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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: 
شرایط دولت و 
توان مالی مردم در 
ساخت مسکن 
در نظر گرفته شود

 دکتر پورابراهیمی :
بانک مرکزی 
توانایی مدیریت 
بازار ارز را 
دارد 2

2 فرمانده سپاه ثارا... کرمان:

راهیان نور 
سپهبد 

شهید حاج قاسم 
سلیمانی

ثبت ملی شد
2

قصه تلخ این روزهای روستاهای 
چترود کرمان

  تابستان نرسیده مردم آب ندارند 

3
مدیر صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، 

روستاییان و عشایر استان کرمان:
 خدمات ویژه صندوق 

بیمه اجتماعی کشاورزان، 
روستاییان 

و عشایر استان 
به مستمری بگیران

 شهردار کرمان خبر داد:

ایجاد گذر 
فرهنگ و هنر در 

کرمان
2

مدیرعامل شرکت توزیع نیروي 
 برق شمال استان کرمان :
لزوم مشارکت 

دستگاه هاي اجرایي 
استان در مدیریت 
مصرف انرژي برق 

براي گذر از پیک بار

4

 گزارش اختصاصی هفتواد از افزایش سرقت ها در کرمان

افزایش سرقت های منازل و اماکن 
4در کرمان  به چه دلیل است؟

3
برگزاری جلسه کمیسیون توسعه 

2مدیریت و تحول اداری در برق جنوب

تور و طبری

                                              
امام )ره( و مجلس

3

3

2
با حضور مدیرکل نوسازی مدارس 

 استان کرمان 
کلنگ ساخت ۷ 

پروژه مدرسه سازی 
با ۱۴ کاس درس در 
شهرستان بافت به 

زمین خورد 

ساعات اولیه شب و هنگام ظهر 
زمان های اوج مصرف برق است،صرفه جویی را جدی بگیریم. 

روابط عمومی و گروه مدیریت مصرف شرکت برق منطقه ای کرمان

با صرفه جوئی در مصرف برق ما هم می توانیم در توسعه رفاهی واقتصادی کشور سهیم باشیم

QCBS فراخوان انتخاب مشاور به روش

2با صرفêvá« ã در مºرÁ برق ما ه× مê تáانی× در تã¹̋á رفاهê واÈتºادé کáªر å̋ی× باÆی×
فراخáان انت”اz مªاور بã رو̌ 
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ÚÆاره 
فراخáان

فرو̌تارë‚ مªاوره اµéنáان ف¹اÔیت
ا̋ناد

 Óمان ومح¯
 Óëáتح

é \اکتåا
åادé\یªن

 êëاªÐ¯با
ار¯ëابê\اکا| 
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۱3/۰2/۱399
ÀÔاëت 

۱7/۰2/۱399

·داک§ر تا 
̋اµت 

ص{‡ ۰8:3۰
مáر• 

28/۰2/۱399
 Óدر مح

خانã دبیر
Æرکت

۱۱ا¯ ̋اµت 
ص{‡ مáر• 

28/۰2/۱399
 Óدر مح

 ÜÔ̋ا
کنفران¸
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21-99
"ấàyªÙê‹ÞN̋"~¶NŒà|̂ëyNÀÙ"†ôNŒx"à"êëyN̋yÞÆKêÝy̋́¯à̂¦K~}ƒ
"|yµô-xéà̂NìÝ"³Në¯á¡"~Ì̂NÆ"ê¡yìÕÚµ"â¯á·"Å̂¦"éà̂ìÝ"³ë¯á¡"ãÍ}Æ

"ÛyÙ̂Ì"Ûy¢̋x"ÒyÚÆ"Å̂¦)(
۱- éبند ã}رت êاهáÐ ãvاوره خدما| اراªم ã³(نیرودر ¯مینë¯áم¹ت{ر)ت ‚ëتار éرا¯ داراáªک é̆ëر ãت و برنامëرë̋ا¯مان مد

.اÔ̆امê مê باÆد 
2-ß}مرت êنÚëیت ا·ôص êاهáÐ ãvم¹ت{رو دارارا ‚ëتار éداÆبا êم ê̆امÔا êµاÚکار ورفاه ا»تK ت¹اون Óا¯ اداره ک.
امáNرکرمNانÆرکت ت³ë¯á نیروé برق ÚNÆاÒ اN̋تان-خیابان تáانیر-é کرمانêخیابان خáا»á-کرمان: محÓ خرëد ا̋ناد -3

۰343252۰۰۰3-تÕفK3- Ü̋اختÚان ÚÆارهتدارکا|
وارë̆ بã ·̨اå‘̋ zر فراخáان »Õد ا̋نادبã ا¯اk هررëاÒ 5۰۰.۰۰۰فی̶ وارé̆ë بã م{Õ½ : مدارÊ مáرد نیا¯ »åت تحÓëá ا̋ناد -4

328۰صن¹تê کرمان Kکد ã}¹Æ ا̋تاد êÕµ اک{ر بانË صادرا| ÚÆ۰۱۰۱824764۰۰5 ã}¹Æاره 
ت³ë¯á نیروé بNرق ÚNÆاÒدبیر خانÆ ãرکتابان تáانیر K K خیé کرمانêکرمان K خیابان خáا»l :áدر̊ محÓ تحÓëá \یªنåادا| -5

ا̋تان کرمان
6- é̆ارÐبر Óا̋تان کرمان : مح ÒاÚÆ برق é³ نیروë¯áرکت تÆ- ãÉ}- K Ëë ارهÚÆ انÚ̋اختÒرکت اوÆ ¸کنفران ÜÔ̋ا K
اƒر داده ن”áاهNد NÆد\یªنåاداتê کã ب¹د ا¯ مµáد مÉرر واصáÆ Óد ترتی} \یªنåادهاé فاÈد امøاK kمªروK œ م”دو̌ و-7

در »ãN̨Õ)·داک§ر Ëë نفر(و̋اëر مندر»ا| روé \اکا| اÔ̆امê ا̋ت و ·áøر \یªنåاد دهندÐانفراخáان درÜÚł در¤ ÚÆاره 
 ãنام êم¹رف ãvمان³با اراôب êëنا̋اÆ |ا̋تو کار.

.ê باÆد Æرکت ت³ë¯á نیروé برق ÚÆاÒ ا̋تان کرمان در رد ëا ë Ëë Òá}Èا کÕیã \یªنåادا| م”تار م-8
.مê باÆدمندر¤فراخáان̋اëر ا-µôا| و »v̆یا| مربã-á در ا̋ناد -9
.مê باÆد QCBSفراëند انت”اz مªاور بã صáر| -۱۰

د مê باir.co.nked.wwwÆ: ̋اëت اëنترنتê اÆ Üëرکت بl ãدر̊ 
 êانªن ãانیربáت |ôم¹ام ê² ر̋انô-ا ãÍ}Æir.org.tavanir.wwwدÆبا êم

مê باÆدIR.MPORG.iets://HTTP\اÑëاه مêÕ ا-²ô ر̋انê مناºÈا| 

¹̋áانی× در تáت êبرق ما ه× م Áرºدر م êvá« ãی×با صرفÆی× باå̋ رáªک éادºتÈوا êرفاه ã
فراخáان انت”اz مªاور بã رو̌ 
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ÚÆاره 
فراخáان

é ¯مان ومحÓ تحÓëá \اکتåاا̋نادفرو̌تارµ ‚ëنáان ف¹اÔیت
éادåنªی\

با¯ªÐاêë \اکا| 
êابë¯ار
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̂NìÝ"³Në¯á¡"~Ì̂ÆéàÛy¢N̋x"ÒyÚNÆ"Å̂N¦
ÛyÙ̂Ì

24/۰3/۱399
ÀÔاëت 

3۱/۰3/۱399

۰9:3۰·داک§ر تا ̋اµت 
۱۱/۰4/۱399ص{‡ مáر• 

در محÓ دبیرخانÆ ãرکت

ص{‡ ۱۱:3۰̋اµت
Æن{åfl ãاررو¯ 
۱۱/۰4/۱399

۱- éبند ã}رت êاهáÐ ãvاوره خدما| اراªم ã³(نیرودر ¯مینë¯áم¹ت{ر)ت ‚ëتار éرا¯ داراáªک é̆ëر ãت و برنامëرë̋ا¯مان مد
.اÔ̆امê مê باÆد 

2-ß}مرت êنÚëیت ا·ôص êاهáÐ ãvم¹ت{رارا ‚ëتار éدا¯ اداو داراÆبا êم ê̆امÔا êµاÚکار ورفاه ا»تK ت¹اون Óره ک.
امáNرکرمNانÆرکت ت³ë¯á نیروé برق ÚNÆاÒ اN̋تان-خیابان تáانیر-é کرمانêخیابان خáا»á-کرمان: محÓ خرëد ا̋ناد -3

۰343252۰۰۰3-تÕفK3- Ü̋اختÚان ÚÆارهتدارکا|
وارë̆ بã ·̨اå‘̋ zر فراخáان »Õد ا̋نادبã ا¯اk هررëاÕ}5۰۰.۰۰۰ Ò½ فی̶ وارé̆ë بã م: مدارÊ مáرد نیا¯ »åت تحÓëá ا̋ناد -4

328۰صن¹تê کرمان Kکد ã}¹Æ ا̋تاد êÕµ اک{ر بانË صادرا| ÚÆ۰۱۰۱824764۰۰5 ã}¹Æاره 
ت³ë¯á نیروé بNرق ÚNÆاÒدبیر خانÆ ãرکتK خیابان تáانیر é K کرمانêکرمان K خیابان خáا»l :áدر̊ محÓ تحÓëá \یªنåادا| -5

ا̋تان کرمان
6- é̆ارÐبر Óا̋تان کرمان : مح ÒاÚÆ برق é³ نیروë¯áرکت تÆ- ãÉ}- K Ëë ارهÚÆ انÚ̋اختÒرکت اوÆ ¸کنفران ÜÔ̋ا K
\یªنåاداتê کã ب¹د ا¯ مµáد مÉرر واصáÆ Óد ترتی} اƒر داده ن”áاهNد NÆد\یªنåادهاé فاÈد امøاK kمªروK œ م”دو̌ و-7

در »ãN̨Õ)·داک§ر Ëë نفر(و̋اëر مندر»ا| روé \اکا| اÔ̆امê ا̋ت و ·áøر \یªنåاد دهندÐانفراخáان ÚÆاره درÜÚł در¤ 
 ãنام êم¹رف ãvمان³با اراôب êëنا̋اÆ |ا̋تو کار.

.Æرکت ت³ë¯á نیروé برق ÚÆاÒ ا̋تان کرمان در رد ëا ë Ëë Òá}Èا کÕیã \یªنåادا| م”تار مê باÆد -8
.مê باÆدمندر¤فراخáانvیا| مربã-á در ا̋ناد ̋اëر ا-µôا| و »̆-9
.مê باÆدفراëند انت”اz مªاور بã صáر| -۱۰

مê باÆد : ̋اëت اëنترنتê اÆ Üëرکت بl ãدر̊ 
 êانªن ãانیربáت |ôم¹ام ê² ر̋انô-ا ãÍ}ÆدÆبا êم

مê باÆد\اÑëاه مêÕ ا-²ô ر̋انê مناºÈا| 

شـركت توزيـع نیـروي بـرق شـمال اسـتان كرمـان در نظـر دارد انجـام 
فعالیـت هـاي خدمـات مشـاوره مديريـت مصـرف را بـه شـرح ذيـل بـه 

شـركت هـاي مشـاوره اي واجـد صاحیـت واگـذار نمايـد.

1- ارائـه گواهـی رتبـه بنـدي  خدمـات مشـاوره در زمینـه  نیـرو )توزيـع( داراي تاريخ معتبـراز سـازمان مديريت و 
برنامـه ريـزي كشـور الزامی می باشـد .

2-ارائـه گواهـی صاحیـت ايمنـی مرتبـط و داراي تاريـخ معتبـر از اداره كل تعـاون ،كار ورفـاه اجتماعـی الزامی می 
. باشد

3- محـل خريـد اسـناد : كرمـان- خیابـان خواجـوي كرمانـي - خیابـان توانیـر - شـركت توزيـع نیـروي برق شـمال 
اسـتان كرمـان امـور تـداركات ،سـاختمان شـماره  3 -  تلفـن -03432520003

 4- مـدارك مـورد نیـاز جهـت تحويـل اسـناد : فیش واريزي بـه مبلـغ 500.000 ريـال به ازاء هـر جلد اسـناد فراخوان 
واريـز به حسـاب سـپهر شـماره 0101824764005 بانك صادرات شـعبه اسـتاد علي اكبـر صنعتي كرمان ، كد شـعبه 

 3280
5-آدرس محـل تحويـل پیشـنهادات : كرمـان ، خیابـان خواجـوي كرمانـي، خیابـان توانیـر ، دبیر خانه شـركت توزيع 

نیـروي برق شـمال اسـتان كرمان
6- محـل برگـزاري : شـركت توزيـع نیـروي بـرق شـمال اسـتان كرمـان - سـاختمان شـماره يـك ، طبقه اول ، سـالن 

شـركت  كنفرانس 
7- پیشـنهادهاي فاقـد امضـاء ،مشـروط ، مخـدوش و پیشـنهاداتي كـه بعـد از موعـد مقـرر واصـل شـود ترتیـب اثر 
داده نخواهـد شـد درضمـن درج شـماره فراخـوان وسـاير مندرجـات روي پـاكات الزامـي اسـت و حضـور پیشـنهاد 

دهندگان)حداكثـر يـك نفـر( در جلسـه بـا ارائـه معرفـی نامـه و كارت شناسـايي بامانـع اسـت. 
8- شركت توزيع نیروي برق شمال استان كرمان در رد يا قبول يك يا كلیه پیشنهادات مختار مي باشد .

9- ساير اطاعات و جزئیات مربوطه در اسناد فراخوان مندرج مي باشد. 
10-  فرايند انتخاب مشاور به صورت QCBS  مي باشد.

فرماندار کرمان مطرح کرد:
 ۱۰ درصد 

رخدادهای امنیتی کرمان
در محدوده  هفت باغ 

اتفاق می افتد 
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                                                 چشم دل

بیننده وداننده ی راز شد  چشم دلت گر به جهان باز شد  
جهان و ذرات جهان مست حق  در همه جا ببیند او دست حق  
ببین کرونایی که دیدنی نیست  نظام دنیا دست آدمی نیست  
بی پر و بالی که شده جهانگیر کرده بشر را عاجز، از جهان سیر  

                                          غامحسین رضایی - نقاش

                                                        بر بلندای وطن
بوده ز آغاز و ُبَود ماندگار  پرچم ایران سند افتخار    
معتقد سه رنگش ایمان ما  در سایه اش امنیت و جان ما   

)سفید( آن صلح و صفا، حاوت  که )سبز( آن سرسبزی و طراوت   
سرمایه های جاودان ایران که )سرخ( آن یادآور شهیدان   

غامحسین رضایی - نقاش

فرمانده سپاه ثارا... کرمان:
راهیان نور سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی

ثبت ملی شد
مراسـم  در  معروفـی  حسـین  سـردار 
سـپاه  فرمانـده  معارفـه  و  تکریـم 
ناحیـه مقاومـت شهرسـتان رفسـنجان 
اظهـار  ثـارا... رفسـنجان  در حسـینیه 
رفسـنجان  شهرسـتان  مـرم  داشـت: 
عقبه ارزشـمند و پرافتخـاری در دوران 

دارنـد. و دفـاع مقـدس  انقـاب 
سـپاه  وجـودی  فلسـفه  افـزود:  وی 
مثلـث  اسـامی  انقـاب  پاسـداران 
مکتبـی، انقابـی و مردمی بودن اسـت، 
سـپاه  بـرای  کـه  آنچـه  کـرد:  اظهـار 

شـد. ترسـیم  امـام  توسـط  انقـاب 
* شاکله اصلی بسیج یعنی مردمی بودن است

وی ادامـه داد: بسـیج مردمـی را در تمـام صحنه های انقـاب در دوران دفاع و همه 
عرصه هـای کشـور دیدیـم و در دوران رشـد و پیشـرفت کشـور در صنایـع فن آوری 
و دفاعـی و در انسـجام انقـاب و جبهـه مقاومـت مشـاهده کردیم، بر همیـن پایه و 
اسـاس شـاهد هسـتیم که خروجی آن شـخصیت بـزرگ، ارزشـمند و تأثیرگذار در 

جهان اسـام شهید سـردار سـلیمانی است.
بـه گفتـه وی یـک اقتضـای مأموریتـی سـپاه در مرزهـا این اسـت که با تمـام توان 
امنیـت کشـور را تأمیـن می کنـد، در یـک زمان سـیل، یک زمـان زلزلـه و بیماری 
ماننـد کرونـا و … سـپاه بـه اقتضـای زمـان عمـل می کنـد. معروفـی خاطرنشـان 
کـرد: انقـاب اسـامی بـا مـردم تعریـف می شـود و سـپاه هـم سـپاه مـردم اسـت، 
اینکـه دشـمن و بدخواهـان سـعی می کننـد سـپاه را وابسـته به یک حـزب و گروه 
جلـوه دهنـد، ایـن از دشـمنی عمیـق آنهـا نسـبت بـه انقاب اسـامی اسـت چون 
ایـن جمعیـت و جبهـه انقـاب، بنی هاشـم خیمـه گاه اسـت و دشـمن می خواهـد 

بنی هاشـم را از خمیـه گاه دور کنـد تـا امـام تنهـا بمانـد و کربـا تکرار شـود.
* دشمن به دنبال ایجاد انشقاق بین مردم و وایت است

فرمانـده سـپاه ثـارا... اسـتان کرمـان تصریح کـرد: اطاعت محـض از وایت و حجت 
خـدا ضـرورت امـروز اسـت، اگـر به عنـوان معتقـد و ایمان بـه انقاب یـک خروجی 
انقـاب را تعریـف کنیـم و آن وایـت باشـد، در انقـاب اسـامی مان بـرد کردیـم، 
آن چـه بـه مـا عـزت بخشـید و نعمت الهی بر ما سـرازیر شـد بـه واسـطه اطاعت از 

امامیـن انقاب اسـت.
فرمانـده سـپاه ثـارا... اسـتان کرمـان در بخـش دیگـری از سـخنان خـود بـا اشـاره 
بـه مقـام و شـخصیت شـهید سـلیمانی، اظهـار کـرد: شـهید حاج قاسـم سـلیمانی 
به عنـوان الگـوی جهـان اسـام در جبهـه مقاومـت اسـت، حاج قاسـم ۲۱ سـال در 
جبهـه مقاومـت آرامـش نداشـت و همـان کـه خواسـت خداونـد بـه او عطـا کـرد. 
بزرگترین شـخصیت تقریبی، شـهید حاج قاسـم سـلیمانی اسـت چون نـگاه جهان 

را بـه اسـام به عنـوان اسـام ناب محمـدی تغییـر داد.
معروفـی تصریـح کـرد: مسـئولیت مـا در ایـن رابطه سـنگین اسـت و مکتـب حاج 
قاسـم را بـا خاطـره تمـام نمی کنیـم همـه می گوئیـم وایت پذیر باشـیم اما سـردار 
سـلیمانی در حـوزه نظـام وایـی نگاهـش فرمـان و فتـوا نبـود بلکه وایت بـاور بود 
یعنـی بـا میـل امـام و ولی خـود کار کرد نـه با فرمانـش، چون امامش می خواسـت 

رفـت در سـوریه و در بـاور ناامیـدی همه، شبکه سـازی جهان اسـام انجـام داد.
فرمانـده سـپاه ثـارا... اسـتان کرمـان در ادامـه عنـوان کرد: در اسـتان کرمـان برای 
مکتـب شـهید سـلیمانی چند اقـدام در حـال انجام داریـم، اول راهیان نور سـپهبد 
شـهید حـاج قاسـم سـلیمانی را به عنـوان چهارمیـن راهیـان نور کشـور ثبـت ملی 
 کردیـم یعنـی خوزسـتان، شـمال غـرب، دریایـی و چهـارم راهیـان نـور سـپهبد 
شـهید سـلیمانی، کرمـان امـروز جهانـی اسـت و در حـوزه راهبردی ملـی این مهم 

را ثبـت کردیم.
* موزه شهید سلیمانی در کرمان در حال ساخت است

معروفـی افـزود: همان طـور که دانشـجو به خوزسـتان مـی رود، به کرمـان می آید و 
بـرای آن بـازه زمانـی تعریف کردیم، یک سـاله و دو سـاله و زیرسـاخت آن در حال 
آمـاده سـازی اسـت فرایندی هـم تعریف کردیـم اول زیـارت، دوم بیت الزهـرا که با 
دسـت خود شـهید سـاخت شـده که بـه گفتمان سـازی مکتب شـهید سـلیمانی و 
تعریـف و تبییـن حـاج قاسـم به عنـوان روایت گری تبدیل شـود، سـوم حـوزه دفاع 

مقـدس که بـا حاج قاسـم تعریف می شـود.
وی ادامـه داد: مرحلـه چهـارم، موزه شـهید سـلیمانی را در کرمان در حال سـاخت 
داریـم و از فرمانـده نیـروی قـدس درخواسـت کـردم ۲۱ سـال هرچـه در نیـروی 

قـدس دارد جمـع آوری و در مـوزه قـرار می دهیـم.
معروفـی تأکیـد کرد: مکتب شـهید سـلیمانی دسـت یافتنی و مصونیت سـاز اسـت 

و می شـود مصونیـت پیـدا کـرد و همـه می توانند حاج قاسـم سـلیمانی شـوند.
فرمانـده سـپاه ثـارا... اسـتان کرمـان همچنیـن بـا اشـاره بـه خدمـات شـاهرخی 

فرمانـده سـابق سـپاه ناحیـه رفسـنجان از تاش هـای وی قدردانـی کـرد.

توسعه و بازسازی نزدیک به
 40 کیلومتر شبکه آبرسانی

در استان کرمان
طـی دو مـاه نخسـت سـال جـاری ، نزیدیـک بـه 40 کیلومتـر شـبکه آبرسـانی در 

اسـتان کرمـان توسـعه یافت و بازسـازی شـد.
 محمـد طاهـری رئیـس هیئـت مدیـره و مدیرعامل شـرکت آب و فاضاب اسـتان 
کرمـان بـا اشـاره بـه اینکه بازسـازی شـبکه هـای فرسـوده آب از اولویت هـای این 
شـرکت اسـت، گفت:فرسـودگی شـبکه آبرسـانی باعث شکسـتگی و هدر رفت آب 
شـرب و بهداشـتی و آلودگـی مـی شـود کـه ایـن امـر خدمـت رسـانی مطلـوب به 
مـردم را بـا مشـکل مواجـه می کند. وی افزود: در همین راسـتا طی دو ماه نخسـت 
سـال جـاری ،بیـش از ۲0 کیلومتر شـبکه آبرسـانی در مناطق شـهری و روسـتایی 
اسـتان بازسـازی شـد. مدیرعامـل شـرکت آبفـا اسـتان کرمـان در ادامـه افـزود: 
همچنیـن طـی ایـن مـدت بـه منظور ارائـه خدمتبـه مشـترکین جدیـد، نزدیک به 

۱9 کیلومتر شـبکه آبرسـانی در شـهرها و روسـتاهای اسـتان توسـعه یافت.

عملیات تکمیل و بهسازی خط انتقال
آب  چاههای کشاورزی  به شهر کرمان آغاز شد

حمیـد صمدانـی مدیـر آبفـا شهرسـتان کرمـان گفت:بـه منظـور انتقال آب شـرب 
چاههـای کشـاورزی خریـداری شـده به مخازن آب  شـهر کرمـان  و اتصال به خط 
انتقـال آب گلـزار بـه کرمـان ، در تابسـتان سـال گذشـته  ۱۱ کیلومتـر خـط 400 

پلـی اتیلن توسـط شـرکت آبفا اسـتان کرمـان اجـرا گردید.
وی افـزود: در حـال حاضـر بـه منظـور بهسـازی عملیـات انتقـال آب،طـرح اجرای 
۲00 متـر خـط پلـی اتیلـن و نصب سـه راهـی بر روی خـط لولـه ۱۱00میلیمتری 
GRP آغـاز شـده اسـت. مدیـر آبفـا شهرسـتان کرمان در پایـان گفت: هـم اکنون 
50 لیتـر بـر ثانیه توسـط خـط ۱۱00 از محـل دو حلقه چـاه کشـاورزی خریداری 
شـده بـه منابـع تامیـن آب شـهر کرمـان انتقـال داده مـی شـود و بـا اجـرای ایـن 

عملیـات شـاهد افزایـش آب تولیـدی خواهیـم بود.

|||| اخبار شرکت آب و فاضاب استان کرمان ||||

******

دکتـر  کرمـان،  اسـتانداری  عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 
مسـکن  نخسـتین جلسـه شـورای  در  فدائـی   محمدجـواد 
و  راه  مدیـرکل  گـزارش  از  بعـد   ۱399 سـال  در  اسـتان 
شهرسـازی اسـتان در خصـوص طـرح اقـدام ملـی مسـکن 
و زمیـن عنـوان کـرد: مشـکل اصلـی در تامیـن زمیـن بـرای 
شـهر  کرمان، سـیرجان و رفسـنجان اسـت، شـهرهای دیگر با 

مشـکل تامیـن زمیـن مواجـه نیسـتند.
وی بـا تاکیـد بـر ایـن نکتـه کـه بایـد شـرایط دولـت و توان 
مالـی مـردم در سـاخت مسـکن در نظـر گرفتـه شـود، افزود: 
سـاخت  در  را  سـریع الوصل  و  عملـی  کم خـرج،  روش هـای 

واحدهـا بایـد دنبـال کنیم.
دکتـر فدائی گفت: به گفته اداره کل راه و شهرسـازی شـمال 
اسـتان کرمـان، برای 8 هـزار و 794 واحد زمین تامین شـده 
و بـرای 6 هـزار و 563 واحـد دیگر به ۱50 هکتـاز زمین نیاز 
داریـم، در صورتـی کـه بخواهیم این واحدها را در یک سـایت 

احـداث کنیـم، زمـان و هزینه باایـی برای تامیـن آب و برق 
آن بایـد بگذاریم.

اسـتاندار کرمـان بـا بیـان اینکـه در مرکـز شـهر زمین هـای 
خالـی زیـادی وجـود دارد کـه زیرسـاخت هم موجود اسـت، 
تصریـح کـرد: طرح هایـی از مسـکن موفـق بـوده کـه زمیـن 
واگـذار نشـده، بلکـه واحدهـای سـاخته شـد تحویـل شـده 
اسـت. سـیدمهران عالـم زاده شـهردار کرمـان نیـز بـا بیـان 
اینکـه توسـعه بیـش از ایـن شـهر کرمـان بـه صاح نیسـت، 
گفـت: سـاخت مسـکن در اطـراف شـهر هزینه هـا را افزایـش 
می دهـد و از سـوی دیگر امکان خدمت رسـانی شـهرداری در 

ایـن مناطـق وجود نـدارد.
حاجـی زاده مدیـرکل راه و شهرسـازی شـمال اسـتان کرمان 
عنـوان کـرد: طـرح اقـدام ملـی مسـکن تـا امـروز در اسـتان 
کرمـان مرحلـه اول و دوم ثبت نامـی صـورت گرفتـه و 37 
کرده انـد. ثبت نـام  اسـتان  جنـوب  و  شـمال  در  نفـر   هـزار 

اسـتان  شـمال  در  مـورد  هـزار   34 اینکـه  بیـان  بـا   وی 
و 3 هـزار و 500 مـورد در جنـوب اسـتان کرمـان ثبـت نام 
کرده انـد، گفـت: ۱5 هـزار و 357 واحـد سـهمیه در برنامـه 
شـمال اسـتان داریـم کـه بـرای 8 هـزار و 794 واحـد آن 
زمیـن تامین شـده که ۲ هـزار و ۲7۲ واحد قـرارداد با بنیاد 

مسـکن انقاب اسـامی انجام شـده اسـت.
حاجـی زاده بـا بیـان اینکـه بـه 6 هـزار و 563 واحـد نیـاز به 
زمیـن داریـم، ادامـه داد: تفاهم هایـی در قالـب طـرح اقـدام 
ملـی مسـکن بـا وزارت دفـاع، تعـاون، کار و رفـاه اجتماعـی، 
آمـوزش و پـرورش، صمـت داریـم کـه ۱0 هـزار و ۲90 نفـر 

هسـتند.   متقاضی 
مدیـرکل راه و شهرسـازی شـمال اسـتان کرمـان با اشـاره به 
پاایش هـای صـورت گرفتـه بیان کرد: در مجمـوع حدود ۲۲ 
هـزار واحـد در شـمال اسـتان کرمان بـرای طرح اقـدام ملی 

مسـکن نیـاز به زمیـن داریم.

حاجـی زاده بیـان کـرد: همزمـان با طـرح اقدام ملی مسـکن، 
بـه صـورت اجـاره 99 سـاله واگذاری هایـی بـه تعاونی هـای 
مسـکن در سـیرجان، کرمـان و رفسـنجان انجـام و 4 هـزار و 

500 واحـد تحویل شـده اسـت.  
وی گفـت: برنامـه فعلـی اقـدام ملـی شـامل نحـوه واگـذاری 
زمیـن در قالـب اجـاره بلنـد مـدت 99، فـروش اقسـاطی 5 
سـاله و مشـارکت در انبوه سـازی و تامیـن مالی از تسـهیات 
بانکـی شـامل از محـل بافت هـای فرسـوده شـهری، صنـدوق 

پس انـداز، منابـع داخلـی بانک هـا اسـت.

استاندار کرمان: 

شرایط دولت و توان مالی مردم در ساخت مسکن در نظر گرفته شود

نماینـده مـردم کرمـان و راور در مجلس یازدهـم می گوید 
بانـک مرکـزی بـه دلیـل کنتـرل نقدینگـی و رصـد نقل و 

انتقـاات وجـوه نقد، بـر عملیات بـازار ارز نظـارت دارد.  
دکتـر محمدرضـا پـور ابراهیمـی  نماینـده مـردم کرمـان و راور در 
مجلـس یازدهـم دربـاره رشـد نـرخ ارز طـی هفته هـای گذشـته، 
گفـت: نـرخ ارز متاثـر از عوامـل بیرونـی و درونی اسـت؛ مولفه هایی 
ماننـد حجـم نقدینگـی، بودجـه دولـت و اسـتقراض بانـک مرکزی، 
تغییـر پایـه پولـی، تـراز تجـاری و میزان صـادرات و واردات کشـور 
عوامـل بیرونـی بـوده و متغیرهایی ماننـد تحریم هـا، محدودیت در 
نقـل و انتقـال پـول، عـدم امـکان وصـول مطالبـات و.. نیـز عوامـل 

هسـتند. بیرونی 
نماینـده مـردم کرمـان و راور در مجلـس یازدهـم بـا بیـان اینکـه 
علیرغـم تمـام تحریم هـای ظالمانـه آمریکا، کشـور توانسـت مسـیر 
مدیریـت ارز را پیـدا کند، افزود: اگرچه سیاسـت هـای پولی و ارزی 
بانـک مرکـزی تـا حـدودی قابل قبول اسـت اما در برخـی زمینه ها 

اختـاف نظرهایی وجـود دارد.
بازار ارز قابل کنترل توسط بانک مرکزی است

وی بـا بیـان اینکـه در نیمه دوم سـال 97 با تغییـر رئیس کل بانک 
مرکـزی و سیاسـت هـای ارزی، مسـیر جدیـدی در ریـل گـذاری 
اقتصـادی کشـور ایجـاد شـد، اظهـار کـرد: از آنجایـی که کشـور از 

اسـفند مـاه 98 بـا ویـروس کرونا دسـت و پنجـه نرم می کنـد، این 
ویـروس را نیـز مـی توان بـه عنوان یکـی از عوامل موثـر در افزایش 

نرخ ارز دانسـت.
ایـن نماینـده مـردم در مجلـس یازدهـم تصریـح کـرد: در حـال 
حاضـر بانـک مرکـزی بـه دلیـل اشـراف تقریبـی کـه بـر بـازار ارز، 
کنتـرل نقدینگـی و رصـد نقـل و انتقاات وجـوه نقـد دارد، نظارت 

بـر عملیـات بـازار ارز ممکـن شـده اسـت.
دکتـر پورابراهیمـی با بیـان اینکه بازار ارز قابل کنترل توسـط بانک 
مرکزی اسـت، افزود: کشـور از پیک فشـارهای اقتصادی گذشـته و 

بانـک مرکزی توانایـی مدیریت بـازار کنونی را دارد.

 دکتر پورابراهیمی :

بانک مرکزی توانایی مدیریت بازار ارز را دارد/شیوع کرونا بر قیمت دار اثرگذار بود

بـرق  نیـروي  توزیـع  شـرکت  مدیرعامـل 
وضعیـت  تبییـن  بـا  کرمـان  اسـتان  شـمال 
مجموعـه  و  اسـتان  شـمال  بـرق  شـبکه 
اقدامـات انجـام گرفته و در دسـت اقـدام این 
 شـرکت گفـت: از مسـئولین و مدیـران همـه 
دسـتگاه هـاي اجرایـي اسـتان در خواسـت مـي کنم تـا در بحث 
مدیریـت مصـرف انرژي برق مشـارکت داشـته باشـند تـا بتوانیم 

پیـک بـار سـال 99 را با موفقیت پشـت سـربگذاریم.
بـه گـزارش روابـط عمومـي شـرکت توزیـع نیـروي بـرق شـمال 
اسـتان کرمـان ، محمودشـهبابا بیـان اینکه پیک بـار مصرف برق 
در ایـن اسـتان از ۱7 خـرداد شـروع خواهـد شـد و تا مـرداد ماه 
نیـز ادامـه دارد افـزود: نیـاز اسـت، مـردم بـراي گـذر از پیک بار 

مصـرف بـرق همـکاري کنند.
وي بـا اشـاره به اینکـه تامین انرژي بـرق صنایع اولیـن گام براي 
کمـک بـه رونق تولید و جهش اقتصادي کشـور اسـت ، گفت: در 
سـال جـاري بـا توجه به شـیوع بیمـاري کرونـا در کشـور تامین 
بـرق مراکـز درمانـي و بیمارسـتان هـا در اولویـت صنعـت بـرق 
قرارداشـته و بـراي آنکـه تولیـد صنایـع متوقـف نشـود  نیازمنـد 
مشـارکت همـگان در صرفـه جویـي مصـرف انرژي برق هسـتیم. 

وي  گفـت : پیـک بـار مصـرف بـرق اسـتان مربـوط بـه سـاعت 
۱3 تـا ۱6 و ۲0 تـا ۲3 اسـت کـه بـا اجـراي طـرح پیـک سـایي 
بـا همـکاري خانـه هـا، سـازمانها، موتور پمـپ هاي کشـاورزي و 

صنایـع اسـتان قابـل مدیریت اسـت.
تامیـن  بـراي  بـرق  صنعـت  کامـل  برآمادگـي  تاکیـد  بـا  وي 
مسـئولین  از  مشـترکین   روشـنایي  و  پایـدار  بـرق  حفـظ   و 
زمـان  مـدت  در  تـا  دولیتـي خواسـت  هـاي  ارگان  و  هـا  اداره 
 پیـک بـار ضمـن خامـوش نمـودن نورپـردازي سـردرب ادارات و 
و  غیرضـرور  برقـي  هـاي  دسـتگاه   ، مربوطـه  هـاي  سـاختمان 
سیسـتم هـاي سرمایشـي را سـاعت ۱۲ ظهـر هـر روز خامـوش 
نماینـد. وي یـادآور شـد کـه جـدول خاموشـي هـاي بـا برنامـه 
توزیـع بـرق شـمال اسـتان هـر روز صبـح بـر روي سـایت ایـن 
شـرکت بـه نشـاني www. nKed.co.ir بارگـذاري خواهدشـد. 
افزایـش جمعیـت و تغییـر سـلیقه در تبدیـل  بیـان کـرد:  وي 
کولرهـاي آبـي بـه گازي و تغییر سـطوح رفاه اجتماعـي در طول 

زمـان ، بـه ایـن افزایـش مصـرف بـرق دامن زده اسـت.
هـاي  شـرکت  تابسـتان،  فصـل  در  عمدتـا  داشـت:  اظهـار  وي 
مدیریـت تولیـد بـرق )نیـروگاه هـا(، بـرق منطقـه اي و توزیـع 
نیـروي بـرق اسـتان هـا بویـژه مناطـق گرمسـیري کـه اغلـب 

تابسـتان هـاي بـااي 40 درجـه دارنـد بـه دلیـل مصـرف بـااي 
بـرق بویـژه اسـتفاده از کولـر هـاي آبـي و گازي بـا پدیـده اي به 

نـام پیـک بـار مواجـه هسـتند.
شـهبا تاکیـد کـرد: در ایـن خصـوص با توجه بـه برنامـه هایي که 
هـر سـال در راسـتاي مدیریـت مصـرف انجـام مـي شـود همواره 
کرمان جزو اسـتانهاي موفق و پیشـگام کشـور در عرصه مدیریت 

مصـرف و کاهـش پیک بار اسـت.
وي بـا بیـان اینکه شـبکه برق شـمال اسـتان یکـي از پایدارترین 
شـبکه هـاي بـرق کشـور اسـت افزود: طـرح کاهـش یا قطـع بار 
برنامه ریـزي  شـده، اسـتفاده از مولـد اضطـراري، طـرح ذخیـره 
عملیاتـي صنایـع و جابجایـي سـاعات پیـک بـار در تابسـتان از 

جملـه طرحهایـي بـود کـه سـال گذشـته در اسـتان اجرا شـد.
شـهبا بـا اشـاره بـه اهمیـت صرفـه جویـي مصـرف بـرق تصریـح 
کـرد: امیدواریـم بـا همـکاري مـردم و صنایع با اجـراي طرح هاي 

پیـک سـایي در تابسـتان ایـن مهم محقق شـود.
وي عنـوان کـرد: شـرکت توانیـر بـه دلیـل اهمیت ایـن موضوع و 
مصـرف زیـاد مشـترکین خانگـي وعـدم مدیریت صحیـح مصرف 
بـا تعییـن دسـتورالعمل و روش اجرایـي مناسـب در ایـن بخـش 
تصمیـم گرفتـه اسـت تا در سـال جـاري پـروژه اي تحـت عنوان 

طـرح افزایـش مشـارکت مشـترکین خانگـي و تجـاري در برنامه 
هـاي پاسـخگویي بـار در کشـور اجـرا کند.

وي افـزود: شـرکت توزیـع نیـروي بـرق شـمال اسـتان نیـز بـا 
برگـزاري مناقصـه درحـال انتخـاب و عقـد قـرارداد بـراي اجراي 
ایـن طـرح در شهرسـتان هـاي کرمـان، رفسـنجان و زرنـد مـي 
باشـد تـا بـا اسـتفاده از روش هـا و فنـاوري هـاي نویـن و ایجاد 
ارتبـاط سـازنده و آمـوزش  و انتقـال مفاهیم مدیریـت مصرف به 
مشـترکین در گسـترش فرهنـگ مصـرف بهینـه انـرژي بـرق و 

اسـتفاده موثـر از منابـع موجـود گام موثـري بـردارد.

 مديرعامل شركت توزيع نيروي برق شمال استان كرمان :
لزوم مشاركت دستگاه هاي اجرايي استان در مديريت مصرف انرژي برق براي گذر از پيك بار

شـرکت  عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 
اسـتان  جنـوب  بـرق  نیـروی  توزیـع 
کرمـان، ایـن نشسـت بـا حضـور مدیـر 
مربوطـه  مدیـران  و  معاونیـن  عامـل، 
گـروه  رئیـس  همچنیـن  و  شـرکت 
عملکـرد  مدیریـت  و  اداری  نوسـازی 
سـازمان مدیریـت و برنامـه ریـزی اسـتان کرمـان در سـالن 
کنفرانـس شـرکت، خـرداد مـاه سـال جـاری برگـزار گردیـد.

مهـدوی نیـا، مدیـر عامـل شـرکت توزیع نیـروی بـرق جنوب 
اسـتان کرمـان، در این نشسـت بیـان نمود: امروزه سـازمان ها 
بـه سـمت الکترونیکـی شـدن خدمـات پیـش مـی رود و ایـن 
مسـتلزم آن اسـت کـه الزامـات و زیـر سـاخت هـای ازم بـه 
طـور کامـل مدنظـر قرار گیـرد تـا مـردم بتوانند بـه راحتی از 

خدمـات الکترونیکـی اسـتفاده نمایند.
وی بـه اهمیـت آمـوزش کارکنـان درخصوص بهبـود فرآیندها 
وفرهنگ سـازی مربوطه در سـازمان اشـاره نمود و گفت: یکی 
از مهمتریـن اهـداف ارائـه خدمـات الکترونیکی، چابک سـازی 
و سـرعت عمـل بخشـیدن بـه خدمـات مـی باشـد کـه در این 
راسـتا تمامـی همـکاران بایسـتی تمـام تـاش خـود را در این 

زمینـه انجـام دهند.
خانـم ابراهیمـی پـور نماینده سـازمان مدیریـت و برنامه ریزی 
اسـتان نیـز بیـان کـرد : بـا توجه بـه بحـث بهبـود فرآیندها و 
تغییـر فنـاوری در نحـوه سـرویس دهی بـه مراجعـه کنندگان 

بررسـی شـود کـه از لحـاط مـدت زمـان انجـام یـک فرآیند و 
کیفیـت انجـام کار چقـدر ارتقاءداشـته اید.

محمـد سـلیمانی سـاردو معـاون فـروش و خدمات مشـترکین 
بـه  اداری  تحـول  و  توسـعه  دفتـر  مدیـر  سـخنان  ادامـه  در 
و  پرداخـت  مشـترکین  حـوزه  در  یافتـه  بهبـود  فرآیندهـای 
گفـت: حـوزه مشـترکین بـه صورت مسـتقیم بـا اربـاب رجوع 
در ارتبـاط مـی باشـد و هـدف از بهبـود آنهـا ،عـدم مراجعـه 
حضـوری و بهبـود نحـوه خدمت رسـانی به مشـترکین اسـت.

فـروش  ماننـد  فرایندهایـی  شـرکت،  ایـن  نمـود:  بیـان  وی 
انشـعاب، فـروش انـرژی، وصـول مطالبـات، خدمـات پـس از 

فـروش را مـورد بررسـی قـرار داده و  عارضـه یابـی و بهبـود 
فراینـد را نیـز بـه صـورت مسـتمر در دسـتور کار خـود قـرار 

اسـت. داده 
در ادامـه ایـن نشسـت فرزانـه امجـدی مدیـر دفتـر توسـعه و 
تحـول اداری بـه ارائه گـزارش عملکـرد این شـرکت در زمینه 
بـا توجـه  اجـرا و بهبـود فرآیندهـا پرداخـت و بیـان نمـود: 
بـه ممیـزی خارجـی انجـام شـده در سـال 94 و وجـود عـدم 
انطبـاق مبنـی بـر ارتباطات درون سـازمانی فرآیندهـا و بهبود 
وسیسـتمی نمـودن فرآیندهـا در راسـتای چابـک سـازی آنها 
،ایـن شـرکت در سـال 95 بـا کمـک مشـاور مربوطـه نسـبت 

بـه آمـوزش حـدود 960 نفـر سـاعت و برگـزاری سـمینارهای 
متعـدد در راسـتای  فرهنگ سـازی اقدام و شـروع بـه بازبینی 
فرآیندهـا نمـود و تاکنون به تعـداد ۱4 فرآینـد تحلیل ، بهبود 
و عارضـه یابـی آنهـا انجـام یافتـه کـه از ایـن تعـداد فرآینـد ، 
برخـی منجـر بـه تغییـرات سیسـتمی جدیـد و برخـی دیگـر 
منجـر بـه تغییـر در قراردادهـای شـرکت شـده اسـت و هـم 
اکنـون نیـز در فـاز دوم پـروژه مدیریـت فرآیندهـای کسـب و 

کار مـی باشـیم.
مدیـر دفتر فناوری اطاعات و ارتباطات از ایجاد زیرسـاختهای 
وب کنفرانـس و ویدئـو کنفرانـس در امورهای بـرق جهت عدم 
حضـور مراجعیـن در سـتاد شـرکت و ارتبـاط با مدیران ارشـد 
سـازمان خبـر داد وی گفـت : کـه بکارگیـری ایـن زیرسـاخت 
در راسـتای رفـاه حـال مراجعیـن می باشـد و منجـر به حذف 

فواصـل مکانـی و زمانی مـی گردد.
روابـط عمومـی در خصـوص  مهـرداد محسـنی مدیـر دفتـر 
برنامـه هـای انجـام شـده بـرای ارتقاء ارائـه خدمـات حضوري 
در میـز خدمـت بیـان نمـود: مسـئولین دفاتـر مدیریـت بـرق 
شهرسـتان هـا به عنوان مسـئولین میزخدمـت تعیین گردیدند 
تـا کلیـه مراحل گـردش کار درخواسـتها ي مردمـي راپیگیري 
نماینـد و همچنیـن باتوجـه به چشـم انـداز۲808 شـرکت که 
در سـال۱404 مراجعـات حضـوری بـه صفـر برسـد برنامـه ها 
بـه سـمت خدمات غیـر حضـوري و الکترونیکي درحـال ارتقاء 

باشـد.  مي 

برگزاری جلسه کمیسیون توسعه مدیریت و تحول اداری

انعقاد تفاهم نامه همکاریهای 
آموزشی با مرکز تحقیقات 
کشاورزی و منابع طبیعی 

و ورود به سطح جدیدی از روابط

بمنظـور بهـره منـدی از ظرفیت هـای مرکز تحقیقـات و آموزش کشـاورزی 
و منابـع طبیعـی اسـتان و در نهایـت رسـیدن بـه سـطح جدیـدی از روابط 
آموزشـی ، تفاهـم نامـه ای دو جانبـه به امضـای مدیران دو مجموعه رسـید.

بـه گـزارش پایـگاه اطاع رسـانی اداره کل منابع طبیعـی و آبخیزداری اسـتان کرمان و 
بـه نقـل از مهدی محمـد میرزائیان رئیـس اداره آموزش ، ترویج و مشـارکتهای مردمی 
، هـدف از امضـای ایـن تفاهـم نامـه اجـرای اقدامـات آموزشـی ، ترویجـی ، فرهنگـی، 
اطـاع رسـانی ، پژوهشـی و زمینـه سـازی بـرای تولیـد محتـوا در زمینـه پـروژه های 
فنـی اجـرا شـده در بخـش هـای مختلـف اداره کل منابع طبیعـی و آبخیزداری اسـتان 
بـوده اسـت کـه در ایـن ارتبـاط از توانمندی هـای موجود دو دسـتگاه درحفـظ ، احیاء 
و توسـعه عرصـه هـای منابـع طبیعـی بطـور ویـژه در وقایـع و مناسـبت هـای مختلف 
نظیـر آتـش سـوزیهای احتمالـی و توانمنـد سـازی جوامع محلـی در راسـتای فرمایش 
مقـام معظـم رهبـری مبنی بـر تبدیل شـدن فرهنگ منابـع طبیعی به معـارف عمومی 
اسـتفاده خواهـد شـد .میرزائیـان افـزود : به همین مناسـبت در نشسـتی کـه ظهر روز 
چهارشـنبه  بیسـت و یکـم خـرداد مـاه در دفتـر مدیـر کل و بـا حضـور هرمـز نقـوی 

رئیـس مرکـز آمـوزش و تحقیقـات کشـاورزی و منابـع طبیعی اسـتان برگـزار گردید ، 
تفاهـم نامـه ای بـه امضـای طرفیـن رسـید کـه بعنـوان یـک سـند راهبـردی در انجام 
اقدامـات مشـترک قلمـداد مـی گردد . مهـدی رجبـی زاده ، مدیر کل منابـع طبیعی و 
آبخیـزداری اسـتان در مراسـم امضـای این تفاهـم نامـه ، تحقیقات و پژوهـش را حلقه 
مفقـوده مباحـث اجرایـی عنـوان نمـود و افـزود : میـزان اثـر بخشـی یـک پـروژه تنهـا 
زمانـی قابـل حصـول بـوده و در جوامـع علمـی و مردمی مـورد قبول قـرار  واقع خواهد  
شـد کـه بطـور تخصصی مورد تائید کارشناسـان این حـوزه قرار گرفته باشـد و عملکرد 
مثبـت آن از طریـق جرایـد و یـا نشـریات علمـی بـرای اسـتفاده عموم منتشـر گردیده 
باشـد. هرمـز نقـوی رئیـس مرکـز آمـوزش و تحقیقـات کشـاورزی و منابـع طبیعی نیز 
امـور اجرایـی  را مکمـل مسـائل تحقیقاتـی عنوان نمـود و افـزود : با توجه بـه کارهای 
مهـم و تاثیـر گـذار منابـع طبیعـی  در حفاظـت و توسـعه مواهـب طبیعـی کـه بطـور 
مـداوم در جریـان اسـت ، اجـرای مفـاد ایـن تفاهـم نامـه همکاریهـای دوارگان  را وارد 
مرحلـه جدیـدی نمـوده و امیدواریم بیش از پیش شـاهد اقدامات پژوهشـی ، آموزشـی  

و ترویجی باشـیم .

جلسه توجیهی برنامه دایری 
سرویس های مخابرات 

منطقه کرمان

بـه گـزارش اداره روابـط عمومـی مخابـرات منطقه کرمان بـا حضور مدیـر مخابرات 
شهرسـتان کرمـان و رئیـس اداره فـروش خانگـی  ،همـکاران ایـن حوزه و روسـای 
دفاتـر پیشـخوان ارائـه خدمـات در سـالن ویدیـو کنفرانـس اداره مرکـزی برگـزار 
شـد. گفتنـی اسـت در ایـن جلسـه  توجیهـی مدیـر مخابـرات شهرسـتان کرمـان 
در خصـوص برنامـه ی دایـری سـرویس هـای مخابـرات منطقه کرمـان توصیحاتی 

کرد. بیـان 

سـیدمهران عالـم زاده در آییـن روز جهانـی صنایع دسـتی از 
برگـزاری جشـن یک صدمیـن سـالگرد تأسـیس شـهرداری 
کرمـان به عنـوان یـک رویـداد بـزرگ فرهنگـی خبـر داد و 
گفـت: در مـدت باقی مانده از فعالیت شـهرداری و شـورا، عزم 
پروژه هـای  کلنگ زنـی  و  بهره بـرداری  بـرای  جـدی  اراده  و 
شـهری بـزرگ وجـود دارد و از مـاه آینـده، هـر هفتـه یـک 

پـروژۀ مهـم را افتتـاح خواهیـم کـرد.
عالـم زاده پـروژۀ پیاده راه سـازی میـدان توحیـد )ارگ( و گذر 
فرهنـگ و هنـر را ازجملـۀ ایـن پروژه هـا دانسـت و گفـت: 
مشـاور طـرح کار خـود را انجـام داده و بـه زودی فراخـوان 
کار  مناسـب،  پیمـان کار  انتخـاب  بـا  و  برگـزار  آن  مناقصـۀ 

شـروع خواهـد شـد.
وی بـا بیـان این کـه در صـورت راه انـدازی گـذر فرهنـگ و 
هنـر، شـادی و نشـاط اجتماعـی در شـهر ایجاد خواهد شـد، 
گفـت: پیـاده راه ارگ و فضاهای اطـراف آن از لحاظ اجتماعی 
بـه فضـای امـن و خوبی بـرای مـردم کرمـان تبدیـل خواهد 

. شد
قلعه محمـود  پنج شـنبه های  برگـزاری  بـه  کرمـان  شـهردار 
اشـاره و بیـان کـرد: اعتقـاد دارم حضـور مـداوم و مسـتمر 
آن  شـدن  مطـرح  و  رونـق  موجـب  فضـا،  یـک  در  مـردم 
 محـدوده و همچنیـن افزایـش امنیـت، بهداشـت و خدمـات 
     دیگـر می شـود؛ بنابرایـن، با این دیدگاه، برپایی نمایشـگاه 

قلعه محمـود،  پنج شـنبه های  عنـوان  بـا  دسـتی  صنایـع 
تـداوم خواهـد داشت.شـهردار کرمـان بـا تأکیـد بـر این کـه 
شـهرداری در احیـای بـازار قلعه محمـود عـزم جـدی دارد، 
حـال  در  قلعه محمـود  بـازار  احیـای  طـرح  مشـاور  گفـت: 
مطالعـه و بررسـی اسـت و امیدواریـم بـا همراهـی مسـئوان 
بخـورد. رقـم  قلعه محمـود  بـازار  در  اتفـاق خوبـی   مربـوط، 

دائمـی  فروشـگاه های  راه انـدازی  از  همچنیـن  عالـم زاده 
محصـوات صنایـع دسـتی در کرمـان خبـر داد و گفـت: این 
نمایشـگاه ها و فروشـگاه های دائمـی، بـا انعقـاد تفاهم نامـه ای 

بـا صنـدوق کارآفرینـی امیـد دایـر خواهـد شـد.
وی بـا بیـان این کـه صنایـع دسـتی به دلیـل بومـی بـودن، 
و  منطقـه  هـر  فرهنگـی  هویـت  و  فرهنـگ  از  تأثیرپذیـری 
خاصـی  ویژگـی  از  بـودن،  مـکان  و  زمـان  تابـع  همچنیـن 
به عنـوان صنعـت  دسـتی  صنایـع  گفـت:  اسـت،  برخـوردار 
خانگـی و تجـاری، ویژگی هـای متمایز فرهنگـی را به نمایش 
می گـذارد؛ بنابرایـن، در حفـظ هویـت فرهنگی نقـش مؤثری 

دارد و بایـد بـه آن اهمیـت داده شـود.

شـهردار کرمـان بـر ضـرورت حفـظ و احیـای صنایع دسـتی 
تأکیـد کـرد و گفـت: بعضی از صنایع دسـتی چون شـال بافی 
محـدود شـده و قالی کرمان نیز در گذشـته جایـگاه متمایزی 
در عرصـۀ بین المللـی داشـته کـه متأسـفانه امـروز کم رنـگ 
شـده اسـت. عالـم زاده با اشـاره به این کـه سـازمان فرهنگی، 
اجتماعـی و ورزشـی شـهرداری کرمـان در راسـتای رونـق 
برپایـی  دارد،  کار  دسـتور  در  را  اقداماتـی  دسـتی  صنایـع 
نمایشـگاه دائمـی صنایع دسـتی را ازجملۀ ایـن اقدامات ذکر 
کـرد و گفـت: در صـورت تحقـق ایـن مهم، شـهر کرمـان در 
برگـزاری این گونه نمایشـگاه ها در بین کان شـهرهای کشـور 
پیشـتاز خواهـد بـود.وی افـزود: بـرای بـر پایـی نمایشـگاه 
دائمـی صنایـع دسـتی شـهر کرمـان، مکانـی بـه مسـاحت 

حـدود 500 مترمربـع در نظـر گرفتـه شـده اسـت.
فرهنگـی  حـوزۀ  اقدامـات  بـه  ادامـه،  در  کرمـان  شـهردار 
شـهرداری در یک سـال اخیـر اشـاره و بیـان کـرد: هم اکنون، 
شـبکۀ گسـتردۀ آمـوزش صنایـع دسـتی در فرهنگ سـراها 
و خانه هـای فرهنـگ فعـال اسـت کـه امیدواریـم بـا تعامـل 

صـدور  بـه  آموزش هـا  ایـن  فرهنگـی،  میـراث  اداره کل 
گواهی نامه هـای معتبـر منجـر شـود. عالـم زاده افـزود: صدور 
گواهی نامـه، بـرای هنرجویان شـخصیت هنری ایجـاده کرده 

و زمینـۀ فعالیـت کاری آن هـا را فراهـم می کنـد.
وی از برگـزاری جشـنواره های »فصـل همدلـی« بـا همکاری 
شـوراهای اجتماعـی محلـه بـرای فـروش تولیـدات صنایـع 
دسـتی خبـر داد و گفـت: مـردم محله هـای مختلـف شـهر از 

ایـن جشـنواره اسـتقبال خوبـی کرده انـد.
شـهردار کرمـان همچنیـن بـه وجـود دفاتـر تسـهیل گری در 
محله هـا و نقـش اجتماعـی آن هـا اشـاره کـرد و گفـت: ایـن 
دفاتـر در حـوزۀ صنایع دسـتی نیـز به خوبی عمـل کرده اند و 
مـا نیـز بـا برقـراری ارتباط مناسـب، سـعی کرده ایـم از آن ها 

کنیم. حمایـت 

 شهردار کرمان خبر داد:

ایجاد گذر فرهنگ و هنر در کرمان
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تور و طبری
	 ما	بر	اصحاب	قضا	عرض	سام	آوردیم	

تـا	توانسـته	از	ایـن	قـوه	حمایـت	کردیم 	 		
		 گرچه	یک	عده	در	این	قوه	خیانت	کردند

آوردنـد بـه	فسـاد	 رو	 لبـاس	صلحـا	 در	 	 		
		 	 سر	به	زانوی	تفکر	چو	نهادم	دیشب

تنـم	از	یـاد	گذشـته	عـرق	آورد	و	تـب 	 		
یادم	آمد	چه	ستمها	که	به	مردم	می	شد	

کـه	عدالـت	وسـط	رابطه	ها	گم	می	شـد 	 			
	 تیم	قبلی	تو	قضاوت	به	مماشات	رسید	

اژدهـا	توی	همـان	قوه	به	حاجات	رسـید 	 		
		 کو	رئیسی	که	در	آن	دوره	ریاست	می	کرد؟

آیا	کور	و	کر	و	سربسته	قضاوت	می	کرد؟ 	 		
		 	 آیا	در	جریان	اعمال	معاون	بوده؟

مـن	نگویـم	کـه	زده	بـا	)طبـری(	فالوده 	 		
		 گر	که	می	دید	و	نمی	گفته	خیانت	کرده

گـر	که	نشـناخته	معـاون	را،	باهت	کرده 	 		
	 )طبری(	رأی	به	پوشیدن	قانون	می	داد	

رأی	به	)راشی(	و	دوشیدن	قانون	می	داد 	 		
تبرش	قانون	جنگل	را	رعایت	می	کرد	

زور	می	گفته	به	)یاس	های	سفید(	آن	نامرد
		 چه	فسادها	که	در	آن	دوره	به	نام	دین	شد

خواست	)باند	طبری(	ز	رشوه	ها	تامین	شد 	 		
		 	 باور	مردم	از	آن	قوه	کمی	برگردید

بـا	غـروب	طبـری	شـایعه	کمتـر	گردیـد 	 		
لطف	حق	شامل	این	ملت	باایمان	بود	

گر	نبود	لطف	خدا	کشور	ما	ویران	بود
	 	 باغ	بود	منتظر	دست	و	نوید	اصاح	

)میر	قضات(	عوض	شد	به	امید	اصاح 	 		
	 	 باغبانی	دگر	آمد	که	)هرس(	فکرش	بود	

آفت	و	هرزه	زدودن	عمل	و	ذکرش	بود 		
	 	 بهر	آینده	ز	اهداف	پیام	آورده	

قلم	قاطعیت	را	ز	نیام	آورده 	 	
		 	 مردی	آمد	ز	تبار	علی)ع(	و	اوادش

ایـن	ریاسـت	بـه	قضائیـه،	مبـارک	بادش 	 		
سیدی	آمده	منشور	علی)ع(	در	پیشش

انگلستان	نزده	ُمهر	به	زیر	ریشش 	
		 	 اعتمد	را	به	قضائیه	)رئیسی(	آورد

کـرد برپـا	 دگـران	 و	 طبـری	 دادگاه	 	 		
		 	 گوی	سبقت	ز	رقیبان	بربوده	سید

سـید نمـوده	 تـور	 وسـط	 را	 طبـری	 	 		
		 خواسته	ی	ما	ز	قضا	و	ز	رئیسش	این	است

جنگ	با	مفسـد	و	فاسـد	ز	پیام	دین	است 	 		
نهراسی	ز	فان	کس	که	درشت	افتاده	

یا	فان	رانت	خوری	که	بَُود	آقازاده
		 	 گوش	)زرافه(	بگیر	تا	کنندت	باور

کـه	تفـاوت	نکنـد	شـخص	به	پیـش	داور 	 		
		 انتظار	از	)پشه	گیر(	اینکه	نترسد	از	)فیل(

سـر	)اصحاب	فسـاد(	را	شـکند	با	سّجیل 	 		
		 	 کو	مجازات	)فریبنده	ی	افکار(	ما؟

بـه	فلـک	بـرده	چـرا	قیمـت	بـازار	مـا؟ 	 		
		 آن	مزخرف	که	وزیر	بود	و	مزخرف	می	گفت

که	نساخت	مسکن	و	بسیار	بزد	حرف	مفت 	 		
بابت	آنهمه	خسران	که	مجازاتش	کرد؟	

باید	او	را	به	پس	میز	مکافات	آورد 	
نخل	ملت	چو	چهل	ساله	و	بالغ	گردید	

رطب	پاک	بیاید	بدهد	بی	تردید 	
		 به	امیدی	که	)رئیسی(	سر	و	سامان	بدهد

بـه	تـن	سـرد	عدالـت	ز	قضا	جـان	بدهد 	 		
		 	 می	شود	باغ	قضائیه	دوباره	پرگل

جـای	خـار	و	علـف	هـرزه	برویـد	سـنبل 	 		
چشم	)نقاش(	به	آینده	بسی	خوشبین	است

که	رئیسی	سر	کار	است	که	مرد	دین	است

غامحسین رضایی - نقاش

امام )ره( و مجلس
سامم	برخمینی)ره(	که،	برایران	)عزت(	آورده	

حیاتی	نو	به	دین	داده،	نظامی	نو	بنا	کرده
پس	از	آن	)غیبت	از	حکمت(،	خمینی)ره(	شد	حکیم	دین	

که	بوده	)نایب	حضرت(	دفاعش	از	حریم	دین
کامش	بوده	تفسیر	پیام	و	باطن	قرآن

دمی	غافل	نبوده	از	مسلمانان	و	محرومان
خدا	در	باورش	)مرئی(	که	در	راهش	به	)سر(	می	رفت

نمی	ترسید	از	چیزی	که	در	ناف	خطر	می	رفت
چو	آمد،	آفتاب	آمد	فضا	شد	گرم	و	نورانی

مسلمانی	شد	آزاد	و	دمیده	روح	قرآنی
نظام	انتخاباتی	به	جای	انتصاب	آمد	

که	)جمهوری	اسامی(	ز	رأی	و	انتخاب	آمد
نگردید	خواسته	اش	کامل	ولی	رو	به	کماات	است

هنوز	درگیر	بعضی	از	نواقص	در	ادارات	است
چهل	سال	طی	شد	و	وقت	بلوغ	انقاب	آمد

بسی	خواسته	به	جا	مانده	کنون	وقت	جواب	آمد
چنین	فرموده	پیر	ما	)امام	و	مقتدای	جان(

که	مجلس	هست	در	رأس	امور	کشور	ایران 	
آیا	هر	مجلسی	دارد	چنین	جاه	و	مقامی	را؟

به	مجلس	می	توان	ره	داد	آیا	هر	حرامی	را؟ 	
به	سمت	)آرمانهای	امام(	در	حال	تغییریم

شروع	)مجلس	نو(	را	به	فال	نیک	می	گیریم 	
به	استقبال	این	مجلس	سام	گرم	و	ناب	من

سرافرازی	طلب	دارد	ز	مجلس،	ملت	و	میهن 	
که	این	روزها	دو	شیرینی	به	کام	ملت	ما	شد	

نخست	از	ختم	آن	مجلس	ز	ختمش	شاد	دلها	شد
که	شیرینی	دوم	از	)طلوع	مجلس	غیرت(

جهادی	های	دیروزند	با	کارنامه	ی	عزت 	
)وکیل	الدوله	ها(	رفتند	با	پرونده	ی	ننگین

)وکیل	مردمی(	آمد	که	خواهد	اعتای	دین 	
ز	مجلس	انتظار	ما	که	گیرد	عبرت	از	دیروز

فقط	با	)تکیه	بر	داخل(	شود	در	کار	خود	پیروز
امیدواریم	که	این	مجلس	عما	باغبان	گردد

به	جای	)سلفی	با	دشمن(	با	ملت	همزبان	گردد
بکارد	طرح	آب	و	نان	عدالت	را	برویاند

با	پرکاری	نواقص	را	مرمت	کرده	پوشاند 	
بگیرد	گوش	دزدان	را	)ژنرال	های	پف	کرده(	

بخورده	صنعت	نفت	و	جوابش	چیست؟	تف	کرده
گرفته	مسکه	از	نفت	و	به	)ابی	های	مجلس(	داد	

ز	افساد	ژنرال	ها	به	)درگاه	قضا(	فریاد
که	مجلس	این	توان	دارد	که	گیرد	ریش	دزدان	را

کشد	ماتحتشان	بر	خاک	تا	سلول	زندان	ها
ما	می	خواهیم	از	مجلس	که	گوش	)خاطیان(	گیرد

که	)دزد	و	دزدپرور(	را	ببیند	توامان	گیرد
بَُود	آن	مجلسی	در	رأس،	خدا	در	محضرش	باشد

که	در	خط	امام	و	انقاب	و	رهبرش	باشد
)مدرس(	ماند	زیرا	که	ز	غیر	از	حق	نمی	ترسید

)سلیمانی(	بقا	را	در	فنا	بهر	خدا	می	دید
مجالس	می	روند	اما	عملکردی	به	جا	ماند

فنای	بی	خدایان	است	و	هر	چه	)با	خدا(	ماند
تو	)نقاش(	گفتی	از	مجلس	)مدرس(ها	طلب	کردی

که	در	رأس	بودن	آن	را	به	شرط	خدمت	آوردی
به	امیدی	که	باز	آید	به	مجلس	)روح	بیداری(

وطن	خواهی	و	دینداری،	و	از	)بیگانه(	بیزاری
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توابــع  از  چتــرود  بخــش  روســتاهای 
شهرســتان کرمــان بــا وجــود واقــع بــودن 
بــر روی دشــت وســیع ســفره های آب 
ــبکه  ــی و ش ــدید کم آب ــکات ش ــا مش ب
ــه رو هســتند.  فرســوده آب آشــامیدنی روب
بــه	گــزارش	خبرگــزاری	تســنیم	از	کرمــان،	
بخــش	چتــرود	در	شهرســتان	کرمــان	اســت	
همــواره	ماننــد	دیگــر	بخش	هــای	اســتان	کرمــان	
بــا	مشــکل	کم	آبــی	مواجــه	بــوده	امــا	چنــد	
ــردم	 ــوا	م ــدن	ه ــرم	ش ــا	گ ــه	ب ــت	ک ــی	اس ماه
ــا	مشــکل	شــدید	و	 ــرود	ب روســتاهای	بخــش	چت

بحرانــی	کم	آبــی	روبــه	رو	هســتند.
ــه	 ــن	روســتاها	بارهــا	صــدای	خــود	را	ب مــردم	ای
ــان	 ــتان	کرم ــتانی	و	اس ــئوان	شهرس ــوش	مس گ
رســانده	اند	امــا	بــا	ایــن	وجــود	مشــکل	آنهــا	حــل	
ــه	بخــش	 ــی	اســت	ک ــن	در	حال نشــده	اســت؛	ای
ــفره	های	آب	 ــیع	س ــت	وس ــر	روی	دش ــرود	ب چت
ــا	مــردم	از	چاه	هــای	آب	 ــرار	دارد	ام زیرزمینــی	ق

ــتند. ــره	هس ــامیدنی	بی	به آش
اعضــای	 و	 دهیــاران	 اعتراضــات	 و	 مکاتبــات	
ــع	در	بخــش	 ــتاهای	واق ــوراهای	اســامی	روس ش
چتــرود	در	مــورد	بیآبــی	منجــر	بــه	تشــکیل	
امــا	 شــد	 چتــرود	 بخشــداری	 در	 جلســه	ای	
و	 آب	 کــه	 آنجــا	 از	 می	گوینــد	 مســئوان	
فاضــاب	روســتایی	بــه	تازگــی	بــا	آب	و	فاضــآب	
ــی	 ــد	ماه ــد	چن ــت	بای ــده	اس ــام	ش ــهری	ادغ ش
ــا	 ــایی	و	کاره ــکات	شناس ــا	مش ــرد	ت ــل	ک تحم

کارشناســی	شــده	انجــام	شــود.
حجت	ااســام	علــی	زمانــی	امــام	جمعــه	چتــرود	
در	جلســه	بررســی	مشــکات	آب	آشــامیدنی	
ــه	اینکــه	 ــا	اشــاره	ب روســتاهای	بخــش	چتــرود	ب
آب	مایــه	حیــات	اســت	و	در	قــرآن	کریــم	خداونــد	
ــار	 ــت	اظه ــته	اس ــاره	داش ــت	اش ــن	نعم ــه	ای ب
داشــت:	شــبکه	آبرســانی	در	روســتاها	بســیار	
باعــث	 فرســوده	اســت	و	همیــن	فرســودگی	

می	شــود. آب	 هدررفــت	
بــا	 کــه	 شــرایطی	 در	 اینکــه	 بیــان	 بــا	 وی	
ــه	 ــت	آب	ب ــتیم	هدررف ــه	هس ــود	آب	مواج کمب
ــدارد	گفــت:	 دلیــل	فرســودگی	هیــچ	توجیهــی	ن
ــتراک	آب	از	اداره	آب	 ــرده	و	اش ــه	ک ــردم	هزین م
ــک	 ــه	در	ی ــت	ک ــول	نیس ــل	قب ــد،	قاب خریده	ان
روســتا	بخشــی	از	مــردم	روســتا	آب	داشــته	
باشــند	و	در	بخشــی	دیگــر	مــردم	از	بی	آبــی	رنــج	

ــد. ببرن
ــا	 ــز	ب ــرود	نی ــدار	چت ــی	بخش ــا	حاج	غن محمدرض
ــه	اینکــه	بســیاری	از	روســتاهای	بخــش	 اشــاره	ب
ــانی	از	 ــدید	آبرس ــود	ش ــکات	کمب ــرود	مش چت
جملــه	نبــود	آب	شــرب،	کمبــود	آب	شــرب	
ــور	 ــوع	موت ــت:	ن ــد	گف ــوده	دارن ــبکه	فرس و	ش
ــت	 ــض	می	شــود	کیفی ــه	تعوی ــم	ک ــی	ه پمپ	های

ــی	دارد. ــیار	کوتاه ــر	بس ــته	و	عم ازم	نداش
وی	بــا	بیــان	اینکــه	هنــوز	فصــل	تابســتان	
و	 چتــرود	 در	 کم	آبــی	 بحــران	 و	 نرســیده	
ــح	 ــت	تصری ــده	اس ــاز	ش ــه	آغ ــتاهای	تابع روس
کــرد:	قطعــا	ایــن	مشــکات	در	روزهــای	آینــده	و	
ــد	 ــود	و	بای ــتر	می	ش ــوا	بیش ــدن	ه ــر	ش ــا	گرم	ت ب

کــرد. چاره	اندیشــی	 اآن	 از	
ــگری	 ــتاهای	گردش ــار	روس ــاجقه	دهی ــر	س امی
بنــدر،	همقاونــد	و	پای	ســیب	از	توابــع	بخــش	
چتــرود	کرمــان	نیــز	بــا	بیــان	اینکــه	مــردم	
ــود	آب	 ــدید	نب ــکل	ش ــا	مش ــتاها	ب ــن	روس در	ای
آشــامیدنی	روبــه	رو	هســتند	تصریــح	کــرد:	مــردم	
ــار	 ــه	اینکــه	در	کن ــا	توجــه	ب ــن	روســتاها	ب در	ای
چشــمه	آب	شــیرین	قــرار	دارنــد	امــا	خودشــان	از	

ایــن	آب	بی	بهــره	هســتند.
ــارا...	انکوتــی	عضــو	شــورای	اســامی	روســتای	 ث
ده	زیــار	بــا	گایــه	از	عملکــرد	آب	و	فاضــاب	
روســتایی	در	ســال	های	گذشــته	و	نیمه	تمــام	
گذاشــتن	طــرح	اصــاح	شــبکه	آبرســانی	روســتا	
گفــت:	طــرح	اصــاح	شــبکه	آبرســانی	روســتا	از	

حــدود	یــک	ســال	و	نیــم	گذشــته	در	روســتا	اجرا	
ــک	طــرح	کارشناســی	 ــدم	اجــرای	ی ــا	ع شــد	ام
باعــث	شــده	قســمت	بــاای	روســتا	فقــط	دو	تــا	
ســه	ســاعت	در	شــبانه	روز	آب	داشــته	باشــند	و	در	

ــد. ــج	ببرن ــی	رن ــاعات	از	بی	آب ــیاری	از	س بس
ــت	 ــت	از	عدال ــن	وضعی ــه	ای ــان	اینک ــا	بی وی	ب
بــه	دور	اســت	و	مــردم	را	بــا	هــم	درگیــر	می	کنــد	
افــزود:	در	حــال	حاضــر	ایــن	مشــکل	بــا	دو	عــدد	
شــیر	فشار	شــکن	و	حــدود	500	متــر	لولــه	حــل	
می	شــود	امــا	بعــد	از	یــک	ســال	و	نیــم	از	اجــرای	
ــات	 ــگاری	و	جلس ــاه	نامه	ن ــدود	دو	م ــرح	و	ح ط

متعــدد	هنــوز	برطــرف	نشــده	اســت.
عضــو	شــورای	اســامی	روســتای	ده	زیــار	بــا	
اشــاره	بــه	اینکــه	دبــی	تنهــا	چــاه	آب	آشــامیدنی	
روســتا	کاهــش	پیــدا	کــرده	و	در	ســاعاتی	از	
شــبانه	روز	آب	قطــع	و	ذخیره	ســازی	می	شــود	
ــز	در	 ــتا	نی ــانی	روس ــار	داشــت:	شــبکه	آبرس اظه
ــث	 ــه	باع ــت	ک ــوده	اس ــاط	فرس ــیاری	از	نق بس
هدررفــت	آب	در	ایــن	شــرایط	بحرانــی	می	شــود.

حمیــد	صمدانــی	مدیــر	آب	و	فاضــاب	شهرســتان	
کرمــان	در	ایــن	جلســه	بــا	اشــاره	بــه	اینکــه	176	
ــا	اجــرای	 روســتا	در	ســطح	شهرســتان	کرمــان	ب
ــه	 ــام	ادارات	آب	روســتایی	و	شــهری	ب طــرح	ادغ
ــا	پیوســتند	گفــت:	ســاختار	روســتایی	منحــل	 م
شــده	و	شــرایط	فعلــی	بهدلیــل	عــدم	پیش	بینــی	

اعتبــارات	بدتــر	از	گذشــته	اســت.
ــا	درایــت	و	گذاشــتن	 ــا	بیــان	اینکــه	بایــد	ب وی	ب
وقــت	در	شــرایطی	کــه	اعتبــار	نداریــم	مشــکات	
را	برطــرف	کنیــم	از	بحــران	بی	آبــی	در	شــهر	
کرمــان	خبــر	داد	و	افــزود:	در	مرکــز	اســتان	هــزار	
لیتــر	بــر	ثانیــه	در	شــبانه	روز	کمبــود	آب	داریــم.
بــه	 توجــه	 بــا	 تســنیم	 گــزارش	 بــه	
در	 اخیــر	 ســال	های	 مــداوم	 خشکســالی	های	
اســتان	کرمــان	ســطح	ســفره	های	آب	زیرزمینــی	
و	 کــرده	 پیــدا	 کاهــش	 شــدت	 بــه	 اســتان	
ــه	 ــال	آب	ب ــای	انتق ــئوان	طرح	ه ــد	مس می	طلب
ــا	 ــتان	ها	را	ب ــایر	اس ــا	و	س ــان	از	دری ــتان	کرم اس

جدیــت	بیشــتر	دنبــال	کننــد.

قصه تلخ این روزهای روستاهای چترود کرمان /  تابستان نرسیده مردم آب ندارند 
این شماره از هفتواد تقدیم می شود به 

سردار شهید » محمدطائی«
* وصیت نامه سردار شهید محمد طائی

اگــر	بــه	تیــر	جفــا	
شــدم	 کشــته	
پیکــرم	 چنانچــه	
گــردد،	 ناشــناخته	
ــن	روزِی	 ــی	کف ــا	ب ی
در	 خــواران	 روزی	
شــود	 حــق	 درگاه	

ــه	در	 ــن	باشــد	ک ــر	ای ــان	چــه	خواســت	خــدا	ب ــا،	و	اماچن فبه
ــاای		 ــته	را	ب ــن	نوش ــپارند،	ای ــم	س ــه	خاک ــهیدان	ب ــگاه	ش جای
ــا	گذشــت	زمــان	اگــر	اثــری	از	 قبــرم	بنویســید؛	آنچنــان	کــه	ب
ــد.	بهتــر	کــه	آن	را	 ــر	جــا	مان ــد،	آن	نوشــته	ب قبــرم	باقــی	نمان
ــرا	 ــا	هــر	گــز	فرامــوش	نشــود،	زی ــخ	بنویســید	ت ــب	تاری ــر	قل ب
ــا	نســل	هــای	آینــده	اســت،	نســل	هــای	فــردا	و	 روی	ســخن	ب

دیگــر. هــزاران	ســال	
بسم	ا...	الرحمن	الرحیمص

روزگاری	اســت	کــه	پیکــر	خــون	آلــود	جوانــی	را	بــه	امانــت	ایــن	
زمیــن	ســپرده	انــد،	پیکــری	اســت	کــه	بــرای	قــوام	بخشــیدن	
بــه	دیــن	خــدا	قامــت	راســت	کــرد	و	بــرای	مصــون	داشــتن	آن	
از	آســیب	دشــمنان،	خویشــتن	را	ســپر	گردانــد	کــه	اگــر	مــورد	
رضــای	حــق	قــرار	گرفتــه	باشــد،	جــای	بســی	شــکر	و	ســپاس	
اســت.	و	چگونــه	انتظــار	چشــم	داشــتی	توانــد	داشــت	در	حالــی	
کــه	از	او	را،	در	راه	او	داده	اســت	و	از	خویــش	را	بــه	ســوی	
خــودش	بــاز	گردانــده	اســت	!	پــس	رهایــی	از	حیــات	دردنــاک	
ــذاب	 ــرزخ	و	ع ــم	ب ــت،	عال ــرس	و	وحش ــر	ت ــر	پ ــج	آور،	قب و	رن

ــاد. جهنــم	بــر	او	مبــارک	ب

یاد	یاران

در	بخــش	پائیــن	دســت	روســتای	حســین	آبــاد	ترابــی	در	مســیر	
ــار	 ــت	مه ــزی	جه ــنگی	خاکری ــیاب	فرس ــی	سرآس ــه	فصل رودخان
ســیابها	بــه	دنبــال	اســتمرار	بارندگیهــای	ســال	جــاری	بصــورت	

دپوئــی	ریختــه	شــده	اســت.
مختصــات	جغرافیائــی	انx=52	29	63	وy=33	54	140	شــرح	
رودخانــه	فصلــی	طــی	گزارشــات	عدیــده	ای	رســانه	ای	و	مســائل	
ــن	و	 ــتهای	ش ــمار	و	برداش ــای	بیش ــدازی	معدنه ــی	راه	ان آن	یعن
ماســه	بســیار	گســترده	ای	کــه	دیگرنمیتــوان	بــه	آن	نــام	رودخانــه	

داد،	تشــریح	شــده	اســت.
ــر	 ــه	فک ــیابها	بلک ــا	س ــه	تنه ــه	ن ــی	ک ــض	و	طویل ــای	عری وداله
ــت	 ــی	حیثی ــازی	را	از	چگونگ ــر	کارشــناس	و	شــهر	س ــن	ه و	ذه
بخشــیدن	بــه	ایــن	قســمت	از	شهرســازی	شــهر	کرمــان،	توســط	
کارگــردان	مســئول	چنیــن	ناهنجاریهائــی	یعنــی	شــهرداری	
مرتفــع	 نماید.کوهســتانهای	 مــی	 مبهــوت	 و	 مــات	 	کرمــان،	
ــس	 ــیاب	پ ــدن	س ــاری	ش ــزو	ج ــوزه	آبری ــر	ح ــه	زی ــی	الی منته
ــا	عینکــی	روشــن	ومشــخص	 از	هــر	بارندگــی،	مــی	طلبــد	کــه	ب

ــه	کاســبکارانه	ای	کــه	تاکنــون	 ــرای	آینــده	شــهر	فکــر	کــرد،	ن ب
جــز	تخریــب	طبیعــت	زیبــای	منطقــه	چیــزی	بــه	دنبــال	نداشــته	
ــی	 ــیر	اصل ــه،		مس ــیابهای	دوازده	گان ــه	آس ــی	ک ــت.	طبیعت اس
انتقــال	آب	قنــوات	هشــتگانه	سرآســیاب،	رشــته	هــای	فرعــی	هــر	
رشــته	قنــات،	سرســبزی	بهــاره،	مســیر	اصلــی	جریانــات	ســیابی،	
مســتعد	نمــودن	زمینــه	بــرای	ســوء	اســتفاده	صــد	چنــدان	بیشــتر	
ــای	 ــر	روی	زمینه ــا	ب ــه	ه ــغالها	و	زبال ــه	آش ــهرداری	و	تخلی ش
حاصلخیــز،	و...و....بائــی	کــه	بــرای	اصــاح	و	بازســازی	آن	نمیتوان	
منتظــر	مــاه،		ســال،	قــرن	بــود.	شــاید	تحــوات	زمیــن	شناســی	
ــا	دوره	هــای	میلیــون،	میلیــون	ســال	و	تحــول	ســاختاری	کــره	 ب
زمیــن	قــادر	بــه	محــو	نمــودن	لکــه	هــای	ننــگ	کــه	ارگان	هــا	و	

مــردم	بجــا	گذاشــته	و	میگــذارد	باشــد.
خاصــه	اینکــه	در	ایــن	نقطــه	از	تــرس	هجــوم	ســیابها	بــه	شــهر	
و	منــازل	مســکونی	وکشــت	و	زراعــت	پائیــن	دســت	بــه	اصطــاح	
ــا،	 ــیب	خاکریزه ــاع،	ش ــوده	اند.ارتف ــداث	نم ــی	اح ــدی	خاک بن
جنــس	مصالــح،	،	دیوارهــای	مخــزن،	حجــم	اورد	ســاانه،	موقعیــت	

ســریز،	ابعــاد	ســریز،	جنــس	مصالــح	بســتر	و	دیوارهــای	ســریزهمه	
و	همــه	هیچگونــه	ســنخیتی	بــا	نیــاز	منطقــه	بــرای	ذخیــره	ســازی	
و	یــا	انحــراف	آب	از	خــود	نشــان	نمیدهد.بــه	همیــن	دایــل	پــس	
از	عبــور	اولیــن	ســیاب	از	ســریز	از	فاصلــه	یکصــد	متــری	ورودی	
ــده	 ــس	رون ــایش	پ ــه،	کار	فرس ــی	رودخان ــه	مســیر	اصل ــرریز	ب س
ــا	تخریــب	عمقــی	و	غیــر	منتظــره	ســاحل	ســمت	چــپ	 آغــاز	وب
ــه	ده	متــری	ورودی	ســرریز	رســیده	اســت.	چیــزی	 ــه	فاصل کار	ب
ــا	و	 ــزن	و	از	انج ــل	مخ ــه	داخ ــدی	ب ــیاب	بع ــن	س ــا	اولی ــه	ب ک

بســرعت	تخریــب	کل	خاکریــز	را	ســبب	میگــردد.
جمــع	بنــدی	کلــی	از	عملکــرد	هــا	اثبــات	مــی	نمایــد	کــه	مجریان	
چنیــن	طرحهائــی	دائــره	المعــارف	و	فرهنــگ	کار	و	کارشناســی	را	

بــه	تمســخر	کشــیده	ومــی	کشــند.
راســتی	چشــم	وزارت	نیــرو	متولــی	رودخانها	

روشــن	و	منــور	بــاد.
	مهندس	حسن	اشرف	گنجوئی	
	کارشناس	رسمی	و	محقق	تامین	آب

بر رودخانه فصلی سرآسیاب فرسنگی مشرف به شهر کرمان چه میگذرد

نصیحت های امام )ره (

اخیـر	 کسـالت	 از	 قبـل	 مي	گویـد:	 امـام	 نزدیـکان	 از	 یکـي	
امـام	شـب	ها	یکـي	از	بـرادران	پاسـدار	پشـت	در	اتـاق	ایشـان	
مي	خوابیـد.	یـک	وقـت	مـن	از	ایشـان	سـؤال	کـردم	کـه	شـما	
مدتـي	شـب	هـا	مراقب	امـام	بودیـد،	آیـا	خاطـره	اي	از	او	دارید؟
گفـت:	بلـه،	امـام	شـب	ها	معمواً	دو	سـاعت	مانده	بـه	اذان	صبح	
مانـده	بـود	بیـدار	بودنـد.	یک	شـب	متوجه	شـدم	امام	بـا	صداي	
بلنـد	گریـه	مي	کنـد.	مـن	هم	متأثّر	شـدم	و	شـروع	کـردم	گریه	
کـردن.	ایشـان	کـه	بـراي	تجدیـد	وضـو	بیـرون	آمدنـد،	متوجه	
مـن	شـدند	و	فرمودنـد:	فانـي!	تـا	جـوان	هسـتي	قـدر	بـدان	و	
خـدا	را	عبـادت	کـن.	لذت	عبـادت	در	جوانـي	اسـت.	آدم	وقتي	
پیـر	مي	شـود	دلـش	مي	خواهـد	عبـادت	کنـد	امـا	حـال	و	تواني	

نیسـت. برایش	
* اهمیت به مستحبات

یکـي	از	خواهـران	کـه	در	اقامتـگاه	امام	)ره	(در	پاریس	مشـغول	
خدمـت	بـوده	اسـت	مي	گویـد:	روزي	یکـی	از	آقایـان	آمدنـد	و	
گفتنـد:	»آمریکایي	هـا	آماده	انـد	مصاحبـه	اي	با	امـام	انجام	دهند	
و	ایـن	برنامـه	مسـتقیم	پخش	مي	شـود،	و	اگر	ایـن	عمل	صورت	
بگیـرد	بالطبـع	سـایر	کشـور	هـاي	اروپایي	هـم	چنیـن	کاري	را	
انجـام	مي	دهنـد.	ایـن	مي	توانـد	بـراي	نشـان	دادن	مواضـع	و	
حرکـت	انقـاب	مؤثـر	باشـد«.	اتفاقـاً	روز	جمعه	بود.	بنـده	آمدم	

خدمـت	امـام	و	موضـوع	را	عـرض	کردم.
امـام	فرمودنـد:	»حـاا	وقـت	انجـام	مسـتحبات	)غسـل	جمعه(	
اسـت،	وقـت	مصاحبـه	نیسـت.	وقتـي	مسـتحبات	روز	جمعـه	را	

به	جـا	آوردنـد	فرمودنـد:	»مـن	بـراي	مصاحبـه	آمـاده	ام«.
* احترام به پدر و مادر

یکـي	از	ارادتمنـدان	امـام	خمینـي	)ره	(	گویـد:	یـک	بـار	بـه	
محضـر	حضـرت	امـام	در	جمـاران	رسـیدم،	یکـي	از	مسـئولین	
مملکتـي	بـراي	انجـام	کار	هـاي	جـاري	بـه	خدمـت	امـام	رسـید.	
پـدر	سـالخورده	اش	نیز	همـراه	او	بـود.	وقتي	خواسـت	به	حضور	
امـام	برسـد،	خـود	جلوتر	از	پـدر	حرکت	مي	کرد.	پس	از	تشـرف	
بـه	خدمـت	امـام،	پـدرش	را	معرفـي	کـرد،	امـام	نگاهـي	بـه	آن	
مسـئول	کـرد	و	فرمـود:	این	آقا	پدر	شـما	هسـتند؟	عـرض	کرد:	
آري.	امـام	فرمـود:	پـس	چرا	جلـوي	او	راه	افتادي	و	وارد	شـدي؟

تهیه و تنظیم : محمود جعفری از کوهبنان

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

) 867687(
	

آگهــی	تغییــرات	شــرکت	مســکن	کارگــران	کارخانــه	ســیمان	کرمــان	شــرکت	تعاونــی	
بــه	شــماره	ثبــت	215	و	شناســه	ملــی	10630023460	به	اســتناد	صورتجلســه	هیئت	
مدیــره	مــورخ	1397/04/20	منضــم	بــه	نامــه	شــماره	327/99	مــورخ	99/2/14	اداره	
تعــاون	کار	و	رفــاه	اجتماعــی	شهرســتان	کرمــان	الف-تعییــن	ســمت	مدیــران	بــرای	
ــمت	 ــه	س ــی	3179690267	ب ــد	مل ــا	ک ــی	نی ــد	ادیب ــای	حمی ــده:	آق ــدت	باقیمان م
رئیــس	هیئــت	مدیــره	آقــای	هــادی	زیدآبــادی	کــد	ملــی	2992238090	بــه	ســمت	
ــه	 نائــب	رئیــس	هیئــت	مدیــره	آقــای	محمــد	ابراهیمــی	کــد	ملــی	2992859613ب
ــی	2161927841	 ــر	کــد	مل ــی	ف ــای	پیمــان	رزاق ــره	آق ســمت	منشــی	هیئــت	مدی

ــی	باغینــی	کــد	ملــی	 ــره	آقــای	مســعود	میرزائ ــه	ســمت	عضــو	اصلــی	هیئــت	مدی ب
4469214116	بســمت	عضــو	اصلــی	هیئــت	مدیــره	مســعود	میرزائــی	باغینــی	کــد	
ــی	و	 ــا	,	اوراق	مال ــه	قرارداده ــل	ب	-	کلی ــمت	مدیرعام ــه	س ــی	4469214116	ب مل
ــرات,	ســفته,	چــک(	و	ســایراوراق	بهــادار	 ــره	)اعــم	از	ب اســناد	تعهــدآور	بانکــی	و	غی
ــی	 ــای	مســعود	میرزائ ــت	آق ــا	امضــای	ثاب ــره	ب ــب	هیئــت	مدی ــس	از	تصوی ــی	پ تعاون
ــره	 ــه	انضمــام	یــک	از	دونفــر	از	اعضــای	هیئــت	مدی ــی	و	ب باغینــی	مدیرعامــل	تعاون
آقــای	حمیــد	ادیبــی	نیــا	فرزنــد	نــوروز	و	یــا	آقــای	هــادی	زیدآبــادی	فرزنــد	مرتضــی	
ــادی	و	 ــدارک	ع ــه	م ــار	دارد	و	کلی ــی	اعتب ــر	تعاون ــره(	و	مه ــت	مدی ــای	هیئ )اعض
مکاتبــات	بــا	امضــای	مدیرعامــل	یــا	رئیــس	هیئــت	مدیــره	و	مهرتعاونــی	قابــل	قبــول	

و	معتبــر	اســت.	
اداره	کل	ثبــت	اســناد	و	امــاک	اســتان	کرمــان	اداره	ثبــت	شــرکت	هــا	و	موسســات	

ــان	)867687( غیرتجــاری	کرم

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

)867688(

آگهــی	تغییــرات	شــرکت	مســکن	کارگــران	کارخانــه	ســیمان	کرمــان	شــرکت	تعاونــی	
ــه	 ــتناد	صورتجلس ــه	اس ــی	10630023460	ب ــه	مل ــت	215	و	شناس ــماره	ثب ــه	ش ب
ــماره	326/99	 ــه	ش ــه	نام ــم	ب ــورخ	1398/05/13	منض ــادی	م ــی	ع ــع	عموم مجم
ــای	 ــان	صورته ــتان	کرم ــی	شهرس ــاه	اجتماع ــاون	کار	و	رف ــورخ	99/2/14	اداره	تع م
ــناد	 ــت	اس ــت	.	اداره	کل	ثب ــرار	گرف ــب	ق ــورد	تصوی ــال	97	م ــه	س ــی	ب ــی	منته مال
ــان	 ــا	و	موسســات	غیرتجــاری	کرم ــت	شــرکت	ه ــان	اداره	ثب ــتان	کرم ــاک	اس و	ام

)867688(

دفتــر  کارشناســان  جلســه  اولیــن   
شــبه خانــواده بــا موضــوع بررســی 
ــا در  ــیوع کرون ــگیری از ش ــات پیش  اقدام
خانــه هــای کــودکان نوجوانــان و آمــوزش 
شــیوه نامــه جدیــد فرزنــد خواندگــی بــه 

صــورت وبینــار برگــزار شــد.
ــتان	 ــتی	اس ــی	بهزیس ــط	عموم ــزارش	رواب ــه	گ ب
کرمــان،	عبــاس	صــادق	زاده	،	مدیــرکل		در	ایــن	
ــمند	 ــای	ارزش ــاش	ه ــی	از	ت ــا	قدردان ــه	ب جلس
اجــرای	 در	 مســئولین	 و	 کارکنــان	 	وموثــر	
ــرل	 ــور	کنت ــه	منظ ــتی	ب ــای	بهداش ــکل	ه پروت
ــا	در	ســطح	 ــروس	کرون وپیشــگیری	از	شــیوع	وی
ــر	عملکــرد	مراکــز	 ــر	نظــارت	مســتمر	ب مراکــز،	ب
در	همــه	جنبــه	هــا	بــه	ویــژه				اجــرای	صحیــح	

ــرد	.	 ــد	ک ــدان	تاکی ــی	فرزن ــای	تربیت ــه	ه برنام
ــیت	 ــت	،	حساس ــمردن	دق ــروری	برش ــا	ض وی	ب
و	تیزبینــی	نســبت	بــه	عملکــرد	خانــه	هــای	
ــر	 ــاوه	ب ــد	ع ــت	:	بای ــان	،	گف ــودکان	و	نوجوان ک
ارزیابــی	هــا	مــداوم	بــا	ثبــت	کاســتی	هــا	و	مــوارد	
نقــص	احتمالــی	در	رفــع	نواقــص	پیگیــری	قانونــی	
وبــه	دور	از	ماحظــه	و	بــا	جدیــت	دنبــال	شــود	.
صــادق	زاده	بــا	تاکیــد	بــر	افزایــش	تعــداد		مراکــز	
شــبه	خانــواده	یــادآور	شــد:	افزایــش	تعــداد	
ــا	هــدف	کاهــش	تراکــم	 ــواده	ب مراکــز	شــبه	خان
فرزنــدان	در	مراکــز	انجــام	مــی	شــود	تــا	فضــای	
ــواده		 ــه	و	خان ــه	خان ایــن	مراکــز	هرچــه	بیشــتر	ب

شــبیه	شــود	.
ــه	 ــه	ب ــان	توج ــتان	کرم ــر	کل	بهزیســتی	اس مدی

رعایــت	اصــول	بهداشــت	روانــی	فرزنــدان	در	
ــازی	 ــاده	س ــزود:	پی ــت	و	اف ــز	را	ازم	دانس مراک
روش	هــای		تربیتــی	موثرعــاوه	بــر		ارتقــا	ســطح	
ــاده	ســازی	 ــه	آم ــدان	ب ــدی	فرزن آگاهــی	وتوانمن
ــدار		 ــتقال	پای ــه	اس ــه	مرحل ــرای	ورود	ب ــان	ب آن

ــی	شــود	. منجــر	م
واگــذاری	موفــق	همــه	گروههــای	ســنی	بــه	
خانــواده	هــای	دارای	شــرایط	از	دیگــر	موضوعاتــی	
بــود	کــه	ایشــان	بــه	آن	پرداخــت	و	از	ایــن	اقــدام	
ــان	 ــم	کارشناس ــیار	مه ــه	بس ــوان	وظیف ــه	عن ب

ــرد	.		 ــام	ب ــواده	ن شــبه	خان
علیرضــا	وحیــد	زاده	معــاون	امــور	اجتماعــی	
ــاش	در	اصــاح	 ــه	ت ــز	در	ســخنان	کوتاهــی	ب نی
اشــاره	 اجتماعــی	 امــور	 حــوزه	 در	 فرایندهــا	

	نمــود	وبــر	لــزوم	توجــه	مســوانه	مــددکاران	بــه
واگــذاری	 بــرای	 مــددکاری	 هــای	 گــزارش	

	. کــرد	 تاکیــد	 فرزنــدان	
در	ادامــه	کارشناســان	حاضــر	در	جلســه	بــه	گفت	

و	گــو	و	انتقــال	نظــر	و	تجربــه	خــود	پرداختند.

 مدیرکل بهزیستی استان کرمان:
 افزایش تعداد مراکز شبه خانواده به منظور کاهش تراکم فرزندان انجام می شود 

کرونا پاس 
اگر قراره جایی تو َصف واستِن، 

حتما فاصله 150 سانت رو رعایت ُکنن تا کرونا نگیرن.

+

نابود کردن خانواده
 و از بین بردن 
حیا هستد

رهبر انقاب در دیدار مداحان اهل بیت )ع(

دشمنان بشریت به دنبال 

ــر	 ــری	)مدی ــد	میرجعف محم
صنــدوق	بیمــه	اجتماعــی	
و	 روســتاییان	 کشــاورزان،	
ــان(	در	 ــتان	کرم ــایر	اس عش
جمــع	خبرنــگاران	گفــت:	
ــب	 ــه	ای	موج ــش	بیم پوش
ــی	 ــق	اجتماع ــتفاده	از	ح اس
ــای	 ــتفاده	از	مزای ــراد	و	اس اف
ــند	 ــه	ای	نباش ــدوق	بیم ــو	صن ــه	عض ــرادی	ک ــود	و	اف ــی	ش آن	م
ــد	از	 ــی	توانن ــر	م ــزار	نف ــر	از	20	ه ــت	کمت ــا	جمعی ــق	ب و	مناط
ــای	بیمــه	اجتماعــی	کشــاورزان،	روســتاییان	و	عشــایر	بهــره	 مزای

ــوند. ــد	ش من
وی	افــزود:	بخــش	جنــوب	و	شــرق	اســتان	کرمــان	مشــکل	بیمــه	
ــرای	 ــی	را	ب ــزاری	های ــک	بخشــنامه	کارگ ــب	ی ــد	و	در	قال ای	دارن
ــه	 ــا	در	بیم ــزاری	ه ــن	کارگ ــه	ای ــم	ک ــاد	کردی ــور	ایج ــرای	ام اج
افــراد	موفــق	عمــل	کردنــد	و	همچنیــن	برخــی	از	آنــان	را	تطبیــق	

ــی	کشــاورزان،	روســتاییان	 ــه	اجتماع ــدوق	بیم ــر	صن ــم.	مدی دادی
ــور	و	 ــتا	در	کش ــزار	روس ــت:	66	ه ــان	گف ــتان	کرم ــایر	اس و	عش
ــه	از	 ــود	دارد	ک ــان	وج ــتان	کرم ــتا	در	اس ــزار	و	200	روس 11	ه
ــاای	20	 ــت	ب ــا	جمعی ــتا	ب ــزار	و	100	روس ــج	ه ــزان	پن ــن	می ای
خانــوار	هســتند	کــه	خدمــات	خــود	را	بــه	دفاتــر	کارگــزاری	بــرای	

ــم.	 ــرون	ســپاری	کردی ــردم	ب دسترســی	آســان	م
ــزاری	متشــکل	از	شــرکت	هــای	 ــر	کارگ ــان	اینکــه	دفات ــا	بی وی	ب
تعاونــی	و	تولیــد	در	مناطــق	روســتایی	و	عشــایری	بودنــد	کــه	ثبــت	
نــام	بیمــه	را	انجــام	مــی	دادنــد	بیــان	داشــت:	125	کارگــزاری	در	
ــرای	عرضــه	خدمــات	را	در	 ــم	کــه	شــبکه	مویرگــی	ب اســتان	داری

مناطــق	مختلــف	اســتان	تشــکیل	دادنــد.
میرجعفــری	تصریــح	کــرد:	77	هــزار	بیمــه		شــده	صنــدوق	بیمــه	
ــان	 ــتان	کرم ــایر	در	اس ــتاییان	و	عش ــاورزان،	روس ــی	کش اجتماع
وجــود	دارد	کــه	هفــت	هــزار	نفــر	از	آن	مســتمری	دریافــت	مــی	
کننــد	کــه	دســتمزدها	بــه	بیمــه	شــدگان	از	450	هــزار	تومــان	تــا	

یــک	میلیــون	و	450	هــزار	تومــان	پرداخــت	مــی	شــود.

اجتماعــی	 بیمــه	 صنــدوق	 مدیــر	
و	 روســتاییان	 کشــاورزان،	
ــت:	 ــان	گف ــتان	کرم ــایر	اس عش
15	درصــد	حداقــل	دســتمزد	
در	ســال	بــه	صــورت	یکجــا	

پرداخــت	 شــدگان	 بیمــه	 	بــه	
بــرای	 و	 شــود	 مــی	
	10 خدمــات	 تشــویق	
ــزان	را	 ــن	می ــد	از	ای درص

ــی	در	مجمــوع	70	درصــد	 ــه	نوع ــد	و	ب ــی	کن ــت	پرداخــت	م دول
خدمــات	بیمــه	ای	روســتایی	و	عشــایری	را	دولــت	سوبســید	مــی	
دهــد.	وی	عنــوان	کــرد:	یکــی	از	مزایــای	صنــدوق	بیمــه	اجتماعــی	
کشــاورزان،	روســتاییان	و	عشــایر	بــه	مســتمری	بگیــران	خــود	وام	
پرداخــت	مــی	کنــد	و	مســتمری	بگیرانــی		کــه		ســه	ســال	ســابقه	
ــد	از	خدمــات	آن	بهــره	منــد	 ــد	مــی	توان دریافــت	مســتمری	دارن

ــوند. ش

مدیر صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر استان کرمان:
 خدمات ویژه صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر استان به مستمری بگیران



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

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

اسـت. اروپـا  اسـتاندارد   
توجه به استخدام نیروهای بومی 

در شرکت بابک مس

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

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

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

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

محسـوب می شـود.

شرکت بابک مس ایرانیان 
چهارمین تولید کننده لوله مسی 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

اولویـت برنامـه هـای خـود قـرار داده اند.

خبرنگار : مرضیه قاضی زاده

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

سازگاری مناسبی با محیط زیست ایجاد شده است

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

بـا روش هـای نویـن این کار عملی شـده اسـت . 

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

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

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

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

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

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

اسـتان کرمـان اعـام کـرد.

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

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

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

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

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

  منابع: شاهنامه فردوسی، لغت نامه دهخدا

ï悉 r依卿Э ﾔｸ└ぐ医Μ

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

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

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

مکانیـزه شـامل تخفیـف  10 درصـد خواهـد بود.

ماک توسعه و پیشرفت استان 
واگذاری خدمات به بخش خصوصی 

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

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

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

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

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

باشـند.
» هدف از برون سپاری خدمات ثبت 

احوال، رضایت مندی و افزایش کیفیت 
خدمات رسانی «

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

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

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

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

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

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

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

گشـت.
خبرنگار : مرضیه قاضی زاده

فرصت4ماهه مردم 
برای دریافت کارت هوشمند ملی در سال 96

  رئیس جهاد کشاورزی شمال استان کرمان:

19 هزار هکتار اراضی کشاورزی 
به سیستم های آبیاری نوین 

مجهز می شوند

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

. د شو
گزارش از : ساره نخعی فر

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 307 ـ شنبه 24 خرداد 1399   ـ 21 شوال   1441 ـ   13  ژوئن 2020 ـ 4 صفحه ـ 1000 تومان
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ساعات اوج مصرف برق در تابستان 
از ساعت 12 تا 18 می باشد. 

در این ساعات لوازم برقی غیرضروری را خاموش کنیم.
روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق  شمال استان کرمان 

نشســت بررســی رونــد اجــرای طرح هــای توســعه ای 
گل گهــر بــا حضــور مهنــدس مارحمــان مدیرعامــل شــرکت 
معدنــی و صنعتــی گل گهــر، دکتــر فدایــی اســتاندار کرمــان، 
ــتان،  ــدگان اس ــع نماین ــس مجم ــن پور رئی ــهباز حس ش
ــورای  ــس ش ــت در مجل ــده باف ــدی نماین ــدا... محم صم
ــل  ــر در مح ــرکت گل گه ــن ش ــی از معاونی ــامی و برخ اس
دفتــر جــذب ســرمایه گذاری هــای اقتصــادی اســتان 

ــد. ــزار ش ــان برگ کرم
ــی و  ــرکت معدن ــل ش ــور بین المل ــی و ام ــزارش روابط عموم ــه گ ب
ــای  ــه طرح ه ــاره ب ــا اش ــان ب ــدس مارحم ــر، مهن ــی گل گه صنعت
توســعه ای منطقــه معدنــی و صنعتــی گل گهــر گفــت: وصــول 
مطالبــات معــوق مانــده گل گهــر از شــرکت های دیگــر، بهبــود 
وضعیــت مالــی شــرکت، پرداخــت هــزار و ۲۰۰ میلیــارد تومــان پــول 
ــیرجان در  ــه س ــارس ب ــال آب از خلیج ف ــرح انتق ــرای ط ــرای اج ب
ســال ۹۸ و افزایــش ســرمایه شــرکت بــه ۱۰ هــزار میلیــارد تومــان در 
ســال جدیــد، بخشــی از اقدامــات توســعه ای شــرکت گل گهــر بــوده 

اســت.

ــاری  ــال  ج ــت در س ــرار اس ــزود: ق ــر اف ــرکت گل گه ــل ش مدیرعام
و شــرکت های هم گــروه ۱۳ طــرح  از ســوی شــرکت گل گهــر 
ــر  ــرح دیگ ــرای ۱۳ ط ــاح و اج ــر افتت ــه گل گه ــعه ای در منطق توس
هــم آغــاز شــود.وی بــا حمایــت از نــگاه اســتاندار کرمــان در زمینــه 
ــای  ــی دارد در طرح ه ــر آمادگ ــرد: گل گه ــد ک ــتان تاکی ــعه اس توس

ــد. ــرمایه گذاری کن ــادی س ــه اقتص ــط دارای توجی مرتب
ــر ضــرورت  ــا تاکیــد مجــدد ب دکتــر فدایــی اســتاندار کرمــان نیــز ب
توجــه شــرکت های بــزرگ بــه توســعه متــوازن اســتان اظهــار 
ــه  ــم ک ــخن بگویی ــی س ــعه یافتگ ــم از توس ــی می توانی ــت: زمان داش
میانگیــن شــاخص های توســعه در همــه مناطــق ایــن اســتان 
ــیر  ــیرجان و بردس ــردم س ــده م ــن پور نماین ــهباز حس ــود یابد.ش بهب
ــه  ــاره ب ــا اش ــت ب ــن نشس ــز در ای ــامی نی ــورای اس ــس ش در مجل
ــی و صنعتــی در ســیرجان گفــت:  وجــود شــرکت های متعــدد معدن
ــن  ــرای ای ــدادادی ب ــای خ ــا، نعمت ه ــادن و زیرمجموعه ه ــود مع وج
ــن بحــران اقتصــادی و  ــه در ای ــرا ک ــوند چ ــه محســوب می ش منطق
تــورم، اشــتغال را بیمــه کرده انــد و ســبب پایــداری اشــتغال شــده اند.

ــزرگ  ــرکت های ب ــر و ش ــش گل گه ــای نق ــكر از ایف ــن تش وی ضم

در مســئولیت های اجتماعــی، خواســتار جدیــت بیشــتر در ایــن 
خصــوص شــد و افــزود: مــا بــه مــردم بدهكاریــم و هــر قدمــی بــرای 
رفــاه و آســایش آنهــا برداریــم کــم اســت.رئیس مجمــع نماینــدگان 
اســتان کرمــان بــا اشــاره بــه پتانســیل خــوب منطقــه گفــت: 
پتانســیل ایــن را داریــم کــه هــر مــاه یــك کلنگ زنــی و افتتــاح یــك 
ــران خــاق در اینجــا مشــخص  ــروژه را داشــته باشــیم. نقــش مدی پ

می شــود و بنــده از هــر مدیــری کــه جســارت بــه خــرج دهــد و پــای 
کار بیایــد حمایــت می کنــم. بــرای هرگونــه کمــك اعــم از مجــوز و 
زیرســاخت آمــاده ام و بــرای تحقــق شــعار »ســیرجان بهشــتی بــرای 

ــم داشــت. ــچ تاشــی دســت برنخواه ــان« از هی کارآفرین
ــوری  ــر ط ــرکت گل گه ــد، ش ــرر ش ــت مق ــن نشس ــن در ای همچنی
ــی و  ــه معدن ــه منطق ــال آب ب ــرح انتق ــه ط ــد ک ــزی کن برنامه ری

صنعتــی گل گهــر تــا ۱۵ تیرمــاه بــا حضــور یكــی از مقام هــای ارشــد 
ــد. ــرداری برس ــه بهره ب ــور ب کش

ــا  ــر ب ــی گل گه ــی و صنعت ــرکت معدن ــد ش ــرر گردی ــن مق همچنی
اســتفاده از ظرفیــت مشــاور متخصــص، طرح هــای اقتصــادی معطــل 
ســرمایه گذاری در کرمــان را شناســایی و مــوارد دارای توجیــه فنــی 

ــه اســتانداری اعــام نمایــد. و اقتصــادی را ب
در ایــن نشســت توجــه بــه شهرســتان های کمتــر برخــوردار اســتان 
ــر و  ــران گل گه ــت و مدی ــرار گرف ــن ق ــق طرفی ــورد تواف ــان م کرم
ــر در  ــرمایه گذاری گل گه ــع س ــد موان ــق کردن ــان تواف ــتاندار کرم اس
ایــن مناطــق را در حضــور مدیــران شــرکت ایمیــدرو و وزارت صمــت 

بررســی و حــل و فصــل نماینــد.
تشــكیل کنسرســیومی متشــكل از شــرکت های بــزرگ اســتان بــرای 
ــز  ــان نی ــای پتروشــیمی اســتان کرم مشــارکت اقتصــادی در طرح ه
یكــی از پیشــنهادهای مهنــدس مارحمــان مدیرعامــل گل گهــر بــود 
ــان مواجــه  ــت در اســتان کرم ــده ارشــد دول ــا اســتقبال نماین ــه ب ک
ــوی  ــیوم از س ــن کنسرس ــكیل ای ــرد تش ــد ک ــی تاکی ــد و فدائ ش

اســتانداری دنبــال خواهــد شــد.

مدیرعاملشرکتمعدنیوصنعتیگلگهر:

افتتاح13طرحتوسعهایمنطقهگلگهردرسالجاری

بــه همــت خیریــن مدرســه ســاز کلنــگ ســاخت 
۷ مدرســه بــا ۱۴ کاس درس در شهرســتان بافــت 
و آمــوزش و پــرورش عشــایری بــه زمیــن خــورد.

ــدارس  ــازی م ــی اداره کل نوس ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــرکل  ــژاد« مدی ــی ن ــد واعظ ــید محم ــان »س ــتان کرم اس
نوســازی مــدارس اســتان کرمــان در حاشــیه کلنــگ 
ــر  ــت خی ــه هم ــت: ب ــان داش ــا بی ــروژه ه ــن پ ــی ای زن
ــت  ــتان باف ــلو  در شهرس ــین عباس ــای حس ــوکار آق نیك
ــاب  ــك ب ــه و ی ــك کاس ــه ی ــاخت ۵ مدرس ــگ س کلن
ــن زده شــد.مدیرکل نوســازی  ــه زمی مدرســه ۳ کاســه ب
ــن کــه حســین  ــه ای ــا اشــاره ب مــدارس اســتان کرمــان ب
عباســلو تاکنــون مــدارس خیــری زیــادی در سراســر 
اســتان کرمــان ســاخته اســت افــزود: ایــن خیــر نیكــوکار 
ــران  ــرای جب ــادی ب ــری کمك زی ــدارس خی ــا ســاخت م ب
ــتان  ــروم اس ــتاهای مح ــای آموزشــی در روس ــود فض کمب

ــت. ــوده اس نم

ــه  ــاب مدرس ــت: ۵ ب ــار داش ــژاد اظه ــی ن ــدس واعظ ــای مهن ــع زیربن ــر مرب ــا ۴۰۰ مت ــوع ب ــه در مجم ــك کاس آموزشــی ســاخته خواهــد شــد و مدرســه ۳ کاســه خیــر ی
نیكــوکار حســین عباســلو بــا ۱۹۶ متــر مربــع زیــر بنــای 

آموزشــی ســاخته مــی شــود.
عضــو شــورای آمــوزش و پــرورش اســتان کرمــان از 
حضــور خیریــن نیكــوکار محمــد رضــا کرمانــی خبــر داد و 
گفــت ایــن خیریــن نیكــوکار نیــز بــرای آمــوزش و پــرورش 
ــا مشــارکت  ایــن  عشــایری مشــارکت کــرده اســت کــه ب
خیــر نیكــوکار یــك بــاب مدرســه ۶ کاســه بــه نام مبــارک 
امــام علــی )ع( بصــورت شــبانه روزی و دارا لــودن خوابــگاه 
بــا ۴۹۵ متــر بنــای آموزشــی در حومــه شهرســتان بافــت 

ســاخته خواهــد شــد.
واعظــی نــژاد تصریــح کــرد: خیــر نیكوکار حســین عباســلو 
تــا کنــون در ســاخت ۲۲ مدرســه مشــارکت کــرده اســت 
و بــا ســاخت ایــن ۵ مدرســه ۲۷ مدرســه بــه همــت ایــن 
خیــر بزرگــوار در اســتان کرمــان ســاخته شــده و خواهــد 

شــد.

 با حضور مدیرکل نوسازی مدارس استان کرمان 
کلنگ ساخت ۷ پروژه مدرسه سازی با ۱۴ کاس درس در شهرستان بافت به زمین خورد 

روابط عمومی شرکت بابک مس ایرانیان

همـه  ویـروس  شـیوع  بـا  همزمـان   : اشـاره 
گیـر کرونـا در جهـان و رخنـه ایـن ویـروس 
ایـن  منفـی  اثـرات  اسـتانمان  و  کشـور  بـه 
ویـروس منحـوس همـه عرصه هـای روزمرگی 
شـهروندان را تحـت تاثیـر قـرار داد در ایـن 
بیـن در سـتاد مدیریـت مبـارزه بـا کرونـا در 
کرمـان تصمیـم بـر قرنطینـه و کاهـش رفـت 
آمـد در سـطح شـهر گرفته شـد امـا همچنان 
بعضـی از مراکـز شـلوغ ایجـاد نگرانـی مـی 
کردنـد یکـی از ایـن مراکـز زندان های شـهر 
بـوده اسـت کـه تصمیـم برآن شـد بعضـی از 
زندانـی های کـم خطر کـه امنیت شـهروندان 
را بـه مخاطـره نمـی اندازند به مرخصـی بروند 
و زندانـی هایی هم که شـرایط عفـو دارند عفو 
بخورنـد و به جامعـه برگردند. کـه این مهم رخ 
داد و بسـیاری از زندانیان به جامعه بازگشـتند 
، بـه اعتقـاد عـده ای از شـهروندان ورود این 
زندانیان با سـوء پیشـینه قبلی و گاهًا شـرایط 
افزایـش جـرم و  باعـث  نامناسـب  اقتصـادی 

جنایت در سـطح شـهر شـده اسـت. 
کردیـم  مـی  شـهروندان صحبـت  ایـن  از  یكـی  بـا 
مـاه  در چنـد  هـا  دزدی  افزایـش  از  آقاسـی  آقـای 
بـا رهـا سـازی   : اسـت   و معتقـد  داد  اخیـر خبـر 
زندانیـان در سـطح شـهر دزدی هـا خیلـی افزایـش 
ایشـان ماجـرای سـرقت طـا و  پیـدا کـرده اسـت 
کـرد؛ بازگـو  رابرایمـان  خـود  همسـایه   جواهـرات 

گویـا در جمعـه گذشـته در حـدود سـاعت ۹ شـب 
همسـایه ایـن فـرد بـا خانـواده بیـرون رفتـه اسـت و 
زمان برگشـت بـه خانه خـود با صحنه بهـم ریختگی 
منـزل و سـرقت طـا و جواهـرات کـه ارزش بیش از 
چنـد صـد میلیون داشـته اند مواجه شـده اسـت . به 

اعتقاد آقای آقاسـی تعدادی از دزدان در سـطح شـهر 
هسـتند کـه بانـد سـرقت طـا و جواهـرات تشـكیل 
بـا زیرنظـر گرفتـن مـكان مـورد نظـر در  دادنـد و 
فرصـت مناسـب خیلـی راحـت گاوصندوق هـا  را باز 
کـرده و بـه امـوال افـراد دسـتبرد مـی زننـد و بدون 
هیـچ رد پایـی محـل را تـرک کرده بـه اعتقـاد آقای 
آقاسـی بهتریـن کار این اسـت که طـا و جواهرات را 
بـه صنـدوق امانات بانـك های مربـوط واگـذار کنیم 
و نـكات امنیتـی خانه ها را حداامـكان رعایت کنیم. 
آقـای آقاسـی در ادامـه گفـت : هنگام خـروج از خانه 
بـرق خانـه را روشـن بگذاریـم ترفنـدی کلیشـه ای 
شـده زمانـی دزدی بخواهـد خانـه ای را سـرقت کند 
آن خانـه را زیرنظـر دارد برقـی کـه سرشـب روشـن 
باشـد تـا نیمـه شـب ایـن گمـان را ایجـاد مـی کند 
کـه در آن خانـه کسـی نیسـت و کار برایـش راحـت 
مـی شـود . و خیلـی نـكات دیگـر کـه در ایـن بارهـا 
از کارشناسـان مربوطـه شـنیده ایـم بهتـر از قبـل از 
 رخ دادن حادثـه بـكار ببریـم بعـد از آن فایـده ای 

ندارد . 
بـا یكی دیگـر از شـهروندان در این بار نیـز گفتگویی 
داشـتیم آقـای » محمـدی « هـم اعتقـاد داشـتند 
بـا افزایـش دزدی هـا در تمامـی رسـته هـا مواجـه 
هسـتیم . ایشـان بـه دزدی اخیـر خودرو خود اشـاره 
داشـت و گفـت : دیگر امنیتی نیسـت حتـی در خانه 

خـود نمیتوانیـم خـودرو پـارک کرد .
چنـد شـب قبـل از در خانـه مـن خـودروی مـن را 
خیلـی راحـت سـرقت بردنـد حتـی دزدگیـر آن بـه 
صـدا در نیامـده اسـت به محـض باخبر شـدن از این 
اتفـاق بـا پلیس تمـاس گرفتـم صورتجلسـه کردند و 
در کانتـری محـل پرونده تشـكیل دادم . ایشـان در 
ادامـه بیـان داشـت : میدانـم قبـا هـم دزدی بـوده 

ولـی اخیـرا خیلـی زیـاد شـده مـن اان سالهاسـت 
اکثـر  نـه مـن  بیـرون پـارک مـی کنـم  را  ماشـین 
همسـایه هـا در کوچـه پـارک مـی کننـد تا حـاا ما 
امنیـت داشـتیم این اتفاق پیـش نیامده بـود اما اان 
امنیـت نداریـم مـال و اموالمـان بـه راحتـی سـرقت 
میرونـد حتـی عید امسـال کـه قرنطینـه بودیم یكی 
از آشـناهای مـا خانـه نبـود دزدان تمامی سـیم های 
بـرق ، تلفـن ، کفش ، ظـرف حتی به جاروی دسـتی 
کـه روی حیـاط بـوده هـم رحـم نكـرده بودنـد همه 
چیـز را بـه سـرقت بردنـد . مـن تشـكر مـی کنـم از 
بـرادران نیـروی انتظامـی کـه الحق تمـام تاش خود 
را بـرای امنیـت مـا انجـام مـی دهنـد ولـی در ایـن 
شـرایط مـن فكـر مـی کنـم آزاد سـازی و مرخصـی 
بعضـی از زندانیـان کـه اکثـرا به خاطـر دزدی  ، دعوا 
، نـزاع و... در جامعـه رها شـدند هم بی تاثیـر نبوده . 
لطفـا چاره ای بیندیشـید .در این رابطه نیـز فرماندار 
کرمـان  بـا اذعـان بـه افزایش سـرقت هـای کرمان و 
هفـت بـاغ طی گفـت و گو با رسـانه ها بیان داشـت:
فرمانـدار کرمـان مطرح کـرد: ۱۰ درصد 
رخدادهـای امنیتـی کرمـان در محدوده  

هفت بـاغ اتفـاق می افتـد 
علـی بابایـی در کمیسـیون پیشـگیری و مقابلـه بـا 
سـرقت شهرسـتان کرمـان، بـا اشـاره بـه این کـه بـر 
اسـاس تحلیل هـای آماری تعـداد سـرقت های اماکن 
خصوصـی و زیربنایـی در شهرسـتان کرمـان رو بـه 
افزایـش اسـت اظهـار کـرد: »حـدود ۱۰ درصـد از 
رخدادهـای امنیتی کرمان در محدوده ی گردشـگری 

می افتـد«. اتفـاق  هفت بـاغ 
را  کوچـك  و  خـرد  سـرقت های  کرمـان  فرمانـدار 
گفـت:  و  دانسـت  کرمـان  سـرقت های  بیشـترین 
»حـدود ۱۰ درصـد رخدادهـای امنیتـی کرمـان در 

می افتـد«.  اتفـاق  هفت بـاغ  گردشـگری  محـدوده ی 
علـی بابایـی در کمیسـیون پیشـگیری و مقابلـه بـا 
سـرقت شهرسـتان کرمـان، بـا اشـاره بـه این کـه بـر 
اسـاس تحلیل هـای آماری تعـداد سـرقت های اماکن 
خصوصـی و زیربنایـی در شهرسـتان کرمـان رو بـه 
افزایـش اسـت اظهـار کـرد: »حـدود ۱۰ درصـد از 
رخدادهـای امنیتی کرمان در محدوده ی گردشـگری 
هفت بـاغ اتفـاق می افتد«.وی افـزود: »با شـنیدن نام 
سـرقت، نـام نیـروی انتظامـی مطرح می شـود و همه 
تصـور می کننـد کـه نیروی انتظامی مسـئول سـرقت 
اسـت امـا ایـن در حالـی اسـت کـه نیـروی انتظامی 

بعـد از وقـوع جـرم وارد عمـل می شـود«.
سـرقت های  اینكـه  بیـان  بـا  کرمـان  فرمانـدار 
خـرد در کرمـان رو بـه افزایـش بـوده کـه ناشـی از 
کوتاهـی افـراد و سـایر دسـتگاه ها اسـت اضافـه کرد: 
»سـرقت های خـرد در بیـن مـردم نارضایتـی ایجـاد 

می کنـد«. درگیـر  را  خانواده هـا  و  کـرده 
وی بـا بیان این که سـرقت خـودرو برای مردم بسـیار 
ناراحت کننـده اسـت افـزود: »ایـن در حالـی اسـت 
کـه کوتاهـی از خودشـان بـوده و هنـگام اسـتفاده از 
خـودرو سـهل انگاری کرده انـد و بعضا سـوئیچ را روی 

گذاشـتند«. خودرو 
بابایـی بـا اشـاره بـه جزئیـات سـرقت ها در کرمـان 
بیـان کـرد: »بیشـترین آمـار شهرسـتان کرمـان در 
بحـث سـرقت مربـوط به سـرقت های خـرد و کوچك 
اسـت و از رسـانه ها می خواهیـم کـه بـا آگاه سـازی 
مردم نسـبت به ایمن سـازی و استانداردسـازی اماکن 
و خودروهـای خـود اقدام کنند تا از وقـوع این جرایم 
پیشـگیری شـود«.وی بـا بیـان این که اسـتان کرمان 
وضعیـت  و  بـوده  کشـور  اسـتان های  امن تریـن  از 
امنیتـی اسـتان در ایـن حـوزه مطلـوب اسـت افزود: 

»بـا ایـن وجـود در شـورای تامین شهرسـتان کرمان 
حتـی یـك سـرقت هـم زیاد اسـت و تاش می شـود 

تـا از هرگونـه سـرقت جلوگیری شـود«.
فرمانـدار کرمـان بـا اشـاره به این کـه به دلیل شـیوع 
اجتماعـی  فاصله گـذاری  رعایـت  و  کرونـا  ویـروس 
شـهر  سـطح  از  را  متجاهـر  معتـادان  نتوانسـتیم 
جمـع آوری کنیـم گفـت: » یكـی از دایـل افزایـش 
سـرقت ها حضـور معتـادان متجاهـر در سـطح شـهر 

اسـت«.
بـه گـزارش هـای  توجـه  بـا  هفتـواد: حـال 
مردمـی و اظهـارات فرمانـدار کرمـان و تایید 
و  زندانیـان  آزادی  و  هـا  سـرقت  افزایـش 
سـایر مسـائل از مسـئوان امنیتـی و قضایی 
اسـتان درخواسـت مـی شـود کـه هـر چـه 
 سـریعتر بـه فکر چاره باشـند تا شـهروندان و
سـرمایه گـذاران با امنیـت روانـی و اجتماعی 
زیاد در شـهر، آرامش بیشـتری داشته باشند.

گزارش : کمالی فرد ) هفتواد (

 گزارش اختصاصی هفتواد از افزایش سرقت ها در کرمان

» افزایش سرقت های منازل و اماکن در کرمان  به چه دلیل است ؟«
كوله بارى پر زمهر انبیا دارد شهید

سینه  اى چون صبح صادق، باصفا دارد شهید
این نه خون است اى برادر بر لب خشكیده  اش 

بر لب خونرنگ خود، آب بقا دارد شهید

ــدان  ــهادت فرزن ــالروز ش در س
»شــهیدان  اســام،  دلیــر 
ــدی  ــی، صفارهرن ــی، امان بخارای
ــه  ــن روزنام ــژاد« انجم و نیک ن
نــگاران مســلمان شــعبه اســتان 
ــت  ــی داش ــن گرام ــان ضم کرم
ــردان  ــن رادم ــره ای ــاد و خاط ی
ــدای  ــتین از خ ــن راس و مجاهدی
متعــال توفیــق صیانــت از خــون 
جملــه شــهداء و رهــروی راه 
ــه  ــرای هم ــهادت را ب ــن ش روش
ــئلت دارد . ــن راه مس ــقان ای عاش

شعبه استان کرمان


