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

استاندار کرمان:
۱۴۰ هزار بسته 
غذایی حمایتی 
بین آسیب دیدگان 
کرونا در استان 
توزیع می شود 

 دکتر پورابراهیمی : 
تامین اجتماعی بیمه 
بیکاری بیکارشدگان 
کرونا را بافاصله 
پرداخت کند 
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 دبیر حزب موتلفه اسامی استان کرمان:
 پرتاب ماهواره نور؛ شعار 

 »ما می توانیم« را به دنیا ثابت کرد
 تحریم ها فرصت به رخ کشیدن موفقیت ما در تمام عرصه ها است

در ریاست 23 ساله!
آقای کامیاب 

چه گذشته است 

  کرامات معکوس

دست های پینه بسته پدرم 
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رونمایی از کتاب  
»مدیریت صحنه، درسخنرانی و اجرا«
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کمک ۱ میلیارد تومانی شرکتهای 
منطقه گل گهر به رزمایش کمک مؤمنانه
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در اولین جلسه کارگروه عالي مدیریت مصرف و گذر از 
پیک سال ۹۹ عنوان شد:

لزوم همکاري و تعامل صنایع تولیدي با 
صنعت برق براي گذر از پیک بار تابستان

 شهردار کرمان تأکید کرد:

ضرورت سرعت بخشیدن به 
پروژه های عمرانی شهر کرمان

2

آگهي مناقصه عمومي تجدید شده شماره 98/70/ع

شـرکت معدني و صنعتي گل گهر )سـهامي عام( در نظر دارد خرید «سه دستگاه 
الکتروموتور Siemens« مورد نیاز خود را به شـرح مندرج در اسـناد مناقصه از 
طریق برگزاري مناقصه عمومي به شـرکت فروشـنده واجد شرایط واگذار نماید.  
 لذا کلیـه متقاضیان مي توانند جهت اخذ اسـناد مناقصه بـه آدرس الکترونیکي
 WWW.GEG.IR  مراجعـه و اسـناد مذکـور را بـه همـراه فرم پرسشـنامه 

ارزیابـي تأمیـن کنندگان از قسـمت تأمین کننـدگان و مشـتریان - مناقصه ها 
دانلـود نمایند. 

مهلـت تحویـل پـاکات سـاعت ۹ الـي ۱۴ روز شـنبه مـــورخ ۹۹/۰3/۰3 در 
محـــل دفترکمیسـیون معــامات مجتمع و یا دبیرخانه دفتـر مرکزی تهران 

باشـد.  مي 

مدیریت قراردادها و معامات 
  شرکت معدني و صنعتي گل گهر   

 جناب آقای مهندس حمیدرضا حبیبی 
مدیرعامل محترم شرکت برق منطقه ای کرمان 

تبریـک  کرمـان  ای  منطقـه  بـرق  شـرکت  عامـل  مدیـر  عنـوان  بـه  را  جنابعالـی  شایسـته  انتصـاب 
 عـرض نمـوده، از خداونـد منـان دوام توفیقـات و مزیـد عـزت و سـامت جنابعالـی را مسـالت داریـم .
  بـا امید موفقیت و سـربلندی شـما در پیشـبرد هرچه کاراتر و موثرتر اهداف شـرکت بـرق منطقه ای کرمان 

محمد حسنی سعدی - مدیر مسوول هفته نامه هفتواد

www.teetr.ir

میدونى محبوبترین نشریه کرمانى کدومه؟!
www.teetr.ir

میدونى محبوبترین نشریه کرمانى کدومه؟!

سـال  طـی  کرمـان  اسـتان  گاز  شـرکت     
از 2275 کیلومتـر  بیـش  اجـرای  بـا   1398
خطـوط انتقـال، تغذیـه و شـبکه توزیـع کـه 
کنـون  تـا  شـرکت  ایـن  تاسـیس  زمـان   از 
بـی سـابقه بوده اسـت رتبـه دوم کشـوری را 
در لولـه گـذاری اخذ نموده اسـت که نسـبت 
بـه سـال هـای 96 و 97 ارتقـاء سـه پلـه ای 

است.  داشـته 
مدیرعامـل شـرکت گاز اسـتان کرمـان ضمن 
اعـام ایـن خبـر گفـت : مسـئله محرومیـت 
و  شـهری  نواحـی  از  زدایـی  محرومیـت  و 
بـه  مقدمـه دسـتیابی  عنـوان  بـه  روسـتایی 
مطـرح  و  مهـم  مسـائل  از  پایـدار  توسـعه 
بـه طـوری کـه  اسـت،  اسـتان و کشـور  در 
مناطـق محـروم  توسـعه  و  رفـع محرومیـت 
و  تدبیـر  دولـت  اصلـی  هـای  اولویـت  از 

 امید است.    
مدیر عامل گاز اسـتان، گازرسـانی بی سـابقه 
بـه 467 صنعـت در سـال 98 را کـه باعـث 
صرفـه جویـی 51 میلیون لیتری در سـوخت 
کل  40درصـدی  کاهـش  و  اسـتان  مایـع 
سـهمیه سـوخت مایع اسـتان شـده اسـت را 
گامـی مهـم در راسـتای جلوگیری ریشـه از 

معضـل قاچـاق سـوخت برشـمرد.
شـهرهای  تعـداد  فـاح   مهنـدس 
بهـره منـد از گازطبیعـی را 56 و تعداد 

عنـوان  مـورد   1281 را  روسـتا 
نمـود و ادامـه داد، بـا اقدامـات 

ریـزی  برنامـه  و  زیربنایـی 
هـای که انجام شـده اسـت 

گاز رسـانی بـه 2047 روسـتای حائز شـرایط 
باقیمانـده اسـتان در دسـت اجـرا، طراحـی 
و انتخـاب پیمانـکار مـی باشـد و همچنیـن 
گازرسـانی بـه 15 شـهر باقیمانـده در دسـت 
اجـرا و طراحی قـراردارد. مدیر عامل شـرکت 
گاز اسـتان کرمـان نوید بهره مندی 10 شـهر 
گاز طبیعـی در  نعمـت  از  را  و 148 روسـتا 
سـال 1399 کـه بـه فرمایش رهبـر معظم 
تولیـد  جهـش  سـال  اسـامی  انقـاب 
بـا  و  دادنـد  اسـت  شـده  نامگـذاری 
اجـرای ایـن مهـم ان شـاا... در پایـان 
تحـت  خانـوار  درصـد   99 سـال 
پوشـش کل اسـتان کرمـان از 
75 درصـد بـه 82 درصـد 

ارتقـا خواهـد یافـت.

رکورد بی سابقه در اجرای خطوط 
تغذیه، توزیع و کسب مقام دوم کشوری 

توسط شرکت گاز استان کرمان 

4
بحران کم آبی پسا کرونا را 

جدی بگیریم
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جهاد دانشگاهی کرمان 
به طرحی نو و تفکری نو 

 نیاز دارد
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                                                          کرامات معکوس
)پراید ده میلیونی( خم شد به زیر )هشتاد(   این را کرامات شیخ با وعده ها به ما داد

می گفت مشکات را حل می کنم با کلید    شد عما مشکل و، مشکات را آفرید
خاف یک عده را پای نظام نوشتند   ظاهر؟ ظریف و زیبا، باطن؟ ضخیم و زشتند

بر بستن دهان منتقدان خمارند سوال مستند را از چه جواب ندارند؟  
غامحسین رضایی - نقاش

 مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمان:
رعایت پروتکل های بهداشتی

در کارخانجات، معادن 
و واحدهای تولیدی کرمان؛

 بیش از ۱۰۰۰ بازرسی انجام شد 
مدیـرکل کار اسـتان کرمـان با اشـاره بـه رعایـت پروتکل های 
بهداشـتی در کارخانجـات و معـادن کرمان گفـت: بیش از هزار 

بازرسـی در این راسـتا انجام شـده اسـت. 
رضـا اسـماعیلی بـا تبریـک روز کارگـر بـه تمامـی کارگرانـی 
کـه در گمنامـی در خـط مقـدم تولیـد در حـال کار و تـاش 
هسـتند اظهـار داشـت: در ایـن روزهـای کرونایی که بسـیاری 
از مشـاغل بـه واسـطه رعایـت فاصله گـذاری اجتماعـی و قطع 
زنجیـره کرونـا در خانـه بودنـد کارگران مـا مردانـه و جانانه در 
خـط مقـدم تولیـد ایسـتادند تا چـرخ تولیـد از حرکت نایسـتد.

وی بـا بیـان اینکـه اسـتان کرمـان در بحـث تولیـد بـه صورت 
جـدی ورود کـرده و رتبـه نخسـت صـادرات غیـر نفتـی را بـه 
خـود اختصـاص داده اسـت گفـت: صـادرات غیرنفتـی محقـق 
کـه  مـا  کارفرمایـان  و  کارگـران  تـاش  بـا  مگـر  نمی شـد 

را می چرخاننـد. ایسـتادند و چـرخ صنعـت 
مدیـرکل تعـاون، کار و رفـاه اجتماعـی اسـتان کرمان با اشـاره 
بـه نامگـذاری امسـال از سـوی مقام معظـم رهبری بیـان کرد: 
در راسـتای جهـش تولید و تحقق شـعار سـال نقـش کارگران 

مـا پررنگ تـر از دیگران اسـت.
وی بـا بیـان اینکـه جهـش تولید ابعـاد مختلفـی دارد که یکی 
از آنهـا افزایـش بهـره وری و ارزش افـزوده در کنـار افزایـش 
حجـم تولیـد اسـت افـزود: ایـن افزایـش بهـره وری بـه دسـت 
کارگـران و کارفرمایـان مبتکـر رقـم می خـورد کـه در خـط 

مقـدم تولیـد قـرار دارند.
مدیـرکل تعـاون، کار و رفـاه اجتماعـی اسـتان کرمان با اشـاره 
بـه شـیوع کرونـا و اقداماتـی که در این راسـتا مقابلـه با آن در 
اسـتان انجـام شـد گفت: بعـد از اینکه سـتاد اسـتانی مدیریت 
کرونـا در کرمـان تصمیـم به تعطیلـی برخی اصناف و مشـاغل 
گرفـت تعطیلـی برخـی کارخانجات، معادن، کشـاورزی و ... در 
اسـتان امـکان پذیـر نبـود چرا کـه لطمات زیـادی بـه تولید و 

خدمت رسـانی بـه جامعه وارد می شـد.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه در این راسـتا تصمیـم بـه فعالیت این 
کارخانجـات، معـادن و ... بـا رعایـت پروتکل هـای بهداشـتی 
مختلـف  نهادهـای  از  متشـکل  تیمـی  افـزود:  شـد  گرفتـه 
راه اندازی شـد تا بازدید مسـتمری از این امکان داشـته باشـند. 
اسـماعیلی بـا بیـان اینکـه تا کنـون بیـش از هزار بازرسـی در 
راسـتای رعایـت پروتکل های بهداشـتی و رعایـت فاصله گذاری 
اجتماعـی از ایـن واحدها انجام شـده اسـت عنوان کـرد: بیش 
از هـزار و 200 واحـد کارگـری بـاای 50 نفر در اسـتان داریم 
که خوشـبختانه در بازرسـی های انجام شـده تا کنـون تعطیلی 
هیـچ کارگاهـی را نداشـتیم.وی بـا بیـان اینکه هر سـاله بحث 
انتخـاب کارگـران نمونـه در اسـتان و کشـور را داریـم کـه در 
نـوآوری، صرفه جویـی  مباحثـی چـون  بیشـتر  انتخـاب  ایـن 
ارزی و ریالـی، افزایـش بهـره وری و ... مد نظر اسـت ادامه داد: 
هـر سـاله در بیـن کارگـران نمونـه ملی از اسـتان کرمـان هم 
نماینـده ای داریـم و براسـاس اطاعاتـی کـه دارم امسـال نفـر 

اول کارگـر نمونـه کشـوری از اسـتان کرمان اسـت.
مدیـرکل تعـاون، کار و رفـاه اجتماعـی اسـتان کرمـان افـزود: 
فرهنگ سـازی و بسترسـازی بـرای داشـتن کارگرانـی خـاق، 

نـوآور، فنـاور و دانـش بنیـان را در اسـتان دنبـال می کنیـم.

تحقق نامگذاری سال ها
با اقدامات عملی

در آسـتانه سـال 99 مقـام عظمای وایت طبق سـنت حسـنه 
همه سـاله و متناسـب بـا شـرایط روز و اهمیت تولید، امسـال 
را در تـداوم سـال قبـل »رونـق تولید« سـال »جهـش تولید« 
نامگـذاری فرمودنـد که ازمه تحقـق آن، اقـدام عملی و توجه 
بـه عوامـل تولیـد بـه ویـژه عنایـت خاصی بـه عامل انسـانی و 

قشـر شـریف کارگر است.
ایـن موضـوع از سـوی دولت مـورد توجه قـرار گرفـت و اعام 
شـد کـه حداقـل حقـوق و دسـتمزد 2 میلیـون و 800 هـزار 

اسـت. تومان 
ایـن موضوع باید توسـط شـورای عالـی کار تصویـب و در بین 
عوامـل تشـکیل دهنـده حقـوق و دسـتمزد توزیـع شـود کـه 

متأسـفانه مـورد غفلـت قـرار گرفته اسـت.
اسـتان  و وایـی  انقابـی  نیروهـای  هیئـت مؤسـس 
کرمـان بـا نهایـت احتـرام بـه دولـت و کارفرمایـان محتـرم 
اعتـراض خـود را نسـبت بـه تصمیـم شـورای عالـی کار اعام 

مـی دارد، زیـرا:
1- در تعییـن حداقـل حقـوق و دسـتمزد بـه خـط فقـر توجه 
نشـده و سـفره خانواده کارگران نسـبت به سـال قبل کوچکتر 

شـده است.
مایحتـاج  مسـکن،  اجـاره  افزایـش  بـه  تصمیم گیـری  در   -2
ضـروری کارگـران ماننـد خـوراک، پوشـاک، دارو و درمـان، 

تحصیـل فرزنـدان خانـواده و ... توجـه نشـده اسـت.
3- در تعییـن دسـتمزد بـه مـاده 41 قانـون کار بـا توجـه بـه 

نـرخ تـورم 41.1 درصـد ضـروری اسـت.
4- آنچـه را کـه مسـئوان اعـام کـرده و تصمیم اتخاذ شـده 

از عدالـت به دور اسـت.
تعـاون و در  از متولیـان مربوطـه شـورای عالـی کار، وزارت 
صـورت نیـاز نماینـدگان مجلس شـورای اسـامی درخواسـت 
داریـم کـه بـا توجـه بـه نقـش ارزنـده کارگـران در تولیـد و 
جهـش آن هـر چـه زودتـر به گونـه ای عمـل کنند کـه حداقل 
حقـوق و دسـتمزد 2 میلیـون و 800 هـزار تومانـی کارگـران 
تصویـب، اباغ و پرداخت شـود تـا با همدلی کارگـران و حفظ 
وحـدت و رضایـت حداکثـری آنان، جهـش تولید و شـکوفایی 

اقتصـاد ایـران اسـامی محقق شـود.

دیدار مدیرکل 
تامین اجتماعی استان کرمان 
با نماینده ولی فقیه در استان

و  کار  بزرگداشـت  هفتـه  در 
کارگـر ، حسـینی مدیـر کل 
تامیـن اجتماعـی بـه همـراه 
مدیـر کل تعـاون، کار و رفـاه 
و  درمـان  مدیـر  اجتماعـی، 
کارگـری  تشـکات  روسـای 
اسـتان بـا نماینده ولـی فقیه 
و امـام جمعه کرمـان دیدار و 

گفتگـو نمودنـد.
در ایـن دیدار حسـینی مدیر 
کل تامیـن اجتماعـی اسـتان کرمـان ضمـن تبریـک هفته کار 
و کارگـر بیـان کـرد: 5 هزارنفـر از زنـان خانـه دار در اسـتان 
کرمـان در سـال گذشـته تحـت پوشـش تامین اجتماعـی قرار 
گرفتـه انـد، وی بـا اشـاره بـه گسـترش فرهنـگ بیمـه ای در 
سـطح اسـتان کرمـان افـزود: در سـال گذشـته شـاهد رشـد 

۶درصـدی افزایـش بیمـه شـدگان در ایـن بخـش بـوده ایم.
ایشـان بـا تاکیـد بـر این کـه اعتقاد مـا بـه عنـوان خدمتگذار 
تامیـن  سـازمان  امـوال  کـه  اسـت  ایـن  پـرداز  بیمـه  قشـر 
اجتماعـی حـق الناس اسـت و بیت المال نیسـت، تصریح کرد: 
مهـم اسـت کـه کارفرمایان حـق بیمـه قانونی بیمه شـدگان و 

کارگـران را در موعـد مقـرر پرداخـت نماینـد.

مدیرکل بهزیستی استان کرمان خبر داد
مهدها حق دریافت 

شهریه فروردین را ندارند
»عبـاس صـادق زاده« در جمـع خبرنـگاران بـا موضـوع نقش 
دوران  اقدامـات  و  بهزیسـتی 
پسـاکرونایی  و  کرونایـی 
طـرح  سـاله  هـر  گفـت: 
»ضیافـت مهـر« بـرای کمک 
بـه مراکـز نگهداری کـودکان 
بـی سرپرسـت، بدسرپرسـت، 
معلولین و سـالمندان توسـط 
سـازمان بهزسـتی در راستای 
و  خیرخوهانـه  اقدامـات 
کمـک هـای مردمـی در ایـام 
مـاه مبـارک رمضـان برگـزار مـی شـود کـه امسـال بـه دلیـل 
شـیوع ویـروس کووید 19 به شـکل حضوری این گونـه برنامه 

داشـت. نخواهیـم  را 
صـادق زاده در بخـش دیگری از صحبـت های خود به وضعیت 
فعالیـت مهدهـای کـودک در ایـام کرونایـی پرداخـت و گفت: 
یکـی از موضوعاتـی کـه سـوال و دغدغـه مـردم، خانواده هـا و 
مدیـران اسـت، بحـث هـای فعالیـت مهدهـای کـودک در ایام 

اسـت. کرونایی 
وی ادامـه داد: در تمامـی مهدهـای کـودک یـک قـرارداد بین 
خانـواده و مدیـر مهـد تنظیم شـده کـه در این قـرارداد موارد 
حـوادث غیرمترقبـه و نقـش مدیـر و خانـواده در ایـن بنـد به 

صـورت کامـل مشـخص و تبیین شـده اسـت.
مدیـرکل بهزیسـتی اسـتان کرمـان بـا تاکیـد بـر اینکـه هـم 
حامـی خانـواده هـا و هـم حامـی مدیـران مهدهـای کـودک 
هسـتیم اظهـار کـرد: بـا توجـه بـه شـرایط پیـش آمده ناشـی 
از شـیوع ویـروس کرونـا و تعطیلـی مهدهـای کـودک از اوایل 
اسـفندماه، مقـرر کردیم که هزینه های پرداخت شـده توسـط 
خانـواده هـا به مهدهای کودک در اسـفندماه به حسـاب آورده 
شـود امـا وجوهی بابت کاس هـای فوق برنامه توسـط مهدها 
از خانـواده ها گرفته نشـود و از سـوی دیگر تعییـن کردیم که 
در سـال 99 فعا قرار نیسـت شـهریه ای از سـوی خانواده ها 

به مهدهـا پرداخت شـود.
مدیـرکل بهزیسـتی اسـتان کرمـان ادامـه داد: همچنین طبق 
بخشـنامه وزارت تعـاون، کار و رفـاه اجتماعـی مشـاغلی مانند 
مربیـان مهدهـای کـودک که جزء مشـاغل سـخت و زیـان بار 
هسـتند مـی تواننـد در این ایـام از بیمه بیکاری نیـز برخوردار 
شـوند. وی بـه مراکـز مشـاوره بهزیسـتی اشـاره کـرد و گفت: 
آمارهـا نشـان داده مراجعیـن جهـت دریافـت  و در خواسـت 
مشـاوره بـه ویژه در مسـائل خانوادگی در ایـام کرونایی 4 برابر 
افزایـش پیـدا کـرده اسـت کـه قطعـا از ایـن بـه بعـد، و حتی 
پـس از مهـار کرونـا بـه مشـاوره هـای تخصصی نیاز بیشـتری 

داشـت. خواهیم 

ملت قائم

 به لطف حضرت حق نظام ُبَود سربلند       کشور و ملت با این نظام شود سربلند
ملت شعور خود را به رخ دنیا کشید    ایستاده در حوادث فتح و ظفر آفرید

تحریم تبدیل به فرصت شده با درایت               این ملت مقاوم دید از خدا حمایت
با کار امروز خود آینده را بگیرند سازندگان ایران خستگی ناپذیرند 

غامحسین رضایی - نقاش

اسـتاندار کرمـان گفـت: بـه کمـک نهادهـای عمومـی غیردولتـی 
حـدود 140 هـزار بسـته غذایی حمایتـی بین آسـیب دیدگان کرونا 

و اقشـار کـم درآمـد در اسـتان توزیـع می شـود. 
دکتـر محمدجـواد فدائـی اظهـار داشـت:  شـیوع بیمـاری کرونا در 
اسـتان و کشـور تبعات منفی داشـت و بعضی از مشـاغل و اصناف از 
ایـن بابـت تعطیل شـدند.وی با اشـاره بـه اینکه جلسـه ای به منظور 
برنامه ریـزی بـرای کمـک و برطـرف کـردن ایـن مشـکات برگـزار 
کردیـم گفـت: دو کارگـروه تشـکیل و در حـال رصـد موضـوع برای 
جـذب اعتبـارات و کمـک بـه آسـیب دیدگان اقتصـادی ناشـی از 
کرونـا هسـتیم.با بیـان اینکـه دولت هم مبلغـی برای کمـک به این 
واحدهـا در نظـر گرفتـه اسـت تاکیـد کـرد: منابع دولتـی اختصاص 

داده شـده بـرای بحـث کرونـا هنوز به اسـتان اباغ نشـده اسـت.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه در اسـتان نیـز بـرای جـذب منابـع دولتـی 
و غیردولتـی و سـایر نهادهـای عمومـی اقداماتی انجام شـده اسـت 

افـزود: سـازمان هایی ماننـد امـور مالیاتی، تامیـن اجتماعـی، بانکها 
و شـرکتها خدمت رسـان ماننـد آب، بـرق و گاز موظف بـه همکاری 
بـا اصنـاف و بازاریـان و شـرکتهای تولیـدی کـه بر اثر کرونا آسـیب 

دیده انـد، هسـتند. 
فدائـی از توزیـع 140 هـزار بسـته غذایـی حمایتی بیـن نیازمندان 
به ویـژه آسـیب دیدگان اقتصـادی ناشـی از کرونا ویـروس در اسـتان 
کمـک  بـه  بسـته ها  ایـن  کـرد:  خاطر نشـان  و  داد  خبـر  کرمـان 
نهادهـای عمومـی غیردولتـی بین اقشـار کم درآمد توزیع می شـود.

وی بـا بیـان اینکـه بخشـی از ایـن بسـته ها از ابتـدای مـاه مبـارک 
رمضـان توزیـع شـده و بخشـی نیـز تـا نیمـه مـاه مبـارک رمضـان 
توزیـع خواهد شـد ابـراز امیدواری کرد: هـر چه زودتر ایـن بیماری 

بـه پایـان برسـد و اسـتان به شـرایط عـادی برگردد.

استاندار کرمان: 
۱۴۰ هزار بسته غذایی حمایتی بین آسیب دیدگان کرونا در استان توزیع می شود 

عضـو کمیسـیون اقتصـادی مجلـس بـا بیـان اینکـه تامیـن اجتماعی 
بیمـه بیـکاری بیکارشـدگان کرونـا را بافاصلـه پرداخـت کنـد گفـت: 

اگـر مبلـغ زیـاد اسـت از دولـت کمـک بگیرد. 
مدیریـت  اسـتانی  در جلسـه سـتاد  پورابراهیمـی  دکتـر محمدرضـا 
کرونـا در کرمـان کـه بـا حضـور فدائـی اسـتاندار کرمـان برگـزار شـد 
بـا اشـاره بـه اینکـه مصوبـات ملـی کـه مسـتقیم بـه دسـتگاه ها اباغ 
شـده مشکل سـاز می شـود اظهـار داشـت: دسـتگاه ها بایـد بـا سـتاد 
اسـتانی کرونـا نیـز هماهنگی کنند و نمی شـود کلـی تصمیمی گرفت 
کـه اسـتان بـا چالـش روبـه رو شـود. وی بـا بیـان اینکـه بیشـترین 
همـکاری بـا سـتاد کرونـا را اصنـاف داشـتند و نیـاز اسـت بـه اصناف 
کمک شـود تا خسـارت دیده شـده جبران شـود گفت: هفته گذشـته 
هـم در جلسـه ای در تهـران اعـام کردیـم که هنوز سـهمیه اسـتان ها 
از مبلغـی کـه بـرای اصنـاف و کسـب و کارهایـی کـه بـر اثـر کرونـا 
آسـیب دیدنـد اختصـاص داده نشـده اسـت. نماینـده مـردم کرمـان و 
راور در مجلـس شـورای اسـامی بـا تاکیـد بـر اینکه این مسـئله را در 
صحـن علنـی مجلس هـم گفته ایم افزود: متاسـفانه تا امـروز چیزی از 
مصوبـه سـتاد کرونـا مبنی بر کمـک به کسـب و کارهای آسـیب دیده 

بـه اسـتان ابـاغ نشـده اسـت. وی بـا بیـان اینکه ایـن اصنـاف دو ماه 
تعطیـل هسـتند و زندگـی آنهـا نابود شـده اسـت عنـوان کـرد: حدود 
35 هـزار واحـد صنفـی در شهرسـتان کرمـان وجـود دارد کـه اوضاع 
آنهـا نابسـامان اسـت. پورابراهیمـی با اشـاره بـه اینکه سـازمان تامین 
اجتماعـی بـرای بخـش بیـکاری افـراد از قبـل مبلغـی از کارگـران و 
کارفرمایـان گرفتـه اسـت افـزود: تامیـن اجتماعـی موظف اسـت بیمه 

بیـکاری بیکارشـدگان بـر اثـر کرونـا را بافاصلـه پرداخـت کند.
وی بـا ابـراز اینکـه پرداخـت بیمـه بیـکاری جـزو تعهـدات قانونـی 
سـازمانی تامیـن اجتماعـی اسـت گفـت: اگـر مبلـغ زیاد اسـت تامین 

اجتماعـی بایـد از سـایر دسـتگاه ها و دولـت کمـک بگیـرد.
نماینـده مـردم کرمـان و راور در مجلس شـورای اسـامی بـا تقدیر از 
اعضـای سـتاد اسـتانی کرونا مصوبات سـتاد در جهت کنتـرل کرونا در 
کرمـان را خـوب ارزیابـی کـرد و گفـت: تقاضـا داریم بحث آب شـرب 
حاشـیه شـهر کرمـان که حدود شـش میلیـارد تومان اعتبـار نیاز دارد 

پیگیری شـود.

 دکتر پورابراهیمی : 
تامین اجتماعی بیمه بیکاری بیکارشدگان کرونا را بافاصله پرداخت کند 

شـهردار کرمـان بر ضرورت سرعت بخشـیدن بـه پروژه های 
عمرانی شـهر کرمـان تأکید کرد.

سـیدمهران عالـم زاده در جلسـه بررسـی پروژه هـای عمرانـی شـهر 
کرمـان کـه با حضور شـهردارن مناطق پنج گانه و مدیران شـهرداری 
برگـزار شـد، ضمن تأکید بـر سرعت بخشـیدن به پروژه های شـهری 
تصریـح کـرد: امسـال، هیچ پـروژه ای از طریـق ترک تشـریفات اجرا 
نخواهـد شـد؛ بلکه تمـام پیمانکاران بایـد در مناقصه شـرکت کنند.

وی بـا تأکیـد بـر این کـه ازم اسـت اسـناد مناقصـه هرچه سـریع تر 
آمـاده شـود، گفـت: هـر شـهردار منطقه یـا معاونـی کوتاهـی کرده 
و نتوانـد کار انجـام دهـد، اعتبـار آن حـوزه حـذف و بـه مناطـق یـا 

معاونت هـای دیگـر واگـذار می شـود.
شـهردار کرمـان تصریـح کـرد: شـهردارن مناطـق از امـروز به مدت 
دومـاه فرصـت دارنـد تـا بـرای پروژه هـا مشـاور گرفتـه و هزینـۀ 
پروژه هـا را بـرآورد کننـد؛ چراکـه پروژه هـای مناطق چنـدان بزرگ 
نیسـتند؛ بنابرایـن، بایـد هرچـه زودتـر پروژه هـا طراحـی و اسـناد 

مناقصـه آماده شـود.
عالـم زاده افـزود: قطعـاً وقتـی زمان بنـدی پروژه هـا مشـخص باشـد، 

پیمانـکاران بـرای انجـام کار تشـویق می شـوند.
بیشـتر  نقـدی،  سـهم  می کنیـم  سـعی  همچنیـن  داد:  ادامـه  وی 
در  بـرای حضـور  پیمانـکاران  تمایـل  تـا  کمتـر شـود  تهاتـری،  و 

یابـد. افزایـش  مناقصه هـا 
شـهردار کرمـان با بیـان این که بهتر اسـت بـرای اجـرای پروژه های 

بـزرگ، از ظرفیـت بخـش خصوصـی کـه توانایـی و تخصـص ازم را 
دارد، اسـتفاده کرد، به اسـتفاده از مشـاوران صاحیـت دار هم تأکید 
کـرد و گفـت: این کـه طرحـی از مشـاور گرفتـه شـود، امـا بـه روش 

دیگری عمل شـود، درسـت نیسـت. 
آیین نامـۀ معامـات  نیـز،  انتخـاب مشـاور  بـرای  افـزود:  عالـم زاده 
شـهرداری مـاک عمـل اسـت. وی ادامـه داد: در ایـن آیین نامـه، 
ضوابطـی وجـود دارد که کار را نسـبت بـه معامات دولتـی راحت تر 
بـا  کـه  دارد  ضـرورت  دولتـی  پروژه هـای  در  زیـرا  اسـت؛  کـرده 
مهندسـان مشـاور ذی صاح مذاکره شـود؛ درحالی که در شـهرداری 
بـا  می توانـد  شـهردار  شـهرداری،  معامـات  آیین نامـۀ  براسـاس  و 
مهنـدس معمـار و شهرسـاز قـرداد ببنـدد کـه هزینـۀ کار کمتـر و 

سـرعت کار بیشـتر اسـت و بـه اسـتعام هـم نیـاز نـدارد. 
بایـد  مناطـق  شـهرداران  این کـه  بـر  تأکیـد  بـا  کرمـان  شـهردار 
مشـاوران خـوب را شناسـایی و بـا بررسـی سـوابق، فـرد ذی صـاح 
را انتخـاب کننـد، گفـت: به طـور قطـع پاسـخ گوی انتخـاب مشـاور، 
شـهردار منطقـه اسـت؛ بنابراین، بایـد تجربه و سـوابق کار را با دقت 

کرد. بررسـی 

 شهردار کرمان تأکید کرد:
ضرورت سرعت بخشیدن به پروژه های عمرانی شهر کرمان

از  اسـتان کرمـان  مالیاتـی  امـور  مدیـرکل 
معامـات  فهرسـت  ارسـال  مهلـت  تمدیـد 
فصلی دوره زمسـتان 98 و بهار 99 اشـخاص 
 ۱5 و  تیرمـاه   ۱5 تـا  ترتیـب  بـه  مشـمول، 

مهرمـاه سـال جـاری خبـر داد.
بـه گزارش روابـط عمومـی اداره کل امـور مالیاتی 
بـه  اشـاره  بـا  سـلمانی  محمـد  کرمـان،  اسـتان 
کل  رئیـس  پارسـا،  علـی  امیـد  دکتـر  پیشـنهاد 
امـور  وزارت  بـه  کشـور  مالیاتـی  امـور  سـازمان 

مهلـت  تمدیـد  بـر  مبنـی  دارایـی،  و  اقتصـادی 
ارسـال فهرسـت معامـات فصلـی دوره زمسـتان 
98 و بهـار 99 اشـخاص مشـمول، به دلیل شـیوع 
بیمـاری کرونـا و ضـرورت طـرح فاصلـه گـذاری 
اقتصـادی  فعـاان  از  حمایـت  لـزوم  همچنیـن  و 
در ایـن شـرایط خـاص، عنـوان داشـت: پیشـنهاد 
ارائـه شـده در نهایـت مـورد موافقـت دکتـر فرهاد 
قـرار  دارایـی  و  اقتصـادی  امـور  وزیـر  دژپسـند، 
گرفـت و جهـت اجـرا بـه سـازمان امـور مالیاتـی 

کشـور ابـاغ گردیـد. گفتنـی اسـت، بـه موجـب 
مفـاد مـاده 10 آییـن نامـه اجرایی موضـوع تبصره 
 ،1394/4/31 مصـوب  اصاحـی   1۶9 مـاده   3
معامـات  فهرسـت  ارسـال  مشـمول  اشـخاص 
مکلفنـد فهرسـت معامـات خود را در مقاطع سـه 
ماهـه ) فصلـی( تهیـه و تـا یک مـاه و نیـم پس از 
پایـان هـر فصـل بـه صـورت الکترونیکـی از طریق 
درگاه اینترنتـی سـازمان امور مالیاتی کشـور برای 

سـامانه معامـات ارسـال نماینـد.

 مدیرکل امور مالیاتی استان کرمان خبر داد:
تمدید مهلت ارسال فهرست معامات زمستان98 و بهار 99

پیام مدیریت
 دبستان شهید مهدوی 

به مناسبت بزرگداشت روز معلم 
بسمه تعالی

آغـاز مـاه پـر از خیـر و برکـت رمضـان المبـارک را در سـالروز 
شـهادت اسـتاد بـزرگ، معلم شـهید مرتضی مطهـری داریم و 

چنـد روزی اسـت کـه زبـان بـه روزه داری بسـته ایم .
ایـن روزهـا همـکاران فـداکار و پرتـاش مـا بـا نهایت تـوان و 
انـرژی خـود در شـرایط بحرانـی کشـور، بـا زبـان روزه ، پـا به 
پـای دیگـر جهادگـران عرصـه ی خدمـت ، در حـال تدریـس 
مجـازی و انجـام سـهم بـزرگ خـود از خدمـت بـه جامعـه ی 

دانـش آمـوزی هسـتند .
بـر خـود ازم مـی دانـم کـه ضمـن تبریـک فرارسـیدن مـاه 
میهمانـی خـدا و هفته گرامیداشـت مقام معلم این اسـوه صبر 
و ایثـار ، بـه همه ی شـما همکاران پر تـاش و صبورم در کادر 
آموزشـی دبسـتان دخترانـه ی شـهید مهدوی تبریـک گفته و 
از خداونـد منـان بـرای یکایک شـما عزیزان ، سـامتی و طول 

عمـر با برکـت و عاقبـت بخیری را خواسـتارم .
امیـد کـه در سـایه ی پـر از مهـر پـرودگار خوبـی هـا و دعای 
خیـر شـهیدمان در عرصـه جهـاد و خدمـت تدریـس ، روز بـه 

روز موفـق تر باشـید.
            مهدوی 

مدیریت دبستان دخترانه شهید مهدوی کرمان

توزیـع  بـه گـزارش روابـط عمومـی شـرکت 
نیـروی بـرق جنـوب اسـتان کرمـان، رضـوی 
خدمـات  بـر  نظـارت  دفتـر  مدیـر  علـوی 
عمومـی ایـن شـرکت بـا اشـاره بـه اقدامـات 
از  پیشـگیری  راسـتای  در  گرفتـه  صـورت 
انتقـال و شـیوع بیمـاری کرونا اظهار داشـت: 
این شـرکت با تشـکیل کمیته »پیشـگیری از 
انتشـار ویـروس کرونـا« و برگـزاری جلسـات 
متعـدد، اقدامـات شایسـته ای در ایـن زمینـه 

انجـام داده اسـت.
ایـن  جهـادی  تـاش  بـه  اشـاره  بـا  وی 
شـرکت بـرای مقابلـه بـا کرونـا، افـزود: توزیع 
بروشـورهای مجـازی بـا هدف آگاهی بخشـی 
و اطاع رسـانی و انتشـار در فضاهای مناسب، 
نصـب  بنـر و پوسـترهای آموزشـی مبـارزه با 
ویـروس کرونـا با هـدف ارتقاءآگاهـی و دانش 
همـکاران، آمـوزش کلیه کارکنان شـرکت در 
ارتقـاء سـطح مهـارت هـا، معلومـات  جهـت 
عمومـی و دانـش حرفه ای مربـوط به ویروس 
کرونـا بـا هـدف اصـاح نگـرش هـا و تغییـر 

رفتارهـا از جملـه ایـن اقدامـات اسـت.
رضـوی علـوی ضمـن اشـاره بـه قـرار دادن 
مـواد ضدعفونـی کننـده در ورودی شـرکت، 
بیـان نمـود: ضدعفونـی کـردن تمـام سـطوح 

صندلـی،  و  میـز  قبیـل  از  اداری  وسـایل  و 
شـیرآات، دسـتگیره درب هـا و نرده هـای راه 
پلـه و وسـائل نقلیـه نیـز بـه صـورت مسـتمر 
شـد:  یـادآور  وی  می شـود.  انجـام  روزانـه  و 
مکاتبـه بـا مدیـر بحـران اسـتانداری ، علـوم 
صنعـت،  سـازمان  و  دارو  و  غـذا  پزشـکی، 
معـدن و تجارت اسـتان کرمان بـرای دریافت 
تجهیـزات پزشـکی، حـذف اثر انگشـت حضور 
و غیـاب کارکنـان در سـطح شـرکت و تهیـه 
و توزیـع ماسـک و دسـتکش یک بـار مصـرف 
شـیلد،  عرضـه  همچنیـن  و  همـکاران  بیـن 
دسـتکش و مـواد ضد عفونـی بـرای مامورین 
قرائـت و وصـول از دیگـر اقدامـات بـه شـمار 

آید. مـی 
عمومـی،  خدمـات  بـر  نظـارت  دفتـر  مدیـر 
اداری،  سـفرهای  ماموریت هـا،  داد:  ادامـه 
جلسـات و بازدیدهـای غیـر ضـروری و تمـام 
سـمینارها و دوره های آموزشـی نیز لغو شـده 

. ست ا
ماقـات  کـردن  محـدود  بـه  اشـاره  بـا  وی 
همـکاران  بیـن  تجمـع  از  پرهیـز  و  عمومـی 
بـرای  ترموویـژن  دسـتگاه  از  اسـتفاده  و 
بـرای  کـرد:  تصریـح  همـکاران  تب سـنجی 
ایـن  رجـوع  اربـاب  کار  تسـریع  و  تسـهیل 

شـرکت تمـام سـعی خـود را کـرده تـا بتواند 
خدمـات مـورد نیـاز مشـترکین خـود را بـه 
صـورت غیـر حضـوری ارائـه نمایـد و بـا ایـن 
شـرکت  سـطح  در  مشـترکین  تـردد  کار، 

یافـت. خواهـد  کاهـش 
در  کـرد:  خاطرنشـان  مسـئول  مقـام  ایـن 
صـورت نیاز بـه ورود ارباب رجوع به شـرکت، 
توصیه هـای بهداشـتی بـه وی بـرای رعایـت 
اصـول بهداشـتی ارائـه و همچنین دسـتکش 
یک بـار مصرف، ماسـک و مـواد ضدعفونی در 
اختیـار آنهـا قـرار داده می شـود  و عـاوه بر 
آن همـکاران پر خطر و دارای سـابقه بیماری 
حـاد و زمینـه ای نیز شناسـایی و برای آنان از 

قانون دورکاری اسـتفاده شـده اسـت.

 مدیر دفتر نظارت بر خدمات عمومی شـرکت توزیع نیروی برق جنوب استان : 

پیشگیری از شیوع کرونا با استفاده از 
 افزایش خدمات الکترونیکی

مدیـر مخابـرات منطقه کرمـان به مناسـبت هفته 
زمیـن پـاک وباا بـردن روحیه نشـاط و شـادابی 
کارکنـان مخابـرات ایـن منطقـه  گفـت:   ۷۰اصل 
درخـت و۳۰۰ نهـال شمشـاد و5۰ قلمـه گل رز  در 
فضـای اداری سـاختمان مرکزی مخابـرات منطقه 

کرمان  کاشـته شـد.
بـه گـزارش روابـط عمومـی  مخابـرات منطقـه کرمـان  
مهنـدس حسـینی  اظهـار داشـت: عـاوه بـر بـاا بـردن 
روحیـه نشـاط و شـادابی کارکنـان گسـترش، حفـظ و 
توسـعه فضای سـبز در کنـار دیگر وظایف اصلـی یکی از 
اولویـت کاری مـا در   مخابـرات منطقه کرمان می باشـد.

وی افـزود: در همیـن راسـتا بیـش از ۷0 اصـل درخـت 

از انـواع سـرو ، 300  نهـال شمسـاد  و50 قلمـه گل رز 
9 اردیبهشـت مـاه بـه مناسـبت هفتـه زمین پـاک و باا 
بردن روحیه نشـاط و شـادابی در بین همـکاران عزیزمان 
کاهـش  سـبز،  فضـای  گسـترش  و  حفـظ  همچنیـن  
آایندگی هوا و زیبایی چشـم انداز شـهری کاشـته شـد. 
حسـینی مدیـر مخابـرات منطقه کرمـان یادآور شـد: در 
سـاختمان اداره مرکـزی مخابـرات ایـن منطقـه  غـرس 

اند.  شـده 
وی بیـان کـرد: بهمـن مـاه سـال گذشـته بـه مناسـبت 
چهلمین روز شـهادت  سـردار دلها حاج قاسـم سـلیمانی 
40 قلمه گل رز سـرخ و یک قلمه گل سـفید به مناسبت 

41 سـالگرد پیـروزی انقـاب اسـامی نیز  غرس شـد.

کاشت ۷۰ اصل درخت از انواع سرو  ۳۰۰ نهال شمشاد و ۵۰ قلمه گل رز

در ایـن جلسـه دبیـر کارگـروه 
عالـي مدیریـت مصـرف ، برنامه 
در  شـده  انجـام  هـاي  ریـزي 
در  موثـر  اقدامـات  خصـوص 
کاهـش پیـك سـال 99  را بیـان 
همـکاري  خواسـتار  و  کـرد 
معاونـت هـاي مرتبـط بـا کاهش 

پیـك شـد .
بـه گـزارش روابـط عمومـي شـرکت 
اسـتان  شـمال  بـرق  نیـروي  توزیـع 
کارگـروه  جلسـه  اولیـن  کرمـان،  
از  گـذر  و  مصـرف  مدیریـت  عالـي 
ویدئـو  صـورت  بـه  سـال99  پیـک 
کنفرانـس برگزار شـد. درابتـداي این 
جلسـه مهنـدس شـهبا بـا اشـاره بـه 
نـام گـذاري سـال جهـش تولیـد ، از 
آمادگـي صنعـت بـرق بـراي کمـک 
واحدهـاي  و  صنایـع  بـه  یـاري  و 
تولیـدي در تامیـن بـرق مطمئـن و 
پایـدار خبـرداد وگفت:  تامیـن انرژي 
بـرق صنایـع اولیـن گام بـراي کمـک 
بـه رونـق تولیـد و جهـش اقتصـادي 
کشـور اسـت. وي با تقدیراز پزشـکان 
وکادر درمانـي کشـور بـراي مبـارزه با 

بیمـاري کرونـا گفـت: صنعت بـرق با 
تامیـن روشـنایي و بـرق پایـدار مراکز 
کنـار  در  هـا  بیمارسـتان  و  درمانـي 

مدافعـان سـامت خواهـد بـود. 
در ادامـه حمیـد علیـزاده ، عملکـرد 
کارگـروه مدیریـت مصـرف در کاهش 
مثبـت  را  گذشـته  سـال  بـار  پیـک 
برگـزاري  بـا  ارزیابـي کـرد و گفـت: 
جلسـات متعـدد در خصـوص تأمیـن 
بـرق مشـترکین و عبـور از پیـک بار، 
همـکاران  مهـم  نظـرات  بـا  تاکنـون 
دسـت  مثبتـي  راهکارهـاي  بـه 
بـراي  مي توانـد  کـه  کرده ایـم  پیـدا 
تصمیم گیـري کاربـردي باشـد لـذا ما 
از نتایـج جلسـات براي عبـور از پیک 

کـرد. خواهیـم  اسـتفاده  تابسـتان 
وي در ادامـه افـزود: هـر چه بـه زمان 
و  دقـت  مي شـویم  نزدیـک  پیـک 
حساسـیت ها بیشـتر خواهد شد چون 
یکـي از مسـائل مهمـي کـه صنعـت 
برق کشـور بـا آن مواجه اسـت اجراي 
برنامه هـاي پاسـخگویي بارمرتبـط بـا 
کاهـش پیـک بـار و مدیریـت مصرف 
اسـت کـه خوشـبختانه ایـن موضـوع 

توسـط شـرکت توزیـع بـرق شـمال 
دنبـال  تمـام  حساسـیت  بـا  اسـتان 

مي شـود.
مدیـر دفتـر مدیریت مصرف با اشـاره 
بـه سـهمیه کاهـش پیک بار هـر امور 
در اجـراي برنامـه هـاي پاسـخگویي 
بـار، گفت: بـا توجه به شـیوع بیماري 
کرونا و لزوم پیشـگیري از همه گیري 
در سـطح جامعه ، ضوابـط و اطاعات 
در  کشـاورزان  و  نیـاز صنایـع  مـورد 
قالب موشـن گرافي تهیـه و به امورها 
داده خواهـد شـد که از طریق شـبکه 
هـاي اجتماعـي در اختیار مشـترکین 

صنعـت برق قـرار گرفته خواهدشـد.

در اولین جلسه کارگروه عالي مدیریت مصرف و گذر از پیك سال 99 عنوان شد:

لزوم همکاري و تعامل صنایع تولیدي با صنعت برق 
براي گذر از پیك بار تابستان
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طهارت روان و، تقویت اراده  وظیفه ای که خدا بر دوش ما نهاده  
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دست سپاه رسیده به سینه ی ثریا!
سـجده ی شـکر از دلم، رسید به لوح و قلم

تا سـند شاکر خدا شود مطلبم  
ایران در اوج تحریم به آسـمان رسیده

)صنعت بومی( اش را به آسـمان کشیده
چیـزی نـدارد کـم از جهـان و عصـر جدیـد 

بـا همت و توکل )قدرت نو( آفرید
دست سـپاه رسیده به سینه ی ثریا!

که قطرات علمش چشـمه شده ست و دریا
سـپاه فضایی شد از عنایت الهی

فردا فضا می شـود )پایگاه سپاهی(
کور بشـود دشمن از دیدن کار سپاه

پا گر گذارد اینسـو شود شکار سپاه  
سپاه همیشـه بوده )یاور مستضعفان(

داده بـر این یاوری در دل جبه ها جان  
روحیه ی سـپاهی خورده گره با تاش

نه با سـخنرانی و، وعده و با ریخت و پاش
سـپاه عقاب ایران، ناظر بر جهان شـد  

سـد دفاع ایران جلوی دشمنان شد
دشـمن با وعده دادن )هسـته ای( را ز ما برد

به قول عمه قزی، رو پا نشسـته و خورد!
هرجا که )نیش وا( دید بشـکن زد آمد جلو 

در )انه ی فسـاد(ش داده به )پادو( چلو
خاف دین فروشـان، سپاه نیاورده خم

 توطئه ها را سـپاه داده به تیغ عدم
سـپاه )چشـم وطن( بیدار و در حراسـت  

بـا جـان ُکند ز دین و ملت خود صیانت
هرجا ندای کمک ز بینوا شـنیده

دسـتی رسانده است و به یاری اش دویده  
زلزله و سـیل اگر شکسـته خانه ای را 

طوفان اگر چپو کرده آشـیانه ای را
سـپاه به سـر دویده برای رفع با   

جـدا ندیده خـود را ز مشـکل توده ها    
این مردمی بودنش، در ذات این نهاد اسـت

 خدمت به مسـتضعفان، با دشـمنان جهاد است
بازوی اقتدار نظام اسـامی اسـت   

 همین نهاد به ملل، با خدمات حامی اسـت
بـر زخـم و درد ملـل )دارو( و )مرهـم( زده  

 دسیسـه ها را شناخته است و برهم زده
گذشـته اش نشـان از مسـیر روشـنش هسـت  

 که روح ایثارگرش فرمانده ی تنش هسـت
از خودگذشـتگی را در شـهدایش ببین   

این اله های سـرخ معابر و میادین    
سـتاره های سـرخی همچو )سـلیمانی(اند  

 کـه عما پیرو آیات قرآنی اند
دنیا به چشـم اینها )مزرعه ی آخرت(   

 ِکشـته ی ایثارشان توشه ی بر مغفرت
تشـنه ی خدمتند و در پی آب زال   

سـعی و تاش اینها رضایت ذوالجال    
دریادان عاشـق، عاشـق دین و وطن   

 که با شـهادت شود جامه ی گلها کفن
شـد )کام شـب پرسـتان( تلخ ز )موشـک نور(  

 شـد در )تریبون شب( این افتخار سانسور
)بدخواه( را بگویید دق کن ز کار سـپاه  

 ما جشـنها بگیریم به افتخار سپاه
)نقاش( گفته تبریک تابش موشـک نور  

 یافته )سـپاه دلها( در آسمانها حضور

غامحسین رضایی 
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این شماره از هفتواد تقدیم می شود به 
سردار شهید » ابراهیم هادی«

*سیره عملی شهید

 آقا ابراهیم با حیا
      

ــن  ــته تری ــی از برجس یک
حیــاء  ابراهیــم  صفــات 
وقتــی  بــود  او  عفــت  و 
نامحــرم  بــا  میخواســت 
ــرش را  ــد ... س ــرف بزن ح
ــی  ــا وقت ــآورد ی ــاا نمی ب
میرفــت  باشــگاه  کــه 
زیــر  را  کشــتی  لبــاس 
لباســش مــی پوشــید و 
ــه  ــردان برهن در حضــور م

نمیشــد.
جهـاد دانشـگاهی واحـد کرمـان و مسـائل مربـوط بـه آن، ایـن 
روزهـا در کانـون توجـه مسـئولین و برخی رسـانه ها قـرار گرفته 
اسـت.  پیـش از ایـن، کرمـان نـو و اخیرا نشـریه هفتـواد کرمان، 
ریاسـت طوانـی مـدت و نارضایتـی کارکنـان ایـن واحـد از تیـم 
 مدیریتـی حاکـم بر این مرکز مهم دانشـگاهی را مورد سـوال قرار 

داده اند!
امـا پشـت پـرده ریاسـت نزدیـک به ربـع قرنی آقـای کامیـاب بر 

جهاد دانشـگاهی چیسـت؟
تقریبا از سـال 1376 و با سـپری شـدن ریاسـت حدودا 5 سـاله 
آقـای مظفر اسـکندری زاده بر جهاد دانشـگاهی کرمـان، کامیاب 
جـوان بـا حمایـت یـک جریـان سیاسـی بـه ریاسـت ایـن واحـد 
رسـید. انگیـزه و نیـروی جوانـی و جویـای نـام بـودن، در بـدو 
کار باعـث گردیـد تـا ایشـان در جایـگاه ریاسـت ایـن واحـد بـه 
افتخـارات و موفقیـت هایـی نیـز دسـت یابـد و جهاد دانشـگاهی 
کرمـان در بیـن واحدهـای جهـاد دانشـگاهی حرفـی بـرای گفتن 

باشد. داشـته 
خـرداد  دوم  سـازان  اصلـی حـزب حماسـه  اعضـای  از  کـه  وی 
 اسـت و سـابقه دبیـری ایـن حـزب را در کارنامـه خـود دارد، بـا 
تغییـر  بـا  همـگام  سیاسـی  هـای  چرخـش  و  ورزی   سیاسـت 
دولـت هـا، توانسـته سـلطه تقریبـا 23 سـاله خـود را بـر صندلی 
ریاسـت جهـاد دانشـگاهی کرمـان حفـظ کنـد. امری کـه در نوع 
خـود، دور از انتظـار بـوده و سـواات زیـادی را بـر مـی انگیـزد!!! 
مدیریـت هـای طوانـی مـدت، هیچ گاه خالـی از اشـکال نبوده و 
در عیـن حـال کـه شـائبه ی رانتی بودن و سـو اسـتفاده از قدرت 
در اختیـار را بـا خـود دارنـد، در نهایـت آسـیب هـای زیـادی را 
بـرای فـرد و مجموعـه ی تحـت مدیریـت او نیز به جـای خواهند 
گذاشـت کـه مهمتریـن آن، مقهـور قـدرت شـدن و در نهایـت از 

دسـت دادن شایسـتگی اداره امور اسـت.
بـا وجـود موفقیـت هـای کسـب شـده در سـال هـای ابتدایـی، 

 امـا شـیفته ابقـاء و ریاسـت آفاتـی بـود کـه آقـای کامیـاب نیز از 
آسـیب هـای آن مصـون نمانـد و نتیجـه ی آن، ظهـور و بـروز 
سـبکی از مدیریـت مبتنـی بـر خود و گزینـش و انتخـاب افرادی 
بـود کـه هیـچ گاه موقعیـت رئیـس و صندلـی ریاسـت را تهدیـد 
کارکنـان،  معیشـتی  و  رفاهـی  مسـائل  بـه  توجـه  عـدم  نکننـد. 
حقـوق کـم کارکنـان و مدرسـان جهـاد دانشـگاهی در مقایسـه 
بـا کارکنـان سـایر ادارات و دانشـگاه هـا همـراه بـا تاخیرهـای تا 
شـش مـاه در پرداخـت حقوق، بـه نارضایتـی همیشـگی کارکنان 
منتهـی شـد کـه در طـول این سـال هـا هـم، اراده ای بـرای حل 

ایـن مشـکات دیده نشـد. 
اسـتخدام خویشـاوندان و بسـتگان برخـی از مسـئولین در قدرت 
بـه عنـوان شـیوه ای بـرای جلـب حمایـت آنهـا، امـری مرسـوم 
شـد و انتخـاب معاونانـی بـرای امـور پشـتیبانی، آموزشـی و ... 
کـه مـاک انتخـاب آنـان چیـزی جـز وفـاداری و مطیـع محـض 
اوامـر رئیـس بـودن نبـود، در کنـار عدم توجـه به تامیـن و حفظ 
 نیـروی انسـانی کارآمـد وعدم ایجاد فرصت رشـد و شـکوفا شـدن 
 ظرفیت های موجود توام با به حاشیه راندن هر گونه صدای منتقد و

اندیشـه ای متفـاوت بـا نـگاه ریاسـت، باعـث افزایـش روز افـزون 
نارضایتـی هـا و بـی انگیزگـی کامـل بدنـه ی جهاد دانشـگاهی از 

ریاسـت واحـد و تیـم معاونـان در خدمت ایشـان شـد.
» معاونت پشتیبانی جهاد دانشگاهی

انتقادات زیادی دارد «
در کنـار مـوارد پیـش گفتـه، غالـب مسـائل و مشـکات واحد، از 
ضعـف در حـوزه معاونـت پشـتیبانی واحـد و عملکـرد نامطلـوب 
آن ناشـی مـی شـد. امـری که بازرسـین دفتـر مرکزی تهـران در 
بازرسـی پاییـز 98 بـر آن صحـه گذاشـتند. ناکارآمـدی معاونـت 
پشـتیبانی واحـد و عـدم توجـه آن بـه تقویـت مراکـز درآمـدزای 
واحـد و عـدم پشـتیبانی صحیـح و بـه موقـع در حفـظ نیروهـای 
موثـر مجموعـه، جهـاد دانشـگاهی واحد کرمـان را با مشـکات و 
نارضایتـی هـای بیشـتری رو بـه رو کرد. جهـاد دانشـگاهی واحد 
کرمـان کـه روزگاری بـه علـت انگیـزه ی بـاای نیـروی انسـانی 
آن، از نظـر تعـداد مراکـز آموزشـی و حجم و تعداد افـراد آموزش 
دیـده، در بیـن واحـد هـای کشـور اولیـن بـود، بـه علـت عـدم 
پشـتیبانی صحیـح کـه نتیجـه آن از دسـت رفتـن انگیـزه کاری 
کارکنـان و مدرسـان آن بـود، مراکـزش یکـی پـس از دیگـری 

تعطیـل و یـا از انتفـاع و توجیـه اقتصـادی خـارج گردیـد. 
اسـاید  و  کاغـذ  روی  نیـز  شـده  مطـرح  هـای   پژوهشـکده 
سـخنرانی هـا باقـی ماند و بیشـتر از جـذب بودجه هایـی از دفتر 
 مرکزی و برگزاری سیمنارها و کنفرانس هایی در این زمینه و ارزش 
رزومـه ای کـه بـرای برگـزار کننـدگان آن داشـت، ارزش افـزوده 

بیشـتری بـرای واحـد کسـب نکرد.

وضعیت فعلی جهاد دانشگاهی
- پـس از حـدود 23 سـال عدم تغییـر در جهاد دانشـگاهی واحد 
کرمـان، آنچـه مشـخص اسـت ایـن اسـت کـه مسـائل رفاهـی و 

معیشـتی کارکنـان ایـن واحـد مـورد بـی توجهـی قـرار گرفتـه 
اسـت. کارکنـان ایـن واحـد از نظر وضعیـت حقـوق و پرداخت ها 
در وضعیـت بسـیار بـدی به سـر مـی برند کـه زندگی و معیشـت 

ایـن قشـر مظلـوم و زحمتکـش را دچـار مشـکل کرده اسـت. 
اکثـر کارکنـان ایـن واحـد از حقوقـی کمتـر از یـک میلیـون و 
هشـتصد هـزار تومـان برخـوردار بـوده انـد کـه در مقایسـه بـا 
کارکنـان هـم رده خود در سـایر دانشـگاه ها، رقمی بسـیار ناچیز 
اسـت و همیـن حقـوق کم هم همیشـه با مـاه ها تاخیـر پرداخت 

می شـده اسـت.
از نیروهایـی بـا چنیـن حقـوق کم کـه در تامین حداقـل نیازهای 
اولیـه زندگـی دچار مشـکل انـد، چگونه مـی توان انتظـار ظهور و 

بـروز خاقیت و نوآوری را داشـت؟!
- در جهـاد دانشـگاهی تکریـم نیـروی انسـانی به اصلـی فراموش 
شـده بدل شـده اسـت. بـرای مثـال کارکنـان بایـد بـرای مطالبه 
حقـوق ناچیـز معـوق خـود، فـرم مسـاعده پـر کننـد و پشـت در 
بسـته معاونت پشـتیبانی بـه انتظار بنشـینند تا معاون پشـتیبانی 
منـت نهـاده و بـه صورت گزینشـی از این بین، پاسـخ درخواسـت 
بدیهـی افـراد به حقوق معوقشـان را به اسـم مسـاعده بدهد. حال 

آنکـه تعریـف  درخواسـت مسـاعده، خـود چیز دیگری اسـت!!
- در جهـاد دانشـگاهی بـا وجود شـرایط ناراضی کننـده متعددی 
کـه پیـش آورده انـد، هـر اندیشـه ی نـو و هـر صـدای منتقـدی 
بـه وضـع موجـود، بـه سـکوت و خاموشـی کشـانده شـده اسـت. 
نیروهـای منتقـد و مخالـف ایـن سـبک مدیریـت، کنـار گذاشـته 
شـده و یـا بـه حاشـیه رانـده و تحـت فشـار کاری شـدید قـرار 
گرفتـه انـد تا وادار به سـکوت شـده و یـا ناچار به تـرک مجموعه 
شـوند. ایـن رویـه برخـورد بـا نیـروی منتقـد، بـه سیاسـت کاری 
اصلـی تیـم حاکـم بـرای حفـظ موقعیـت و صندلـی مدیریتشـان 

بدل شـده اسـت. 
سیاسـتی  مناسـب  ظاهـر  بـه  مدیریـت  و  عملکـرد  نمایـش    -
بـه گذاشـتن  سـرپوش  بـرای  حاکـم  مدیریـت  تیـم  کـه   اسـت 

نارضایتی ها و ضعف های کاری خود پیش گرفته اسـت.
گرفتـن پیشـی  و  درآمدزایـی  هـای  گلـوگاه  بـه  توجـه  عـدم   - 

رویـه خـرج ثـروت به جـای خلق ثـروت، جهـاد دانشـگاهی واحد 
 کرمان را با حجم زیادی از بدهی های انباشـته شـده مواجه کرده 

است.
- در بازرسـی پاییـز 98 هیـات بازرسـی دفتـر مرکـزی تهـران 
بـا محوریـت آقـای دکتـر بادکـو معـاون پشـتیبانی وقـت و چنـد 
 تـن از مدیـران کل دفتـر مرکـزی تهـران، اذعـان شـد کـه رونـد 
سـال های اخیـر جهاد دانشـگاهی واحد کرمان، روندی به شـدت 
نزولـی بـوده و تخلفـات متعددی خصوصـا از ناحیـه معاونت مالی 
اداری و پشـتیبانی واحـد صورت گرفته اسـت و جهاد دانشـگاهی 
در کمتـر  کـه  بازرسـی  دارد.  نیـاز  آنـی  تغییـری  بـه   کرمـان 

سـال های پیش از آن به این شـکل اتفاق افتاده بود.
لـذا در خصـوص جهـاد دانشـگاهی کرمـان و وضعیـت پیش آمده 
بـر آن، دور از انصـاف اسـت کـه مسـبب تمامی مشـکات را صرفا 

بـی انگیزگی ناشـی از طوانی شـدن ریاسـت واحـد و ناکارآمدی 
ناشـی از آن بدانیـم. وقتـی که نهاد هـای نظارتی و بازرسـی دفتر 
مرکـزی تهـران به وظیفه ی خود به درسـتی عمل کنند و مدیران 
ارشـد نیـز نتایـج بازرسـی هـای صحیـح و بـه موقـع را، مبنـای 
تصمیـم گیـری سـریع و به موقـع خود قـرار دهند، شـاهد چنین 
 وضعیـت هـای نگـران کننـده ای نخواهیـم بـود! اگـر روندهـا بـه 
گونـه ای تعریف شـود کـه امکان بـروز خطا و اشـتباه را از نیروی 
انسـانی بگیـرد، افـراد مجبـور خواهنـد بـود تـا در قبـال وظایـف 

محـول بـه نحو احسـن نقـش خـود را ایفـا کنند.  
» مطالبات کارکنان جهاد دانشگاهی «

بـا وجـود 23 سـال عـدم تغییـر و بـروز نارضایتـی و اعتراضـات 
کارکنـان و بـا وجود گزارشـات کامل هیات بازرسـی دفتر مرکزی 
کـه لـزوم تغییـر اساسـی در جهـاد دانشـگاهی واحـد کرمـان را 
ضـروری مـی نمایـد، اینکـه چـرا آقـای طیبـی تصمیـم گیـری 
راجـع بـه این واحـد را اینقدر بـه تعویـق انداخته انـد، خود جای 

سـوال و تحقیـق و بررسـی دارد!!!
دایـل منطقـی آقـای طیبـی در عـدم توجـه بـه گـزارش هیـات 
بازرسـی خودشـان و نپرداختـن بـه مسـائل و مشـکات روزافزون 

جهـاد دانشـگاهی واحـد کرمان چیسـت؟
آیا باز توصیه و سـفارش هایی در میان است؟

آیـا جهـاد دانشـگاهی واحد کرمـان و سرنوشـت کارکنـان مظلوم 
آن، قربانـی مصلحـت اندیشـی هـای فـردی و سـهم خواهی های 

سیاسـی شـده است؟
همیشـه  بایـد  کرمـان  واحـد  دانشـگاهی  جهـاد  کارکنـان  چـرا 
حقـوق معـوق داشـته باشـند و از حقوقـی بسـیار کـم تر از سـایر 

کارکنـان هـم رده خـود در سـایر ادارات برخـوردار باشـند؟
مطالبـه ی اکثریـت کارکنـان جهـاد دانشـگاهی واحـد کرمـان، 
دقـت و تسـریع در تصمیـم گیری نسـبت به سرنوشـت این واحد 
اسـت و تاکیـد می شـود که جهـاد دانشـگاهی کرمان بـه طرحی 
نـو و تفکـری نـو نیـاز دارد و هـر گونـه تغییـر تصنعـی و روی کار 
آمـدن عوامـل منصـوب بـه ریاسـت کـه ادامـه یافتن رویه سـابق 
را موجـب شـود، شایسـته تصمیـم گیـری نبـوده و مشـکلی را از 
وضعیـت بحـران زده جهـاد دانشـگاهی واحد کرمان حـل نخواهد 

. د کر
مدیـران هوشـمند بایـد پیش از آنکه شایسـتگی خـود را در انجام 
شـغل مربوطـه از دسـت دهنـد، عرصـه را بـه تـازه نفـس هـا و 
تفکـری نـو واگـذار کننـد و همچـون ورزشـکاران در روزهای اوج 

خـود خداحافظـی کنند. 
مدیـران تصمیـم گیـر نیـز بایـد پیـش از آنکـه افـراد شایسـتگی 
خـود را از دسـت بدهنـد، بـا تکریـم و احتـرام آنـان را بدرقـه ی 
جایـگاه و فعالیتـی دیگـر کننـد تا نـه آن مدیر قابلیـت های خود 
را از دسـت داده و تخریـب شـود و سـابقه ی فعالیـت هـای خوب 
او فرامـوش شـود و نـه سـازمان و نیروی انسـانی آن،  بهره وری و 

انگیـزه خـود را از دسـت دهند.

 جهاد دانشگاهی کرمان به طرحی نو و تفکری نو نیاز دارد
در ریاست 23 ساله! آقای کامیاب چه گذشته است 

 اداره کل ثبت اسناد و اماک استان کرمان
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )828432(

ــه  ــه غیرانتفاعــی فاطمیــه جعفــری کرمــان موسســه غیــر تجــاری ب آگهــی تغییــرات بنیــاد خیری
شــماره ثبــت 1020 و شناســه ملــی 10630169344 بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی فوق العــاده مورخ 
1398/03/30 و بــر طبــق مجــوز شــماره 2914/2/516/01/401 مــورخ 98/12/07 پلیــس اطاعــات و امنیــت 
عمومــی اســتان کرمــان 1 - محــل موسســه در واحــد ثبتــی کرمان به آدرس «اســتان کرمــان، شهرســتان کرمان، 
بخــش مرکــزی، شــهر کرمــان، محلــه ابوحامــد، خیابــان دکتــر شــریعتی، بــن بســت بنیــاد خیریــه، پــاک 0 ، 
طبقــه همکــف کدپســتی 7614734634» تغییــر یافــت و مــاده مربوطــه در اساســنامه اصاح گردیــد. 2 -موضوع 
فعالیــت )اهــداف( موسســه بــه شــرح ذیــل تغییــر یافــت و مــاده مربوطــه در اساســنامه اصــاح گردیــد: تامیــن 
اقــام عمــده جهیزیــه بــرای شــروع زندگــی نــو عروســان خانــواده هــای بــی بضاعــت پــس از تائیــد گروههــای 
ــات  ــی انجــام موضوع ــان در صــورت ضــرورت قانون ــت معیشــتی و خانوادگــی متقاضی ــق و برســی وضعی تحقی
 فعالیــت پــس از اخــذ مجــوز هــای ازم ) ثبــت موضــوع فعالیــت مذکــور بــه منزلــه اخــذ و صــدور پروانــه فعالیت 
نمــی باشــد.( 3 - تعــداد اعضــای هیئــت امنــا بــه 19 نفــر افزایــش و مــاده مربوطــه در اساســنامه اصــاح گردیــد. 
4 - تعــداد اعضــای هیئــت مدیــره بــه حداقــل 5 نفــر عضــو اصلــی و 2 نفــر عضــو علــی البــدل افزایــش یافــت 
ــر 3 فصــل و 41 مــاده و 30  ــد مشــتمل ب ــد. 5 - اساســنامه جدی و مــاده مربوطــه در اساســنامه اصــاح گردی

تبصــره بــه تصویــب رســید و جاگزیــن اساســنامه قبلــی گردیــد. 
 اداره کل ثبــت اســناد و امــاک اســتان کرمــان اداره ثبت شــرکت هــا و موسســات غیرتجاری کرمــان )828432(

 اداره کل ثبت اسناد و اماک استان کرمان
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )824750(

ــخ  ــان درتاری ــن کرم ــی رای ــن عل ــین اب ــزاداران حس ــی ع ــت مذهب ــاری هیئ ــر تج ــه غی ــیس موسس تاس
1399/01/31 بــه شــماره ثبــت 2207 بــه شناســه ملــی 14009083677 ثبــت و امضــا ذیــل دفاترتکمیــل گردیده کــه خاصه آن 
بــه شــرح زیــر جهــت اطــاع عمــوم آگهی میگــردد. موضــوع : معرفی اســام ناب محمــدی )صلــی ا... علیه و آلــه و ســلم( و فرهنگ 
عــزت آفریــن تشــیع و ســیره اهــل بیــت عصمــت و طهــارت )علیــه الســام( بویــژه فرهنــگ غنــی عاشــورا. جــذب، هدایــت و آشــنا 
نمــودن آحــاد مــردم بویــژه نســل جــوان بــا فرهنــگ قــرآن، عتــرت و فضائــل انقــاب اســامی. مبــرا نمــودن ســیمای شــکوهمند 
فرهنــگ عاشــورا از هــر گونــه تحریــف، بدعــت، خرافــات و موهومــات. برگــزاری هــر چــه باشــکوه تــر جلســات عــزاداری و تعظیــم 
شــعائر دینــی. کادریابی،کادرســازی و کادرپایــی عناصــر متعهــد فرهنــگ بــرای نهادینــه ســازی فلســفه قیــام عاشــورا: اهتمــام بــه 
ایجــاد بصیــرت و معرفــت و تربیــت دینــی شــماره مجــوز 216010047 تاریــخ مجــوز 1397/03/08 مرجــع صادرکننــده ســازمان 
تبلیغــات اســامی در صــورت ضــرورت قانونــی انجــام موضوعــات فعالیــت پــس از اخــذ مجــوز هــای ازم مــدت: از تاریــخ ثبــت بــه 
مــدت نامحــدود مرکــز اصلــی: اســتان کرمــان ، شهرســتان کرمــان، بخــش رایــن، شــهر رایــن، محلــه انقــاب ، خیابــان مــدرس، 
کوچــه مــدرس 5 ، پــاک 0 ، طبقــه همکــف کدپســتی 7681933715 اولیــن مدیــران: آقــای محمــد بهمــن زاده بــه شــماره ملــی 
4829885890 بــه ســمت رئیــس )مســئول هیئــت) دارنــدگان حــق امضــا: کلیــه اســناد و اوراق بهــادار و تعهــدآور هیئــت از قبیل 
 چــک، ســفته، بــروات، قراردادهــا و عقوداســامی و اوراق عــادی و اداری بــا امضــاء رئیــس هیئــت همــراه بــا مهــر هیئــت معتبــر 

می باشد. 
ــت  ــه فعالی ــدور پروان ــذ و ص ــه اخ ــه منزل ــور ب ــت مذک ــوع فعالی ــت موض ــنامه ) ثب ــق اساس ــل: طب ــر عام ــارات مدی  اختی

نمی باشد(  اداره کل ثبت اسناد و اماک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )824750(

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

کرمان )828439(

شــرکت  تغییــرات  آگهــی 
کارخانــه  کارگــران  مســکن 
شــرکت  کرمــان  ســیمان 

ــه  ــت 215 و شناس ــماره ثب ــه ش ــی ب تعاون
ــه اســتناد صورتجلســه مجمــع  ــی 10630023460 ب مل
عمومــی عــادی ســالیانه مــورخ 1397/04/16 منضــم بــه 
نامــه شــماره 99/50 - 1399/1/16 اداره تعــاون کار و 
ــی  ــای مال ــان صورته ــتان کرم ــی شهرس ــاه اجتماع رف

ســال 96 بــه تصویــب اعضــا رســید . 
ــرمایه  ــهم و س ــه 230 س ــهم ب ــرکت از 78 س ــهام ش س
شــرکت از 78000000ریــال بــه 230000000ریــال 
ــه  ــاده مربوط ــید و م ــب رس ــه تصوی ــت و ب ــش یاف افزای
ــناد  ــت اس ــد . اداره کل ثب ــاح گردی ــنامه اص در اساس
و امــاک اســتان کرمــان اداره ثبــت شــرکت هــا و 

موسســات غیرتجــاری کرمــان )828439(

یادی از یک شهید

 دبیــر حــزب موتلفــه اســامی اســتان کرمــان گفــت: تحریــم هــای 
بــرای مــا فرصــت بــه رخ کشــیدن موفقیــت هــا در تمامــی عرصــه 
ــه کشــورهای دنیــا شــعار »مــا  ــور ب ــاب ماهــواره ن هــا اســت و پرت

مــی توانیــم« ثابــت کــرد.
احمــد علــی مقــدم بــا بیــان اینکــه پرتــاب نخســتین ماهــواره چنــد 
منظــوره نــور بــا کاربردهــای دفاعــی و امنیتــی اولیــن خبــر خــوش 
ــرو  ــر قاصــد توســط نی ــن ماهــواره ب در ســال 99 اســت، گفــت: ای
هــوا و فضــای ســپاه در ســالروز تأســیس ســپاه پاســداران انقــاب 

اســامی پرتــاب شــد و بــا موفقیــت در مــدار زمیــن قــرار گرفــت.
دبیــر حــزب موتلفــه اســامی اســتان کرمــان بــا تأکیــد بــر اینکــه 
ــای  ــت ه ــا و  موفقی ــروزی ه ــاهد پی ــاری ش ــال ج ــاا... در س ان ش
بــود،  نــور دو خواهیــم  پرتــاب ماهــواره  از جملــه  بزرگتــری 
ــای  ــت نیروه ــاش و هم ــل ت ــت حاص ــن موفقی ــرد: ای ــح ک تصری
 متخصــص و متعهــد ســپاه پاســداران انقــاب اســامی اســت و ایــن 
ــوب ــور محس ــرای کش ــن ب ــی نوی ــزرگ و تحول ــتاورد ب ــدام دس  اق

می شود.
ــا  ــان ب ــتان کرم ــری اس ــام و رهب ــط ام ــروان خ ــه پی ــر جبه دبی
اشــاره بــه اینکــه پرتــاب ماهــواره نــور بــرگ زریــن دیگــری 
ــت،  ــران اس ــامی ای ــوری اس ــمگیر جمه ــای چش ــت ه از موفقی
انقــاب  پاســداران  ســپاه  گفــت  تــوان  مــی  کــرد:  تصریــح 
شــد. فضائــی  نهــاد،  ایــن  تأســیس  ســالروز  در   اســامی 

ــزرگ موجــب خوشــحالی دوســتان  وی ادامــه داد: ایــن موفقیــت ب

و از ســوی دیگــر ســبب عصبانیــت، ناراحتــی و وحشــت دشــمنان 
ــه  ــی ک ــش های ــه از واکن ــد ک ــکار ش ــکا جنایت ــه آمری ــا از جمل م
 نســبت بــه ایــن موفقیــت چشــمگیر از خــود نشــان دادنــد 

می توان به عصبانیت و ناراحتی آنان پی برد.
ــه  ــاره ب ــا اش ــامی ب ــه اس ــزب موتلف ــزی ح ــورای مرک ــو ش عض
ســخنان فرمانــده کل ســپاه پاســداران کــه ایــن اقــدام خــود آغــاز 
ــاب  ــرد: پرت ــان ک ــت، بی ــی اس ــدرت جهان ــک ق ــری ی ــکل گی ش

ــوری  ــی جمه ــدرت دفاع ــری از ق ــد دیگ ــاد جدی ــور ابع ــواره ن ماه
عنــوان  ســامی  ســردار  همچنیــن  و  اســت  ایــران  اســامی 
ــت  ــان را از فضــا روی ــه جه ــرا ک ــی شــد چ ــپاه فضای ــه س ــرد ک  ک
مــی کنــد و ایــن مســئله نشــان دهنــده گســترش اطاعــات 
راهبــردی نیــروی دفاعــی قدرتمنــد ســپاه پاســداران انقــاب 

اســامی اســت.
دبیــر حــزب موتلفــه اســامی اســتان کرمــان عنــوان کــرد: البتــه 
ــه  ــرد ک ــان ک ــامی بی ــاب اس ــداران انق ــپاه پاس ــده کل س فرمان
ماهــواره نــور، مختــص بــه مســائل نظامــی و دفاعــی نیســت بلکــه 
ایــن اقــدام نیــرو هــوا و فضــای ســپاه پاســداران، کشــور را در عرصــه 

ــه پیشــرفت هــای بزرگــی خواهــد رســاند. هــای مختلــف ب
مقــدم افــزود: مســئله ای کــه بســیار قابــل اهمیــت اســت این اســت 
کــه ســاخت ایــن ماهــواره در شــرایط اعمــال تحریــم هــای ظالمانــه 
ــش  ــا دان ــا ب ــی و کام ــدرت خارج ــر ق ــچ اب ــه هی ــکا ب ــدون ات و ب
ــان  ــئله نش ــن مس ــه ای ــت ک ــده اس ــام ش ــی انج ــای داخل و نیروه
ــد و  ــای متخصــص، متعه ــاش نیروه ــن و ت ــوان و اراده فوادی از ت
جــوان کشــور دارد کــه بــا وجــود تحریــم هــا و تهدیــدات همــه آنهــا 
بــه فرصــت تبدیــل شــده اســت. دبیــر جبهــه پیــروان خــط امــام و 
رهبــری اســتان کرمــان گفــت: امــروز شــاهد هســتیم کــه ابرقــدرت 
ــه دائمــا  ــکار ک ــکا جنایت ــا آمری ــم و در رأس آنه ــا، شــیاطین عال ه
دولــت هــا را از قــدرت پوشــالی خــود مــی ترســانند حــال در مقابلــه 
بــا یــک ویــروس عاجــز و درمانــده هســتند و ایــن مســئله پوشــالی 

بــودن قــدرت آمریــکا را بــه اثبــات رســانده اســت.
عضــو شــورای مرکــزی حــزب موتلفــه اســامی تأکیــد کــرد: 
ــل  ــه را تبدی ــای ظالمان ــم ه ــا و تحری ــد ه ــی تهدی ــد تمام ــا بای م
ــای  ــت ه ــا و موفقی ــرفت ه ــه پیش ــر روز ب ــرده و ه ــت ک ــه فرص ب

ــم. ــت یابی ــری دس بزرگت
ــر  ــرد: ه ــان ک ــان بی ــتان کرم ــامی اس ــه اس ــزب موتلف ــر ح دبی
 جــا کــه خشــم دشــمنان و از جملــه آنهــا آمریــکا جنایتــکار بــروز 
مــی کنــد، بایــد بدانیــم کــه موفقیــت هــای مــا آنچنــان چشــمگیر و 
اثــر گــذار بــوده اســت کــه موجــب خشــم آنــان شــده اســت کــه از 
شــدت عصبانیــت و خشــم حــرف هــای ابلهانــه مــی زننــد تــا مــورد 

تمســخر دنیــا قــرار گیرنــد.
جمهــوری  نظــام  دشــمنان  و  آمریــکا  کــرد:  ابــراز  مقــدم 
ــم،  ــد و تحری ــر تهدی ــا ه ــل ب ــه در مقاب ــد ک ــران بدانن ــامی ای  اس
موفقیــت هــای بیشــتری را بــه رخ خواهیــم کشــید و ایــن تهدیدهــا 
ــه رخ کشــیدن موفقیــت هــا در  ــا فرصــت ب ــرای م ــم هــا ب و تحری

تمامــی عرصــه هــا اســت.
ــارج از کشــور  ــه خ ــگاه ب ــه ن ــراز تأســف از برخــی ک وی ضمــن اب
ــن  ــرد: ای ــد، خاطــر نشــان ک ــاور ندارن ــی را ب ــوان داخل داشــته و ت
ــا  ــه کشــورهای دنی ــی جمهــوری اســامی ب ــزرگ جهان موفقیــت ب
ــی  ــم تمام ــی توانی ــه م ــرد ک ــت ک ــم« ثاب ــی توانی ــا م ــعار »م ش
خواســته هــای خــود را در جهــت پیشــرفت، ترقــی و تعالــی کشــور 

ــم. دســت یابی

 دبیر حزب موتلفه اسامی استان کرمان:
 پرتاب ماهواره نور؛ شعار »ما می توانیم« را به دنیا ثابت کرد/ تحریم ها فرصت به رخ کشیدن موفقیت ما در تمام عرصه ها است

یه روز از جان گذشتگانی 
با دشمن می جنگن 

یه روز از جان گذشتگانی
با کرونا

ممنون که هاِدرمون هستن.

ــی کــه بناشــده  ــروز هــر بنای از گذشــته تــا ام
 و هرچرخــی کــه بــه گــردش درآمــده و هــر 
ــه از  ــاری ک ــته و هرب ــار نشس ــه ب ــه ب ــه ای ک دان
درختــی بــه ســفره مــان میآیــد و هــر لباســی کــه 
بــر تــن داریــم و هــر زیبایــی کــه مــا را مجــذوب و 
شــگفت زده میکنــد، همــه و همــه مدیــون تــاش و 
زحمــت یــک نــام اســت، نامی کــه نجابــت و قناعت 
ــر... ــد... کارگ ــی میکن ــان تداع ــرافت را برایم  و ش

ــت  ــا زحم ــگ م ــه در فرهن ــت ک ــر واژه ایس کارگ
اســت و تــاش. کارگــر نمــاد، روزی حــال و 

ــت  ــاک اس ــدان پ فرزن
یازدهــم اردیبهشــت مــاه روز جهانــی کار و کارگــر 
فرصــت مناســبی اســت کــه از کارگــران زحمتکش، 
پــر تــوان و تــاش گــر کــه بــا همــت واای خــود 
چــرخ صنعــت و تولیــد را بــه گــردش در می آورنــد 
و کاروتــاش  را درکنــار عبــادت خــود در  توســعه 
و پیشــرفت کشــور موثــر میداننــد قدردانــی گــردد. 
ــا  متاســفانه اهمیــت وجــود کارگــران در کشــور م

ــه  ــود در حالیک ــی ش ــم م ــک روز خت ــه ی ــا ب تنه
ــام و یــک روز اســت.  حــق کارگــر بیــش از یــک ن
گــردش، چــرخ تولیــد کارخانــه هــا و صنایــع 
ــدران،  ــن پ ــته ای ــه بس ــای پین ــت ه ــون دس  مدی
ــره  ــن چه ــق ای ــا ح ــت ام ــواده اس ــان آور خان ن
ــکم  ــردن ش ــیر ک ــرای س ــه ب ــور ک ــته و رنج خس
ــح را کار  ــا صب ــدش شــب ت ــم ق ــد ونی ــودکان ق ک
میکندتــا شــرمنده نــگاه غــم زده آنهــا نباشــد، ایــن 

ــت.  نیس
ــد  ــه بای ــد ک ــا آموختن ــه م ــام)ص( ب ــر اس پیامب
ــم و در  ــرود آوری ــم ف ــر تعظی ــر س ــر کارگ در براب
ــاط داشــته باشــیم  همــه کارهایمــان نظــم و انضب
ــت  ــد در کار دق ــه بای ــد ک ــا آموختن ــه م ــز ب و نی
و صداقــت داشــته باشــیم و در همــه کارهــا خــدا 
ــن  ــرات معصومی ــم. حض ــر ببینی ــر و حاض را ناظ
علیهــم الســام بــه طــرق مختلــف تاکیــد زیــاد بــر 
ــل از  ــا قب ــران ت ــتمزد کارگ ــق و دس ــت ح پرداخ
ــد امــا ایــن در حالیســت کــه  اتمــام کار داشــته ان

درجامعــه اســامی مــا بــه دایــل عــدم نقدینگــی 
وتخصیــص اعتبــار ازم از ســوی مراجــع ذیصــاح 
ــرای  ــران ب ــا کارگ ــه ه ــا و کارخان ــرکت ه در ش
ــد مــدت هــا در  ــه خــود بای دریافــت حقــوق ماهان

ــتند. ــار بایس ــف انتظ ص
هرچنــد کــه دولــت مــردان شــعار حمایــت از 
حقــوق کارگــران را ســرلوحه نطــق هــای هفتگــی 
خــود در جلســه هیئــت وزیــران قــرارداده انــد امــا 
ــن  ــداق ای ــت و مص ــعار اس ــک ش ــا ی ــم  تنه  بازه
ــه فکــر پیــاده  ضــرب المثــل قدیمــی کــه ســوار ب
نیســت و ســیر بــه فکــر گرســنه .  واین درحالیســت 
کــه پیامبــر فرمــود: هــر کــس شــب ســیر بخوابــد 
و همســایگانش گرســنه باشــند از مــا نیســت. امــا 
ــری از  ــخ دیگ ــای تل ــی ه ــخ نقاش ــر تاری ــاز دفت ب
ــی  ــای خصوص ــری ه ــئولین در اکچ ــه مس قهقه
ــه  ــت ک ــه اس ــال چگون ــد. ح ــی ده ــان م را نش
ــون  ــودرا مدی ــه خ ــامی، ک ــه اس ــئولین جامع مس
خــون شــهداو آرمــان هــای انقــاب مــی داننــد در 
خــواب غفلــت بــه ســر مــی برنــد وتنهــا شــهدا را 
 نردبــان ترقــی و پیشــرفت دنیــوی خــود کــرده انــد. 
پــس  ســهم کارگــر از ایــن انقــاب چــه می شــود؟ 
مگــر همیــن پــدران کارگــر در پیــروزی انقــاب و 

دفــاع مقــدس در خــط مقــدم جهــاد نایســتادند. 

ــای  ــه ه ــد در صحن ــران نبودن ــن کارگ ــر همی مگ
ــران  ــخت بح ــرایط س ــا ش ــام ب ــه نظ ــف ک مختل
ــدان  ــه می ــا ب سیاســی و اقتصــادی مواجــه شــد پ
گذاشــتند و همــه وقــت در کنــار نظــام و انقــاب 
ــه بســته  ــن دســتان پین ــس حــق ای ایســتادند . پ
ــا  ــت . ی ــاانه اس ــک س ــعار تبری ــک ش ــش از ی بی
ــد  ــک نمیخواهن ــران تبری ــر ، کارگ ــر دیگ ــه تعبی ب
ــه گمنامــی  ــاده خــواه نیســتند و ب ــرا هرگــز زی زی

ــد.  ــت میکنن قناع
روز کارگــر نمــاد ســتایش از کارگــران اســت و ای 
ــل  ــا حداق ــماریم ، ت ــم ش ــن روز را مغتن کاش ای
بــرای یــک بــار بــه حرفهایشــان کــه درد دل اســت 
بــا جــان و دل گــوش فــرا دهیم، خواســته هایشــان 
را کــه هرگــز زیــاده خواهــی نیســت بــا تمــام تــوان 
بــرآورده کنیــم، و آنــان را آن چنــان کــه شایســته 
ــن  ــه ای ــر دستانشــان ک ــم، و ب ــزرگ بداری ــد ب آنن
ــع چــرخ زندگــی همــه  ــی توق چنیــن گشــاده و ب
ــتگی را از  ــم، و خس ــه زنی ــد بوس ــا را میچرخان م
ــم، و دلهایشــــان را  تــن و جانشــان بیــرون بیاوری
گــرم کنیــم و دغدغــه هایشــان را بکاهیــم، و حــال 
ــا  ــان را ب ــازوان پرتوانش ــوش و ب ــان را خ امروزش

ــه آیندهــای بهتــر نیرومندتــر ســازیم.  امیــد ب
حامد شجاعی باغینی

دست های پینه بسته پدرم 



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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سال ششمـ  شماره 199ـ  شنبه  27 آبان  1396 ـ  29 صفر 1439ـ   18 نوامبر 2017 ـ  4  صفحهـ  500 تومان

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

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

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

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

  منابع: شاهنامه فردوسی، لغت نامه دهخدا

ï悉 r依卿Э ﾔｸ└ぐ医Μ

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

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

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

مکانیـزه شـامل تخفیـف  10 درصـد خواهـد بود.

ماک توسعه و پیشرفت استان 
واگذاری خدمات به بخش خصوصی 

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

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

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

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

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

باشـند.
» هدف از برون سپاری خدمات ثبت 

احوال، رضایت مندی و افزایش کیفیت 
خدمات رسانی «

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

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

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

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

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

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

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

گشـت.
خبرنگار : مرضیه قاضی زاده

فرصت4ماهه مردم 
برای دریافت کارت هوشمند ملی در سال 96

  رئیس جهاد کشاورزی شمال استان کرمان:

19 هزار هکتار اراضی کشاورزی 
به سیستم های آبیاری نوین 

مجهز می شوند

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

. د شو
گزارش از : ساره نخعی فر

سال ششم ـ شماره 201 ـ شنبه  11  آذر  1396  ـ 13 ربیع ااول 1439 ـ  2 دسامبر 2017  ـ 4  صفحه ـ 500 تومان
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   هفته نامه فرهنگی، سیاسی، خبری

کمک ۱ میلیارد تومانی شرکتهای 
منطقه گل گهر به رزمایش کمک مؤمنانه

و  مواســات  رزمایــش  مردمــی  قــرارگاه 
جمعــه  امــام  نظــارت  تحــت  همدلــی 
محتــرم شهرســتان ســیرجان و بــا همــکاری 
مدافعــان ســامت، فرمانــداری ویــژه، بســیج 
ســپاه پاســداران انقــاب شهرســتان، کمیتــه 
امــداد امــام خمینــی)ره( و اداره بهزیســتی و 
بــا کمــک مالــی شــرکت معدنــی و صنعتــی 
گل گهــر و ســایر شــرکت هــای منطقــه 

ــود. ــکار نم ــاز ب ــر آغ گل گه
در اولیــن مرحلــه از فعالیــت ایــن قــرارگاه و 
همزمــان بــا هفتــه اول مــاه مبــارک رمضــان 
۵۰۰۰ بســته معیشــتی بیــن نیازمنــدان 

ــد. ــع گردی توزی
ــام  ــینی ام ــلمین حس ــام والمس حجت ااس
ــن  ــرای ای ــیه اج ــیرجان در حاش ــه س جمع
طــرح، از حمایــت هــای مهنــدس مارحمان 
ــی  ــی و صنعت ــرکت معدن ــل ش ــر عام مدی
شــرکت های  ســایر  مدیــران  و  گل گهــر 
منطقــه گل گهــر در کمــک بــه نیازمنــدان و 
مشــارکت در ایــن امــر خداپســندانه تقدیــر 

ــود. و تشــکر نم

ــرکت آب و  ــی ش ــط عموم ــر رواب ــاری مدی ــین غف حس
ــه  ــاره ب ــا اش ــی ب ــان در گفتگوی ــتان کرم ــاب اس فاض
ــدان  ــزوم دو چن ــه و ل ــا در جامع ــاری کرون ــیوع بیم ش
ــن  ــی آب در ای ــکات بهداشــتی و نقــش حیات ــت ن رعای
زمینــه از شــهروندان خواســت بیــش از پیــش بــر 
ــری از اســراف کوشــا  ــت الگــوی مصــرف و جلوگی رعای

ــند . باش
ــا  ــیوع کرون ــه ش ــه ب ــا توج ــاره گفت:ب ــن ب وی در ای
ویــروس و ضــرورت مقابلــه و پیشــگیری از انتقــال آن، 
ــود. ــوب می ش ــا محس ــی ترین نیازه ــی از اساس آب یک

برخــی از شــهروندان بــدون توجــه بــه مصــرف آب و بــه 
ــون،  ــا آب و صاب ــی کــردن دســت هــا ب ــه ضدعفون بهان
ــد  ــه رون ــا ادام ــه ب ــد ک ــی کنن ــو م ــه شستش ــدام ب اق
کنونــی مصــرف آب، حتمــا در تابســتان دچــار مشــکل 
ــا  ــرکت آبف ــی ش ــط عموم ــر رواب ــد. مدی ــم ش خواهی
ــرل و  ــان داشــت:برای کنت ــه بی ــان در ادام اســتان کرم
کاهــش شــیوع ویــروس کرونــا شســتن دســت هــا بــه 
مــدت ۲۰ثانیــه و بــه مــدت چنــد بــار در روز ضــروری 
اســت امــا بــا احتســاب میانگیــن ۲۰بــار شســت و شــو 
ــی  ــان م ــه زم ــزی حــدود ۶ دقیق ــرد، چی ــر ف ــرای ه ب
بــرد تــا شــهروندان اقــدام بــه ضدعفونــی کــردن دســت 
هــای خــود کننــد.۶ دقیقــه زمــان تنهــا بــرای شســت 
ــاد  ــرای ایج ــبی ب ــی مناس ــرد زمان ــر ف ــت ه ــو دس ش

ــی در آینــده نزدیــک مــی باشــد. بحــران کــم آب
ــی  ــرای پیشــگیری از بحران وی گفــت: تنهــا را ســاده ب
ــت  ــوی دس ــن شستش ــیر آب در حی ــتن ش ــر، بس دیگ
ــر  ــت هــزاران لیت ــد از هدررف مــی باشــد کــه مــی توان

ــم. ــری کنی ــرب جلوگی آب ش
ــه در  ــه ب ــا توج ــزود: ب ــا اف ــی آبف ــط عموم ــر رواب مدی
ــرف آب در  ــش مص ــا و افزای ــل گرم ــودن فص ــش ب پی
ــت  ــه شــهروندان ضمــن رعای ــاز اســت ک ــام نی ــن ای ای
ــمندانه را در  ــرف هوش ــل مص ــتی حداق ــایل بهداش مس

ــد.  ــش نیای ــکلی پی ــا مش ــند ت ــته باش ــه داش برنام
ــی در  ــم آب ــری از ک ــاده جلوگی ــدام س ــن اق ــه ای نتیج
ــود. ــد ب ــا خواه  کشــور و آســایش خــود در فصــل گرم

غفــاری گفــت: از ابتــدای امســال تاکنــون مصــرف 
ــدت مشــابه ســال  ــه م آب شــرب در اســتان نســبت ب

گذشــته بیــن 3۰ تــا 4۰ درصــد افزایــش یافــت کــه در 
ــی ســابقه اســت. ــن فصــل ســال رقمــی ب ای

وی بیــان کــرد: ایــن افزایــش مصــرف ناشــی از شــیوع 
ــی  ــرای پاکیزگ ــردم ب ــه م ــد ک ــا می باش ــروس کرون وی
ــد آب شــرب  ــار بای ــه اجب ــت شــخصی ب ــظ نظاف و حف
مصــرف کننــد ومتاســفانه بــا توجــه بــه نزدیــک شــدن 
ــابقه آب  ــرف بی س ــزان مص ــن می ــا ای ــل گرم ــه فص ب
ــال دارد  ــوده و احتم ــدار ب ــک هش ــتان ی ــرب در اس ش
ــار آب  ــت فش ــا اف ــود و ی ــکل کمب ــا مش ــتان ب در تابس

مواجــه شــویم.
غفــاری اذعــان داشت:پرســنل آبفــا اســتان از مدیرعامــل 
ــا کارکنــان در بخــش هــای دیگــر در تــاش  ــه ت گرفت
بــرای تامیــن آب مــورد نیــاز شــهروندان هســتند و همه 
تــاش مــا بــر ایــن اســت کــه در ایــن ایــام بــا مشــکل 
کمبــود آب مواجــه نشــویم، امــا در صورتــی کــه شســت 
و شــوها و مصــرف بــاای  آب بــه علــت شــیوع کرونــا به 
ایــن گونــه باشــد، نمــی توانیــم بــا قطعیــت بگوییــم کــه 
در روزهــای آتــی کمبــود آب نخواهیم داشــت. و چنانچه 
همــکاری مــردم نباشــد احتمــاا در برخــی از مناطــق 
ــود. ــم ب ــه خواهی ــار آب مواج ــت فش ــود و اف ــا کمب  ب

ــان  ــتان کرم ــا اس ــرکت آبف ــی ش ــط عموم ــر رواب مدی
ــا  ــه آبف ــن ک ــود ای ــا وج ــرد: ب ــح ک ــان تصری در پای
ــت و  ــا کیفی ــن آب ب ــرای تأمی ــود را ب ــاش خ ــه ت هم
ــای  ــه و تقاض ــهروندان را دارد، توصی ــرای ش ــوب ب مطل
ــرف  ــه در مص ــت ک ــن اس ــردم ای ــه از م ــن مجموع ای
بهینــه آب دقــت کافــی را داشــته و از هــدر رفتــن آن 

ــد. ــری کنن جلوگی

بحران کم آبی پسا کرونا را جدی بگیریم

ــا  ــا اســتاندار گفــت: برنامــه داریــم ت کرمــان طــی دیــدار و نشســت ب
ــوزش  ــل آم ــتاندارد را تحوی ــن و اس ــزار کاس درس ایم ــال ۹۹ ه در س

ــم. ــرورش بدهی و پ
ــید  ــان س ــتان کرم ــدارس اس ــازی م ــی اداره کل نوس ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــدار  ــدارس در دی ــز م ــعه و تجهی ــازی، توس ــر کل نوس ــژاد مدی ــی ن ــد واعظ محم
ــا دکتــر فدایــی اســتاندار کرمــان طــی گزارشــی عنــوان نمــود: تــا ســال ۱3۹۲  ب
چهــارده هــزار مدرســه غیــر ایمــن بــا سیســتم هــای معیــوب و پرخطــر گرمایشــی 
ــزار و ۵۰۰ کاس درس را  ــا ســال ۹۷ شــش ه ــم و ت ــزی کردی داشــتیم، برنامه ری

ــم. ــه سیســتم هــای اســتاندارد گرمایشــی و سرمایشــی مجهــز کردی ب
وی گفــت: درســال ۹۸، ۷۵۰ بخاری نفتــی در مدارســی کــه علمــک گاز داشــتند، 
جمــع آوری و بــه سیســتم هــای ایمــن مجهــز شــدند و امســال نیــز برنامــه داریــم 
ــد از  ــری 4 هــزار کاس درس کــه بخــاری نفتــی دارن کــه در یــک جهــش ۵ براب

ســطح اســتان جمــع آوری شــود.
ــه  ــی ک ــای مردم ــارکت ه ــوع مش ــوص موض ــدارس در خص ــازی م ــرکل نوس مدی
ــن  ــد خیری ــزان تعه ــار داشــت: در ســال ۹۷ می ــت اســت اظه ــز اهمی بســیار حائ
مدرســه ســاز 3۲ میلیاردتومــان بــوده و در ســال ۹۸ میــزان تعهــد خیریــن بــه ۹۷ 

میلیــارد تومــان رســیده اســت.

ــدد  ــن ع ــا ای ــم ت ــه داری ــود: برنام ــوان نم وی عن
 ۲۰۰ بــه   ۹۹ ســال  در  را  خیریــن  مشــارکت 

میلیــارد تومــان برســانیم.
ــژاد در ادامــه افــزود: در ســال  مهنــدس واعظــی ن
۹۷ تعــداد ۶۷ پــروژه بــا ۲۷۰ کاس درس تحویــل 
ــن  ــال ۹۸ ای ــم و در س ــرورش دادی ــوزش و پ آم
ــیده  ــا 3۵۱ کاس درس رس ــروژه ب ــداد ۱۷۵ پ تع
کــه رشــد و جهــش 3۰ درصــدی داشــته اســت و 
ــری داشــتیم و  ــه ســال ۹۶ رشــد ۶ براب نســبت ب
ــای  ــداد کاس ه ــه در ســال ۹۹ تع ــم ک ــا داری بن

ــزار کاس درس برســانیم. ــه ه ــی را ب تحویل
عضــو شــورای آمــوزش و پــرورش اســتان کرمــان 

تصریــح کــرد: در ســطح اســتان ۲3 درصــد مــدارس فاقــد اســتحکام داریــم کــه 
۱33۵ مدرســه بــا ۶ هــزار و ۲۰۰ کاس درس را شــامل مــی شــود و از ایــن تعــداد 
3۰۰ مدرســه بلوکــی بــا ۱۵44 کاس و 4۷ مدرســه ســنگی بــا ۱۰۸ کاس درس 

مــی باشــد.
ــال  ــارد ری ــزار و ۵۰۰ میلی ــا ۷ ه ــازی آنه ــرای بازس ــاخت: ب ــر نشــان س وی خاط

اعتبــار نیــاز اســت و ۹۸۸ مدرســه بــا 4۵4۸ کاس درس داریــم کــه جــزو کاس 
ــی و غیراســتاندارد ســاخته  ــح بنای ــا مصال ــه ب ــی باشــند ک هــای غیراســتاندارد م

شــده انــد.
اجرایــی  عملیــات  آغــاز  از  کرمــان  اســتان  مــدارس  نوســازی   مدیــرکل 
ــای آموزشــی شــهید ســپهبد حــاج قاســم ســلیمانی، ســردار شــهید  مجتمــع ه

ــع  ــت دو مجتم ــر داد و گف ــوری خب ــهید مغف ــردار ش ــری و س ــور جعف حســین پ
ــدام 3۶ کاس درس  ــه هرک ــری ک ــهرک مطه ــر و ش ــهرک الغدی ــی در ش آموزش
ــد  ــد ش ــاخته خواه ــان س ــهر کرم ــا در ش ــر بن ــع زی ــر مرب ــزار مت ــد و ده ه دارن
ــر و  ــتان راب ــا در شهرس ــع زیربن ــا ۱4۰۰ مترمرب ــه ب ــتان ۱۲ کاس ــک دبیرس و ی
ــا ۸۰۰ متــر مربــع زیــر بنــا در بخــش گلبــاف از توابــع  یــک مدرســه ۶ کاســه ب
شهرســتان کرمــان و یــک بــاب هنرســتان بــا 3۶ کاس درس و ۵ هــزار مترمربــع 
زیــر بنــا نیــز در شــهر کرمــان بــه نــام ســردار شــهید مغفــوری ســاخته خواهد شــد 
کــه بــا ســاخت ایــن مــدارس و مجتمــع هــای آموزشــی مقــداری از کمبــود فضــای 

آموزشــی شــهر کرمــان جبــران خواهــد شــد.
ــوزش  ــه آم ــد ب ــای جدی ــروژه ه ــل پ ــوص تحوی ــژاد در خص ــی ن ــدس واعظ مهن
ــزار کاس درس از  ــش از ه ــرد: بی ــدواری ک ــار امی ــال ۹۹ اظه ــرورش در س و پ
ــا پایــان ســال ۹۹ تحویــل  محــل اعتبــارات ملــی، اســتانی و مشــارکت خیریــن ت
آمــوزش و پــرورش مــی شــود و خــدا را شــاکرم کــه بــا حمایــت مســئوان و تــاش 
همــکاران عزیــزم در نوســازی مــدارس و همــکاری دســتگاه های مرتبــط آمــوزش 
و پــرورش، ســازمان مدیریــت و برنامــه ریــزی، ادارات کل امــور مالیاتــی و دارایــی 
و خزانــه اســتان و دســتگاهای نظارتــی و امنیتــی تاکنــون هیــچ پــروژه نیمــه تمــام 

باتکلیفــی در ســطح اســتان نداریــم.

مدیرکل نوسازی مدارس استان کرمان
 تحویل۱۰۰۰ کاس درس ایمن و استاندارد به آموزش و پرورش در سال ۹۹                              

هشــتم اردیبهشــت ۹۹، شــاهد رونمایــی اینترنتــی ازیــک 
ــه در  ــت صحن ــم.  کتاب"مدیری ــان بودی ــاب در کرم کت
ســخنرانی و اجرا"بــرای عاقــه منــدان اجــرای صحنــه ای.  
ــی  ــن رونمای ــی ای ــش اینترنت ــه پخ ــت ک ــایان ذکراس ش
کــه ازصفحــه اینســتاگرامی صمدقربــان زاده پخــش 
میشــد بــا اجــرای مجــری محبــوب کرمانــی ســرکارخانم 
زهــرا اســتاد ناروئــی همــراه بــود و شــب بعــد هــم بدلیــل 

ــان ســاعت ۲3بازپخــش شــد. اســتقبال مخاطب
آقــای قربــان زاده نویســنده ایــن کتــاب، از افــراد موفــق 
ــی  ــه ای و تلویزیون ــای صحن ــوزه اجراه ــوب در ح و محب
ــت  ــال اس ــت س ــدود بیس ــور ح ــان و کش ــطح کرم درس
کــه در ایــن حــوزه فعالیــت میکنــد و تحصیــات ایشــان 

هــم در زمینــه مدیریــت میباشــد.
ــورت  ــاب ، بص ــی از کت ــزاری  رونمای ــدف برگ ــان ه ایش
ــه  ــد ک ــای کشــور میدان ــن روزه ــرایط ای ــی را ش اینترنت

ــود آورده. ــا بوج ــروس کرون وی
صمــد قربــان زاده در پاســخ بــه مجــری برنامــه در مــورد 
هــدف از تالیــف ایــن کتــاب گفــت: یکــی ازآفــت هایــی 
کــه درســخنرانی هــا وجــود دارد در واقــع عــدم توانایــی 

ســخنران  و مجــری در مدیریــت صحنــه اســت.
ــوزه  ــه در ح ــتند ک ــی هس ــاب های ــر، کت ــدف دیگ و ه
ســخنرانی  و اجــرا تالیــف شــده انــد امــا فقــط  محــدود  

ــی هســتند.  ــای کام ــک ه ــه مبحــث تکنی ب
یعنــی اصــول فــن بیــان و ســخنوری هرچنــد کــه خیلــی 
مهــم هســتند، تقریبــا ۲۲۰ صفحــه ازکتــاب جدیــد 
ــه  ــه مقول کــه حــدود پنجــاه درصــد را شــامل میشــود ب
ــم   ــردازد، امانمیتوان ــی میپ ــن های ــان و تمری تنفــس و بی
ــد  ــم ایــن همــه آن چیزیســت کــه روی صحنــه بای بگوی

ــام  داد.  انج

ــردی  را  ــا  کارب ــاب کام ــک کت ــه ی ــود ک ــن ب هــدف ای
ــت  ــه مدیری ــم درزمین ــون تحصیات ــم. چ ــی کنی معرف
ــای  ــوری ه ــردم تئ ــعی ک ــار س ــن ب ــرای اولی ــت ب هس
ــرای  ــه ب ــی ک ــارت های ــا مه ــم ب ــق کن ــت را تلفی مدیری
ســخنرانی واجــرای صحنــه ای ازم اســت و اصــل مطلــب 
ــف  ــات مخف ــت. ت ــات اس ــدل ت ــان م ــاب هم ــن کت ای
ــد و روش  ــت. مت ــک اس ــتراتژی و تکنی ــک ، اس "تاکتی
ــی  ــال های ــا مث ــاب اســتفاده شــده و ب ــه درکت ــی ک اصل

ــد. ــراه میباش ــردی هم ــای کارب ــن ه ــوس و تمری ملم
آقــای قربانــزاده دربخــش دیگــری ازگفتگــو بــه معرفــی 

بخــش دیگــری ازکتــاب هــم پرداخــت. 
دربخــش دیگــر ازکتــاب هــم ســراغ یــک ســری 
اجراهــای  و  ســخنرانی  نبایدهــای  بایدهــا  از 
موفــق رفتــه ام کــه شــامل، آنچــه یــک مجــری 
ــه  ــده ب ــد از یــک روز مان و ســخنران حداقــل بای
اجــرا بایــد انجــام بدهــد و آنچــه کــه بایــد یــک 
ــام  ــروع انج ــه ش ــا لحظ ــرا ت ــل از اج ــاعت قب س

ــد. بده
ــه در ســخنرانی و اجــرا"  ــت صحن ــاب "مدیری کت
ــگ  ــد توســط نشــر فرهن ــزار جل ــراژ دو ه ــا تی ب
ــده  ــاب ش ــازار کت ــده و وارد ب ــر ش ــه منتش عام

اســت.
ــه  ــرده ام ب ــا ســعی ک ــا و نبایده دربخــش بایده
نــکات ریــزی اشــاره بکنــم و ســعی برایــن بــوده 
ــدان  ــه من ــه عاق ــردی ب ــاب کارب ــک کت ــه ی ک
ــش  ــم پی ــه گام بتوانی ــه گام ب ــم ک ــم بکن تقدی

ــرد. ــه قراربگی ــدوارم موردتوج ــم و امی بروی

گزارش از : علیرضا سهرابی
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