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                                                             امام رضا)ع(

 هشتمین ماه جهانتاب، سام آوردم                    تو را با چشم دلم دیده زیارت کردم
ز گلستان محمد)ص( گل زهرایی تو  وارث حضرت عشقی و ز دریایی تو  

با شما بوده و هستیم و ارادت داریم  تو رئوف و حرمت کعبه و ما ُزّواریم  
زان اسیران سر زلف شما آزادند دین و مقبولیت دین، به رضایت دادند  

 مدیرکل تبلیغات اسامی استان کرمان :
امسال به سمت هیئت های مجازی رفتیم

اسـتان  اسـامی  تبلیغـات  مدیـرکل 
کرمـان اظهـار داشـت: به دلیل شـیوع 
کرونـا ویروس مـا برنامه هـای فرهنگی 
بـه  را  مـان  مذهبـی  هـای  هیئـت  و 
کـه  مجـازی  فضـای  سـوی  و  سـمت 
بردیـم. بودیـم،  از آن غافـل  همیشـه 

مصاحبـه  در  حقانـی  غامحسـین 
از  بسـیاری  شـاید  گفـت:  مطبوعاتـی 
نهادهـا قبـل از انقـاب وجـود داشـت 
امـا سـازمان تبلیغـات پـس از انقـاب 
بـا توجـه بـه دغدغـه روحانیون شـکل 

گرفـت.
وی افـزود: ارزش اصلـی سـازمان تبلیغـات به مردمی اسـت که بـا آن در ارتباط اند 

و مردمی هسـتند که کار تسـهیلگری آن ها به دسـت ماسـت.
وی بـا اشـاره بـه مـا سـعی کردیـم ارتباطمـان را با مـردم حفـظ کنیم تاکیـد کرد: 
اگـر مشـکلی یـا طرحـی بـرای هیئـت هـا و مسـاجد و کانون هـای مذهبی بـود ما 

امـر تسـهیلگری را انجـام دادیم.
بـه گفتـه ایـن مسـئول یکـی از کار هایـی خوبـی کـه رخ داد تعامـل بـا دانشـگاه 

علمـوم پزشـکی و کمـک بـه مسـاجد و ... در جهـت مسـائل بهداشـتی بـود.
حقانـی تاکیـد کـرد: رویکـرد جدیـد مـا در سـازمان تبلیغـات امـام محلـه هـای ما 
هسـتند و مـا اعتقـاد داریـم مسـاجد پایـگاه هـای مـا هسـتند؛ مـا ۲۰۰ روحانـی 
مسـتقر در کل اسـتان هسـتند کـه تبلیـغ می کنند، رسـالتمان بر این اسـت عاوه 

بـر کار فرهنگـی کار اجتماعـی نیـز بکنند.
وی بـا اشـاره بـه همـه گیری کرونـا ویروس تصریـح کرد: مـا تصمیم داریـم که در 
محـرم امسـال بـه بحـث فضـای مجـازی کـه مـورد غفلـت واقع شـده اسـت تاکید 

بیشـتری داشـته باشـیم و حضـور فیزیکی کمتر باشـد.
وی بیـان کـرد: مـا در بـاب ادیان در گذشـته کارشناسـی داشـتیم که برسـی های 
مختلـف را انجـام میدادنـد و مـا دو دفتـر دیگر در قلعـه گنج و ریـگان ظرفیت این 
زمینـه را افزایـش دهیـم کـه مبـارزه بـا وهابیـت نیـز بخشـی از وظایـف آنهاسـت. 
 ایـن مسـئول بـا بیـان اینکـه شـاید سـازمان نتوانـد تمـام هزینـه هـای احـداث 
خانـه هـای عالـم را بدهـد گفـت: امـا ما سـعی کردیـم به بحـث مردمی بـودن این 
جریـان بیشـتر بپردازیـم.۲۰۰ مسـجد و ۳۵۴ هیئـت مذهبی در اسـتان وجود دارد  
کـه مـا در مـاه مبـارک رمضان به سـمت فضـای مجازی، سـخنرانی هـای ۱ دقیقه 

ای و ... و کا بـه سـمتی رفتیـم کـه هیئـت های مجازی داشـته باشـیم.

خبرنگار هفتواد : پهلوانی نژاد

 مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان :

رفع افت ولتاژ برق در آستانه 
تابستان گرم  و طاقت فرسای 

مناطق جنوبی استان کرمان
بـه گـزارش روابـط عمومی شـرکت توزیـع نیروی برق جنوب اسـتان کرمـان، مدیر 
عامـل و معاون بهره برداری و دیسـپاچینگ 
از  خـود  روزه  یـک  سـفر  طـی  شـرکت 
قلعـه  منوجـان،  کهنـوج،  هـای  شهرسـتان 
گنـج بازدیـد و از نزدیـک مشـکات موجود 
در منطقـه را بررسـی و راهکارهـای ازم را 

نمود. ارائـه 
از خـود  سـفر  ابتـدای  در  نیـا   مهـدوی 

پسـت های فـوق توزیـع شهرسـتان کهنوج 
بازدیـد و دسـتور وارد مـدار شـدن خطـوط 
6۳ کیلـو ولـت بـا هـدف بهبود افـت ولتاژ در شهرسـتان هـای منوجـان، قلعه گنج 

و رودبـار جنـوب را صـادر نمود.
وی همچنیـن بـرای رفـع برخـی از مشـکات موجـود در منطقه با همراهـی معاون 
بهـره برداری و دیسـپاچینگ شـرکت، فرماندار شهرسـتان منوجـان را ماقات و در 
خصـوص پـی گیری جهـت رفع افت ولتـاژ به گفتگو نشسـتند. مدیر عامل شـرکت 
توزیـع نیـروی بـرق جنـوب اسـتان کرمـان در ایـن دیـدار از افزایـش قـدرت پنـج 
دسـتگاه ترانسـفورماتور در سـطح شهرسـتان منوجـان، خبر داد و گفـت: همچنین 
یـک دسـتگاه اتوترانـس افزاینـده جهت رفـع افت ولتاژ مسـیر روسـتاهای تجدانو و 
چاهشـاهی نصـب خواهـد شـد و یک مـدار از خـط 6۳ کیلو ولت با هـدف رفع افت 

ولتـاژ در مرکز شـهر وارد شـبکه می شـود.
ایـن مقـام مسـئول در ادامـه سـفر یـک روزه خـود وارد شهرسـتان قلعه گنج شـد 
و بـا همراهـی فرمانـدار شهرسـتان، از روسـتاهای بخـش چـاه دادخدا بازدیـد و به 
سـواات مـردم این  روسـتا هـا در خصوص موانع و مشـکات افت ولتاژ پاسـخ داد. 
مهـدوی نیـا در بیـن مـردم بخـش چـاه دادخدا بیـان نمود: بـرای رفع افـت ولتاژ و 
رفـع مشـکات موجـود در این مناطق شـش دسـتگاه ترانسـفور نصب خواهد شـد. 
وی در ادامـه بـا فرمانـدار شهرسـتان قلعـه گنج دیـدار و علت افت ولتـاژ در بعضی 
مناطـق شهرسـتان قلعـه گنـج را بیـان و برنامـه های در دسـت اقدام برای مشـکل 

مذکور را برشـمرد.
شهسـواری، فرمانـدار شهرسـتان قلعـه گنـج نیـز بیـان نمـود: تـاش هـای صورت 
گرفتـه در خصـوص رفـع افـت ولتـاژ، توسـعه شـبکه هـای توزیـع و بـرق رسـانی 
 بـه روسـتاهای فاقـد بـرق شایسـته قدردانی می باشـد .فرمانـدار این شهرسـتان از

بـرق رسـانی به روسـتاهای فاقد برق کاهون مـارز و کات مالک خبـر داد و گفت: 
بـا توجـه بـه اهمیت شـهر اقتصـاد مقاومتی قلعـه گنج در اسـتان امیدواریـم مانند 

سـال هـای گذشـته توجـه ویژه بـه این منطقه وجود داشـته باشـد.

 رئیس جمعیت هال احمر شهرستان ریگان
افتتاح هفت پارک کودک در روستاهای کم 

برخوردار ریگان
رئیـس جمعیـت هـال احمـر شهرسـتان ریـگان از افتتـاح و راه اندازی 
هفـت پارک کـودک در روسـتاهای کم برخـودار این شهرسـتان با همت 

و مشـارکت خیریـن داوطلـب خبر داد.
بـه گـزارش روابـط عمومـی جمعیـت هـال احمـر اسـتان 
کرمـان؛ بهـزاد عـارف بـا اشـاره بـه اینکـه شـادی و نشـاط 
توجـه  بـا  برخـوردار  و کـم  دورافتـاده  نقـاط  در  کـودکان 
بـه شـرایط خـاص ایـن مناطـق بیشـتر بایـد مـورد توجـه 
قـرار گرفـت، افـزود: بـا همـت و مشـارکت خیریـن هفـت 
پـارک کـودک در روسـتاهای کـم برخـودار در شهرسـتان 

 ریـگان افتتـاح و راه انـدازی شـد. وی خاطرنشـان کـرد: بـا همـکاری و پیگیـری 
موسسـه هـای خیریه »پرتو عشـق« و »ایـران زمین« با هزینـه ۱7۵ میلیون تومان 
 بـا نصـب وسـایل بـازی در روسـتاهای کارگاه جهاد بمبویـان، عباس آباد رودشـور، 
علـی آباد پشـت ریگ، شـهید صدوقی، قدرت آباد و حسـین آباد حیـدر پارک بازی 
بـرای کـودکان در ایـن مناطـق راه انـدازی شـد.  وی با اشـاره به اینکه روسـتاهای 
شهرسـتان ریـگان در اثـر خشکسـالیهای پـی درپـی دچار آسـیب های زیـادی در 
تامیـن آب بـرای زندگـی، کشـاورزی و دامـداری و همچنیـن آموزش مهـارت های 
اجتماعـی، فرهنگـی و خدمـات درمانی شـدند که برای بازسـازی و کمـک به اهالی 
ایـن مناطـق جمعیـت هـال احمـر بـر اسـاس اهدافـش در راسـتای تـاش بـرای 
 تسـکین آام بشـری، حمایـت از زندگـی و سـامت انسـان ها و تامیـن احتـرام هـا

انسان ها به یاری آنان می شتابد.

******

******

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

وضعیت نیروهای انسانی انتقالی 
از آبفار به شرکت یکپارچه آب و 
فاضاب استان کرمان بررسی شد

بـا حضـور معـاون منابـع انسـانی شـرکت مهنـدس آبفـا کشور؛جلسـه بررسـی 
نیروهـای انسـانی انتقالـی از آب و فاضاب روسـتایی به شـرکت یکپارچه آب و 

فاضـاب اسـتان کرمـان برگزار شـد.
بـا حضـور گیاهـی معـاون منابـع انسـانی و مدیرکل دفتـر تحول اداری شـرکت 
مهنـدس آبفـا کشـور، مدیـر عامل و معاونین منابع انسـانی و مالی و  پشـتیبانی 
و مدیـر امـور کارکنـان شـرکت آب و فاضـاب اسـتان کرمـان جلسـه بررسـی 
نیروهـای انسـانی انتقالـی از آب و فاضاب روسـتایی به شـرکت یکپارچه آب و 

فاضـاب اسـتان کرمان برگزار شـد.

در ایـن جلسـه راه کارهـای حل مشـکات قراردادی پرسـنل و چارت سـازمانی 
شـرکت مورد بحث و بررسـی قـرار گرفت.

شـهید  سـپهبد  مطهـر  مرقـد  بـر  حضـور  بـا  جلسـه  در  حاضریـن  پایـان   در 
حـاج قاسـم سـلیمانی و دیگـر شـهدا گرانقدر بـه مقـام واای شـهیدان انقاب 

اسـامی ایـران ادای احتـرام کردند.

بازدید اعضای کمیته تنش آبی کشور از پروژه 
آبرسانی دهج، جوزم و روستای خبر

اعضـای کمیتـه تنـش آبـی کشـور بـه نمایندگـی از جانبـاز مدیر عامـل آب و 
فاضـاب کشـور جهـت بازدیـد از پـروژه آبرسـانی بـه دهـج و جوزم و بررسـی 

مشـکات پیـش رو  وارد شـهربابک شـدند.

در ایـن بازدیـد که بـا همراهی ابراهیمی سرپرسـت آبفا شهرسـتان شـهربابک، 
بخشـدار دهـج و  اعضـای شـوراهای شـهر هـای دهـج و جـوزم انجـام گرفـت 
میـزان پیشـرفت پـروژه، مشـکات پیـش رو و تامیـن اعتبـار توسـط  محبتـی 

و آخونـدی از اعضـای کمیتـه تنـش آبـی کشـور مورد بررسـی قـرار گرفت .
اعضـای شـوراهای دهـج و جـوزم نیـز در ایـن بازدیـد بـه ارائـه گزارشـی از 

مشـکات آبـی مناطـق تحـت پوشـش خـود پرداختنـد .
علـی ابراهیمـی سرپرسـت آبفا شهرسـتان شـهربابک نیـز ضمن بیان گزارشـی 
از میـزان پیشـرفت پـروژه گفت:بـرای اجرای این پـروژه تا کنـون 77 کیلومتر 
لولـه گـذاری اجـرا ،۳ ایسـتگاه پمپـاژ و ۵ باب مخـزن با ظرفیـت ۱۱ هزار متر 

مکعب احداث شـده اسـت .
دو  لولـه گذاری،سـاخت  کیلومتـر   ۲.۵ پـروژه  ایـن  اتمـام  بـرای  افـزود:  وی 
ایسـتگاه پمپـاژ ،تامیـن بـرق دو ایسـتگاه و اجـرای سیسـتم تلـه متـری نیـاز 

اسـت .
ابراهیمـی یـادآور شـد بـا اتمـام ایـن پـروژه جیـره بنـدی ۱8 سـاله شـهرها و 

مناطـق یـاد شـده پایـان مـی یابد.

******

غامحسین رضایی - نقاش

پرستوهای شهید

بال پرواز پرستوهای ایران را بست  )ناو آمریکا(ی بی ریشه در اقدامی پست  
دگر آن قلدری اَش مرده و باطل گردید  افتخارش که )پرستوکش( و )قاتل( گردید  

عاقبت منتقم از او )نُک پیکان( ما  مانده بر گردن او خون شهیدان ما   
می زند بر عدم سلطه ی شیطان تیپا آتش نفرت و خشم ملل از آمریکا   

غامحسین رضایی - نقاش

در  علیدادی سـلیمانی  حسـن  والمسـلمین  حجت ااسـام 
از  بعـد  کرمـان  شـهر  جمعـه  نمـاز  نخسـتین  خطبه هـای 
تعطیاتـی چهـار ماهـه به واسـطه شـیوع ویـروس کرونـا بـا 

توصیـه نمازگـزاران بـه رعایت تقـوای الهی در تمام سـطوح 
زندگـی اظهار داشـت: نجات فـردای ما در گـرو رعایت تقوا 

در دنیـا و در تمـام شـئون زندگـی اسـت.
وی بـا عنـوان اینکـه نعمت هـای خـدا در دو بخـش مـادی 
و معنـوی اسـت گفـت: بیشـتر توجـه انسـان در زندگـی به 
نعمت هـای مـادی خداونـد بـوده و از نعمت هـای معنـوی 

اسـت.  غافل 
اینکـه  ابـراز  بـا  کرمـان  اسـتان  در  ولی فقیـه  نماینـده 
زندگـی  در  معنـوی  نعمت هـای  از  انسـان  غفلـت  همیـن 
مایـه خسـران او می شـود افـزود: حتـی عـدم اسـتفاده از 
دنیـا  در  مـادی  نعمت هـای  از  را  او  معنـوی  نعمت هـای 

اسـت. کـرده  بی بهـره 
وی بـا بیـان اینکـه قـرآن کریـم در آیـات نورانـی قـرآن 
سـه نعمـت بسـیار بـزرگ کـه اهـل بهشـت بـا آن روبـه رو 
می شـوند را بیـان کـرده اسـت گفـت: بهشـتیان در محیطـی 
مملـو از صلـح و صفـا و عشـق بـه پـروردگار قـرار می گیرنـد 
و صلـح و صفـا اولیـن نعمتـی اسـت کـه بـه بهشـتیان داده 

می شـود.
سـخن  نخسـتین  اینکـه  بـه  اشـاره  بـا  علیدادی سـلیمانی 
بهشـتیان ایـن اسـت کـه پـروردگارا تـو از هـر عیـب و نقـص 
بـه دور هسـتی و اعتـراف کامـل به مقـام خداوند دارنـد بیان 
بـه قـدرت و وحدانیـت خداونـد رمـز  اعتـراف کامـل  کـرد: 

اسـت. بهشـتیان  موفقیـت 
وی بـا بیـان اینکـه نعمـت دیگـری کـه خداونـد به بهشـتیان 
کـه  روزهـا  ایـن  گفـت:  اسـت  امنیـت  و  سـامت  می دهـد 
ویـروس کرونـا در جامعـه شـیوع پیـدا کـرده معنی سـامتی 
را بیشـتر و بهتـر متوجـه می شـویم و امتیازاتـی کـه بعضی ها 
اسـتفاده می کننـد و آه دیگـران بلنـد می شـود در بهشـت راه 

ندارد.
تبریـک  بـا  نمـاز جمعـه  امام جمعـه کرمـان در خطبـه دوم 
هفتـه قـوه قضائیـه اظهـار داشـت: دسـتگاه قضا نقـش مهمی 
در توسـعه نظام اسـامی و برقـراری عدالت دارد و قوه بسـیار 

بـا اهمیتی اسـت.
وی بـا بیـان اینکـه امـروزه هر چـه جلوتـر می رویـم حقـوق 

بـا  گفـت:  می دهـد  نشـان  بیشـتر  را  خـود  آمریکایـی  بشـر 
اتفاقـات اخیـر رسـوایی حقـوق بشـر آمریکایـی امـروز عیـان 

شـده اسـت.
علیدادی سـلیمانی بـا ابـراز اینکه بـا رنگین پوسـتان در آمریکا 
پلیـس  چکمـه  زیـر  ظالمانـه  و  می شـود  برخـورد  ظالمانـه 
آمریـکا جـان می دهند افـزود: نگاه نژادپرسـتی آمریـکا روزی 
در خاورمیانـه خـود را نشـان داد و امـروز در غرب بـه نمایش 
گذاشـته شـده که چهـره واقعی آمریـکا را نمایان کرده اسـت.

کـه  باشـند  داشـته  توجـه  مسـئوان  اینکـه  بیـان  بـا  وی 
بخشـی از گرانی هـا جنبـه جهانـی دارد امـا بخـش مهـم آن 
بـه  مجلـس  و  دولـت  گفـت:  اسـت  مسـئوان  برنامـه  عـدم 
فکـر معیشـت مـردم هسـتند تـا بتواننـد جلـوی گرانی هـای 

بگیرنـد. را  افسارگسـیخته 
نماینـده ولی فقیـه در اسـتان کرمـان با اشـاره به اینکه کشـور 
درگیـر بیمـاری کرونا اسـت و بعضی ها در سـایه ایـن بیماری 
قیمت هـا را افزایـش دادنـد بیـان کـرد: شـیوع ایـن بیمـاری 

سراسـر درس و عبرت اسـت.

انتقاد امام جمعه کرمان از گرانی افسار گسیخته؛ بخش مهمی از گرانی ها به واسطه عدم برنامه مسئوان است

دکتـر محمدرضـا پورابراهیمـی در دیـدار مجمـع نماینـدگان 
سـپاه  فرمانـده  معروفـی  حسـین  سـردار  بـا  کرمـان  اسـتان 
ثـارا... اسـتان کرمـان بـا گرامیداشـت یـاد و خاطـره شـهدای 
قـوه قضائیه و شـهید سـلیمانی اظهار داشـت: خاسـتگاه تحقق 

مکتـب سـلیمانی اسـتان کرمـان اسـت.
بـا سـردار  افـرادی کـه داعیـه همراهـی  اینکـه  بیـان  بـا  وی 
سـردار  ایـن  مراسـم  برگـزاری  در  دارنـد  را  سـلیمانی  قاسـم 
بـزرگ جهـان اسـام شـرکت نکردنـد گفت: سـردار سـلیمانی 
در وایـت ذوب بـود و همیـن دلیـل باعـث دشـمنی با اوسـت.

رئیـس کمیسـیون اقتصـادی مجلس شـورای اسـامی با اشـاره 
بـه اینکـه از حرکـت انقابی و وایی سـپاه ثارا... اسـتان کرمان 

حمایـت می کنیـم و آماده همکاری با سـپاه در اسـتان هسـتیم 
افـزود: مجلس شـورای اسـامی در ایـن دوره تمام قـد در کنار 

سـپاه است.
وی بـا بیان اینکه جلسـاتی در تهران با مسـئولین ارشـد سـپاه 
پاسـداران در حـوزه اقتصـادی داشـتیم افـزود: هیـچ اولویتـی 
در اسـتان کرمـان بااتـر از حـل مشـکات معیشـتی مـردم و 

نیسـت. اشـتغال جوانان 
نماینـده  موسـی عضنفرآبـادی  دیـدار حجت ااسـام  ایـن  در 
در  نرماشـیر  و  فهـرج  ریـگان،  بـم،  شهرسـتان های  مـردم 
مجلـس شـورای اسـامی بـا بیـان اینکـه تمـام تاش خـود را 
بـرای اشـتغال بـه کار خواهیـم گرفـت اظهـار داشـت: از سـایر 

می گیریـم. کمـک  راسـتا  در  نیـز  نهادهـا  و  دسـتگاه ها 
نماینده مردم شـرق اسـتان کرمان در مجلس شـورای اسـامی 
ادامـه داد: نسـبت بـه بیگانـگان و کشـورهای اسـتکباری نباید 
بایـد بـه ظرفیت هـای داخـل کشـور متکـی  امیـدوار بـوده و 

. شیم با
عفـت شـریعتی نماینده مردم شهرسـتان های زرنـد و کوهبنان 
در مجلـس شـورای اسـامی نیـز در ایـن دیـدار با بیـان اینکه 
مجمـع نماینـدگان اسـتان کرمـان وحدت و همدلـی بی نظیری 
ایـن  از  داشـت:  تظهـار  دارنـد  اسـامی  شـورای  مجلـس  در 

ظرفیـت بـرای توسـعه اسـتان اسـتفاده خواهیـم کرد.
نماینـده مـردم شهرسـتان های زرنـد و کوهبنـان در مجلـس 

شـورای اسـامی بـا اشـاره بـه اینکـه سـپاه آینـه تمـام نمـای 
عظمـت و اقتـدار ایـران اسـامی اسـت گفـت: بـرای هرگونـه 

همـکاری بـا سـپاه آماده ایـم.

 رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس:

مجلس  تمام قد در کنار سپاه است

 بـه منظـور ارج نهادن به تـاش و همت افـراد دارای معلولیـت موفق در 
عرصـه هـای مختلـف هنـری ، ورزشـی و علمـی مدیـرکل بهزیسـتی 
اسـتان کرمـان  به همـراه مدیرعامل انجمـن حمایت از حقـوق معلولین 
با حضـور در منزل رامیـن رحیمـی از هنرمنـدان دارای معلولیت  موفق 

در عرصـه موسـیقی بـا وی دیـدار و گفت و گـو کرد.
دیـدار  درایـن  کرمـان  اسـتان  بهزیسـتی  عمومـی  روابـط  گـزارش   بـه 
عبـاس صـادق زاده مدیـرکل، تاش های ارزشـمند افـراد دارای معلولیـت را برای 
کسـب رتبه های برتر علمی، هنری ، ورزشـی سـتود و گفت : خانواده و دوسـتان 
دو گروهـی هسـتند کـه نقـش بسـیار مهمـی در پیمودن مسـیر به دسـت آوردن 

موفقیـت در سـطح ملـی و بین المللـی دارند .

وی بـا ابـراز خرسـندی از هنرمنـدی رامیـن رحیمـی در زمینـه نواختن سـازهای 
موسـیقی ویلون و کیبورد ، اظهار داشـت : بهزیسـتی برای کمک به معرفی توان و 
 ظرفیت هنری ، ورزشی و علمی افراد دارای معلولیت آماده هرگونه همکاری است .

در پایـان ایـن دیـدار مدیـرکل بهزیسـتی بـا اهـداء لـوح تقدیـر و کارت هدیـه از 
تـاش و پشـتکار ایـن هنرمنـد تقدیـر کـرد .

گفتنـی اسـت رامیـن رحیمی از افراد دارای معلولیت جسـمی - حرکتی شـدید با 
تـاش و پیگیـری های مسـتمر خـود و یاری جمعـی از هنرمندان و پیشکسـوتان 
موسـیقی موفـق به فراگیری نواختن سـاز و یلـون و کیبورد شـده و هنر نوازندگی 
وی در بسـیاری از برنامـه هـا و آییـن هـا ،  مـورد توجـه شـرکت کننـدگان قـرار 

گرفته اسـت .

 دیدار مدیرکل بهزیستی استان کرمان با هنرمند دارای معلولیت

تربیت خانوادگی 
نقش مهمی در پیشگیری از اعتیاد دارد 

اگـر محیـط خانواده سـالم باشـد کـودک مهـر و محبت یـاد مـی گیـرد و دارای اعتماد 
به نفس و احسـاس مسـئولیت می شـود. بررسـی های متعدد نشـان از آن دارد که اگر 
کـودک مـورد توجـه خانـواده واقـع نشـود و از خانـواده طرد شـود و یا بالعکـس، اگر 
بیـش از حـد مـورد توجـه و حمایت واقع شـود، آماده کجـروی ، ناسـازگاری و تجاوز 

بـه حقـوق دیگران خواهد شـد.
کودکانـی کـه در محیـط خانـه پذیرفتـه نشـده انـد و یـا محرومیـت عاطفـی و فقـدان 
مهرمـادری روبـرو بـوده انـد، محبـت و عواطـف دیگـران را احسـاس نمـی کننـد و 
بـا تـرک خانـه و مدرسـه وناسـا زگاری بـا جامعـه ، رفتـار خصمانـه بـروز مـی دهند. 
ایـن افـراد فاقـد قدرت سـازش می شـوند و سرنوشـت خوبـی در انتظار آنان نیسـت. 
حمایـت بیـش از انـدازه و اغمـاض بـی نهایـت پـدر و مـادر نیـز سـبب مـی شـود که 
کـودک بسـیار پرتوقـع و بـه اصطاح لـوس و نازپرورده بـار آید و در نتیجـه به تدریج 

در سـازش بـا دیگـران دچار اشـکال شـود.
چنیـن فـردی بـه عنوان یک موجود ضـد اجتماعی طعمـه خوبی بـرای قاچاقچیان مواد 
مخـدر و جنایتـکاران بـه شـمار مـی آید. برقـراری رابطه صحیـح پدر و مـادر با کودک 
سـبب مـی شـود که رشـد شـخصیت فرزند سـیر طبیعـی داشـته باشـد و از انحراف و 
کجـروی در امـان بمانـد. عواقـب خطرنـاک اعتیاد ایجاب مـی کند که والدیـن از لحظه 
تولـد، فرزنـد را موجـودی قلمـداد کنند که به سـرعت یاد می گیرد و رشـد شـخصیت 
او منـوط بـه برقـراری رابطه صحیـح بین همـه اعضای خانواده اسـت. مراقبـت مادر و 
ایجـاد رابطـه عاطفـی او بـا فرزنـد به شـکلی که به حـس اسـتقال طلبی فرزنـد لطمه 
نخـورد و همچنیـن رفتـار خردمندانـه و همـراه با مهربانی پدر به رشـد و متعادل شـدن 
شـخصیت کـودک کمـک بسـیار زیادی مـی کنـد. ایـن روش تربیتی حتـی در صورت 
بـروز اعتیـاد در دوره بلـوغ ، درمـان را آسـان مـی سـازد و فرزنـد امـکان بازگشـت به 

زندگـی سـالم را مجددا به دسـت مـی آورد.
------------------

طرح سرباز ماهر در مهارت آموزی و اشتغال 
جوانان اثربخشی زیادی دارد 

حجت ااسـام حسـن علیدادی سـلیمانی در دیداری کـه نماینده قـرارگاه مهارت آموزی 
سـتاد کل نیروهـای مسـلح و جمعـی از فرماندهان انتظامی اسـتان کرمان با وی داشـتند 
بـا بیـان اینکـه قبـا فرهنـگ مـردم ایـن گونه بـود کـه دانش آمـوزان در فصل تابسـتان 
کار و در واقـع کسـب مهـارت می کردنـد اظهـار داشـت: متاسـفانه ایـن فرهنـگ از 
دسـت رفـت و مـردم کار کـردن را عیـب دانسـتند. وی افـزود: از این طـرز فکر جدید 
آسـیب های زیـادی دیدیـم و امـروز به ایـن نتیجه رسـیدیم که مهارت در هـر عرصه ای 
بسـیار ازم اسـت چراکـه شـرایط کشـور به گونـه ای اسـت که افـراد برای اشـتغال باید 
مهـارت ازم را داشـته باشـند. نماینـده ولی فقیه در اسـتان کرمـان با بیـان اینکه فرهنگ 
کار و تـاش در جامعـه در تمـام اقشـار بایـد افزایـش یابـد و همـه دسـتگاه ها در 
ایـن زمینـه همـکاری کننـد افـزود: ایـده سـرباز ماهـر یـک اقـدام بسـیار ارزشـمند در 
کشـور اسـت. وی بـا تاکیـد بـر اینکـه نبایـد وقـت جوانـان در دوران سـربازی تلـف 
شـود و اجـرای طـرح سـرباز ماهـر در مهارت آموزی و اشـتغال بسـیار اثربخش اسـت 
گفـت: ایـن طـرح بایـد به گونه ای اجرا شـود که سـربازان موظـف باشـند در دوره های 
مهارت آمـوزی شـرکت کننـد و اگـر شـرکت نکردنـد دوران سـربازی آنهـا بـه پایـان 
نرسـد. علیدادی سـلیمانی بـا بیـان اینکـه اشـتغال فرزنـدان دغدغـه اکثریـت خانواده ها 
اسـت، گفـت: اگـر بتوان اشـتغال سـربازان را برای بعد و یـا در حین سـربازی پیگیری 

کنیـم اقـدام بسـیار مهمـی اسـت که آینـده کشـور را تضمیـن می کند.
وی بـا ابـراز اینکـه خانواده هـا حتمـا از طرح سـرباز ماهـر در دوران سـربازی حمایت 
خواهنـد کـرد و اهمیـت آن را می داننـد گفـت: فرصـت سـربازی یـک دوران طایـی 
اسـت و در ایـن دوران بایـد بـه ارتقـای تمـام ابعـاد روحـی و جسـمی سـربازان دقت 

کـرد و بـرای آن برنامـه داشـت تـا وقـت آنها بـه بطالـت نگذرد.

|||||||||||| اخبار نیروی انتظامی استان کرمان  ||||||||||||

طـی  کرمـان،  ای  منطقـه  بـرق  شـرکت  عامـل   مدیـر 
در  کرمـان،  اسـتان  سـیمای  و  صـدا  بـا  ای  مصاحبـه 
خصـوص میـزان تولیـد انـرژی خورشـیدی در اسـتان 
کرمـان گفـت: در حـال حاضـر در اسـتان کرمـان ۴6 
امسـال  و  اسـت  مـدار  در  منصوبـه  نیـروگاه  مـگاوات 
نیـروگاه  مـگاوات  اسـت ۲۵  تولیـد  کـه سـال جهـش 

بـه مـدار خواهـد آمـد. خورشـیدی 
کرمـان  اسـتان  افـزود:  حبیبـی  حمیدرضـا  مهنـدس 
در حـال حاضـر قابلیـت خریـد تضمینـی حـدود ۲۰۰ 
مـگاوات برق از نیروگاه های خورشـیدی اسـتان را دارد.

بـرق  تضمینـی  خریـد  نـرخ  داشـت:  اظهـار   وی 
نیـروگاه های خورشـیدی بـرای سـرمایه گذارانی که در 
حـوزه خورشـیدی از پنـل و تولیـدات داخلـی اسـتفاده 
کننـد مـی توانـد تـا ۳۰ درصد افزایـش پیدا کنـد و این 
کمـک کننـده بـه تولیدکننـدگان داخلـی در راسـتای 

جهـش تولید اسـت.
نقـش  بـا  رابطـه  در  سـوالی  بـه  پاسـخ  در   حبیبـی 
نیـروگاه هـای خورشـیدی در کمـک بـه شـبکه بـرق 
کشـور و کاهـش خاموشـی هـا گفـت: ظرفیـت منصوبه 
معـادل  تقریبـا  و  مـگاوات   ۴6 تقریبـا  کرمـان  اسـتان 

مصـرف ۱6۰ هـزار خانـوار اسـت و قطعـا در 
تامیـن بـرق مطمئـن در اسـتان و کمـک بـه 

پیـک بـار تابسـتان تاثیـر گـذار اسـت.
وی دربـاره میـزان اسـتقبال سـرمایه گـذاران 
از سـرمایه گـذاری در بخـش تولیـد انـرژی 
خورشـیدی گفـت: خوشـبختانه اسـتقبال از 
سـرمایه گـذاری در این بخش، چـه در بخش 
خانگـی کـه از طریق شـرکت توزیـع و چه در 
بخـش شـبکه انتقـال و فوق توزیع که توسـط 
بـرق منطقـه ای کرمـان پیگیـری مـی شـود، 
خـوب اسـت و البتـه بـه دلیـل تحریـم هـا 
موانعـی هـم هسـت کـه در صـورت بـر طـرف 

شـدن شـرایط برای سـرمایه گذاران بهتر هم می شـود.
ذوزنقـه  در  کرمـان  اسـتان  افـزود:  حبیبـی  مهنـدس 
طایـی انـرژی خورشـیدی کشـور اسـت و مزایایـی از 
جملـه تابـش طوانی مـدت و قوی خورشـید، باا بودن 
ارتفـاع و پاکـی هـوا عامـل جلـب سـرمایه گـذاران بـه 

اسـتان کرمـان اسـت.
مدیرعامـل شـرکت بـرق منطقه ای کرمـان در خصوص 
مزایـای تولید انرژی به روش خورشـیدی اظهار داشـت: 

نیـروگاه های خورشـیدی بـه علت عدم مصرف سـوخت 
فسـیلی باعـث کاهـش آاینـده هـای زیسـت محیطـی 
مـی شـوند و کاهـش تلفـات بـه دلیـل نزدیـک شـدن 
 تولیـد کننـده بـه مصـرف کننـده از دیگـر مزایـای ایـن 
نیـروگاه هاسـت بـه نحـوی که بـا تولیـدی کـه تاکنون 
در اسـتان داشـتیم ۴۵ میلیـون متر مکعـب گاز مصرفی 
و حـدود ۱7 میلیـون کیلـووات سـاعت تلفـات انـرژی 
نسـبت به اسـتفاده مرسـوم از سـوخت فسـیلی، کاهش 

پیـدا کرده اسـت.

 مدیر عامل شرکت برق منطقه ای کرمان :

نرخ خرید تضمینی برق خورشیدی جهت سرمایه گذارانی که از تولیدات داخلی 
 استفاده می کنند تا 30 درصد بیشتر است

ــع  ــرکل مناب ــی زاده مدی ــدی رجب مه
ــزداری شــمال اســتان  طبیعــی و آبخی
ــه وضعیــت آتــش  ــا اشــاره ب ــان ب کرم
ــمال  ــا در ش ــع و جنگل ه ــوزی مرات س
متاســفانه  گفــت:  کرمــان  اســتان 
ــار بحــث  ــاله در اواخــر فصــل به هرس
مراتــع  و  جنگل هــا  در  آتش ســوزی 
ــزان  ــه می ــم ک ــان را داری ــتان کرم اس
آتــش ســوزی رابطــه مســتقیم بــا 
ــی دارد  ــای فصــل آب ــارش ه ــزان ب می
کــه هرچــه قــدر میــزان بارش هــا 
ــای  ــش ه ــزان روی ــد، می ــتر باش بیش
ــه  ــش و در نتیج ــی افزای ــع جنگل مرات
خطــر آتش ســوزی نیــز افزایــش پیــدا 
ــه در  ــان اینک ــا بی ــرد. وی ب ــد ک خواه
ــه مــدت  ــی جــاری نســبت ب فصــل آب
مشــابه ســال گذشــته، شــاهد افزایــش 

ــار  ــم اظه ــا بودی ــدی بارش ه 6۵ درص
تابســتانی  امســال،  تابســتان  کــرد: 
ــت  ــم داش ــری خواهی ــخت و پرخط س
ــا معضــل  و پیــش بینــی مــی کنیــم ب
و  مراتــع  در  باایــی  آتش ســوزی 
جنگل هــای اســتان روبــرو باشــیم.

ــا  ــه ت ــه اینک ــاره ب ــا اش ــی زاده ب رجب
در  آتش ســوزی  مــورد   ۴۳ امــروز 
مراتــع و جنــگل هــای شــمال اســتان 
ــزود: متاســفانه  ــم اف ــان داشــته ای کرم
ــار  ــته ۲7۲ هکت ــاه گذش ــن دو م در ای
مراتــع  و  جنگلــی  هــای  عرصــه  از 
 شــمال اســتان کرمــان بــه دلیــل 
ــد ایــن  آتــش ســوزی از بیــن رفتــه ان
در حالــی اســت کــه در ســال گذشــته 
ــار  ــی، ۱76 هکت ــازه زمان ــن ب و در ای
ــتان در  ــای اس ــگل ه ــع و جن از مرات

حریــق از بیــن رفتنــد کــه ۵۰ درصــد 
ــش  ــته افزای ــال گذش ــه س ــبت ب نس
هســتیم.  شــاهد  را  مراتــع  حریــق 
مدیــرکل منابــع طبیعــی و آبخیــزداری 
ــه  ــاره ب ــا اش ــان ب ــتان کرم ــمال اس ش
عامــل  درصــد   ۹۵ تقریبــا  اینکــه 
حریق هــای جنــگل هــا و مراتــع در 
شــمال اســتان کرمــان، عامــل انســانی 
گردشــگران  عمدتــا،  افــزود:  بــوده 
عامــل ایــن حریــق هــا بودنــد کــه 7۵ 
ــر  ــز در اواخ ــا نی ــن حریق ه ــد ای درص
ــا روزهــای تعطیــل صــورت  ــه و ی هفت

ــت. ــه اس گرفت
وی بــا اشــاره بــه کمبــود نیــرو در 
آبخیــزداری  و  طبیعــی  منابــع  اداره 
ــع و  ــق مرات ــای حری ــتای اطف در راس
جنــگل هــا اظهــار کــرد: انتظــار داریــم 

ــا  ــد ب ــی افت ــاق م ــی اتف ــی حریق وقت
وجــود نیروهــای کــم مــا و عــدم 
امــکان اطفــای ســطح آتش ســوزی 
ــای  ــرو، نیروه ــداد نی ــن تع ــط ای توس
ــه  ــی ک ــتگاه های ــایر دس ــی و س بوم
امــکان اطفــای حریــق آتــش را دارنــد، 
بــه کمــک مــا آمــده و توجــه بــه ایــن 
موضــوع امــری الزامــی و واجــب بــرای 

ــت. ــردم اس ــئولین و م ــه مس هم

 مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمان :

درصد حریق  جنگل ها 
در اواخر هفته و یا روزهای تعطیل اتفاق می افتد
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                                                    آیت ا... بهشتی و قضا
قانون و طرح قضا را با وضو نوشتی  بهشتی ای بهشتی، نام نکو بهشتی   

روح قضائیه و جامعه مدیون تو  شد ُمهر اعتبار قضائیه خون تو   
پشت منافقین را این شهدا شکستند  هفتاد و دو ستاره با تو به خون نشستند  

که زنده ای همیشه در یاد و خاطر ما  روح تو جاری ُبَود به دین و باور ما  
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از ماست که بر ماست
پدری پاره ی تنش را کشت

هـم غلط رفت و هم خطا کرده   
بوده مقتوله مستحق مرگ؟

یا پدر جانی و، جفا کرده؟   
ز چه رو کشته دختر خود را؟

قتل فرزند از رضایت نیست   
چوب حراج دیده بر ناموس

آنکه حراج کرده بر پا کیست؟   
پشت این قتلهای ناموسی

اژدهایی پلید و هفت سر است   
دختری کشته شد به دست پدر

آیا قاتل فقط همین پدر است؟   
دخترش را بدیده )طعمه ی گرگ( 

چه کسی )گرگ( و )طعمه( پرورده؟  
پدر اول بمرد و فانی شد! 

)ُمدلینگ( را سپس فنا کرده   
همه ی ما )شریک جرم( قتل

چونکه مقتول پرورش دادیم   
تا زند عرف جامعه بر هم

خط پرواز بر جهش دادیم   
مجرمین در ورای پرونده

نه یکی، نه دو تا، که )صدها( هست  
مجرمین درشت و ریز و کلفت

کز شراب ُخم سیاست مست   
ریشه ی معضات فرهنگی ست

می خورد آب از )دیار فریب(   
از )دیار هزار چهره ی غرب( 

بااصالت ُبَود ز ریشه غریب  
این طرف )تیم کار فرهنگی(

زده خـود را به خواب و، وارفته   
شد به نوعی مشوق زشتی

کـه ز مرد و زنان )حیا( رفته   
مرد خواهد هلوی بی هسته 

تا که بر بام او مگس بشـود   
زن به دنبال خواسته های مرد 

تا که قربانی هوس بشود  
مرد )نامرد( و، زن شده )ابلیس( 

حجله ها در معابر و ماشین!  
بی تعارف و مستند گویم 

شـده بی رنگ، رنگ غیرت و دین   
آن )وزیر مخابرات( و سایت 

آیا در جرم قتل بی سهم است؟  
آیا آنکه وزیر و مرشد ماست

بهر درک فساد نافهم است؟   
گم شد آداب ناب ایرانی 

با )گذرنامه ی تجدد( رفت   
حفظ ناموس که مقدس بود

خورده سیلی ز )آمر ُمد(، رفت   
راه تشکیل زندگی بن بست

جاده های )طاق( نرم و باز   
)ازدواج سفید( شد رایج 

ازدواج حال در پرواز   
شده معصیت همچو اکسیژن

ریه ها را گرفته در مشتش   
عفت جامعه به غارت رفت 

کیست غارتگر و که در پشتش؟  
پدری کشته دختر خود را 

دل )نقاش( ز هر دو پر درد است   
وضعیت نه سفید و آبی و سبز  

رو به قرمز شدن، ولی زرد است  
یارب آن )مصلح جهانی( را

برسان که به لب رسیده جان   
تا که تحت هدایت معصوم 

چو گلستان شود تمام جهان  

غامحسین رضایی - نقاش

ΧϪࣥএ ජࡁॲ

غامحسین رضایی - نقاش

ــودی  ــره ای ب ــو ذخی و ت
ــا... ــروز و فرداه ــرای ام  ب

سایه ات مستدام 
رهبرم

شهیداکبرمحمدحسنی

قوطی کمپوتی از جنس دل
وقتی تــو جبهــه هدایای مردمی را باز می کردیم دــر نایلون رو 

که  دیدم  بازکردــم 
واقعا یک قوطی خالیه 
کمپوته که دــاخلش 
یک نامه است، نوشته 
رزمنده  برادــر  بود: 
یک  من   سالم، 
دــانش آموز دبستانی 
معلم  خانم  هستم. 
برای  که  بود  گفته 
رزمندگان  به  کمک 
علیه  حق  های  جبهه 
یک  نفری  باطل 

کمپوت هدیه بفرستیم. با مادرم رفتم از مغازه بقالی کمپوت بخرم. 
قیمت هر کدام از کمپوت ها رو پرسیدم، اما قیمت آنها خیلی گران 
بود، حتی کمپوت گالبی که قیمتش 25 تومان بود و از همه ارزان 

بخرم. توانستم  نمی  را  بود  تر 
آخر پول ما به اندازه سیرکردــن شکم خانوادــه هم نیست. دــر راه 
برگشت کنارخیابان این قوطی خالی کمپوت را دیدم بردــاشتم و 

چند بار با دقت ان را شستم تا تمیزتمیزشد. 
حاالیک خواهش از شما برادــر رزمنده دــارم، هروقت که تشنه 
تا من هم خوشحال بشوم و فکر  این قوطی آب بخورید  با  شدید 

به جبهه ها کمکی کنم. توانستم  کنم که 
بچه هاتو سنگربرای خوردن آب توی این قوطی نوبت میگرفتند، 

آب خوردنی که همراهش ریختن چند قطره اشک بود...
»شهید حسین خرازى«

شرمشــان بــاد، کســانی، کــه بــا اختــالس، دزدى  و رانــت خــوارى 
بــه خــون و راه شــهیدان خیانــت کردنــد و مــی کننــد.

ــع آن  ــه تب ــه ب ــای اساســی ک ــش قیمــت کااه ــواد: افزای هفت
ــی  ــادی را در پ ــارهای اقتص ــی و فش ــکاف اجتماع ــش ش افزای
داشــته  داســتانی اســت تکــراری و غیرقابــل انــکای کــه امســال 

ــه خــود گرفتــه اســت. ــوی کرونایــی نیــز ب رنــگ و ب
ــرم  ــای گ ــن روزه ــد در ای ــار دارن ــا انتظ ــواده ه ــه خان ــا آنک ب
تابســتان کــه همــراه شــده بــا افزایــش بیمــاری  کرونــا 
و مشــکات پیاپــی اقتصــادی ناشــی از آن، زمینــه افزایــش 
قیمــت کااهــا و ارزاق عمومــی فراهــم نشــود و بازرســان و 
ــوی  ــا جل ــازار داشــته باشــند ت ــر ب ــی بیشــتر ب مســئوان نظارت
ــن  ــا اینچنی ــی گوی ــد ول ــا را بگیرن ــت ه ــه قیم ــی روی ــد ب رش
ــی  ــا و گران ــی قیمــت ه ــی ثبات ــاهد ب ــر روز ش ــا ه نیســت و م
ــتیم.  ــم هس ــا ه ــروس کرون ــاد وی ــی در دوران ازدی ارزاق حت
افزایــش بی ســر و صــدای نــرخ اقــام اساســی مــورد نیــاز مــردم 
ــای  ــارت و محدودیت ه ــود نظ ــکار، نب ــد احت ــی مانن ــه دایل ب
تولیــد و توزیــع از اتفاقاتــی اســت کــه بــا شــیوع کرونــا بیشــتر 
شــد و در ایــن روزهــای شــدت بیشــتری هــم بــه خــود گرفتــه 

اســت.  
 کمرم زیربار این همه مشــکات خم شده است

ــت  ــش قیم ــی در خصــوص افزای ــی از همشــهریان کرمان ــا یک ب
ــتم . ــی داش ــاس گفتگوی اجن

خانــم طهماســبی بــه مــا گفــت : متاســفانه مــا هــر روز شــاهد 
افزایــش قیمــت کااهــای اساســی هســتیم روزی نمیشــود کــه 
ــا  ــی قیمــت ه ــی ثبات ــن ب ــرده باشــند ای ــر نک ــا تغیی قیمــت ه
مــا دیگــر حــد تــوان خریــد کاای اساســی و ضــروری زندگــی 

ــم .  را نداری
ــل ــردم حداق ــاش میک ــان امرارمع ــن ن ــا فروخت ــودم ب ــن خ  م

مــی توانســتم شــکم فرزندانــم را ســیر کنــم امــا در ایــن شــرایط 

زندگــی بــرای مــن و فرزندانــم بیــش از پیــش ســخت  شــده نــه 
تــوان خریــد گوشــت نــه مــرغ داریــم بــا ایــن اوضــاع مــا حتــی 
تــوان خریــد برنــج خالــی هــم دیگــر نداریــم . ســفره هــای مــا 

کوچکتــر از قبــل شــده اســت .
 خانــم طهماســبی در ادامــه گفــت: آخــر خــدا رو خــوش 
ــرود  ــی ب ــب دزدان ــه جی ــوم ب ــردم مظل ــا م ــد حــق م نمــی آیی
کــه  اعــام مــی کننــد ســلطان ســکه دســتگیر شــد، ســلطان 

ــد.  ــتگیر ش ــکر دس ــلطان ش ــد، س ــتگیر ش ــودرو دس خ
ــال  ــور پایم ــان را چط ــه حقم ــان ک ــت بردلم ــی اس ــا داغ اینه
مــی کننــد. وی افــزود: خواهــش مــی کنــم بــه داد مــا برســید 
نظارتــی بــر قیمــت هــا بکنیــد بخــدا کمــرم زیــر بــار ایــن همــه 
ــوت  ــل ف ــم ســالها قب ــدر فرزندان مشــکات خــم شــده اســت پ
ــه کار  ــی هســتیم ن ــه تحــت پوشــش هیــچ ارگان کــرده اســت ن
ــت؟  ــان کجاس ــر انصافت ــدی. آخ ــع درآم ــه منب ــتی دارم ن درس
کــدوم مســئول جوابگــو شــب گرســنه خوابیــدن فرزنــدان مــن 

و امثــال مــن اســت ؟
 قدرت خرید یک کیلو میوه تابســتانه ندارم 

بــا آقــای جعفــری نیــز در ایــن خصــوص گفــت وگویــی داشــتم 
ــرد  ــی ک ــی معرف ــده تاکس ــود را رانن ــه خ ــری ک ــای جعف . آق
ــود  ــورم و رک ــا ت ــت ه ــی قیم ــامان افزایش ــه س ــاع ناب از اوض
ــن  ــر ای ــان گی ــن روزا گریب ــه ای ــا ک ــی از کرون ــادی ناش اقتص

ــت. ــان گف ــت برایم ــده اس ــر ش قش
ــداد  ــا تع ــرایط کرون ــن ش ــت: در ای ــان داش ــری بی ــای جعف آق
ــام  ــا اع ــه م ــده ب ــم ش ــی ک ــل خیل ــه قب ــبت ب ــافران نس مس
کردنــد تعــداد مســافر کمتــری ســوار کنیــم کــه فاصلــه 
ــن  ــی بنزی ــن گران ــا ای ــا ب ــود ام ــت ش ــی رعای ــذاری اجتماع گ
خــودرو،  لــوازم  و  قطعــات  قیمــت  افزایــش  ســوخت،  و 

ارزاق  خریــد  گیــر  چشــم  افزایــش  بهــا،  اجــاره  افزایــش 
خانــه و... نمیتوانیــم رعایــت کنیــم انــگار مســئوان مــا را 
ــد فقــط از پشــت میــز ریاســت دســتور کاهــش   فرامــوش کردن
ــده  ــان ش ــه ش ــا وظیف ــد . تنه ــارت میدهن ــا و نظ ــت ه قیم
ــد چــه  ــه ببینی ــد در جامع دســتور دادن حاضــر نیســتند  بیایی
ــار ایــن همــه  ــر ب ــد زی خبــر هســت شهروندانشــان چطــور دارن
گرانــی و بدبختــی لــه مــی شــوند . آقــای جعفــری گفــت:  مــن 
ــو  ــک کیل ــد ی ــدرت خری ــواده ق ــان آور خان ــک ن ــوان ی ــه عن ب
میــوه تابســتانی بــرای فرزندانــم نــدارم درآمــد مــا حتــی بــرای 

ــی اســت. ــواده ام ناکاف ــردن شــکم خان ســیر ک
کســی پاسخگوی افزایش قیمت ها نیست

بــا خانــم جوانــی نیــز در خصــوص تــورم و فشــارهای اقتصــادی 
کــه ایــن روزهــا بــه وفــور در جامعــه مــی تــوان دیــد صحبــت 
داشــتیم خانــم ابارقــی بــه خبرنــگار مــا گفــت: فرزنــد خردســال 
دارد امــا بــا ایــن همــه گرانــی و تــورم قــدرت خریــد شیرخشــک 

نــدارم .
مراجعــه  هــا  داروخانــه  بــه  کــه  مرتبــه  هــر  افــزود:   وی 
مــی کردیــم مــی گفتنــد فــان مبلــغ افزایــش قیمــت داشــتیم 
علــت هــم جویــا مــی شــدیم  میگفتنــد  قیمــت هــا سراســری 
هســت ســامانه اعــام مــی کنــد. مــا کاره ای نیســتیم. بــا ایــن 

ــم  ــازار روی آوردی ــود در ب ــی موج ــیرهای پاکت ــه ش ــود ب وج
ــتیم.  ــوات هس ــت محص ــش قیم ــاهد افزای ــر روز ش ــاز ه ــا ب ام
ــکر،  ــد، ش ــم از قن ــوات اع ــه محص ــه هم ــیر بلک ــا ش ــه تنه ن
ــران  ــران وگ ــر روز گ ــات و... ه ــن، حبوب ــی، روغ ــج، ماکاران برن
افزایــش  ایــن  نیســت جلــوی  هــم  و کســی  میشــود   تــر 

قیمت ها را بگیرد.
 بــا ایــن حــال کــه هــر روز شــاهد بــی ثباتــی و افزایــش 
قیمــت هــا هســتیم دولــت ســعی دارد بــا سیاســت هــای 
ــری حاصــل از عقــب ماندگــی  ــن نابراب ــی درصــدی از ای حمایت
ــع  ــد را رف ــم درآم ــار ک ــاری اقش ــای ج ــه ه ــتمزد از هزین دس
ــر  ــری ب ــت تاثی ــته اس ــه نتوانس ــن مقول ــا در ای ــا گوی ــد، ام کن
ــه وام  ــی اینک ــه جای ــا ب ــه. آی ــته باش ــا داش ــواده ه اقتصــاد خان
ــدت  ــد م ــنگین و بلن ــاط س ــزد و اقس ــا کارم ــت ب ــکن دول مس

ــد؟  ــش یاب ــن کاه ــت زمی ــت قیم ــر نیس بهت
ــت و ارزان  ــا کیفی ــودرو ب ــد خ ــرایط خری ــت ش ــر نیس ــا بهت آی
ــه  ــی و قرع ــام اینترنت ــردم ایجــاد شــود بجــای ثبــت ن ــرای م ب
ــده ای خــاص را  ــب ع ــه جی ــت ک ــی کیفی کشــی محصــوات ب
ــی وارد  ــه دولت ــا عرض ــوات ب ــیاری از محص ــی کند؟بس ــر م پ
ــروش  ــه ف ــاا ب ــت ب ــا قیم ــران ب ــای ای ــا در بازاره ــوند ام میش
مــی رود آیــا بهتــر نیســت هرچــه ســریعتر جلــوی زیــاده 
ــم  ــی را به ــازار داخل ــم ب ــه نظ ــادی ک ــدان اقتص ــی مفس خواه
ریختنــد گرفتــه شــود اینکــه چنــد مــاه یــا چنــد ســال 
ــران  ــوردن ح ووذق دیگ ــا خ ــراد ب ــن اف ــه ای ــی ک ــده زمان آین
ــم  ــا حک ــد ی ــرار کنن ــور ف ــا از کش ــد ی ــود را پرکردن ــب خ  جی
ــاد  ــع اقتص ــور و وض ــرای اان کش ــده ای ب ــرد فای ــدام بگی اع

ــدارد . ــا ن م
ــه در  ــئوان مربوط ــا مس ــتیم ب ــعی داش ــوص س ــن خص در ای
خصــوص نظــارت و عملکــرد خــود بــر بازارهــای کرمــان گفتگــو 
داشــته باشــید کــه متاســفانه بــه دلیــل عــدم همــکاری موفــق 

نشــدیم.
گزارش : کمالی فرد )هفتواد(

 گزارش اختصاصی هفتواد از افزایش بی رویه قیمتها در کرمان 
قیمتها باا می رود کمر مردم مستضعف می شکند

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

کرمان )892121(

آگهــی تغییــرات شــرکت قامــت پویــان کریمــان شــرکت بــا 
مســئولیت محــدود بــه شــماره ثبــت 14793 و شناســه ملــی 
14006598560 بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی عــادی 
ــل  ــرح ذی ــه ش ــره ب ــت مدی ــای هیئ ــورخ 1397/12/09 : - اعض م
بــه مــدت 2 ســال انتخــاب گردیدنــد:. - خانــم فاطمــه حقدوســتی 
ــد  ــه ک ــتی ب ــم آزاده حقدوس ــی 2992293806 - خان ــد مل ــه ک ب
اســتان  امــاک  و  اســناد  ثبــت  کل  اداره   2991689331 ملــی 
کرمــان اداره ثبــت شــرکت هــا و موسســات غیرتجــاری کرمــان 

)892121(

 اداره کل ثبت اسناد و اماک استان کرمان 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )892122(

ــماره  ــه ش ــدود ب ــئولیت مح ــا مس ــرکت ب ــان ش ــان کریم ــت پوی ــرکت قام ــرات ش ــی تغیی آگه
ــره مــورخ  ــت مدی ــه اســتناد صورتجلســه هیئ ــی 14006598560 ب ــت 14793 و شناســه مل ثب
1397/12/09 : 1- خانــم آزاده حقدوســتی بــه کــد ملــی 2991689331 بــه ســمت رئیــس هیئــت 
مدیــره 2- خانــم فاطمــه حقدوســتی بــه کــد ملــی 2992293806بــه ســمت نائــب رئیــس هیئــت 
مدیــره 3- خانــم فاطمــه حقدوســتی بــه کــد ملــی 2992293806بــه ســمت مدیــر عامــل انتخــاب 
گردیدنــد . -2کلیــه اســناد و اوراق بهــادار بانکــی و تعهــد آور از قبیــل چــک و ســفته وبــروات 
بــا امضــای مدیرعامــل ومهــر شــرکت معتبــر و ســایر مکاتبــات و اوراق اداری و عــادی وقــرار 
ــر  ــرکت معتب ــر ش ــل و مه ــای مدیرعام ــا امض ــهرداری ب ــامی و اوراق ش ــود اس ــا وعق داده
میباشــد . اداره کل ثبــت اســناد و امــاک اســتان کرمــان اداره ثبــت شــرکت هــا و موسســات 

غیرتجــاری کرمــان )892122(

 اداره کل ثبت اسناد و اماک استان کرمان 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )887534(

ــماره  ــه ش ــدود ب ــئولیت مح ــا مس ــرکت ب ــان ش ــهند ایرانی ــر س ــا کوی ــرکت بوتی ــرات ش ــی تغیی آگه
ــور  ــادی بط ــی ع ــع عموم ــه مجم ــتناد صورتجلس ــه اس ــی 14007254695 ب ــه مل ــت 15230 و شناس  ثب
ــی 2991702321  ــزاده لنگــری بشــماره مل ــی پهلوان ــای محمدعل ــاده مــورخ 1398/10/21 : - آق ــوق الع ف
بــه ســمت مدیرعامــل و رئیــس هیئــت مدیــره - آقــای محمــد تقــی زاده بشــماره ملــی 2991040947 بــه 
ســمت نایــب رئیــس هیئــت مدیــره ) خــارج از شــرکا ( - خانــم الهــام پهلوانــزاده لنگــری بشــماره ملــی 
6079984695 بــه ســمت عضــو هیئــت مدیــره بــرای مــدت دو ســال انتخــاب شــدند . - کلیــه اســناد و 
اوراق بهــادار و تعهــدآور شــرکت از قبیــل چــک ، ســفته ، بــروات ، قراردادهــا و عقوداســامی و همچنیــن 
ــا  ــا نایــب رئیــس هیئــت مدیــره همــراه ب ــر عامــل ی ــا امضــاء مدی اوراق و نامــه هــای عــادی و اداری ب
مهــر شــرکت معتبــر مــی باشــد . اداره کل ثبــت اســناد و امــاک اســتان کرمــان اداره ثبــت شــرکت هــا و 

موسســات غیرتجــاری کرمــان )887534(

ــان  ــت: صاحب ــان گف ــتان کرم ــی اس ــور مالیات ــرکل ام مدی
و  مردادمــاه  پایــان  تــا  حقیقــی(  )اشــخاص  مشــاغل 
ــا پایــان شــهریورماه فرصــت دارنــد  اشــخاص حقوقــی ت
اظهارنامــه مالیاتــی عملکــرد ســال 1398 خــود را بــه 

ــد. ــلیم نماین ــازمان تس ــه س ــی ب ــورت الکترونیک ص
مالیاتــی  امــور  کل  اداره  عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
ــان  ــت: صاحب ــام داش ــلمانی اع ــد س ــان، محم ــتان کرم اس
ــد  ــی بای ــون م ــق قان ــه مطاب ــی( ک ــخاص حقیق ــاغل )اش مش
ــه تســلیم اظهارنامــه  ــاه هــر ســال نســبت ب ــا 31 خــرداد م ت
ــه شــرایط  ــا توجــه ب ــد، امســال ب ــدام نماین ــی خــود اق مالیات
خــاص ناشــی از شــیوع ویــروس کرونــا و تاثیــری کــه ایــن 
ــت،  ــته اس ــور داش ــاغل کش ــب و کار و مش ــر کس ــل ب معض
براســاس مصوبــه ســتاد ملــی مبــارزه بــا کرونــا و شــورای 

ــت  ــاه فرص ــا 31 مردادم ــوا، ت ــران ق ــادی س ــی اقتص هماهنگ
دارنــد اظهارنامــه مالیاتــی خــود را بــه صــورت الکترونیکــی 
بــه ســازمان امــور مالیاتــی کشــور ارســال و مالیــات خــود را 

ــد. ــت نماین ــی پرداخ ــورت الکترونیک ــه ص ــز ب نی
مالیاتــی  اظهارنامــه  ارائــه  مهلــت  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
ــت،  ــال اس ــاه هرس ــون 31تیرم ــق قان ــی طب ــخاص حقوق اش
ــدت  ــه م ــز ب ــی نی ــخاص حقوق ــرای اش ــت ب ــن مهل ــزود: ای اف
ــرم  ــان محت ــن دســته از مودی ــد شــده اســت و ای ــاه تمدی 2م
ــه اظهارنامــه مالیاتــی عملکــرد  ــرای ارائ ــا 31شــهریورماه ب ت

ســال 1398 و پرداخــت مالیــات مهلــت دارنــد.
ــد  ــه تاکی ــان در خاتم ــتان کرم ــی اس ــور مالیات ــرکل ام مدی
کــرد: ضــروری اســت مودیــان محتــرم از هرگونــه مراجعــه 
ــق  ــوده و از طری ــاب نم ــی اجتن ــه ادارات مالیات ــرور ب غیرض
ســامانه خدمــات الکترونیکــی ســازمان امــور مالیاتــی کشــور 
بــه آدرس www.Tax.gov.ir نســبت بــه ارســال اظهارنامــه 

ــد. ــدام نماین ــات اق ــت مالی ــی و پرداخ مالیات

 مدیرکل امور مالیاتی استان کرمان خبرداد:

تمدید دوماهه ارائه اظهارنامه های مالیاتی
خاطره ای جالب از

آیت ا... جعفری )امام جمعه سابق کرمان (
در صدا و سیمای مرکز کرمان 

ــان  ــان صــدا و ســیمای مرکــز کرم در یکــی از جلســات کارکن
بــا آیــت ا... جعفــری ایشــان بیــان فرمودنــد کــه اوایــل شــروع 
ــه  ــه کار شــبکه اســتانی ســیمای مرکــز کرمــان یکــی از تهی ب
کننــدگان ســیمای مرکــز کرمــان ایشــان را دعــوت نمودنــد کــه 
بــه اســتودیوی ضبــط برنامــه تلویزیونــی بیاینــد تــا در خصــوص 
مســائل روز و احــکام  برنامــه ای را ضبــط کننــد تــا ســر فرصــت 
ــه  ــا توجــه ب ــا جعفــری ب مناســب هــم پخــش شــود، حــاج آق
ــه در  ــای ایشــان چ ــردم در ســخنرانی ه حضــور همیشــگی م
نمــاز جمعــه هــا و چــه در ســایر مجالــس وعــظ و خطابــه بــه 
ــدون حضــور مــردم و  ــد: ب ایــن برنامــه ســاز محتــرم مــی گوی
تنهــا جلــوی دوربیــن نمیتواننــد ســخنرانی کننــد و آن انــرژی 
کــه از حضــور مــردم میگیرنــد در اســتودیوی تلویزیونــی وجــود 
ــان را  ــرار ایش ــا اص ــیما ب ــرم س ــده محت ــه کنن ــا تهی ــدارد ام ن
راضــی میکننــد کــه بــه اســتودیوی تلویزیــون تشــریف بیاورنــد 
ــا  ــر و هماهنگــی ب ــردازی و تســت صــدا و تصوی و پــس از نورپ
ــاز  ــه آغ ــط برنام ــردار، ضب ــرداران و صداب ــردان و تصویرب کارگ
ــع  ــری در جم ــت ا... جعف ــود آی ــه خ ــور ک ــا آنط ــود ام میش
کارکنــان صــدا و ســیما بیــان داشــت پــس از لحظاتــی ایشــان 
بــه دلیــل عــدم حضــور مــردم نتوانســتند ادامــه دهنــد و برنامــه 
ــه  ــا برنام ــرده ام ــار امتحــان ک ــن ب ــاره چندی قطــع شــد و دوب
خــوب از کار درنیامــد و ایشــان دوبــاره بــه برنامــه ســاز محتــرم 
میگویــد: آقــا مــن کــه گفتــم بــدون حضــور مــردم و مســتمع 
ــاج  ــرف ح ــه ح ــه  ب ــرم ک ــده محت ــه کنن ــم  و تهی ــی توان نم
آقــا جعفــری رســید از خیــر ضبــط برنامــه تلویزیونــی بــه ایــن 

ــا امــام جمعــه ســابق  کرمــان گذشــت . شــکل ب
 ایــن نشــان میدهــد کــه نســل اول انقــاب کــه حبــس کشــیده 
ــر  ــل تظاه ــوان اه ــچ عن ــه هی ــوده ب ــاب ب ــده راه انق و زجردی
ــدا  ــرای خ ــا ب ــوده و تنه ــی نب ــی و تبلیغات ــش تلویزیون و نمای
ــا  ــد و ب ــی کردن ــه م ــخنرانی و موعظ ــاب  س ــام و انق و اس

ابزارهــای رســانه ای هنــوز عــادت نکــرده 
ــت حضــور  ــه اهمی ــا توجــه ب ــی ب ــد یعن بودن
مــردم، بــدون حضــور آنهــا  حتــی ســخنرانی 

ــد . ــم نمــی کردن ه

 محمد حسنی سعدی

مدیر کل تامین اجتماعی استان کرمان  بیان نمود :
ارائه خدمات به صورت الکترونیکی و 

غیر حضوری
بیمــه شــدگان وشــرکای اجتماعــی 
ــیب  ــش آس ــت کاه ــازمان  جه س
و  خــود  از  صیانــت  و  پذیــری 
ــد  ــعی نماین ــازمان س ــان س کارکن
نیازهــاو خدمــات  بیمــه ای  خــود 
را از طریــق روشــهای الکترونیکــی 
توســط  کــه  حضــوری  وغیــر 
ــرف  ــده  برط ــه گردی ــازمان ارائ س
نمــوده  و حتــی المقــدور از حضــور 

ــد. ــز نماین ــا پرهی ــعب و کارگزاریه در ش
ــی در دوران  ــن اجتماع ــه ســازمان تامی ــه اینک ــا اشــاره ب وی ب
ــهای  ــن روش ــدات وهمچنی ــهیات وتمهی ــا تس ــاری کرون بیم
ــور  ــت تســهیل ام ــژه ای را جه ــی وی ــات الکترونیک ــه خدم ارائ
بیمــه شــدگان و جلوگیــری از حضــور فیزیکــی آنــان در 
ــذف  ــا ح ــزود: ب ــت، اف ــوده اس ــه نم ــی ارائ ــای اجرای واحده
ــر  بیمــه شــدگان از خــرداد  حضــوری اســتحقاق درمــان  دفات
مــاه 99 از مراجعــه حضــوری 60 هــزار نفــر در مــاه در شــعب و 
واحدهــای اجرایــی در اســتان کرمــان جلوگیــری بعمــل آمــده 

اســت .

ــاد  ــور از انعق ــدارس کش ــازی م ــازمان نوس ــس س رئی
ــی  ــه مهرگیت ــی و موسس ــاق بازرگان ــا ات ــه ب ــم نام تفاه
ــر  ــان خب ــش از ۷۰۰ کاس درس در کرم ــاخت بی ــرای س ب

داد.
ــتان  ــدارس اس ــازی م ــی اداره کل نوس ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
تفاهم نامــه  انعقــاد  آئیــن  در  رخشــانی مهر  مهرالــه  کرمــان، 
ســاخت 120 مدرســه بــا 720 کاس درس در اســتان کرمــان کــه 
بــه همــت اتــاق بازرگانــی اســتان  و موسســه خیریــه مهــر گیتــی 
انجــام شــد، بــا اشــاره بــه اینکــه بــه اســتان کرمــان توجــه زیــادی 
ــم اظهــار داشــت: ســال قبــل 45 میلیــارد تومــان بیــن ســه  داری

اســتان ســیل زده کشــور توزیــع و بــه ســاخت مــدارس اختصــاص 
ــال  ــان در س ــارد توم ــه 48 میلی ــه اینک ــاره ب ــا اش ــد.وی ب داده ش
ــن  ــان تامی ــتان کرم ــدارس اس ــازی م ــت استانداردس ــته باب گذش
ــه  ــی نیم ــروژه مل ــت: پ ــت گف ــده اس ــاص داده ش ــار و اختص اعتب
ــا در حــال ســاخت  ــن پروژه ه ــام ای ــم و تم ــام در کشــور نداری تم
ــرداری  ــه بهره ب ــه ب ــد ک ــرار دارن ــف ق ــل مختل ــوده و در مراح ب
ــدارس  ــز م ــعه و تجهی ــازی، توس ــازمان نوس ــند.رئیس س می رس
ــن  ــول بنیادی ــند تح ــا س ــاط ب ــه در ارتب ــان اینک ــا بی ــور ب کش
ــعه و  ــازی، توس ــازمان نوس ــه س ــرورش دو موضــوع ب ــوزش و پ آم
تجهیــز مــدارس واگــذار شــده اســت افــزود: مــکان یابــی مــدارس 
بحــث بســیار مهمــی اســت؛ در ســال های قبــل مدارســی در 
ــتند  ــوز هس ــی از دانش آم ــروز خال ــه ام ــده ک ــاخته ش ــور س کش
بنابرایــن اجــرای ایــن طــرح ضــرورت دارد و  بــر اســاس تحــوات 

ــت. ــده در کشوراس ــال آین ــی 50 س جمعیت
رخشــانی مهر بــا اشــاره بــه اینکــه ســامانه ای بــرای اجــرای 
ــامانه  ــن س ــتان ها در ای ــات اس ــده و اطاع ــه ش ــرح تهی ــن ط ای
ــان ســیل اســتان  ــال در جری ــوان مث ــه عن ثبــت می شــود،افزود: ب
ــه  ــود ک ــده ب ــاخته ش ــه س ــتر رودخان ــه ای در بس ــتان مدرس لرس
تخریــب شــد و ایــن مســئله بــه هیــچ عنــوان قابــل قبــول نیســت.

تحویل یک هزار کاس درس تا پایان سال جاری
به آموزش و پرورش کرمان

ــان  ــتان کرم ــدارس اس ــازی م ــرکل نوس ــژاد مدی ــد واعظی ن محم
در ایــن مراســم گفــت : امــروز اقــدام خــوب و مبــارک در کرمــان 

ــاق  ــادی ات ــاان اقتص ــن و فع ــت خیری ــا حمای ــاد و ب ــاق افت اتف
ــا 720  ــه ب ــی 120 مدرس ــر گیت ــه مه ــی و موسســه خیری بازرگان

ــد. ــد ش ــاخته خواه کاس درس س
وی اظهــار داشــت: تــا اینجــای کار خیریــن  کمــک شــایانی بــه مــا 
کــرده انــد، بــه طــوری کــه در ســال 97 میــزان مشــارکت خیریــن 
32 میلیــارد بــوده و ایــن میــزان مشــارکت در ســال 98 بــه مبلــغ 
97 میلیــارد تومــان رســیده و بــا کمــک ایــن خیریــن اســت کــه 
مــا در ســاخت کاس درس نیــز رشــد داشــتیم و در کنــار اعتبارات 
دولتــی توانســتیم از 270 کاس درس در ســال 97 بــه 351 کاس 
درس در ســال 98 برســیم؛ همچنیــن بــا کمــک خیریــن و فعــاان 
اقتصــادی و کارخانجــات و صنایــع  بومــی اســتان برنامــه داریــم در 
ســال 99 تعــداد هــزار کاس درس را تحویــل آمــوزش و پــرورش 
دهیم.مدیــرکل نوســازی مــدارس اســتان کرمــان گفــت: امــروز را 
ــی،  ــی، نظارت ــتگاه های دولت ــه دس ــم ک ــک می گیری ــال نی ــه ف ب
ــار  ــادی در کن ــاان اقتص ــاز و فع ــه س ــن مدرس ــی و خیری امنیت
یکدیگــر و بــه کمــک همدیگــر شــتافته ایــم تــا آینــده درخشــانی  
بــرای دانــش آمــوزان ایــن اســتان رقــم زده شــود و تصویــر زیبایــی 
از افــق آینــده روشــن را بــرای  فرزنــدان ایــن مــرز و بــوم ترســیم 

کنیــم.
واعظی نــژاد افــزود: امیدواریــم بــه جایــی برســیم کــه دانش آمــوزان 
در دورتریــن نقطــه اســتان امکاناتــی برابــر بــا دانش آمــوزان شــهر 
ــی،  ــدارس تخریب ــه م ــر دغدغ ــا دیگ ــند و م ــته باش ــان داش کرم

فرســوده، کانکســی و غیرمقــاوم را نداشــته باشــیم.

 رئیس سازمان نوسازی مدارس کشور در کرمان خبر داد:

ساخت بیش از ۷۰۰ کاس درس با همکاری اتاق بازرگانی 

سـخنگوی دانشـگاه علـوم پزشـکی کرمـان در خصـوص اینکـه آیـا 
امـکان انتقـال ویـروس کرونـا از طریـق میوه هـای تابسـتانی وجـود 
دارد؟ گفـت: تاکنـون در جایـی مشـاهده نکـرده ام کـه ایـن مطلـب 
از نظـر علمـی تأییـد شـده باشـد و ایـن قبیـل موضوعـات اغلـب به 
صـورت فرضیـه بـوده و نیـاز اسـت از دیـدگاه علمـی تأییـد یـا رد 
شـوند. وی بـه بیـان یکسـری نـکات علمـی پرداخـت و بیـان کـرد: 
ویـروس  مانـدگاری  امـا  ویروس هـا روی همـه سـطوح می نشـیند 
روی سـطوحی که الیاف طبیعی دارند و از سـلول تشـکیل شـده اند 
)هماننـد چـوب، پارچـه و کاغذ( کمتر اسـت اما در خصـوص الیافی 
کـه مانـدگاری ویـروس در آنهـا بیشـتر اسـت می تـوان بـه شیشـه، 

فلـزات و پاسـتیک اشـاره کـرد.
احتمـال انتقـال ویـروس بـا مصـرف میوه هـای دارای بافـت نـرم که 
قابلیـت پوسـت کنـدن، شستشـوی و ضدعفونـی کامـل را ندارنـد، 
بـاا مـی رود شـفیعی ادامـه داد: بـر اسـاس ایـن قائـده هنگامـی که 
ویـروس روی سـطوح میـوه جـات می نشـیند، چـون بافـت سـلولی 
ویـروس در  نفـوذ  امـکان  امـا  اسـت  مانـدگاری آن کمتـر  دارنـد، 
بافت هـای آسـیب پذیـر میـوه وجـود دارد. چنانچـه میـوه ای خیلی 
نـرم یـا رسـیده ای باشـد یـا اینکـه دسـت آلـوده آن را لمـس کنـد، 
ممکـن اسـت ویـروس داخـل آن نفـوذ کنـد امـا نمی توانـد در آن 

تکثیر شـود. محیـط 
وی بـا اشـاره بـه اینکـه احتمـال آلودگـی میوه هایـی کـه قابلیـت 
پوسـت کنـدن و شستشـو دارند، کمتر اسـت؛ افزود: احتمـال انتقال 
ویـروس بـا مصـرف میوه هـای دارای بافـت نـرم کـه قابلیت پوسـت 

کنـدن، شستشـوی و ضدعفونـی کامـل را ندارنـد، بـاا می رود.
شـفیعی بـا بیـان اینکـه عمدتـاً بیماری هـای میکروبـی کـه موجـب 
بیماری هـای اسـهالی و گوارشـی می شـوند در ایـن فصـل شـایع تر 

هسـتند، گفـت: کرونـا، ویـروس حساسـی اسـت و بـا شستشـوی 
معمولـی اگـر درسـت انجـام شـود، از سـطح میوه هـا پاک می شـود.

کولر ماشین و کرونا
شـفیعی در خصـوص امـکان شـدت گرفتـن انتقـال ویـروس کرونـا 
از طریـق کولرهـای خـودرو و کفش هـای آلـوده بیـان داشـت: کولر 
گازی  کولرهـای  و  اسـپیلت  نـکات  همـان  مشـمول  هـم  ماشـین 

می شـود.
وی در توضیـح ایـن مطلـب بـا اشـاره بـه اینکـه کولـر خـودرو هـوا 
را وارد یـک فضـای کوچـک و بسـته می کنـد، افـزود: ایـن هـوا بـه 
صـورت مرتـب در فضـای خودرو مـی چرخـد؛ در ادامه خـودرو این 
هـوا را دریافـت و مجـدداً آن را خنـک کـرده و وارد فضـای بسـته 

ماشـین می کنـد. 
بر این اسـاس ویروس در اثر عطسـه، سـرفه، تنفس بلند یا خمیازه، 
صحبـت بـا صدای بلنـد، خنده و قهقهه فـرد ناقل در فضـای خودرو 

پخش شـده و می تواند باعث آلودگی سـایر سرنشـینان شـود.
ویـروس در اثـر عطسـه، سـرفه، تنفـس بلند یـا خمیـازه، صحبت با 
صـدای بلنـد، خنـده و قهقهـه فـرد ناقـل در فضـای خـودرو پخـش 
شـده و می توانـد باعـث آلودگـی سـایر سرنشـینان شـود وی امکان 
پخـش ویـروس از کـف کفش هـای آلـوده بـه وسـیله بـاد کولـر را 
ضعیـف دانسـت و ادامـه داد: احتمـال دارد فـرد موقع پیاده و سـوار 
شـدن از ماشـین ذرات را همـراه با غبار کفش جابه جـا کند، ممکن 
اسـت انتقـال ویـروس انجـام شـود امـا معمـواً در کـف خیابان ها و 

کفش هـا مانـدگاری ویـروس کمتر اسـت.
سـخنگوی دانشـگاه علـوم پزشـکی کرمـان بیـان کـرد: مـا بـرای 
مکان هـا و بخش هـای درمانـی کـه احتمـال آلودگـی باایـی دارنـد 
توصیـه می کنیـم افـراد کفش هـا را ضدعفونی کـرده و از کاور کفش 

کنند. اسـتفاده 
احتمـال  هـم  کفش هـا  بیـرون،  محیط هـای  در  گفـت:  شـفیعی 
آلودگـی دارنـد امـا در ماشـین بعید اسـت که این مسـاله بـه عنوان 

یـک راه عمـده انتقـال باشـد.
آلـوده ای  فـردی  از طریـق  انتقـال  احتمـال  بیشـترین  گفـت:  وی 
اسـت که سـوار شـده اسـت؛ چـرا کـه ذرات معلقی را در هـوا پخش 

می کنـد و ایـن ذرات ماندگاریشـان در فضـا بیشـتر اسـت.
شـفیعی بیـان کـرد: توصیـه می کنیـم در هنـگام اسـتفاده از کولـر 
خـودرو یکـی از شیشـه ها بـه انـدازه یـک سـوم یـا کمتـر را پاییـن 
بیاوریـد تـا مقـداری گـردش هـوا انجام شـود یـا اینکـه دریچه های 
ماشـین بـاز باشـد تـا مقـداری از هـوای بیرون وارد ماشـین شـود.

 سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی کرمان:
حکایت میوه های تابستانی و کرونا/کولرهای خودرو ویروس منتشر می کنند



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

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

اسـت. اروپـا  اسـتاندارد   
توجه به استخدام نیروهای بومی 

در شرکت بابک مس

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

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

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

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

محسـوب می شـود.

شرکت بابک مس ایرانیان 
چهارمین تولید کننده لوله مسی 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

اولویـت برنامـه هـای خـود قـرار داده اند.

خبرنگار : مرضیه قاضی زاده

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

سازگاری مناسبی با محیط زیست ایجاد شده است

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

بـا روش هـای نویـن این کار عملی شـده اسـت . 

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

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

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

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

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

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

اسـتان کرمـان اعـام کـرد.

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

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

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

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

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

  منابع: شاهنامه فردوسی، لغت نامه دهخدا

ï悉 r依卿Э ﾔｸ└ぐ医Μ

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

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

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

مکانیـزه شـامل تخفیـف  10 درصـد خواهـد بود.

ماک توسعه و پیشرفت استان 
واگذاری خدمات به بخش خصوصی 

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

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

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

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

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

باشـند.
» هدف از برون سپاری خدمات ثبت 

احوال، رضایت مندی و افزایش کیفیت 
خدمات رسانی «

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

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

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

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

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

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

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

گشـت.
خبرنگار : مرضیه قاضی زاده

فرصت4ماهه مردم 
برای دریافت کارت هوشمند ملی در سال 96

  رئیس جهاد کشاورزی شمال استان کرمان:

19 هزار هکتار اراضی کشاورزی 
به سیستم های آبیاری نوین 

مجهز می شوند

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

. د شو
گزارش از : ساره نخعی فر
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   هفته نامه فرهنگی، سیاسی، خبری

اهدای آرشیو هفته نامه هفتواد کرمان 
به استاد »منصور ایران پور« 

اهدای آرشـیو هفته نامه هفتواد کرمان توسـط مدیر مسـوول نشـریه »محمد حسـنی 
سـعدی« بـه اسـتاد »منصـور ایران پـور« مدیـر عامـل موسسـه دیـده بانـان میراث 

کرمـان و از پژوهشـگران و نویسـندگان دفـاع مقدس در موسسـه حماسـه ثار ا...

سـیدمهران عالـم زاده گفـت: در ابتـدای شـروع فعالیتـم شـهرداری 
کرمـان حـدود ۳۰۰ میلیـارد تومـان بدهـی معوقـه داشـت کـه ۱۷۰ 
میلیـارد تومـان از ایـن رقـم، بدهـی بـه قـرارگاه خاتـم بـود و طـی 
ایـن مـدت تمام بدهیهـای معوقه شـهرداری کرمان به صفر رسـیده 

است.
شـهردار کرمـان در نشسـت بـا اصحـاب رسـانه نیـروی انسـانی 
را مهمتریـن سـرمایۀ هـر سـازمانی دانسـت و گفـت: پـس از قبـول 

مسـئولیت در شـهرداری کرمـان، آنچه کـه اهمیت داشـت، پرداختن 
بـه مسـائل معیشـتی کارکنـان شـهرداری بود.

وی بـه معـوق بـودن حقـوق برخـی کارکنـان شـهرداری کرمـان 
اشـاره کـرد و گفـت: ابتـدای شـروع فعالیتـم در شـهرداری کرمان، 
حقـوق برخـی کارکنـان معوق شـده بـود و گاهی شـاهد اعتصابات 
کارگـری بودیـم که این مهم در دسـتور کار قرار گرفت و طی شـش 
مـاه، حقـوق تمـام کارکنان شـهرداری شـامل رسـمی، قـراردادی و 

شـرکتی به روز شـد.
عالـم زاده افـزود: اولویـت بعـدی، تکمیـل پـروژه هـای نیمـه تمـام 
بـود کـه در دسـتور کار قـرار گرفـت و بـرای تکمیـل ایـن پـروژه 
هـا، نیـاز بـه تخصیـص ۴۶۰ میلیـارد تومـان منابـع داشـتیم؛ ضمن 
اینکـه تکمیـل نهایـی ایـن پروژه هـا، ۶۰۰ میلیـارد تومـان منابع نیاز 

داشـت. خواهد 
وی گفـت: عـاوه بـر پـروژه هـای بـزرگ شـهری، پـروژه هـای 
کوچـک ازجملـه بوسـتانها، پارکهـا و پیـاده راههـا نیـز در دسـتور 
کار قـرار گرفـت. کـه در ایـن زمینه سـال گذشـته حـدود ۲۰ پروژۀ 
کوچـک در مقیـاس منطقهـای بـه بهـره برداری رسـید و امسـال هم 
۱۵ پـروژه آمـاده بهـره بـرداری بـود کـه بـه دلیـل شـیوع ویروس 

کرونـا، افتتـاح ایـن پـروژه هـا بـه تعویـق افتاد.
شـهردار کرمـان ادامـه داد: از هفتـۀ آینـده طـی ۱۵ هفتـه، هـر هفته 

یـک پـروژه بـه بهـره بـرداری خواهد رسـید.
وی بـه افزایـش درآمدهـای شـهرداری در سـال هـای اخیر اشـاره 
کـرد و گفـت: سـال اول حضـور مـن در شـهرداری کرمـان، درآمد 

تـاش همکارانـم و  بـا  کـه  بـود  تومـان  میلیـارد  شـهرداری ۳۲۰ 
مصوبات خوب شـورا، این درآمد در سـال گذشـته به ۸۲۰ میلیارد 
تومـان افزایـش یافـت کـه بیـش از ۲۰۰ درصـد افزایـِش درآمـد را 
نشـان میدهد.عالم زاده افزود: درآمد امسـال شـهرداری کرمان نیز 
۱,۳۰۰ میلیـارد تومـان برنامهریزی شـده که افزایـش ۴۰۰ درصدی 

درآمدهـا را در پـی خواهد داشـت.
وی از پرداخـت بدهـی هـای معوقـه شـهرداری کرمان نیـز خبر داد 
و گفـت: شـهرداری کرمـان حـدود ۳۰۰ میلیارد تومـان بدهی معوقه 
داشـت کـه ۱۷۰ میلیـارد تومـان از این رقـم، بدهی به قـرارگاه خاتم 
بـود و طـی ایـن مـدت تمـام بدهی هـای معوقـه شـهرداری بـه صفر 

رسـیده است.
شـهردار کرمـان افزود: نقشـه هـای آرامسـتان جدید بازنگری شـد 
و مشـکل معـارض زمیـن آرامسـتان نیـز حـل شـد؛ اکنـون، عملیات 
عمرانـی آرامسـتان جدیـد آغـاز شـده و بخشـی امسـال آمـاده و 

زمینـه دفـن فراهـم خواهد شـد.
وی ادامـه داد: تمـام پـروژه هـا و اقدامـات شـهرداری، در قالـب 
مناقصـه و مزایـده انجـام مـی شـود و تاکنـون، حتـی یـک قـرارداد 

بـدون تـرک تشـریفات نداشـته ایـم.
شـهردار کرمـان از راه انـدازی آزمایشـی اتوماسـیون شـهرداری 
کرمـان از روز گذشـته خبـر داد و گفـت: بـا هدف ارایـۀ خدمت بهتر 
و سـریعتر بـه شـهروندان و همچنیـن بـه منظـور افزایـش سـرعت 
انـدازی  ایـن سـامانه  را راه  اداری،  و سـهولت گـردش مکاتبـات 
 کـرده کـه درنهایـت موجـب کاهـش چشـمگیر مکاتبـات کاغـذی و 

پیگیری های حضوری شهروندان خواهد شد.
وی خاطرنشـان کـرد: سیسـتم نـرم افـزار یکپارچۀ حـوزۀ مالی نیز 
اسـتقرار یافتـه اسـت و اکنون، حوزۀ مالـی شـهرداری میتواند تمام 
اقدامـات مالـی مناطـق شـهرداری و سـازمانهای وابسـته را رصـد 
کند.عالـم زاده افـزود: توسـعۀ شـبکۀ آب خـام شـهر کرمـان نیز از 
دیگـر اقدامـات بود کـه با هزینه کـرد ۱۵ میلیارد تومان، در دسـتور 
کار قـرار گرفـت تـا برای آبیاری فضاهای سـبز شـهر کرمان از آب 

اسـتفاده نشود. شهر 
وی بـه نصـب دوربیـن هـای پایـش تصویـری در شـهر کرمـان 
اشـاره کـرد و گفـت: بـا مسـاعدت اسـتانداری کرمـان، تعـداد ۴۰ 
دوربیـن پایـش تصویـری شـهر کرمـان بـه ۴۱۳ دوربیـن افزایـش 
یافـت و اکنـون مرکـز مانیتورینگ شـهرداری کرمان، یکـی از مراکز 

بـه روز کشـور محسـوب میشـود.
رییـس شـورای اسـامی شـهر کرمـان نیـز بـا اشـاره بـه برخـی 
شـایعات دربـاره ادامه فعالیت شـهردار کرمان گفـت: هیچ تصمیمی 

راجـع بـه اسـتعفا یـا برکنـاری شـهردار وجود نـدارد.
و  شـورا  اقدامـات  از  یکـی  را  سـطحی  آبهـای  سـاماندهی  وی 
 شـهرداری دانسـت و بیـان کـرد: بـه دنبـال ایـن هسـتیم که مشـکل

آب هـای سـطحی شـهر کرمـان در زمـان بارندگـی بـه صـورت 
زیربنایـی حـل کنیـم.

فرشـاد بـا اشـاره بـه نیـاز شـهر بـه پارکینـگ گفـت: برنامـه ریزی 
شـهرداری و شـورا بـرای احـداث پارکینـگ در حـال انجام اسـت و 

ایـن کار قبـل از اتمـام عمـر ایـن شـورا انجـام می شـود.

شهردار کرمان : هر هفته یک پروژه به بهره برداری خواهد رسید

همزمـان بـا چهارمیـن و آخریـن روز برگـزاری نمایشـگاه 
بین المللـی معـدن، صنایـع معدنی و فـرآوری مـواد معدنی 
مارحمـان  مهنـدس  کرمـان،  اسـتان  وابسـته  تجهیـزات  و 
مدیرعامـل شـرکت معدنـی و صنعتـی گل گهـر بـه بازدید از 

قسـمت های مختلـف ایـن نمایشـگاه پرداخـت.
بـه گـزارش روابط عمومـی و امـور بین الملـل شـرکت معدنی و 
صنعتـی گل گهـر، در ایـن نمایشـگاه کـه از اول تیرمـاه در محل 
شـده  برگـزار  کرمـان  جنوب شـرق  بین المللـی  نمایشـگاه های 
اسـت، شـرکت های مختلـف معدنـی و صنایـع معدنـی و صنایع 
وابسـته بـه آن از جملـه شـرکت معدنـی و صنعتـی گل گهـر، 
آخرین دسـتاوردهای اکتشـاف، اسـتخراج، فرآوری، صادرات، 
سـرمایه گذاری و ماشـین آات خـود را بـه نمایش گذاشـته اند و 
زمینـه های همکاری شـرکت هـای مختلف مورد بحـث و تبادل 

قـرار گرفت.
شـرکت  غرفـه  در  حضـور  بـا  مارحمـان  مهنـدس  همچنیـن 
معدنـی و صنعتـی گل گهـر از زحمـات و تاش هـای همـکاران 
شـرکت جهـت حضـور پررنـگ و تأثیرگـذار در ایـن نمایشـگاه 

تقدیـر و تشـکر نمـود.

بازدید مهندس مارحمان از هشتمین 
نمایشگاه بین المللی معدن، صنایع معدنی و فرآوری 

مواد معدنی و تجهیزات وابسته استان کرمان

روز ملی 

گرامی باد
روابط عمومی شرکت بابک مس ایرانیان

مدیـر روابـط عمومـي شـرکت توزیع نیـروي برق شـمال 
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در  اسـتان  هنـري   ، فرهنگـي  هـاي  ظرفیـت  بکارگیـري 
راسـتاي فرهنـگ سـازي مدیریـت مصـرف انـرژي بـرق

مدیرروابـط عمومـي شـرکت توزیـع نیـروي بـرق شـمال 
اسـتان کرمـان در نشسـت ویدیـو کنفرانـس بـا مدیـران 
روابـط عمومـي هـاي شـرکت هـاي توزیـع بـرق کشـور  
اسـتان  هنـري   ، فرهنگـي  هـاي  ظرفیـت  بکارگیـري  از  
فرهنـگ  درراسـتاي  اي   رسـانه  محتـواي  تولیـد  بـراي 
سـازي مدیریـت مصـرف انـرژي بـرق خبـردادو گفـت: با 
توجـه به شـیوع بیمـاري کرونـا و عدم امـکان حضور در 
مجامـع عمومي براي اطاع رسـاني درخصـوص مدیریت 

مصـرف پیـک بار این شـرکت بـا اسـتفاده از ظرفیت هاي 
رسـانه اي در قالب موشـن گرافي ، پادکسـت ، انیمیشـن ، 
بـا اسـتفاده از گویـش هـاي محلـي اسـتان  در بخش هاي 
خانگـي ، تجـاري و صنایـع و کشـاورزي اقـدام بـه تولیـد 
محتـواي رسـانه اي نمـوده و در شـبکه هـاي اجتماعـي و 

پایـگاه هـاي خبـري منتشـر کرده اسـت. 
بـه گـزارش روابـط عمومـي شـرکت توزیـع نیـروي برق 
شـمال اسـتان کرمـان، امیـر جهانشـاهي  بـا اشـاره بـه 
اینکـه بیـش از ۸۰درصد مشـترکین صنعت بـرق مصارف 
خانگـي هسـتند، نقش زنـان خانـه دار در مدیریت مصرف 
انـرژي را حیاتـي دانسـت و گفـت: ایـن زنـان هسـتند کـه 
مي تواننـد نقطـه شـروع اصـاح الگـو باشـند و بـا طـرح 

الگـوي مناسـب بـراي مصـارف خانگـي الگویـي فراگیر را 
در جامعـه مطـرح کننـد. وي افـزود: بـه منظور تشـویق و 
مشـارکت حداکثـري  بانوان خانـه دار در مدیرت مصرف 
طـرح انـرژي بـه کاشـانه در سـال گذشـته توسـط دفتـر 

مدیریـت مصـرف برگزارشـد. 
وي بـا بیـان اینکـه از منظـر تعالیـم دینـي بـه پرهیـز از 
اسـراف تاکیـد شـده اسـت گفـت: بـه همیـن منظـور بـا 
هـاي  شهرسـتان  در  نمازجمعـه  سـتادهاي  مشـارکت 
شـمال اسـتان  از ظرفیـت برنامـه هاي مذهبـي  و حضور 
 اقشـار مـردم در نمـاز هـاي جمعـه و مسـاجد نیـز بـراي 
آگاهـي دهـي و اطـاع رسـاني در مـورد مدیریـت صحیح 

انـرژي بـرق در پیـک بار اسـتفاده شـده اسـت.                                                                          

مدیـر روابـط عمومـي شـرکت 
شـمال  بـرق  نیـروي  توزیـع 
و  نصـب  از  کرمـان  اسـتان 
بـا  پیـام هـاي مرتبـط  انتشـار 
اماکـن  در  مصـرف  مدیریـت 
عمومي با مشـارکت شهرداري 
عمـوم  اگـر  وگفـت:  خبـرداد 

جامعـه از نقـش مشـارکت مـردم در پرداخـت قبـوض و 
داشـته  اطـاع  بـرق  صنعـت  رسـاني  خدمـات  اسـتمرار 
باشـند قطعـا  یـاري گـر مـا خواهنـد بـود و بـه عنـوان 
مبلغیـن مدیریـت صحیـح مصـرف در جامعـه میتوانند در 
انتشـار پیـام ها از طرق مختلف مشـارکت داشـته باشـند.

 مدیر روابط عمومي شرکت توزیع نیروي برق شمال استان :
بكارگیري ظرفیت هاي فرهنگي ، هنري استان در راستاي فرهنگ سازي مدیریت مصرف انرژي برق 

روابط عمومی و امور بین الملل


