده 
ــه  ــق گفت ــه طب ــانده ک ــرگ کش ــه کام م ــر را ب ــزار نف ــار ه ــش از چه و بی
مســئوان بهداشــتی کشــور تنهــا راه چــاره ایــن بیمــاری یــا کشــف واکســن 
آن و یــا آن کــه خــود بــه خــود از بیــن بــرود وگرنــه راهــی جــز مــدارا کــردن 

و پیشــگیری فــردی و اجتماعــی از ایــن ویــروس نیســت .
ــا در  ــروس کرون ــا وی ــط ب ــی مرتب ــکات آموزش ــه روزه ن ــتا هم ــن راس در ای
ــا  ــم، ام ــات شــهری می بینی تمــام رســانه ها و شــبکه های اجتماعــی و تبلیغ
ایــن ماجــرا در مناطــق حاشــیه ای و کــم برخــوردار متفــاوت از ســایر نقــاط 
ــوده و کمرنگــی مســائل  ــاای جمعیتــی، فقــر، محیط هــای آل اســت.تراکم ب
ــاط  ــایل ارتب ــود وس ــدک، نب ــی ان ــای عموم ــواد و آگاهی ه ــتی، س بهداش
ــی  ــه خطرات ــاکنان ب ــود س ــی خ ــی تفاوت ــی و ب ــزان کاف ــه می ــی ب اجتماع
ماننــد اپیدمــی و انتشــار ویــروس موضــوع بســیار حائــز توجــه اســت.و امــا 
ــودی  ــاری شــیب صع ــن بیم ــه ای ــان ب ــداد مبتای ــاا تع ــه ح ــان ک در کرم
ــین  ــق حاشیه نش ــر در مناط ــزار نف ــدود ۱00 ه ــت، ودر ح ــرده اس ــدا ک پی
ــی  ــه در صــورت ب ــد ک ــوب ســکونت دارن ــی نامطل و آســیب پذیر در وضعیت
ــروز  ــکان ب ــط، ام ــادی ذیرب ــوی نه ــژه از س ــاکنان بوی ــن س ــه ای ــی ب اعتنای

ــود .  ــی خواهــد ب ــم و بحران شــرایط وخی
ــام کــه تــورم اقتصــادی بیــش از همــه گریبــان گیــر ایــن قشــر  در ایــن ای
ــه مراتــب بیشــتر و بیشــتر  ــه هــای طبقاتــی ب ــراد شــده اســت و فاصل از اف
شــده ، خانوارهایــی هســتند  کــه حتــی امکانــات اولیــه زندگــی را ندارنــد و 

در تهیــه نــان شــب هــم وامانــده انــد . 
دایر کردن چهار پایگاه اجتماعی تولید ماسک

 توسط بهزیستی کرمان 
ــی  ــز گفتگوی ــان نی ــتان کرم ــتی اس ــی اداره کل بهزیس ــط عموم ــا رواب  ب
ــه  ــتان ب ــتی اس ــر کل بهزیس ــل از مدی ــه نق ــی زاده ب ــم قاض ــتیم .خان داش
خبرنــگار هفتــواد  گفــت : حاشــیه نشــینی موضوعــی اســت کــه مربــوط بــه 

ــوان یــک ســازمان همــکار در موضــوع  ــه عن ــی ب اســتانداری مــی باشــد ول
حاشــیه نشــینی ســازمان بهزیســتی بــا اســتانداری همــکاری دارد ، مرحلــه 
ــا  ــت مث ــتی هس ــود بهزیس ــر خ ــورد نظ ــت م ــم جمعی ــکاری ه اول هم
ــا  ــوار ، افــراد درگیــر اعتیــاد ، کــودکان بدسرپرســت ی ــان سرپرســت خان زن
ــا را در حاشــیه شــهر شناســایی  ــن گــروه ه ــن  ، ای ــی سرپرســت، معلولی ب
ــی  و ســازمانی   ــر تحــت پوشــش نباشــند از مجــاری قانون ــم و اگ ــی کنی م
ــس  ــازمان . پ ــش س ــرای پوش ــد ب ــی ده ــاع م ــا را ارج ــتی آن ه بهزیس
ــگاه  ــاد پای ــا ایج ــت .گام دوم  ب ــان اس ــدف خودم ــت ه ــا جمعی گام اول م
ــراد  ــن اف ــر اینکــه ای هــای اجتماعــی در حاشــیه شــهرها در واقــع عــاوه ب
ــراد را در  ــن اف ــازی ای ــد س ــوزش و توانمن ــث آم ــم بح ــایی میکنی را شناس
ــردم  ــه م ــرار باشــد عام ــر ق ــم ، اگ ــی کنی ــر م ــا پیگی ــگاه ه ــن پای خــود ای
خدمــات بدهیــم خدمــات مــا از قیبــل  خدماتــی آموزشــی ) آمــوزش مهــارت 
ــن  ــی ای ــا متول ــع م ــت در واق ــتی ( اس ــروری ، بهداش ــد پ ــی ، فرزن زندگ
ــردم  ــن م ــم و بی ــدا کنی ــهر ورود پی ــیه ش ــه در حاش ــتم  ک ــوع نیس موض
بســته بهداشــتی توزیــع کنیــم و ایــن امــر هــم مربــوط بــه نهــاد و ســازمان 
ــات  ــه اقدام هــای خــودش مــی باشــد.روابط عمومــی ســازمان بهزیســتی ب
انجــام شــده در ایــن زمینــه اشــاره داشــت و اظهــار داشــت : مــا در حاشــیه 
شــهر کرمــان خدمــات پایــگاه اجتماعــی در 4 منطقــه از شــهر دایــره کــرده 
ــاد ( کارگاه هــای  ــاد »سرآســیاب« شــهرک رضــوان و ا... آب ایــم ) شــرف آب
ــه کار  ــای تحــت پوشــش بهزیســتی مشــغول ب ــرا  نیروه ــه اکث خیاطــی ک
هســتند ، وی ادامــه داد : بــا توجــه بــه شــیوع ویــروس کرونــا در اســتان ایــن 
پایــگاه در حــال حاضــر فعالیــت خــود را بــه تولیــد ماســک اختصــاص داده 
انــد . کــه هــم بــرای افــراد تحــت پوشــش درآمــد زایــی باشــد و هــم نیــاز 
ــی  ــراد ب ــاد اف ــه تراکــم جمعیــت زی ــان ب اســتان برطــرف شــود .وی در پای
بضاعــت و عمدتــا حاشــیه نشــین کــه در وضعیــت نامطلوبــی بــه ســر میبرنــد 
ــاش  ــا تمــام ت ــاد اســت ام ــراد زی ــن  اف ــداد ای اشــاره داشــت و گفــت : تع
ــن مشــکات و  ــع ای ســازمان بهزیســتی  و ســایر ســازمان هــا  درصــدد رف
ــه خصــوص  ــی باشــد ب ــراد م ــن اف ــرای ای ــری ب ــی بهت ــم آوردن زندگ فراه
در شــرایط فعلــی کــه ویــروس کرونــا بــه دلیــل نبــود امکانــات بهداشــتی ، 
 فرهنگــی ، اقتصــادی بیــش از همــه ایــن افــراد را تهدیــد جــدی مــی کنــد

افــرادی کــه فــارق از تهدیدهــای بیمــاری خطرنــاک کرونــا و عــدم رعایــت 
نــکات بهداشــت در زبالــه هــا و پســمانده بــرای امرارمعــاش بــه دنبــال غــذا 

مــی گردنــد جــای بســی تاســف و تامــل دارد !
» سواره چه غم دارد از پیاده «

ــدود  ــی در ح ــیرین خانم ــردم ؛ ش ــت ک ــه صحب ــراد ک ــن اف ــی از ای ــا یک ب
30 ســاله کــه در ایــن کشــاقوس ســختی هــای زندگــی حتــی تاریــخ تولــد 
خــودش را هــم فرامــوش کــرده بــود ، بــا ناامیــدی از زندگــی بــه خبرنــگار 
ــه  ــش چ ــا برای ــت ام ــنیده اس ــا ش ــاره کرون ــای درب ــت: چیزه ــواد گف هفت

اهمیتــی دارد ممکــن اســت زبالــه هــا آلــوده بــه بیمــاری باشــند بهداشــت 
ــا نــه، وی گفــت : تمــام دغدغــه اش ایــن شــده در بیــن   را رعایــت شــود ی
زبالــه هــا تکــه نانــی یــا تــه مانــده غذایــی یــا ضایعــات )پاســتیک یــا آهــن 
و ... ( پیــدا کنــد شــیرین مــادر پیــر و از کار افتــاده ای و همچنیــن پــدری 
ــدارد و  ــردن ن ــی کار ک ــاده و توانای ــاد افت ــه دام اعتی ــت ب ــالیان اس ــه س ک
ــه در  ــت ک ــر اس ــی خب ــا از آن ب ــدت ه ــاد م ــر اعتی ــه خاط ــه ب ــرادری ک ب
ــچ  ــدون هی ــد ب ــی کن ــی م ــان زندگ ــوب شــرقی شــهر کرم آلونکــی در جن
در آمــدی . شــیرین کــه زیــاد اهــل صحبــت هــم نبــود خیلــی هــا شــرایط 
زندگــی مــا رو دارنــد مــا هــم مثــل آنهــا میگذرانیــم ... و در پاســخ بــه ســوال 
خبرنــگار هفتــواد ؛ کــه آیــا پیامــی دارد بــرای مســئولین و نهادهــای مربوطــه 
گفــت : » ســواره چــه غــم دارد از پیــاده « چــه فایــده ای دارد مــن اینجــا 
ــده داشــت،  ــا چــه فای ــم اینقــدر گفتیــم ام ــا صبــح از دردم بگوی بایســتم ت
یعنــی مســئوان مــا رو نمیبیــن شــاید هــم نخواســتن ببینــن ! چــه انتظــاری 
ــا شــکم ســیر گــرم در  ازآنهــا میتوانــم داشــته باشــم وقتــی شــب راحــت ب
ــا شــرایط مــا  رفــاه هســتند ... هیچوقــت نمیتوننــد حتــی بــرای یــک روز ب

زندگــی کننــد  و صحبــت هــای خــود را نیمــه تمــام گذاشــت و رفــت.
شــاید بــرای شــما پیــش آمــده کــه آخــر شــب یــا حتــی در بعضــی مناطــق 
در روزهــا افــرادی در اطــراف کوچــه پــس کوچــه هــا زبالــه دانــی هــا حــاا 
ــی ...  ــر ، مشــکات اقتصــادی ، فرهنگ ــاد ، فق ــم از اعتی ــی اع ــر دلیل ــه ه ب
ــاش  ــرای امرارمع ــات ب ــا و ضایع ــه ه ــده زبال ــه مان ــع آوری ت ــغول جم مش
ــتند ، ــاری هس ــف ب ــا و تاس ــای نازیب ــه ه ــا صحن ــه عمدت ــند ک ــود باش  خ

همزمــان بــا شــیوع ویــروس کرونــا و ایجــاد نگرانــی بــرای خانــواده هــا توجــه 
بــه حاشــیه نشــین ها و مناطــق کــم برخــودار در مقابــل ایــن ویــروس بایــد 
ــای  ــاخت ه ــر س ــا زی ــه بس ــد چ ــه باش ــئولین مربوط ــت کار مس در اولوی
نامناســب، فقــر فرهنگــی، اجتماعــی و اقتصــادی و رعایــت نشــدن بهداشــت 
ــوزش  ــتی و آم ــات بهداش ــه امکان ــتن ب ــردی و دسترســی نداش ــی و ف جمع

بیــش از هــر جایــی گریبــان گیــر ایــن افــراد اســت .  
ــا ســرعت بیشــتر شــیوع  ــر ب ــا در اقشــار ضعیــف ت و طبیعتــا ویــروس کرون
ــرای اســتانمان داشــته  ــر ب ــران ناپذی ــد تبعــات جب خواهــد داشــت و میتوان
باشــد . قبــل از اینکــه دیــر شــود بهتــر اســت مســئولین مــا بــه فکــر باشــند .
گزارش از : فروغ کمالی فرد

مدیــر عامــل شــرکت معدنــی و صنعتــی گل گهــر خبــر داد: پــروژه بهبــود کیفیــت و افزایــش ظرفیــت 
خطــوط 5 تــا 7 کنســانتره شــرکت گل گهــر در 3 فــاز مجــزا در حــال اجراســت و  نخســتین مرحلــه 

در بهــار ســال امســال راه انــدازی می شــود.
ــدس  ــر، مهن ــی گل گه ــی و صنعت ــرکت معدن ــل ش ــور بین المل ــی و ام ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــای  ــر مبن ــد ب ــال جدی ــات س ــه اقدام ــه مجموع ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــدا ب ــان در ابت ــید مارحم جمش
»جهــش تولیــد« اســتوار اســت، دربــاره واپســین وضعیــت ایــن پــروژه اظهــار کــرد: ایــن پــروژه در 3 
فــاز مجــزا در حــال انجــام اســت و بخش هــای ایــن پــروژه شــامل واحــد کوبینــگ، خردایــش مجــدد 
ــدازی  ــر اردیبهشــت امســال راه ان ــگ اواخ ــی شــود واحــد کوبین ــی م ــری می شــود. پیش بین و آبگی

می شــود.
ــورو و ۱72  ــون ی ــروژه 42 میلی ــای پ ــی فازه ــرای تمام ــزان ســرمایه گذاری ب ــزود: می ــان اف مارحم

میلیــارد تومــان مشــخص شــده اســت.
ــه ایــن لحظــه در اجــرای بخــش تامیــن ســرمایه کــه توســط  ــا ب وی تصریــح کــرد: خوشــبختانه ت
خــود گل گهــر انجــام می شــود مشــکلی وجــود نداشــته اســت و در تامیــن قطعــات نیــز بــا مســئله ای 
ــبختانه  ــا خوش ــت ام ــود داش ــا وج ــث تحریم ه ــل بح ــه دلی ــز ب ــواردی نی ــه م ــه نبوده ایم.البت مواج

ــروژه  ــت پ ــوان گف ــا می ت ــم و تقریب ــا را حــل کنی توانســتیم آنه
ــی  ــکل خاص ــر مش ــد و اگ ــی می کن ــود را ط ــادی خ ــیر ع مس
پیــش نیایــد کل فازهــای ایــن پــروژه در اواخــر ســال ۱40۱ بــه 

ــد. ــام می رس اتم
بومی سازی قطعات

ــداف  ــی از اه ــات یک ــازی قطع ــان، بومی س ــه مارحم ــه گفت ب
اصلــی شــرکت معدنــی و صنعتــی گل گهــر اســت و تقریبــا 

ــت.  ــل اس ــاخت داخ ــد س ــدود 60 درص ــی ح ــروژه یعن ــن پ ــزات ای ــی از تجهی ــمت بزرگ قس
البتــه در واحــد کوبینــگ بیــش از 70 درصــد تجهیــزات ســاخت داخــل هســتند بــه همیــن دلیــل 

ــا مشــکل خاصــی همــراه نیســت.  می تــوان گفــت کــه پــروژه در بخــش تامیــن قطعــات ب
همکاری با دانش بنیان ها در بومی سازی

بــه گفتــه مدیــر عامــل شــرکت معدنــی و صنعتــی گل گهــر، بومی ســازی و ســاخت داخــل یکــی از 
ــر آن  ــان ســعی ب ــکاری شــرکت های دانش بنی ــا هم ــه ب ــن شــرکت اســت ک ــداف ای ــن اه اصلی تری

داشــته تــا بخــش زیــادی از نیازهــای خــود را در داخــل کشــور تامیــن کنــد.

 مارحمان با اشاره به مسیر جهش تولید در گل گهر خبر داد:

افتتاح نخستین فاز پروژه بهبود کیفیت خطوط 5 تا 7 کنسانتره در بهار 99 
 * بخش عمده ای از تجهیزات بومی سازی شده اند

 رییس دانشگاه علوم پزشکی کرمان خبر داد
کرمان جزء استان های خوب کشور 
در آمار شیوع و فوتی های کرونایی

  
کرمــان رییــس دانشــگاه علــوم پزشــکی کرمــان گفــت: بایــد موضــوع کرونــا را 
جــدی بگیریــم و امیدواریــم بــا آمادگــی هــای مــردم و مســئوان از پــس هــر 

اتفاقــی بربیاییــم. 
ــده  ــهید زن ــگاه ش ــاح نقاهت ــم افتت ــژاد« در مراس ــیدی ن ــا رش دکتر»حمیدرض
روح در کرمــان کــه بــرای بیمــاران کرونایــی تجهیــز شــده، بــا تشــکر از مــردم 
ــا  ــه ب ــرای همــکاری در مقابل ــای مســلح ب ــان، مســئوان و نیروه اســتان کرم
کرونــا اظهــار کــرد: کرمــان جــزء اســتان هــای خــوب در شــیوع بیمــاری کرونــا 
و حتــی مــوارد فوتــی اســت.وی افــزود: بایــد موضــوع کرونــا را جــدی بگیریــم و 
امیدواریــم بــا آمادگــی هــای مــردم و مســئوان از پــس هــر اتفاقــی بــر بیاییــم.

ســردار»عبدالرضا ناظــری« فرمانــده نیــروی انتظامــی اســتان کرمــان نیــز در ایــن مراســم اظهــار کــرد: در پــی فرمــان 
ــه الســام در  ــا علی ــام رض ــرارگاه ام ــا، ق ــا کرون ــه ب ــای مســلح در مقابل ــدام نیروه ــر اق ــی ب ــری مبن ــم رهب ــام معظ مق

ــگاه و  ــاد نقاهت ــه ایج ــده و در زمین ــدازی ش ــا راه ان ــزی ناج ــتاد مرک س
بیمارســتان صحرایــی و در زمینــه پیشــگیری اقداماتــی انجــام داده اســت.

وی بــا اشــاره بــه اینکــه در همیــن راســتا، امــروز نقاهتــگاه ۱50 
ــح  ــد، تصری ــاح ش ــان افتت ــی در کرم ــاران کرونای ــرای بیم ــی ب تختخواب
کــرد: در ایــن نقاهتــگاه عــاوه بــر خدمــات بهداشــت و درمــان، خدمــات 
مشــاوره ای نیــز بــه بیمــاران و اعضــای خانــواده آنهــا ارائــه مــی شــود تــا 
بــه آنهــا آرامــش بدهیــم. فرمانــده انتظامــی اســتان کرمــان بیــان کــرد: 
همچنیــن در کنــار ایــن نقاهتــگاه بیمارســتان صحرایــی تــدارک دیــده 
شــده و اگــر نیــاز بــه ادامــه درمــان بیمــاران در نقاهتــگاه یــا مردم باشــد، 
ــا همراهــی  ــردم هســتیم و ب ــار م ــا در کن ــزود: م اســتفاده شــود. وی اف

ــار مدافعــان ســامت انجــام مــی شــود. ــه مــردم در کن ارتــش و ســپاه کار خدمــت رســانی ب

ــه  ــرای مقابل ــی ب ــای فن ــه ه ــت، توصی ــی بهداش ــازمان جهان س
ــت  ــا رعای ــه ب ــرد ک ــه ک ــط کار ارائ ــا را در محی ــروس کرون ــا وی ب
ــط  ــدان در محی ــکاران و کارمن ــتریان، پیمان ــوان از مش ــی ت آن م
 کاری محافظــت و از شــیوع ایــن بیمــاری جلوگیــری کــرد. 

برخی از این توصیه ها به شرح زیر است:
 محیــط کار خــود را بــرای مقابلــه بــا ویــروس کرونــا آمــاده کنیــم:

ــام  ــم، تم ــاری را بگیری ــن بیم ــیوع ای ــوی ش ــم جل ــر بخواهی اگ
بخــش هــای جامعــه مــا - از جملــه مشــاغل و کارفرمایــان - بایــد 

نقــش داشــته باشــند.
نحوه پخش ویروس در محیط:

ــی  ــا م ــروس کرون ــه وی ــا ب ــه مبت ــی ک ــرفه کس ــا س ــازدم ی در ب
باشــد، قطــرات مایــع آلــوده آزاد مــی شــود. بیشــتر ایــن قطــرات 
روی ســطوح و اشــیاء اطــراف فــرد آلــوده قــرار مــی گیرنــد. افــراد 
ــوده  ــیاء آل ــا اش ــه ســطوح ی ــا دســت زدن ب ــد ب ــی توانن ــالم م س
ــن  ــار ای ــود گرفت ــان خ ــا ده ــی ی ــم، بین ــس چش ــپس لم - و س
ــک  ــر از ی ــه کمت ــتادن در فاصل ــورت ایس ــوند. در ص ــاری ش بیم
متــر از شــخص بیمــار احتمــال الودگــی بــاا خواهــد بــود و مشــابه 
ــروس  ــه وی ــوده ب ــراد آل ــد. بیشــتر اف ــی یاب ــزا گســترش م آنفوان
ــا عائــم خفیفــی را تجربــه مــی کننــد و بهبــود مــی یابنــد.  کرون
بــا ایــن حــال، بــرای برخــی از افــراد بیمــاری حادتــر خواهــد بــود 
و ممکــن اســت بــه مراقبــت در بیمارســتان نیــاز داشــته باشــند. 

ــه  ــد: ب ــی یاب ــش م ــش ســن افزای ــا افزای خطــر بیمــاری جــدی ب

نظــر مــی رســد افــراد بــاای 40 ســال نســبت بــه افــراد زیــر 40 
ســال آســیب پذیــر هســتند. افــراد دارای سیســتم ایمنــی ضعیــف 
و افــرادی کــه دارای بیمــاری هایــی ماننــد دیابــت، بیمــاری هــای 
ــه  ــاری ب ــه بیم ــا ب ــرض ابت ــز در مع ــتند نی ــوی هس ــی و ری قلب

صــورت حــاد قــرار دارنــد. 
محل کار خود را تمیز و ضدعفونی کنید

ــه عنــوان مثــال  ــه عنــوان مثــال میزهــا( و اشــیاء )ب - ســطوح )ب
ــا ضــد عفونــی کننــده مرتبــا پــاک  تلفــن، صفحــه کلیــد( بایــد ب
ــده  ــس ش ــطوح لم ــی روی س ــه آلودگ ــا ک ــرا؟ از آنج ــود. - چ ش
ــای  ــن راه ه ــی تری ــی از اصل ــتریان یک ــدان و مش ــط کارمن توس

ــا اســت. ــروس کرون پخــش وی

ارتقــاء شستشــوی منظــم و کامــل دســتها توســط 
مشــتریان و  پیمانــکاران  کارمنــدان، 

ــراف  ــی و اط ــاط اصل ــت را در نق ــای دس ــده ه ــی کنن - ضدعفون
ــواد  ــا م ــروف ب ــداوم ظ ــدن م ــر ش ــد. از پ ــرار دهی ــط کار ق محی
ضدعفونــی کننــده اطمینــان حاصــل کنیــد . - پوســترهای تشــویق 
ــرض  ــا در مع ــه ج ــت را در هم ــوی دس ــوه شستش ــاداوری نح و ی
ــدان،  ــه کارمن ــد ک ــل کنی ــان حاص ــد. -  اطمین ــرار دهی ــد ق دی
ــت  ــوی دس ــرای شستش ــی ب ــه مکانهای ــتریان ب ــکاران و مش پیمان
ــار خــوب  ــد_ تشــویق رفت ــون دسترســی دارن ــا آب و صاب ــود ب خ
ــده  ــغ کنن ــترهای تبلی ــل کار - پوس ــی در مح ــتی تنفس و بهداش
ــان  ــد  _  اطمین ــرار دهی ــد ق ــرض دی ــی را در مع ــت تنفس بهداش
ــا  ــزش بینــی ی ــرای کســانی کــه دچــار آبری حاصــل کنیــد کــه ب
ســرفه مــی شــوند ماســک صــورت و یــا دســتمال کاغــذی در محل 
کار وجــود دارد و هنــگام عطســه یــا ســرفه جلــوی مجاری تنفســی 
ــان یابیــد در  ــد. - همچنیــن اطمین ــی مــی گیرن ــه خوب خــود را ب
محــل کار، ســطل هــای درب دار بــرای دفــع مــواد اســتفاده 
ــرای کارمنــدان،  شــده ماننــد ماســک و دســتمال وجــود دارد. _ ب
پیمانــکاران و مشــتریان خــود تشــریح کنیــد کــه درصــورت شــیوع 
ویــروس، هــر فــردی دارای کوچــک تریــن عائــم بتــا بــه بیمــاری 
ــا یــک درجــه خفیــف تــب )37.3 درجــه  ــا ســرفه کــم ی حتــی ب

ــد.  ــه بمان ــد در خان ــا بیشــتر( بای ســانتیگراد ی
منبع:  پایگاه اطاع رسانی دولت به نقل از استاندارد

راهکارهای سازمان جهانی بهداشت برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا در محل کار 

شــرکت معدنــی و صنعتــی گل گهــر، طــی هفتــه گذشــته رشــد 2۱درصــدی ارزش 
ســهام را بــرای ســهامداران پدیــد آورد.

ــی گل  ــی و صنعت ــل شــرکت معدن ــن المل ــور بی ــط عمومــی و ام ــزارش رواب ــه گ ب
گهــر، کگل بیــن 85 شــرکت معدنــی و صنایــع معدنــی توانســته بااتریــن جایــگاه 

را کســب کنــد. 

ــه مــرز 64هــزار میلیــارد  ــی و صنعیــت گل گهرب ــازار معدن ــا ایــن رشــد، ارزش ب ب
تومــان رســید.  

ــال  ــورس ۱3هــزار و 3۱7 ری واپســین قیمــت هــر بــرگ ســهام ایــن شــرکت در ب
بــوده اســت.

در حــال حاضــر ارزش ایــن تعــداد شــرکت در بــورس بیــش از 658هــزار میلیــارد 

تومــان مــی رســد کــه بدیــن ترتیــب ارزش "کگل" ســهمی حــدود ۱0درصــدی از 
کل ایــن بخــش را در اختیــار گرفتــه اســت.

ــن  ــی و صنعتــی گل گهــر طــی ســال گذشــته نیــز توانســت بااتری شــرکت معدن
ــال ۹8  ــی در س ــی بورس ــنگ آهن ــای س ــرکت ه ــن ش ــد را بی ــد تولی ــزان رش می

ــد. کســب کن
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