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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

 رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت:
 موضوع مالیات بر عایدی 
سهام و همچنین سود 
سپرده های بانکی
از نظر ما در دستور کار 
نیست و موضوعیتی هم 
ندارد 

 شهردار کرمان :

پویش »هر هفته 
یک افتتاح« 
در شهرداری کرمان 
آغاز شد 

2

2

 جوانمرد قصاب کیست؟

 حضرت سلیمانی

مزد شیاد

قسم به قلم و ...

3

 مشاور ارشد رییس دانشگاه علوم پزشکی کرمان:
در شرایط کنونی فاصله گذاری 

فیزیکی حداقل ۲ متر 
 باید رعایت شود

3

 مدیرعامل شرکت سهامی برق منطقه ای کرمان :
۹۹.۷ درصد جمعیت روستایی کشور 

از نعمت برق برخوردار هستند 

 رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان :
۴۶۸ میلیارد تومان اعتبار به کرمان 

اباغ شد

حضور شرکت معدنی و صنعتی 
گل گهر در اولین نمایشگاه مدیریت 
 بحران استان کرمان

مطالبه مردم بخش چترود 
شهرستان  کرمان از مسئوان؛ چرا این 

بخش معین توسعه اقتصادی ندارد؟ 
3

 با حضور مدیرعامل شرکت مس؛
جلسه تولید مجتمع مس 

سرچشمه و شهربابک برگزار 
شد

2

شـرکت مخابـرات ایـران )منطقـه کرمـان ( در نظـر دارد اجـرای عملیـات فیبرنـوری تپـه خراسـانی را از طریـق برگـزاری مناقصـه به بخـش خصوصی واگـذار نماینـد،  متقاضیان شـرکت 
 در ایـن مناقصـه مـی تواننـد جهـت کسـب اطاعـات بیشـتر بـه اگهـی مناقصـه در سـایت شـرکت مخابـرات ایـران بـه آدرس  WWW.Tci. ir   و یـا سـایت مخابـرات منطقه کرمـان به 

آدرس WWW.Kermantel.ir مراجعه نمایند.

آگهی مناقصه شماره 18 /35 -95 )یک مرحله ای (

سهامی عام
منطقه کرمان

اداره پشتیبانی و تدارکات مخابرات منطقه کرمان

3

2
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 قضا و قاطعیت
زیبنده ی نظام و ایران جاودان نیست  اینهمه اختاس و، دزدی و پرونده چیست؟  
خنده به ریش چوپان کشتار بره آهو  نتیجه ی ترحم به )گرگ درنده خو(  
ایمن ُبَود خانه ای که می شود حفاظت  باید که رخنه را بست سد کرده راه غارت  

آرامش جامعه می آید از )امنیت(               امنیت از چه آید؟ )قضا و قاطعیت(

فرمانده انتظامی استان کرمان: 
کشفیات کاای قاچاق در استان کرمان ۱۰۵ 

درصد رشد داشت 
دیـدار  در  ناظـری  عبدالرضـا  سـردار 
ارز  و  کاا  قاچـاق  کمیسـیون  اعضـای 
ولی فقیـه  نماینـده  بـا  کرمـان  اسـتان 
بـه  کرمـان  جمعـه  امـام  و  اسـتان  در 
مناسـبت هفتـه مبـارزه بـا قاچـاق کاا 
بـا تبریـک میـاد امـام رضـا )ع( اظهـار 
داشـت: بـه فرمـوده فرماندهـی کل قـوا 
امسـال بـه نـام جهـش تولیـد نامگذاری 
شـده و در بحـث مبـارزه بـا قاچـاق کاا 

حجـت بـر همـه تمـام اسـت.
اولویت هـای  ناجـا  اینکـه  بیـان  بـا  وی 
سـاانه خـود را ابـاغ می کنـد کـه امسـال به تاسـی از فرمایـش حضرت آقـا بعد از 
انتخـاب شـعار سـال ایـن اولویت ها در راسـتای مبـارزه بـا قاچاق کاا اسـت گفت: 

اسـتان کرمـان بـه لحـاظ موقعیـت جغرافیایـی انـواع قاچـاق کاا را دارد.
فرمانـده انتظامـی اسـتان کرمـان بـه اشـاره بـه اینکه هـم مرزی اسـتان کرمـان با 
اسـتان سیسـتان و بلوچسـتان ایـن اسـتان را بـه مکانی بـرای ترانزیـت قاچاق کاا 
تبدیـل کـرده اسـت افزود: در اسـتان کرمـان ورود و خـروج قاچـاق کاا را داریم و 
نیـاز اسـت در برخـی مواقـع از خـروج کاای داخلی به خارج کشـور نیـز جلوگیری 
کنیـم. وی بـا ابـراز اینکـه تحریم هـای ظالمانـه را می شـود بـه فرصـت تبدیل کرد 
و نیـاز بـه هم افزایـی و همـکاری دارد گفـت: در سـال جـاری افزایـش ارزش ریالی 
کشـفیات قاچـاق کاا 106 درصد در اسـتان کرمان رشـد داشـته و بـه 60 میلیارد 

تومـان در سـه ماهه ابتدای سـال رسـیده اسـت.
سـردار ناظـری بـا تاکیـد بـر اینکه بـر همه دسـتگاه ها واجب اسـت که سـهم خود 
را در امـر مبـارزه بـا قاچـاق کاا ایفـا کننـد افـزود: فرمانداری هـا، بخشـداری ها و 

رده هـای مختلـف نیـاز اسـت در ایـن امر بـا ما همکاری داشـته باشـند.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه اولویـت ناجـا مبـارزه بـا باندهـای سـازمان یافتـه اسـت و 
اصنـاف نقـش محـوری در ایـن حـوزه دارنـد گفـت: نخریـدن و نفروختـن کاای 
خارجـی توسـط اصنـاف بسـیار تاثیرگذار اسـت و امیدواریم با فرهنگسـازی بیشـتر 

در امـر مبـارزه بـا قاچـاق کاا موفق تـر عمـل کنیـم.
فرمانـده انتظامـی اسـتان کرمـان با بیـان اینکه در سـه ماهه سـال جـاری افزایش 
ریالـی کشـفیات کاای قاچـاق در اسـتان کرمـان 105 درصـد رشـد داشـته اسـت 
افـزود: ارزش ریالـی کااهای کشـف شـده بیـش از 602 میلیـارد ریال بوده اسـت.

 با حضور مدیرعامل شرکت مس؛
جلسه تولید مجتمع مس سرچشمه و شهربابک 

برگزار شد
جلسـه تولیـد مجتمـع مس سرچشـمه 
و شـهربابک بـا حضـور دکتـر اردشـیر 
سـعدمحمدی مدیرعامـل شـرکت مـس 
با هـدف بررسـی عملکـرد تولیـدی در 
سـه ماهه نخسـت امسـال برگـزار شـد. 
بـه گزارش ایراسـین بـه نقـل از روابط عمومی 
شـرکت ملی مـس، مجریان طرح های توسـعه 
مجتمع مس سرچشـمه و شـهربابک گزارشـی 
از پیشـرفت ایـن طرح هـا که با هـدف افزایش 
اسـتان  در  اشـتغال زایی  و  تولیـد  جهـش  و 
کرمـان طراحـی و تعریف شـده اند، ارائـه دادند. گفتنی اسـت جلسـه تولید مجتمع 
مـس سرچشـمه و شـهربابک با حضـور مدیرعامل شـرکت ملی صنایع مـس ایران، 
مشـاور مدیرعامـل و مدیـر گـروه روابـط عمومی، معاون توسـعه سـرمایه انسـانی و 
فنـاوری اطاعاتـی، مدیر حراسـت شـرکت مـس، مدیـر مجتمع مس سرچشـمه و 
مدیـر مجتمـع مـس شـهربابک و جمعـی از معاونان، مدیـران و مجریـان طرح های 
توسـعه بـا هـدف بررسـی عملکـرد تولیـدی ایـن مجتمـع در سـال جهـش تولیـد 

برگزار شـد.

 مدیرکل امور مالیاتی استان کرمان:
سامانه ثبت الکترونیکی شکایت به شورای 

عالی مالیاتی راه اندازی شد
از کرمـان  اسـتان  مالیاتـی  امـور   مدیـرکل 
الکترونیکـی  ثبـت  سـامانه  انـدازی  راه   
شـکایت مودیان بـه شـورای عالـی مالیاتی 

خبـرداد.
امـور  کل  اداره  عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 
مالیاتـی اسـتان کرمـان ، محمـد سـلمانی بـا بیان 
اینکـه چشـم انـداز مالیـات الکترونیکـی افزایـش 
رضایتمنـدی مـردم و کاهـش مراجعـات حضـوری 
از طریـق انجـام کلیـه عملیـات بـدون مراجعـه بـه واحدهـای مالیاتی اسـت، گفت: 
سـازمان امـور مالیاتـی کشـور در جدیدترین اقدام، امـکان ثبت شـکایت مودیان به 

شـورای عالـی مالیاتـی را بـه صـورت الکترونیکـی فراهـم کـرده اسـت.
وی درخصـوص سـامانه ثبـت الکترونیکـی اعتراضات و شـکایات مالیاتـی، افزود: از 
طریـق ایـن سـامانه کلیـه مودیـان حقیقی و حقوقـی که اطاعـات پرونـده آنها در 
سـامانه هـای عملیاتـی سـازمان موجـود باشـد و نسـبت بـه یکـی از اوراق مالیاتی 
صـادره، اعتـراض داشـته باشـند، می توانند بـا توجه بـه قوانین و مقـررات مربوطه، 

اقـدام بـه ثبت اعتـراض خـود نمایند.
مدیـرکل امـور مالیاتـی اسـتان کرمـان اظهارداشـت: مودیـان مذکور بـا مراجعه به 
www.Tax. سـامانه خدمـات الکترونیک سـازمان امـور مالیاتی کشـور بـه آدرس

gov.ir و بـا اسـتفاده از نـام کاربـری و کلمه عبـور دریافتی از خدمـات الکترونیک 
)کـه پـس از اتمـام فرآینـد پیـش ثبـت نـام الکترونیکـی دریافـت نموده انـد(، می 

تواننـد از امکانـات این بخـش اسـتفاده نمایند.
وی درخصـوص انـواع برگـه هایـی کـه امکان اعتـراض بـه آن از طریق این سـامانه 
وجـود دارد، گفـت: پیـش از ایـن نیـز امـکان اعتـراض بـه انـواع بـرگ ارزیابـی و 
اعتـراض بـه اباغیـه رای هیـات حـل اختـاف مالیاتـی از طریـق سـامانه خدمـات 
الکترونیـک مالیاتـی فراهـم شـده بـود امـا در تغییرات جدید مسـیر بلـوغ تدریجی 
ارائـه خدمـات الکترونیکـی با رویکـرد مدیریت زمـان و هزینه بـرای مودیان تعریف 
و در دسـتور کار قـرار گرفـت. سـلمانی تصریـح کـرد: مودیـان محتـرم مالیاتی می 
تواننـد بـا اعـام شـماره نامـه برگـه ای که بـه آن معترض می باشـند، مشـخصات 
تراکنـش هـای مالـی مرتبط را مشـاهده و مراتب اعتـراض خود را بـا جزئیات اعام 
نماینـد. همچنیـن مـی تواننـد نماینـده یـا وکیـل خـود را مشـخص و بـه سـازمان 
امورمالیاتـی کشـور معرفی کننـد. مدیرکل امور مالیاتی اسـتان کرمان خاطرنشـان 
کـرد: پـس از تکمیـل اطاعـات فرم اعتـراض در سـامانه مذکور، درخواسـت مودی 
از طریـق پرتـال بـه سـامانه هـای عملیاتی ارسـال می گـردد و کـد رهگیری جهت 

پیگیـری هـای آتی نمایـش داده خواهد شـد.

زنان متاهل ودختران مجرد 
تحت  پوشش بیمه زنان خانه دار قرار گیرند

ــا  ــی ب ــن اجتماع ــر کل تامی ــینی مدی حس
بیــان ایــن مطلــب افــزود : بیمــه زنــان خانــه 
دار فرصتــی اســت تــا خانــم هایــی کــه 
شــاغل نیســتند بتواننــد در دوران میانســالی 
بازنشســتگی  مزایــای  از  کهنســالی  و 
ودریافــت مســتمری برخــوردار و از خدمــات 

ــوند. ــد ش ــره من ــی به درمان
وی بــا اشــاره بــه اینکــه مســئولین ســازمان 
همــواره بدنبــال راهــی بــرای گســترش 
ــی  ــن اجتماع ــه ای تامی ــای بیم ــش ه پوش
ــان  ــه زن ــه ایجــاد بیم ــزود ک ــی باشــند اف م

ــردد. ــی گ ــی بازم ــون اساس ــل )2۹( قان ــه اص ــه دار ب خان

******

غامحسین رضایی - نقاش

 مزد شیاد
 )منصوری( شیادی تو رخت دین بود          معممی ز جنس سارقین بود

)ذلت و مرگ ویژه( در کمین بود  به دین خیانت کرد و شد فراری  
** 

 منافقی بوده )مسلمان نما(           قاضی و دوشنده ی پرونده ها
مزد خیانتش، غریب کش شدن   مانده جهنم و، جواب خدا

غامحسین رضایی - نقاش

دکتـر محمدرضـا پـور ابراهیمـی رئیـس کمیسـیون اقتصـادی 
مجلـس شـورای اسـامی اظهـار داشـت: موضـوع مالیـات بـر 
عایـدی یکـی از موضوعـات مهمـی بـوده کـه مـا از مجلس دهم 

در دسـتور کار کمیسـیون اقتصـادی داشـتیم. 
هـدف اول و اصلـی مـا ایـن بود کـه بتوانیم موضوع مهـم مالیات 

بـر عایدی را در بخش اماک و مسـتغات کـه یکی از موضوعات 
مهـم به شـمار می رود را دنبـال کنیم.

رئیـس کمیسـیون اقتصـادی مجلـس شـورای اسـامی در ادامه 
عنـوان کـرد: در یـک سـال و نیـم پایانـی مجلـس دهـم، کلیات 
ایـن موضـوع در کمیسـیون اقتصـادی بـه تصویـب رسـید که بر 
اسـاس آن مالیـات بـر عایـدی امـاک و مسـتغات را به شـکلی 
در کشـور داشـته باشـیم امـا موضـوع توافق بـا دولت باعث شـد 
تـا ایـن کار کمـی عقب بیفتد و دولت پیشـنهاد دیگـری مطرح و 
عنـوان کـرد کـه ما ایحـه جامعـی در این حـوزه ارائـه می کنیم 
و بـر اسـاس آن می خواهیـم یـک کار جامع انجام دهیـم و لذا در 

مجلـس دهـم بـه جمع بندی نرسـید.
دکتـر پورابراهیمـی همچنیـن خاطرنشـان کـرد:  در ارتبـاط بـا 
موضـوع مالیـات بـر عایـدی، در مجلـس یازدهـم نیز تعـدادی از 
همـکاران -کـه در حـوزه اقتصـادی کار می کننـد- پیشـنهادی 
را مطـرح کردنـد و مـا هـم پیشـگام شـدیم تـا اقداماتـی کـه در 

مجلـس دهـم بـوده را ادامـه دهیـم.
وی بـر همیـن اسـاس اضافـه کـرد: مـا پیش تـر گزارشـی را در 
تهیـه کردیـم؛  بـر عایـدی(  )مالیـات  ایـن موضـوع  بـا  ارتبـاط 
ایـن گـزارش بـر اسـاس تجربـه دنیـا بـود و مجموعـه ای از انواع 
مالیات هـا بـر عایدی از حوزه خـودرو گرفته تا حـوزه ارز،  اماک، 
مسـتغات، سـهام و سـپرده های بانکـی در آن مطـرح شـده بود. 
در حقیقـت ایـن گزارش، بررسـی مجموعـه ای از اقداماتی بود که 

در دنیـا انجـام می شـد.
نماینـده مـردم کرمـان در مجلـس شـورای اسـامی برهمیـن 
اسـاس اضافـه کـرد: گـزارش مزبـور هـم تغییـر پیـدا کـرده و 
گزارشـی بر اسـاس آن اطاعات منتشـر شـده، تغییر یافته است. 
در حقیقـت گزارشـی بـود کـه چگونگـی اخـذ مالیات بـر عایدی 
را تشـریح کـرده بـود و اصـا موضـوع طـرح این مسـئله نیسـت. 
طرحـی را هـم کـه همـکاران مـا طراحـی کردنـد بـر اسـاس آن 
گـزارش بـود کـه البتـه این طرح هـم تغییر کـرده و لـذا موضوع 

مالیـات بر عایدی سـهام و همچنین سـود سـپرده هـای بانکی از 
نظـر مـا در دسـتور کار نیسـت و موضوعیتی هـم ندارد.

پورابراهیمـی در ادامـه سـخنانش خاطرنشـان کـرد: موضـوع و 
بحـث اصلـی مـا »مالیـات بـر عایـدی بـر امـاک و مسـتغات« 
در  اقتصـادی  کمیسـیون  در  زودی  بـه  اسـت  قـرار  کـه  بـوده 
دسـتور کار مجلـس قـرار گیـرد. وی تصریـح کـرد: آنچـه کـه ما 
در کمیسـیون اقتصـادی نهایـی کردیـم موضـوع تعریـف شـده و 
مختصـر شـده ای در ارتبـاط بـا مالیـات بـر امـاک و مسـتغات 
اسـت کـه اصـا موضـوع سـهام در آن مطـرح نیسـت. گـزارش 
جامـع مرکـز پژوهش هـا هـم شـامل همـه توضیحاتـی بـود کـه 
در دنیـا چـه مالیات هایـی اخذ و شـامل چـه چیزهایی می شـود.

رئیـس کمیسـیون اقتصـادی مجلس شـورای اسـامی در خاتمه 
اعـام کـرد که این طـرح )مالیات بر عایدی اماک و مسـتغات( 
بـه زودی از سـوی هیئـت رئیسـه به کمیسـیون اقتصـادی اباغ 

شـده و در کمیسـیون بررسـی خواهد شد.

 رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت:

 موضوع مالیات بر عایدی سهام و همچنین سود سپرده های بانکی
از نظر ما در دستور کار نیست و موضوعیتی هم ندارد 

سـید مهران عالـم زاده در آییـن بهره بـرداری از بوسـتان سـراج در شـهر کرمـان اظهـار 

داشـت: در ایـن آییـن و همزمـان بـا دهـه کرامت طرح  های بوسـتان سـراج و بهسـازی 
میـدان رسـالت بـه بهره بـرداری می رسـند.

وی از آغـاز بـه کار پویـش »هـر هفتـه یـک افتتـاح« در شـهرداری کرمـان خبـر داد و 
گفت:برای نوروز امسـال سـاخت و افتتاح 15 بوسـتان در نقاط مختلف شـهر کرمان در 
دسـتور کار قـرار گرفـت که به دلیل شـیوع ویروس کرونـا، بهره برداری از این بوسـتان ها 
بـه تعویق افتاد.شـهردار کرمان افزود: امشـب به مناسـبت میاد با سـعادت امـام رضا)ع( 
بوسـتان سـراج کـه بـه نام یکـی از القاب امام هشـتم نام گذاری شـده اسـت و همچنین 

میدان رسـالت که پس از سـال ها بهسـازی شـده اسـت بـه بهره برداری رسـید.
وی بـا بیـان اینکـه از آنجـا کـه شـهروندان بـرای گـذران اوقـات فراغـت و تفریـح بـه 

بوسـتان ها مراجعـه می کننـد سـاخت بوسـتان ها در سـطح شـهر اهمیـت فراوانـی دارد 
گفـت: نـوروز سـال گذشـته نیـز 20 بوسـتان در شـهر کرمـان بـه بهره بـرداری رسـید.

عالـم زاده خاطر نشـان کـرد: در ایـن دوره از مدیریـت شـهری توجـه بـه مناسب سـازی 
فضاهـای شـهری بـرای تردد و اسـتفاده افـراد دارای معلولیت در دسـتور کار قرار گرفته 
و در تمـام پروژه هـا تـاش شـده تـا مسـیرها و فضاهـای ویژه این افـراد در نظـر گرفته 
شـود. وی از افتتـاح بوسـتان های خبرنـگار، شـب بو، زریسـف، نرگـس، ارغـوان، شـیراز، 
بلداامیـن و آفتـاب در هفته هـای آینـده خبـر داد و گفـت: همچنیـن پیاده راه سـامت 
و بوسـتان های بهسازی شـده شـهید مرتضـوی، شـهریار، بوسـتان معلـم و محوطه گنبد 

جبلیـه بـه بهره برداری می رسـد.

 شهردار کرمان :
پویش »هر هفته یک افتتاح« در شهرداری کرمان آغاز شد 

مهــدی رجبــی زاده اظهــار داشــت: وقتــی بارش هــا در منطقــه ای 
بیشــتر می شــود بــه همــان نســبت رویش هــا در اراضــی مرتعــی 
ــا  ــا بیشــتر می شــود و در یکــی - دو ســال گذشــته ب و جنگل ه
ــش  ــاهد افزای ــی ۹8 و ۹۹ ش ــال آب ــژه در س ــی به وی ــت اله عنای

ــم. ــان بودی ــا در اســتان کرم بارش ه
ســال  در  بارش هــا  میــزان  درصــدی   65 افزایــش  از  وی 
آبــی ۹8 و ۹۹ نســبت بــه ســال آبــی گذشــته در اســتان 
ــکرگذاری  ــای ش ــت ج ــن باب ــت: از ای ــر داد و گف ــان خب کرم
دارد امــا بــا شــروع فصــل گرمــا پوشــش مرتعــی ســاده 
مســتعد می شــود. بــرای حریــق  و   اســتان خشــک شــده 

ــان  ــان بی ــتان کرم ــزداری اس ــی و آبخی ــع طبیع ــر کل مناب مدی
ــده در  ــاد ش ــق ایج ــد حری ــان ۹5 درص ــتان کرم ــرد: در اس ک
ســطح مراتــع و جنگل هــا عامــل انســانی دارد و فــردی از 
گردشــگر، اهالــی و یــا ســاکنین و کشــاورزان باعــث ایجــاد ایــن 

ــدند. ــق ش حری
ــق ایجــاد شــده در  ــه 75 درصــد از حری ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
ــات  ــا تعطی ــه و ی ــر هفت ــات آخ ــام تعطی ــتان در ای ــطح اس س
ــل توجهــی  ــار بســیار قاب ــوده اســت کــه آم رســمی در کشــور ب
اســت افــزود: از ایــن آمــار حــدود 65 درصــد حریق هــا از ســاعت 

ــا حــدود 18 اتفــاق افتــاده اســت. 11 صبــح ت
ــا و  ــن عدده ــتن ای ــم گذاش ــار ه ــرد: کن ــح ک ــی زاده تصری رجب
ــان  ــردم در زم ــر م ــه اگ ــد ک ــان می ده ــار نش ــن آم ــل ای تحلی
مراجعــه بــه طبیعــت توجــه داشــته باشــند و در مقابــل طبیعــت 
اصــول اولیــه را رعایــت و قصــوری نداشــته باشــند شــاهد 

آتش ســوزی نخواهیــم بــود.
ــی در  ــر دلیل ــه ه ــر ب ــم اگ ــان اینکــه درخواســت داری ــا بی وی ب
ــن  ــه ای ــدند ک ــن نش ــا مطمئ ــد ت ــن کردن ــش روش ــت آت طبیع
ــدای  ــت: از ابت ــد گف ــرک نکنن ــوش شــده محــل را ت ــش خام آت
ــروز کــه حــدود 40 روز گذشــته  ــا ام ــاه ســال جــاری ت خرداد م
ــی  ــی و مرتع ــای جنگل ــار از عرصه ه ــش از 300 هکت ــت بی اس
شــمال اســتان کرمــان بــر اثــر حریــق از دســت رفتنــد و هنــوز 

ــم. ــش داری ــده را در پی ــای آین ــاه فصــل گرم دو م
مدیــر کل منابــع طبیعــی و آبخیــزداری اســتان کرمــان بــا 
ــوع  ــه در مجم ــت ک ــی اس ــار در حال ــن آم ــه ای ــه اینک ــاره ب اش

ســال گذشــته حــدود 547 هکتــار از 
ــتان  ــمال اس ــای ش ــع و جنگل ه مرات

ــظ  ــزود: حف ــد اف ــت رفتن ــده و از دس ــق ش ــار حری ــان دچ کرم
جنگل هــا و مراتــع یــک وظیفــه ملــی اســت چــرا کــه جنگل هــا 
و مراتــع ســرمایه ملــی هســتند و همــه بــرای حفاظــت از آن هــا 
ــه  ــت ک ــار اس ــث افتخ ــرد: باع ــوان ک ــم. وی عن ــه داری وظیف
ــتگاه های  ــه دس ــکاری هم ــک و هم ــا کم ــان ب ــتان کرم در اس
ــاد،  ــردم نه ــازمان های م ــیج، س ــی و بس ــای مردم اداری، نیروه
ــه  ــا بافاصل ــا حریق ه ــت و دهیاری ه ــط زیس ــر، محی هال احم
ــارت  ــاید خس ــود ش ــا نب ــن همکاری ه ــر ای ــدند و اگ ــرل ش کنت

ــود. ــتر ب ــر بیش ــا براب ــوزی ده ه آتش س
رجبــی زاده اظهــار داشــت: از مــردم درخواســت دارم بــا مشــاهده 
ــماره  ــا ش ــت ب ــرع وق ــی در اس ــع و اراض ــطح مرات ــق در س حری
ــاس  ــی تم ــع طبیع ــت مناب ــگان حفاظ ــگان 1504 ی ــن رای تلف

ــد. ــانی کنن ــه و اطاع رس گرفت

 مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمان :
 بیش از ۳۰۰ هکتار از مراتع و جنگل های استان کرمان در یک ماهه گذشته در آتش سوختند 

چهار حلقه چاه به منابع تامین آب 
شهر کرمان افزوده می شود

عملیـات حفـر 4 حلقـه چاه در دشـت کرمان بـه عمق 240 متـر به پایان 
رسـید. حمیـد صمدانـی مدیـر آبفـا شهرسـتان کرمـان گفـت: بـه منظور 
کمـک بـه منابـع تامیـن آب شـهر کرمـان و گـذر از بحـران کـم آبـی در 
تابسـتان جـاری، چهـار حلقـه چاه از نـوع جابجایـی در دشـت کرمان که 
عمـق آنهـا بیـن 220 تـا 240 متـر مـی باشـد  ،بـا هزینـه ای بالـغ بـر 6 
میلیـارد و 600 میلیـون ریـال بـه پایان رسـید. وی افـزود: در حال حاضر 
عملیـات تجهیـز دو حلقـه از چاههای فوق شـامل اجـرای 2100 متر لوله 
400 پلـی اتیلـن و 300 متـر خـط بـرق با هزینـه ای بالغ بـر ۹ میلیارد و 
550 میلیـون ریـال بـه پایـان رسـیده و بـه زودی وارد مدار بهـره برداری 

می شـوند.
صمدانـی در ادامـه بـا بیـان ایـن مطلـب کـه عمـق بـاای چاههـای حفر 
شـده بیانگـر نبـود آب در شـهر کویـری کرمـان مـی باشـد و بـا توجـه 
بـه شـرایط موجـود بـه منظـور جبـران کمبـود آب ، مجبوریـم بـا صـرف 
هزینـه هـای میلیـاردی حفر و تجهیز ،آب شـرب را به دسـت مشـترکین 
برسـانیم گفـت: از شـهروندان تقاضا داریم عـاوه بر اسـتفاده بهینه از آب 
شـرب و پرهیـز از اسـراف و مصـرف نابجـای آن، خـود بـه عنـوان محافظ 
آب باشـند و هرگونـه مصـرف غیـر مجـاز و پـر مصرفـی را با شـماره 122 

اطـاع رسـانی کنند. 

بیش از 570 فقره انشعاب غیر مجاز آب در 
شهرستان شهربابک شناسایی شد

طـی سـه ماه نخسـت سـال جـاری، 570 فقره انشـعاب غیر مجـاز آب در 
شهرسـتان شـهربابک شناسـایی شـد. علی ابراهیمی سرپرسـت امـور آبفا 
شهرسـتان شـهربابک گفـت: انشـعابات غیرمجـاز تاثیـر مسـتقیم در افت 
فشـار و کاهـش کیفـی آب شـرب دارد و در ایـن زمینه در تاش هسـتیم 

تـا انشـعابات غیرمجاز را در سـطح شهرسـتان جمـع آوری کنیم.
وی افزود: در راسـتای پیگیری های مداوم در خصوص جمع آوری انشعابات 
غیرمجاز با پایش های میدانی انجام شـده، 550 فقره انشـعاب غیر مجاز در 
 روستاها و 20 فقره انشعاب غیر مجاز نیز در شهرهای تابعه شناسایی شد.

ابراهیمـی در ادامـه بیـان داشـت: جمـع آوری انشـعابات غیـر مجـاز بـا 
حمایـت دادسـتان محتـرم و همـکاری نیـروی انتظامی انجام می شـود و 

در ایـن زمینـه هیـچ گونـه اغماضـی وجـود نخواهد داشـت.

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

******

مدیــرکل آمــوزش و پــرورش اســتان کرمــان از کلنــگ 
زنــی مســکن فرهنگیــان در کرمــان پیــش از مهــر مــاه 

خبــر داد.
شــورای  چهارمیــن  در  نســب  اســکندری  احمــد 
آمــوزش و پــرورش اســتان کرمــان بیــان داشــت: 
چهــار هــزار و 680 دانــش آمــوز در ۹7 مدرســه ویــژه 
ــری در  ــژه یادگی ــکات وی ــز مش ــتثنایی و 22 مرک اس
ــر  ــار 650 نف ــن آم ــه از ای ــتند ک ــوزش هس ــال آم ح
ــوزان  ــار دانش آم ــر در کن ــی فراگی ــورت تلفیق ــه ص ب

ــتند. ــغول هس ــل مش ــه تحصی ــادی ب ع
وی بــا بیــان اینکــه آمــوزش و پــرورش اســتان کرمــان 
ــه  ــاز ب ــه نی ــژه ک ــوزان وی ــش آم ــن دان ــا بی ــی م تفاوت
توجــه بیشــتری دارنــد بــا دانــش آمــوزان عــادی 
ــن  ــوزی ای ــارت آم ــت مه ــزود: در جه ــذارد، اف نمی گ
دانــش آمــوزان اقداماتــی انجــام شــده بــه طــوری کــه 
در بعضــی از زمینه هــا ایــن دانــش آمــوزان ویــژه 
کرمــان در ســطح اســتانی و کشــوری بــه خوبــی 

ند. درخشــیده ا
ــت:  ــان گف ــتان کرم ــرورش اس ــوزش و پ ــرکل آم مدی
ــرورش اســتثنایی کشــور  رئیــس ســازمان آمــوزش و پ
ــژه  ــزرگ وی ــه ب ــج مدرس ــه پن ــاعد داده ک ــول مس ق

ــان  ــتان کرم ــطح اس ــتثنایی در س ــوزان اس ــش آم دان
ــژه  ســاخته شــود ضمــن اینکــه ســاخت مدرســه ای وی
دانش آمــوزان اوتیســمی نیــز در دســتور کار اســت 
کــه بــا کمــک یکــی از خیریــن مدرســه ســاز در 

ــد. ــد ش ــداث خواه ــان اح کرم
ــه  ــه اینک ــه ب ــا توج ــرد: ب ــح ک ــب تصری اسکندری نس
کرمــان  فرهنگیــان  دانشــگاه  فعلــی  ســاختمان 
نیســت؛  دانشــجویان  پذیــرش  جوابگویــی ظرفیــت 
هنرســتان  اراضــی  از  هکتــار   64 کــه  بــود  قــرار 
رضــوان بــه ایــن دانشــگاه واگــذار شــود کــه در 

جلســه شــورای مســکن مطــرح و مشــکل تأمیــن 
ــاه  ــل از مهرم ــن قب ــد همچنی ــع ش ــز مرتف آب آن نی
بــه  فرهنگیــان  مســکن  احــداث  کلنــگ   بایــد 
زمیــن زده شــود. وی یــادآور شــد: بــا توجــه بــه شــیوع 
ــا امســال مــدارس سراســر کشــور از 15 شــهریور  کرون
ــم  ــول داده ای ــه ق ــن اینک ــد ضم ــد ش ــایی خواه بازگش
ــم  ــدون معل ــی ب ــچ کاس ــد هی ــی جدی ــال تحصیل س

نباشــد.
ــت:  ــان گف ــتان کرم ــرورش اس ــوزش و پ ــرکل آم مدی
ــک  ــل ی ــاخت و تحوی ــدارس س ــازی م ــازمان نوس س
هــزار کاس درس را تــا پایــان ســال جــاری در اســتان 
ــا  ــه 400 کاس درس ت ــرده اســت ک ــد ک ــان تعه کرم
ــرورش  ــوزش و پ ــار آم ــاده و در اختی ــاه آم اول مهرم

ــت. ــد گرف ــرار خواه ق
ــای  ــوزان و برنامه ه ــش آم ــت دان ــات فراغ ــه اوق وی ب
ــادآور  ــرد و ی ــرورش اشــاره ک ــوزش و پ پیــش روی آم
ــتان  ــطح اس ــت در س ــات فراغ ــگاه اوق ــد: 650 پای ش
ــازی و در  ــورت مج ــه ص ــه ب ــده ک ــاد ش ــان ایج کرم
برنامه هــای  جملــه  از  برنامه هایــی  شــاد  ســامانه 
دانــش  بــرای   … و  ورزشــی  پرورشــی  فرهنگــی 

ــت. ــرده اس ــن ک ــه و تدوی ــوزان تهی آم

 مدیرکل آموزش و پرورش کرمان:

 مسکن فرهنگیان در کرمان احداث می شود

******

رییــس ســازمان مدیریــت و برنامه ریــزی اســتان کرمــان 
از ابــاغ 468 میلیــارد تومــان بــه ایــن اســتان بــه منظــور 

اســتفاده متــوازن از امکانــات کشــور خبــر داد. 
ــان  ــارد توم ــه 624 میلی ــام اینک ــا اع ــر رودری ب جعف
اعتبــار هزینــه هــای کرمــان بیــن 33 دســتگاه اجرایــی 
ــت  ــده اس ــیم ش ــتانی تقس ــه اس ــام بودج ــمول نظ مش
افــزود: تمــام مشــکات دســتگاه های اجرایــی ایــن 
اســتان در زمینــه اجــرای بخشــنامه 30 بهمــن مــاه ۹8 
ــش  ــوع افزای ــه »موض ــه و بودج ــازمان برنام ــس س ریی
امتیــازات مــاده 68 قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری« 
بــا وجــود تعهــد دســتگاه های اجرایــی بــه تامیــن اعتبــار 
از طریــق فــروش امــوال و یــا صرفــه جویــی در هزینه هــا 

ــران منعکــس شــده اســت. ــه ته ب
ــاری  ــال ج ــان در س ــتان کرم ــی اس ــارات عمران وی اعتب
ــار  ــرد و اظه ــام ک ــان اع ــارد توم ــزار و 670 میلی را یکه

ــع  ــان توزی ــارد توم ــزار و 132 میلی ــون ه ــت: تاکن داش
شــده و جــز حــدود 70 میلیــارد تومــان اعتبــارات 
ــون، 468  ــک قان ــماره ی ــت ش ــتانی پیوس ــای اس پروژه ه
ــوازن اســتانی اســت کــه در  میلیــارد تومــان اعتبــارات ت
چهارمیــن جلســه شــورای برنامه ریــزی و توســعه کرمــان 

ــد شــد. ــع خواه ــاری  توزی ــال ج در س
رییــس ســازمان مدیریــت و برنامــه ریــزی اســتان 
ــتفاده  ــون اس ــده قان ــاده واح ــه م ــاره ب ــا اش ــان ب کرم
ــق  ــتای تحق ــت: در راس ــور گف ــات کش ــوازن از امکان مت
اصــل 48 قانــون اساســی و سیاســت های کلــی بــه 
ــد  ــه درص ــم انداز س ــداف چش ــه اه ــیدن ب ــور رس منظ
ــف  ــب ردی ــت در قال ــی دول ــه عموم ــارات بودج از اعتب
مشــخص و تحــت همیــن عنــوان )اســتفاده متــوازن 
ــض و  ــع تبعی ــه و رف ــع عادان ــور و توزی ــات کش از امکان
ــق  ــه و تحق ــعه یافت ــر توس ــق کمت ــطح مناط ــای س ارتق

پیشــرفت و عدالــت( بــر اســاس شــاخص های نــرخ 
ــوزش  ــتایی، آم ــهری و روس ــامیدنی ش ــکاری، آب آش بی
ــتاها، راه  ــان،  بهســازی روس ــرورش، بهداشــت و درم و پ
و زیرســاخت های جــاده ای، ســرانه هــای عمــران شــهری 
ــخص و  ــتان مش ــر اس ــهم ه ــا س ــهرداری ه ــد ش و درآم

ابــاغ می شــود.
ــود  ــرای بهب ــتان ب ــر شهرس ــهم ه ــه داد: س رودری ادام
شــاخص هــای مذکــور ابــاغ و کمیته هــای برنامه ریــزی 
شهرســتان هــا بایــد نســبت بــه تعریــف طرح هــا و 
پروژه هــای موضــوع شــاخص هــای تعریــف و بــا اولویــت 
ــاا اقــدام  پروژه هــای نیمــه تمــام و پیشــرفت فیزیکــی ب

شــود.
وی بــا اشــاره بــه تخصیــص 21 درصــدی اعتبــارات توازن 
ــدی  ــان بن ــه زم ــر اســاس برنام ــرد: ب ــوان ک ــون عن تاکن
ــی  ــارات عمران ــدن اعتب ــخص ش ــس از مش ــود پ ــرار ب ق
ــه  ــدام ب ــزی اق ــه ری ــای برنام ــا ،کمیته ه ــتان ه شهرس
توزیــع اعتبــارات بیــن پــروژه هــای عمرانــی اولویــت دار 
ــداران  ــت فرمان ــه درخواس ــا ب ــا بن ــد، ام ــتانی کن شهرس
ــتانی از  ــارات شهرس ــه اعتب ــاغ کلی ــه اب ــم ب ــن مه ای

ــول شــد. ــوازن موک ــه ت جمل
رییــس ســازمان مدیریــت و برنامــه ریــزی اســتان کرمــان 
ــل  ــه ســال قب ــناد خزان ــرد اس ــه عملک ــا ارائ ــن ب همچنی
گفــت: بیــش از 70 درصــد اعتبــارات اســناد خرانــه 
تاکنــون جــذب شــده  و از مدیــران دســتگاه های اجرایــی 
ایــن اســتان مــی خواهیــم علیرغــم فرصــت جــذب اســناد 
مذکــور تــا شــهریورماه نســبت بــه تســریع فراینــد جــذب 

باقیمانــده اعتبــارات اســنادی اقــدام کننــد.
طــرح جامــع شــهر ســیرجان و همچنیــن طــرح توســعه 
ــه  ــه و ب ــاورین ارائ ــط مش ــزا توس ــه هن ــدار منظوم پای

ــید. ــورا رس ــب ش تصوی

 رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان :

۴۶۸ میلیارد تومان اعتبار به کرمان اباغ شد

 مدیــرکل بهزیســتی اســتان کرمــان طبــق برنامــه زمانبنــدی بــا حضــور در اســتانداری کرمــان در مرکــز ســامد ، 
غیــر حضــوری بــه متقاضیــان پاســخ گفــت . 

ــرش وهماهنگــی بهزیســتی اســتان  ــان فاطمــه وجــودی مســئول واحــد پذی ــی بهزیســتی اســتان کرم ــط عموم ــه گــزارش رواب ب
کرمــان گفــت : در فرصــت زمانــی  اختصــاص داده شــده ، مدیــرکل بهزیســتی اســتان کرمــان بــا حضــور در ســامد تلفنــی پاســخگوی 

مــردم بــود .
وی از ارتبــاط تلفنــی 12 نفــر از مــردم و مددجویــان خبــر داد و یــادآور شــد: مدیــر کل بهزیســتی بعــد  از شــنیدن درخواســتهای 

متقاضیــان و راهنمایــی آنــان،  درخواســت را بــه بخــش هــای زیرمجموعــه بــرای اقــدام و پیگیــری ارجــاع داد .

پاسخگویی  غیر حضوری مدیر کل بهزیستی استان کرمان 
به متقاضیان در سامد

******
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 اا برکت ا...
تداومش ازمه ی زندگی ست  گرانی دیگر سخنی تازه نیست   
معتاد به این گرانی و خماریم  گرانی را لحظه به لحظه داریم   
هزار و سیصد آفرین بر شما  )شیخ گرانفروش( تنت بی با   
عید ما روزی که شما نباشی خسته نباشی تو که در تاشی   
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قسم به قلم و ...
)شکر خدا( زمزمه ی لب من

برکت اندیشه و مطلب من
)مالک جان( است و به قاب دلم

داده قداست به وجود قلم  
قلم باید به خود کند افتخار

که دیده )لطف خاص پروردگار(   
باید که بشناسد مقام خود را

مسیر فردا و، امام خود را   
وجودش از )حضرت رحمان( رسید

برای حق نویسی اَش آفرید  
یعنی که باشد به )کف اهل حق(   

دشمن باطل به )صف اهل حق(
خادم )وحدت( شود و اتفاق   

خار شود به چشم )اهل نفاق(
قلم که ابزار نوشتن شده 

وسیله ای بر آفریدن شده  
باید بیافریند او عدالت 

نگردد او وسیله ی جهالت  
نویسد از علوم و دانش و دین

از هدف مقدس مصلحین   
رسالتش نوشتن حقایق

ز جانفشانی کردن )شقایق(   
ز )اله( که تپید و در خون نشست

نویسد از غنچه ی بی سرپرست  
اینکه چرا یک عده ای شهیدند؟   

عده ای دیگر به نوا رسیدند  
عده ای از )نداری( غرق با

)فرصت طلب( به )پرخوری( مبتا  
ثروت قانونی، حال و حمید

سرقت سرمایه ی مردم، پلید   
عده ای با قیافه ی )آشنا(

)زالو( و )عقرب( به تن توده ها   
در آستین ملت اینها چو )مار(

بر زدن نیش به مردم خمار  
)موریانه(های پایه ی اقتصاد

نظام از اینها ضربه خورده زیاد  
مهمتر از ضربه ی اقتصادی

تمسخر عقاید عبادی   
قلم ز پشت پرده باخبر باش

بر هرچه همچون )طبری( تبر باش   
گایه ی مردم ز اصل نظام

یا انتقاد ز )انقاب امام(   
برخاسته از کار همین مفسدان

نظام باید باشد جوابگوی آن  
که مفسدین در ناف این نظامند

که گنده و رئیس و در مقامند  
نظام کند تصفیه قاب خود را

از خائنان جدا حساب خود را   
دشمن چماقی ساخته از خائنان

بر سر )اعتماد ایرانیان(  
)قاطعیت( در محو هرچه فساد

برگرداند به جامعه )اعتماد(  
مردم )کر( و )کور( و )بهیمه( نیستند

فهمیده اند و، دیده اید که کیستند  
هم تاج بخشیدند و، هم گرفتند

)پهلوی(ها راه عدم گرفتند  
این ملت شایسته ی تشکر

هم معرفت دارد و هم تبُحر   
بینای اعمال بزرگان خود

غارتگران سفره ی نان خود   
)نقاش( به طبل ناامیدی مکوب

فساد گسترده به حال غروب  
فعا دو قوه باعث امیدند  

دستی به اصاح درون کشیدند  
هم )مجلس( آمد به خط انقاب

)قضائیه( آمد به راه صواب
می شود آنچه که خدا طالب است

 خواست خدا بر خواست ها غالب است

غامحسین رضایی - نقاش

ΧϪࣥএ ජࡁॲ

غامحسین رضایی - نقاش

 حضرت سلیمانی
تحرک آفرین ودر جنب و جوش  آنچه نگردید و نگردد خموش  

زلزله افکنده و دارد خروش  شهادت و داغ )سلیمانی( است  
** 

قبل از ترور از شهدا بود و رفت  )حضرت قاسم( ز خدا بود و رفت  
عازم )رضوان بقا( بود و رفت تنش اگرچه شد فنا، جان وی  

 

متروی تهران ایستگاهی دارد به نام جوانمرد قصاب
 جوانمرد قصاب کیست؟

این جوانمرد، همیشه با و ضو بود.
 میگفتنــد: عبدالحســین، چــه خبــر از وضــع کســب و کار؟ 
مــی گفــت: الحمــد...، مــا از خــدا راضــی هســتیم، او از مــا راضــی 
ــاوی  ــین را مس ــرازوی عبدالحس ــه ت ــس دو کف ــه......!! هیچک باش
ندیــده بــود، ســمت گوشــت مشــتری همیشــه ســنگین تــر بــود. 
ــین  ــت، عبدالحس ــت میخواس ــی گوش ــغ کم ــتری مبل ــر مش اگ
ــنگ  ــول، س ــدار پ ــر مق ــرای ه ــت: »ب ــرد. میگف ــی ک ــغ نم دری

ــرازو هســت.« ت
وقتــی کــه میشــناخت کــه مشــتری فقیــر اســت، نمــی گذاشــت 
ــت  ــداری گوش ــد. مق ــزی بگوی ــی چی ــام و احوالپرس ــز س بج
مــی پیچیــد تــوی کاغــذ و مــی داد دســتش.  کســی کــه وضــع 
مــادی خوبــی نداشــت  یــا حــدس مــی زد کــه نیازمنــد باشــد یــا 
عائلــه زیــادی داشــت، را دو برابــر پــول مشــتری، گوشــت میــداد. 
گاهــی بــرای ایــن کــه بقیــه مشــتری هــا متوجــه نشــوند، وانمــود 

میکــرد کــه پــول گرفتــه اســت.
ــه،  ــوی روزنام ــت، ت ــار گوش ــت و کن ــول را میگرف ــم پ ــی ه گاه
دوبــاره بــر میگردانــد بــه مشــتری. گاهــی هــم پــول را میگرفــت 
ــول را  ــان پ ــاره هم ــل و دوب ــمت دخ ــرد س ــی ب ــتش را م و دس
ــت.« ــا بقــی پول ــا م ــی داد دســت مشــتری و مــی گفــت: »بفرم م

عزت نفس مشتری نیازمند را نمی شکست.....!!
ایــن جوانمــرد بــا مــرام، چهــل و ســه بهــار از عمــرش را گذرانــد و 
در نهایــت در یکــی از عملیــات هــای دفــاع مقــدس بــا ۱۲ گلولــه 

به شــهادت رســید.
ــرد  ــان ›جوانم ــی‹ هم ــین کیان ــهید عبدالحس ›ش

ــرد ــن جوانم ــن میگ ــه ای ــت! ب ــاب‹ اس قص
شادی روح تمامی شهدا صلوات

یاد یاران
بخــش چتــرود ششــمین بخــش پرجمعیــت اســتان کرمــان 
اســت کــه متاســفانه برنامــه ای بــرای توســعه اقتصــادی آن 

وجــود نــدارد مســئوان روزمرگــی را دنبــال می کننــد.
ــه  ــان در فاصل ــای شهرســتان کرم ــی از بخش ه ــرود یک بخــش چت
حــدود 40 کیلومتــری شــمال غــرب ایــن شــهر و در مســیر جــاده 
ترانزیتــی کرمــان - زرنــد قــرار گرفتــه اســت، تنهــا درآمــد بخشــی 
از مــردم در ایــن منطقــه از کشــاورزی اســت و تعــدادی از جوانــان 
ــا در  ــد هســتند و ی ــت و آم ــان در رف ــه کرم ــرای اشــتغال ب ــز ب نی

ــد. ــام می دهن ــا انج ــنگ کار طاقت فرس ــادن ذغالس مع
بــا احــداث بزرگــراه کرمــان - راور - دیهــوک و تغییــر مســیر 
ــی هــم کــه  ــرود، کســبه و اصناف ــوری از شــهر چت خودروهــای عب
ــا  ــد ب ــزاق می کردن ــات ارت ــروش کاا و خدم ــا ف ــهر ب ــز ش در مرک
چالــش جــدی روبــه رو شــده و حــاا نــه تنهــا کــه شهرشــان ورودی 
مســتقل نــدارد بلکــه درآمدشــان هــم کاهــش جــدی پیــدا کــرده 

اســت.
ــده  ــا وع ــال ها ب ــرود س ــش چت ــهرهای بخ ــتاها و ش ــردم روس م
ــایر  ــد س ــه مانن ــد ک ــر می پرورانن ــال را در س ــن خی ــئوان ای مس
بخش هــا و مناطــق اســتان کرمــان بخش شــان دارای معیــن 
ــر  ــرای توســعه ب ــت کاری ب ــه از دول اقتصــادی می شــود و حــاا ک
ــرای  ــا را ب ــرمایه گذاران آنه ــی و س ــش خصوص ــل بخ ــد ااق نمی آی

ــد. ــک می کن ــعه کم ــه توس ــیدن ب رس
حجت ااســام حبیــب ا... مختارآبــادی امــام جمعــه کاظم آبــاد 
ــای  ــان آق ــادی از زم ــای اقتص ــرح معین ه ــه ط ــه اینک ــاره ب ــا اش ب
رزم حســینی اســتاندار ســابق کرمــان آغــاز و مقــرر شــد کــه 
بخش هــای مختلــف بــرای توســعه، معیــن اقتصــادی داشــته 
ــوان  ــا به عن ــواد بوتی ــرکت ف ــود ش ــرار ب ــت: ق ــار داش ــند اظه باش
معیــن اقتصــادی بخــش چتــرود معرفــی شــود امــا تاکنــون هیــچ 

ــت. ــه اس ــورت نگرفت ــی ص اقدام
ــا  ــا تمــام بخش ه ــان تقریب ــان اینکــه در شهرســتان کرم ــا بی وی ب
ــی در بخش هــای شــهداد،  ــد و کارهــای خوب معیــن اقتصــادی دارن
رایــن و گلبــاف انجــام شــده اســت گفــت: متاســفانه بــا توجــه بــه 
ــش  ــادی از بخ ــگاه اقتص ــچ بن ــود دارد هی ــه وج ــی ک ظرفیت های

ــت نکــرده اســت. ــرای توســعه حمای چتــرود ب
امــام جمعــه کاظم آبــاد بــا اشــاره بــه اینکــه ایــن موضــوع بــا تمــام 
ــامی در  ــورای اس ــس ش ــردم در مجل ــده م ــئوان و دو نماین مس

شــده  گذاشــته  میــان 
و در جلســات مختلــف 
می دهیــم  تذکــر  هــم 
افــزود: شــرکت فــواد 
در  ایرانیــان  بوتیــای 
محــدوده بخــش چتــرود 
و  اســت  شــده  واقــع 
انتظــار مــی رود بــا توجــه 
بــه اینکــه بخــش چترود 
مشــکات زیــادی دارد 
ــه کمــک  ایــن شــرکت ب

ــد. ــردم بیای م
مرتضــی ملکوتــی دهیــار 
سرآســیاب  روســتای 
بیــان  بــا  نیــز  شــش 

اینکــه ظرفیت هــای زیــادی در روســتا بــرای توســعه مشــاغل 
ــوند  ــت ش ــراد حمای ــن اف ــت ای ــاز اس ــا نی ــود دارد ام ــی وج خانگ
روســتای  جمعیــت  نفــر   340 و  هــزار  دو  کــرد:  خاطر نشــان 
سرآســیاب شــش اســت از نظــر دولــت افــرادی کــه بیمــه باشــند 
ــکار در  ــوان بی ــدود ۲00 ج ــا ح ــوند ام ــوب نمی ش ــکار محس بی
ــی اســت. ــک معضــل اجتماع ــه ی ــکار هســتند ک ــا بی ــتای م روس

حجت ااســام علــی زمانــی امــام جمعــه چتــرود نیــز بیــان کــرد: 
قــرار دادن معیــن اقتصــادی بــرای توســعه مناطــق مختلــف اســتان 
اقــدام بســیار خوبــی بــود کــه توســط رزم حســینی اســتاندار ســابق 
کلیــد خــورد امــا پیگیــری نشــد و یــا حداقــل مــردم بخــش چتــرود 

از ایــن طــرح خــوب محــروم ماندنــد.
وی بــا بیــان اینکــه بــه هــر کــدام از مســئوان کــه می گوییم کســی 
پاســخگو نیســت و بخــش چتــرود بــا تمــام ظرفیت هایــی کــه دارد 
متاســفانه مغفــول مانــده اســت تاکیــد کــرد: تعییــن معیــن توســعه 
ــردم  ــی م ــه عموم ــروز مطالب ــرود ام ــش چت ــرای بخ ــادی ب اقتص

اســت و در جلســه ای نیســت کــه از مــا ســوال نکننــد.
ــز  ــرود نی ــدار چت ــی بخش ــا حاج غن ــنیم محمدرض ــزارش تس ــه گ ب
ــرود  ــدار چت ــوان بخش ــه به عن ــی ک ــه از زمان ــه اینک ــاره ب ــا اش ب
معرفــی شــده ام ایــن موضــوع را پیگیــری کــرده ام گفــت: نخســتین 
درخواســت مــن از نماینــدگان و مســئوان همیــن تعییــن معیــن 

ــش  ــرای بخ ــادی ب اقتص
اســت  بــوده  چتــرود 
پیگیــری  امیــدوارم  و 

ــود. ش
اینکــه  بیــان  بــا  وی 
فــواد  شــرکت  بــا 
صحبت هایــی  بوتیــا 
ــام  ــوز اع ــا هن ــده ام ش
ــت  ــرده اس ــی نک آمادگ
ــل  ــی از دای ــزود: یک اف
ــواد  ــکاری ف ــدم هم ع
ــه  ــت ک ــن اس ــا ای بوتی
ــور  ــه به ط ــوز کارخان هن
ــدازی نشــده  کامــل راه ان
پروانــه  می گوینــد  و 
بهره بــرداری نگرفته ایــم کــه ســود شــرکت مشــخص باشــد.

بخشــدار چتــرود اظهــار داشــت: بــه هــر حــال هــر کارخانــه یــک 
ــت  ــدوده فعالی ــه مح ــردم منطق ــر م ــی در براب ــئولیت اجتماع مس
خــود دارد کــه امیدواریــم بــه زودی عملیاتــی شــود، کارهایــی هــم 
ــرای بخــش چتــرود انجــام داده امــا مــورد  ــا ب شــرکت فــواد بوتی

رضایــت مــردم نیســت.
ــا  ــز ب ــار نی ــتای ده زی ــامی روس ــورای اس ــو ش ــی عض ــارا... انکوت ث
ــرود در ســال های گذشــته  ــه اینکــه متاســفانه بخــش چت اشــاره ب
نســبت بــه ســایر مناطــق شهرســتان کرمــان در زمینه هــای 
مختلــف کمتــر رشــد داشــته اســت تصریــح کــرد: بــا ابــراز تاســف 
ــان مــدت و بلنــد  ــاه مــدت، می ــم کــه هیــچ طــرح کوت ــد بگوی بای
ــل  ــا ااق ــدارد و ی ــود ن ــرود وج ــه چت ــعه منطق ــرای توس ــدت ب م

مــردم از آن بی اطــاع هســتند.
در  به ویــژه  کرمــان  اســتان  در  توســعه  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
ــه  ــرود ب ــش چت ــت: بخ ــت گف ــوازن نیس ــان مت ــتان کرم شهرس
ــر  ــان کمت ــهر کرم ــا ش ــری ت ــدود 30 کیلومت ــی ح ــه نزدیک فاصل
مــورد توجــه مســئوان قــرار گرفتــه و شــاید مســئوان ایــن منطــق 
را دنبــال می کننــد تــا مــردم بــرای اســتفاده از امکانــات و نیازهــای 

ــد هســتند. ــت و آم ــان در رف ــه شــهر کرم ــود ب خ
عضــو شــورای اســامی روســتای ده زیــار بــا اشــاره بــه عــدم وجــود 

ــژه در روســتای  ــرود به وی ــات ورزشــی مناســب در بخــش چت امکان
ــتر  ــده بیش ــا ش ــه بن ــز ک ــی نی ــات ورزش ــزود: تاسیس ــار اف ده زی
ــه  ــرود هزین ــش چت ــر در بخ ــت کمت ــوده و دول ــن ب ــط خیری توس

ــرده اســت. ک
ــادی از  ــرح اقتص ــر ط ــرای ه ــا اج ــوا ب ــه معم ــان اینک ــا بی وی ب
می شــود  مخالفــت  چتــرود  بخــش  در  کشــاورزی  و  صنعتــی 
عنــوان کــرد: قــرار گرفتــن بخــش چتــرود بــر روی ســفره های آب 
ــده  ــث ش ــد باع ــتان زرن ــن آب شهرس ــای تامی ــی و چاه ه زیرزمین
ــا  ــش ب ــرمایه گذاری در بخ ــف س ــای مختل ــذ مجوزه ــا اخ ــه ب ک

ــویم. ــه رو ش ــش روب چال
انکوتــی بــا اشــاره بــه ظرفیت هــای روســتای ده زیــار اظهــار داشــت: 
ــای اقتصــادی  ــدای اجــرای طــرح معین ه ــار در ابت روســتای ده زی
ــی  ــاد مقاومت ــوت اقتص ــتای پایل ــوان روس ــان به عن ــتان کرم در اس
ــرای  ــی ب ــی و تحقیقات ــچ کار مطالعات ــا هی ــی شــده اســت ام معرف
روســتایی کــه نــان خانگــی آن امــروز در کشــور مطــرح بــوده و بــا 

نــام » نــان ده زیــار« شــهرت دارد انجــام نشــده اســت.
ــرود  ــادی در بخــش چت ــای فرهنگــی زی ــان اینکــه کاره ــا بی وی ب
ــته و در  ــه داش ــابقه دیرین ــا س ــی از آنه ــه بعض ــود ک ــام می ش انج
ــر  ــار ه ــتای ده زی ــت: در روس ــت گف ــر اس ــور بی نظی ــطح کش س
ــا حضــور اســاتید،  ــه ب ــی تعزی ســاله شــاهد برگــزاری ســوگواره مل
پیشکســوتان و گروه هــای برگزیــده آییــن ســنتی تعزیه خوانــی 
ــل  ــکان تبدی ــتا ام ــن روس ــتیم  و ای ــت، هس ــی اس ــت مل ــه ثب ک
ــفانه  ــه متاس ــی را دارد ک ــه روســتای گردشــگر پذیر مذهب شــدن ب

حمایــت نمی شــود.
علــی بابایــی فرمانــدار شهرســتان کرمــان نیــز بــا اشــاره بــه اینکــه 
ــوان  ــه بت ــد ک ــی ندارن ــای اقتصــادی ســاختار اداری و دولت معین ه
ــه کاری کــرد افــزود: معین هــای اقتصــادی بخــش  آنهــا را اجبــار ب
خصوصــی هســتند و مــا بــه تناســب نزدیکــی آنهــا بــه هــر منطقــه 

ــد. ــم کــه در توســعه مناطــق مشــارکت کنن تقاضــا می کنی
وی تصریــح کــرد: نــوع مشــارکت نیــز متفــاوت اســت هــم می شــود 
ــر  ــم ب ــت و ه ــارکت گرف ــا مش ــن بنگاه ه ــرمایه گذاری از ای در س
ــی  ــری و مطالعات ــک فک ــا کم ــد از آنه ــه دارن ــی ک ــاس امکانات اس
بگیریــم، در بخــش چتــرود قبــا بــا شــرکت فــواد بوتیــا صحبــت 
ــکاری  ــادی هم ــعه اقتص ــن توس ــوان معی ــه به عن ــم ک ــرده بودی ک

کنــد و ایــن شــرکت قبــول کــرده اســت.

مطالبه مردم بخش چترود شهرستان  کرمان از مسئوان؛ چرا این بخش معین توسعه اقتصادی ندارد؟ 

 اداره کل ثبت اسناد و اماک استان کرمان
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )901526(

آگهــی تغییــرات شــرکت فرجــام ســحر کرمان شــرکت ســهامی خاص بــه شــماره ثبــت 5583 و شناســه ملــی ۱0860563504 
ــران:  ــره مــورخ ۱399/03/03 تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد : الــف - تعییــن ســمت مدی ــه اســتناد صورتجلســه هیئــت مدی ب
آقــای محمدرضــا شــیرازی بــه شــماره ملــی ۲980۱35984 بــه ســمت رئیــس هیئــت مدیــره و مدیــر عامــل ـ آقــای محســن 
ــه شــماره  ــم معصومــه شــیرازی ب ــره ـ خان ــب رئیــس هیئــت مدی ــه ســمت نای ــی ۲980770809 ب ــه شــماره مل شــیرازی ب
ملــی ۲993776۲۲3 بــه ســمت عضــو هیئــت مدیــره . ب - کلیــه اســناد و اوراق بهــادار و تعهــدآور شــرکت از قبیــل چــک، 
ــا مهــر  ــر عامــل همــراه ب ــا امضــاء مدی ــروات ، قراردادهــا و عقوداســامی و همچنیــن ســایر اوراق عــادی و اداری ب ســفته ، ب
شــرکت معتبــر میباشــد. اداره کل ثبــت اســناد و امــاک اســتان کرمــان اداره ثبــت شــرکت هــا و موسســات غیرتجــاری کرمــان 

)90۱5۲6(

 اداره کل ثبت اسناد و اماک استان کرمان
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )901157(

ــی ۱0۲00۱69047  ــت ۱6749 و شناســه مل ــه شــماره ثب ــا مســئولیت محــدود ب ــاری آشــنا چــاه شــرکت ب ــرات شــرکت حف ــی تغیی آگه
ــاری آشــنا  ــال شــرکت حف ــل اتخــاذ شــد : انتق ــورخ ۱398/09/0۲ تصمیمــات ذی ــاده م ــوق الع ــی ف ــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عموم ب
چــاه شــرکت بــا مســئولیت محــدود در تاریــخ 99/3/۱۱ بشــماره ثبــت ۱6749 در اداره ثبــت شــرکت هــای ثبــت کرمــان بــه شناســه ملــی 
۱0۲00۱69047 ثبــت و امضــاء ذیــل دفاتــر تکمیــل گردیــد کــه خاصــه آن بشــرح زیــر جهــت اطــاع عمــوم آگهــی میگــردد. بــه موجــب 
نامــه شــماره 99/۱04/۲8/336 مــورخ 99/۲/۲7 اداره ثبــت شــرکتها و موسســات عیــر تجــاری تبریــز و مســتند صورتجلســه مجمــع عمومــی 
فــوق العــاده مــورخ98/9/۲ مرکــز اصلــی شــرکت بــه نشــانی کرمــان بخــش مرکــزی ، شــهر کرمــان، محلــه خورشــید ، کوچــه شــرقی ۱، کوچــه 
ارتــش ۲ ، پــاک0 ، طبقــه اول کدپســتی 76۱46434۱4 انتقــال یافــت و در اداره ثبــت شــرکت هــای ثبــت کرمــان تحــت شــماره ۱6749 
بــه ثبــت رســیده اســت. اداره کل ثبــت اســناد و امــاک اســتان کرمــان اداره ثبــت شــرکت هــا و موسســات غیرتجــاری کرمــان )90۱۱57(

 اداره کل ثبت اسناد و اماک استان کرمان 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )901064(

ــخ  ــان درتاری ــش کریم ــر اندی ــان خی ــک اندیش ــاری نی ــر تج ــه غی ــیس موسس تاس
۱399/04/۱0 بــه شــماره ثبــت ۲۲3۱ بــه شناســه ملــی ۱4009۲48735 ثبــت و امضــا 
ذیــل دفاترتکمیــل گردیــده کــه خاصــه آن بــه شــرح زیــر جهــت اطــاع عمــوم آگهــی 
میگــردد. موضــوع : -تاســیس مراکــز خدمــات توانبخشــی)گفتار درمانــی – کار درمانــی(

مشــاوره و روانشناســی)خانواده و تحصیلی(ورزشــی)حوزه کــودکان و نوجوانــان اســتثنایی 
و عــادی( تربیتی،آموزشــی - تاســیس مراکــز نگهــداری از کــودکان و نوجوانــان )جســمی 
ــی  ــتی و درمان ــات بهداش ــه خدم ــالمندان - ارائ ــتثنایی و س ــودکان اس ــی (،ک و حرکت
 اعــم از ســاخت و فراهــم نمــودن تجهیــزات - تــاش و کمــک در جهــت توانمندســازی 
ــروض،  ــن، مق ــام، معلولی ــت، ایت ــت، بدسرپرس ــی سرپرس ــروم، ب ــای مح ــواده ه خان
مســتضعفین ودر بنــد و ایجــاد زمینــه خــود کفایــی - انجــام هرگونــه فعالیــت مشــروع 

و قانونــی یــا هــر گونــه فعالیتــی کــه در بردارنــده ایجــاد درامــد و ارزش افــزوده جهــت 
تأمیــن اهــداف موسســه باشــد -انتقــال تجــارب و تعامــل با ســایر موسســات و تشــکلهای 
دولتــی و غیــر دولتــی در راســتای افزایــش کارایــی موسســه و ســایر موسســات -اجــرای 
برنامــه در اعیــاد و مناســبت هــای مختلــف شــماره مجــوز ۲9۱4/5۱6/0۱/۲/6۲۱ تاریــخ 
مجــوز 99/03/۲0 پلیــس اطاعــات و امنیــت عمومــی اســتان کرمــان مــدت: از تاریــخ 
ــان، بخــش  ــان، شهرســتان کرم ــی: اســتان کرم ــز اصل ــدت نامحــدود مرک ــه م ــت ب ثب
مرکــزی، شــهر کرمــان، محلــه پــارک مطهــری ، کوچــه مطهــری ۲ ، خیابــان مطهــری، 
پــاک ۱3 ، مجتمــع بــرج تجــارت نویــن، طبقــه اول کدپســتی 76۱77777۱۱ اولیــن 
مدیــران: آقــای حســن شــهریاری تنــگان بــه شــماره ملــی 30۲0094003 بــه ســمت 
عضــو هیئــت مدیــره - عضــو علــی البــدل بــه مــدت ۲ ســال آقــای علــی شمســی نیــا 
بــه شــماره ملــی 309۱34۱593 بــه ســمت نایــب رئیــس هیئــت مدیــره بــه مــدت ۲ 
ســال آقــای محمدصالــح بختیــاری بــه شــماره ملــی 3۱۲0۱33۲48 بــه ســمت رئیــس 
هیئــت مدیــره و بــه ســمت مدیرعامــل بــه مــدت ۲ ســال آقــای محمدعلــی بختیــاری 

ــه مــدت ۲ ســال  ــره ب ــه ســمت عضــو هیئــت مدی ــه شــماره ملــی 3۱3۱39۲509 ب ب
ــه ســمت عضــو هیئــت  ــه شــماره ملــی 3۱700۱7608 ب آقــای محمدرضــا قلنــدری ب
مدیــره - عضــو علــی البــدل بــه مــدت ۲ ســال خانــم ســمیرا بختیــاری بــا شــماره ملــی 
ــه مــدت ۲ ســال آقــای محمــد  ــره ب ــه دارهیئــت مدی ــه ســمت خزان 3۱۲00۱798۱ ب
جــواد بختیــاری بــا شــماره ملــی 3۱۲005۲80 بــه ســمت منشــی هیئــت مدیــره بــه 
مــدت ۲ ســال دارنــدگان حــق امضــا: کلیــه اســناد و اوراق بهــادار وتعهــدآور بــا امضــای 
ــا رئیــس هیئــت  دو نفــراز افــراد ذیــل و مهــر موسســه معتبــر میباشــد. )مدیرعامــل ی
ــر عامــل : طبــق  ــارات مدی ــه دار( اختی ــره و خزان ــا نایــب رئیــس هیئــت مدی ــره ی مدی
اساســنامه خانــم لیــا نقیبــی بــا شــماره ملــی 3۱308۲568۱ بــه عنــوان بــازرس اصلــی 
ــازرس علــی  ــه عنــوان ب ــا شــماره ملــی 3۱۲0۱۲0634ب و آقــای حســین پیــری زاده ب
البــدل بــه مــدت یکســال انتخــاب گردیدنــد. ) ثبــت موضــوع فعالیــت مذکــور بــه منزلــه 
ــتان  ــاک اس ــناد و ام ــت اس ــد.( اداره کل ثب ــی باش ــت نم ــه فعالی ــذ و صــدور پروان اخ

کرمــان اداره ثبــت شــرکت هــا و موسســات غیرتجــاری کرمــان )90۱064(

 اداره کل ثبت اسناد و اماک استان کرمان 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )901285(

ــار حقیقــت کرمــان شــرکت ســهامی خــاص  آگهــی تغییــرات شــرکت حمــل و نقــل چاپ
بــه شــماره ثبــت 479۱ و شناســه ملــی ۱0630۱۲0۱8۱ بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع 
ــورخ  ــه شــماره 45/4856 م ــه نام ــورخ ۱399/0۲/۱7 منضــم ب ــادی ســالیانه م ــی ع عموم
99/۲/۱8 اداره کل راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای اســتان کرمــان الف-اعضــاء هیئــت 

ــدی  ــید مه ــای س ــد: آق ــاب گردیدن ــال انتخ ــدت دو س ــرای م ــل ب ــرار ذی ــه ق ــره ب مدی
میرحســینی بشــماره ملــی ۲99۱5۲۱۱۱۲ بــه ســمت عضــو هیئــت مدیــره و رئیــس هیئت 
مدیــره خــام مهدیــه میرحســینی بشــماره ملــی ۲99۲6۱74۱5 بــه ســمت نایــب رئیــس 
هیئــت مدیــره خانــم افســانه میرحســینی بشــماره ملــی ۲99۲8۲50۱8 بــه ســمت عضــو 
هیئــت مدیــره آقــای ســید حســام میرحســینی بشــماره ملــی ۲99۲3۲35۱9بــه عنــوان 
مدیــر عامــل )خــارج از هیئــت مدیــره( ب-کلیــه اســناد و اوراق بهــادار و تعهــدآور شــرکت 
از قبیــل چــک، ســفته، بــروات، قراردادهــا و عقوداســامی بــا امضــاء مدیــر عامــل یــا رئیــس 

هیئــت مدیــره همــراه بــا مهــر شــرکت و همچنیــن کلیــه اوراق و نامــه هــای عــادی و اداری 
بــا امضــاء مدیرعامــل یــا رئیــس هیئــت مدیــره همــراه بــا مهــر شــرکت معتبــر مــی باشــد. 
ج-خانــم ســکینه شــاهی زاده یــزدی بــه شــماره ملــی ۲99۲33۲85۲ بــه ســمت بــازرس 
اصلــی و آقــای رامیــن امــام زاده بــه شــماره ملــی ۲99۱360۱94بــه ســمت بــازرس علــی 
البــدل بــرای مــدت یــک ســال مالــی انتخــاب شــدند د- ترازنامــه و حســاب ســود و زیــان 
شــرکت منتهــی بــه ســال۱398 مــورد تصویــب قــرار گرفــت. اداره کل ثبــت اســناد و اماک 

اســتان کرمــان اداره ثبــت شــرکت هــا و موسســات غیرتجــاری کرمــان )90۱۲85(

ادامه ی اصاح شبکه ی آب آشامیدنی 
دهکده های ثامن و مهستان هفت باغ علوی

غامحسین رضایی - نقاش

اخبار شرکت مخابرات استان کرمان

بــه گــزارش روابــط عمومــی مخابــرات منطقــه کرمــان حســب دســتور مهنــدس ســید رهــام 
حســینی وبــه همــت همــکاران اداره رفــاه ایــن منطقــه ســالن ســاختمان اداره مرکــزی جهــت 

پیشــگیری از ویــروس کرونــا ضدعفونــی شــد.

بــه گــزارش روابــط عمومــی مخابــرات منطقــه جلســه مشــترکی فــی مابیــن مخابــرات 
منطقــه کرمــان و  شــرکت شــهرکهای صنعتــی کرمــان بــا حضــور  مدیــر تجــاری، مدیــر 
مخابــرات شهرســتان کرمــان  و سرپرســت اداره بازاریابــی و امــور مشــتریان  مخابــرات 
منطقــه کرمــان و معــاون فنــی شــرکتهای صنعتــی   تشــکیل شــد.گفتنی اســت در ایــن 
جلســه  عــاوه بــر بحــث و بررســی مســائل فنــی و بازاریابــی مربــوط بــه شــهرکها، در 
ــی  ــاط صنعت ــدادی از نق ــه تع ــت ب ــت و اینترن ــن ثاب ــرویس تلف ــذاری س ــوص واگ خص

اســتان در فــاز اول پیــش بینــی و برنامــه ریــزی گردیــد.

بــه گــزارش روابــط عمومــی 
و  کرمــان  منطقــه  مخابــرات 
بــه همــت همــکاران اداره رفــاه 
ــتور  ــب دس ــه حس ــن منطق ای
کرمــان  منطقــه  مدیریــت 
مهنــدس ســید رهــام حســینی 
ــکاران  ــال هم ــاه ح ــت رف جه
از  پشــگیری  منظــور  بــه  و 
ویــروس کرونــا  اجرای فــاز دوم  
ــد  اســتتارادارات  ابونمــان، خری
ــی،  ــط عموم ــا، رواب و قرارداده
مشــترکین  ســرویس   فــول 
ــی،  ــعه مهندس ــاختمان توس س
امــور  بازنشســتگان،  کانــون 
مرکزسیدالشــهداء  مشــترکین 

ــت ــورت گرف ص

مشــاور ارشــد رییــس دانشــگاه علــوم پزشــکی کرمــان گفــت: در 
ــراد مبتــا  ــا نیمــی از اف ــه دلیــل آنکــه تقریب ــی و ب شــرایط کنون
ــه فیزیکــی  ــر اســت فاصل ــدون عامــت هســتند، بهت ــا ب ــه کرون ب
حداقــل ۲ متــر رعایــت شــود دکتــر »نــوذر نخعــی«  در خصــوص 
اینکــه »ماســک پزشــکی« در چــه مــواردی بایــد اســتفاده شــوند؟ 
ــروف  ــز مع ــه ماســک جراحــی نی ــه ب ــت: ماســک پزشــکی ک گف
و  اســتفاده شــوند  پرســنل ســامت  توســط  بایــد  هســتند 
همچنیــن افــرادی کــه عایــم بــه کرونــا دارنــد یــا افــرادی کــه از 
ــا مراقبــت می کننــد، بایــد  بیمــاران مبتــا یــا مشــکوک بــه کرون

اســتفاده شــوند.
ــه  ــطح جامع ــا در س ــاری کرون ــه بیم ــی ک ــزود: در مناطق وی اف
ــری  ــک مت ــل ی ــی حداق ــه فیزیک ــت فاصل ــده و رعای ــر ش منتش
ــاای 60 ســال  ــراد ب ــن توســط اف ــر نباشــد و همچنی ــکان پذی ام
ــای  ــد ماســک ه ــز بای ــد، نی ــه ای دارن ــاری زمین و کســانی که بیم

ــرد. ــرار گی ــتفاده ق ــورد اس پزشــکی م
ــان  ــوم پزشــکی کرم ــن اســتاد پزشــکی اجتماعــی دانشــگاه عل ای
ــد  ــواردی بای ــا اینکــه »ماســک پارچــه ای« در چــه م در رابطــه ب
ــه ماســک  اســتفاده شــود؟ اظهــار کــرد: ماســک پارچــه ای کــه ب
غیرپزشــکی نیــز مشــهور هســتند بایــد توســط افــرادی کــه عایــم 
ــاری در  ــه بیم ــرایطی ک ــد و در ش ــد ۱9 را ندارن ــاری کووی بیم
ســطح جامعــه پخــش شــده باشــد و فاصله گــذاری فیزیکــی 
حداقــل یــک متــری امــکان پذیــر نباشــد مــی تــوان از ایــن نــوع 
ماســک هــا اســتفاده کــرد کــه اســتفاده از ایــن نــوع ماســک هــا 
ــک  ــاس نزدی ــه در تم ــود ک ــد بش ــانی می توان ــال کس ــامل ح ش

ــر و کار  ــه س ــردم جامع ــا م ــه ب ــی ک ــد کارکنان ــران مانن ــا دیگ ب
دارنــد، صنــدوق داران و ارایــه کننــدگان خدمــات بــه مــردم مثــل 

ــتند. ــتوران ها، هس ــان رس کارکن
ــان  ــا بی ــان ب ــوم پزشــکی کرم مشــاور ارشــد رییــس دانشــگاه عل
ــه داد:  ــت ادام ــع اس ــک مان ــد ی ــک مانن ــه ماس ــب ک ــن مطل ای
ــی  ــای عموم ــد در مکان ه ــن بای ــه ای همچنی ــک های پارچ ماس
ــار،  ــی، قط ــل تاکس ــی مث ــه عموم ــایل نقلی ــل وس ــلوغ از قبی ش
ــه  ــن آنک ــد ضم ــرار بگیرن ــتفاده ق ــورد اس ــوس و ... م ــرو، اتوب مت
در محــل کار و ادارات، فروشــگاه های ســطح شــهر و ســایر امــکان 
ــا  ــک ه ــوع ماس ــن ن ــوان از ای ــی ت ــز م ــلوغ نی ــای ش و محیط ه

ــرد ــتفاده ک اس
ــرای  ــتانی ب ــای بیمارس ــت ه ــود تخ ــا کمب ــا ب آی

ــد؟ ــم ش ــرو خواهی ــی روب ــاران کرونای بیم
ــا اشــاره  مشــاور ارشــد رییــس دانشــگاه علــوم پزشــکی کرمــان ب
ــی  ــی م ــش بین ــرد: پی ــار ک ــد ۱9 اظه ــی کووی ــار اپیدم ــه رفت ب
شــود رونــد ابتــا بــه کرونــا در اســتان کرمــان یــک مدتــی رونــد 
افزایشــی پیــدا کــرده و ســپس ثابــت و در نهایــت ســیر نزولــی بــه 

خــود خواهــد گرفــت.
ــوم پزشــکی کرمــان  ــن اســتاد پزشــکی اجتماعــی دانشــگاه عل ای
ــه دلیــل عمــده فــوت افــراد مبتــا بــه کوویــد ۱9 اشــاره کــرد  ب

ــروس  ــه وی ــا ب ــی از ابت ــای ناش ــت فوت ه ــوا عل ــزود: معم و اف
ــراد  ــرای اف ــزی ب ــکته مغ ــت و س ــی اس ــکات تنفس ــا، مش کرون

ــد. ــش می آی ــم پی ــی ک ــا خیل ــروس کرون ــه وی ــا ب مبت
ــه ایســنا  ــه کوویــد ۱9 نیــز ب وی در خصــوص ابتــای کــودکان ب
گفــت: همــه افــراد و گــروه هــای ســنی در معــرض ابتــا بــه ایــن 
ــد ۱9 در کــودکان بیشــتر  ــم کووی ــا عائ ــد ام ــرار دارن بیمــاری ق
ــم گوارشــی )دل پیچــه، دل درد، اســهال  ــا عائ ــم تنفســی ی عائ

یــا حالــت تهــوع( اســت.

ــار  ــان اظه ــکی کرم ــوم پزش ــگاه عل ــس دانش ــد ریی ــاور ارش مش
ــروس  ــن وی ــار ای ــوه رفت ــوی نح ــه الگ ــه اینک ــه ب ــا توج ــرد: ب ک
ــت  ــر اس ــای دیگ ــاوت از جاه ــتان متف ــتان و شهرس ــر اس در ه
بنابرایــن نمی تــوان پیش بینــی کنیــم کــه آیــا بــا کمبــود 
ــم  ــرو خواهی ــان روب ــتان کرم ــطح اس ــتانی در س ــت بیمارس تخ
شــد یــا خیــر ولــی اگــر الگــوی رفتــاری ایــن ویــروس در اســتان 
ــزگان باشــد در برخــی از شــهرهای  ــد اســتان هرم ــان همانن کرم
اســتان امــکان دارد بــا کمبــود تخــت بیمارســتانی بــرای بیمــاران 

ــویم. ــه ش ــی مواج کرونای
نخعــی تاکیــد کــرد: در شــرایط کنونــی و بــه دلیــل آنکــه تقریبــا 
ــر  ــت هســتند، بهت ــدون عام ــا ب ــه کرون ــا ب ــراد مبت نیمــی از اف
اســت فاصلــه فیزیکــی حداقــل ۲ متــر رعایــت شــود و همچنیــن 
حتی المقــدور از اســپیلت و کولرهــای گازی اســتفاده نشــود و 
ــا  ــی ب ــای سرمایش ــتم ه ــتفاده از سیس ــرورت اس ــورت ض در ص
ــرده و  ــم ک ــوا را فراه ــه ه ــا، تهوی ــتن درب و پنجره ه ــاز گذاش ب
ــه در ادارات  ــود ک ــاختمان ش ــازه وارد س ــوای ت ــد ه ــازه دهن اج
و ارگان هایــی کــه اربــاب رجــوع زیــاد دارنــد، بــاز گذاشــتن درب 
ــه  ــرادی ک ــه اف ــن ب ــت همچنی ــی اس ــری الزام ــا ام و پنجره ه
ــه های  ــم شیش ــی کنی ــه م ــوند، توصی ــا می ش ــودرو جابج ــا خ ب

ــد. ــن بیاورن ــود را پایی ــودرو خ خ
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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 201۷  ـ 4  صفحه ـ 500 تومان

نویسنده: صدیقه انجم شعاع

سال هشتم ـ شماره 310 ـ شنبه 14 تیر  1399   ـ 12 ذی القعده   1441 ـ   4 جوای 2020 ـ 4 صفحه ـ 1000 تومان
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 : گفـت  کرمـان  ای  منطقـه  بـرق  شـرکت  عامـل  مدیـر  حبیبـی  رضـا   حمیـد 
 ۹۹.۷ درصد جمعیت روسـتایی کشـور از نعمت برق برخوردار هسـتند این در حالی 

اسـت کـه در دنیـا حـدود ۲۱ درصد جمعیت روسـتایی فاقد نعمت برق می باشـند.
ایـران«  بـرق منطقـه ای کرمـان پویـش »الـف_ ب_  مدیرعامـل شـرکت سـهامی 
پویـش  قالـب  در  کـرد:  عنـوان  و  دانسـت  نیـرو  وزارت  سیاسـت های  از  یکـی   را 
»الـف_ ب_ایران« سـال گذشـته ۲۰۰۰ میلیـارد تومان طـرح تولید و انتقال توسـط 
بـرق منطقـه ای کرمـان افتتـاح شـد که در این راسـتا امسـال ۷ طـرح با اعتبـار ۴۲۴ 

میلیـارد تومـان افتتـاح خواهیم کرد.
»حمیدرضـا حبیبـی«  صنعـت بـرق را یـک صنعـت زیربنایـی دانسـت و : بـه دنبـال 
یـک ارتبـاط دو سـویه با رسـانه ها هسـتیم و امیدواریم رسـانه ها صدای رسـای مردم 
باشـند تـا مـا بتوانیـم از دغدغه هـا و خواسـته های مـردم آگاهی پیـدا کـرده و آنها را 

جامـه عمل بپوشـانیم.
وی بـا اشـاره به شـرایط سـخت کشـور و شـیوع اپیدمـی کرونـا، اظهار کرد: سـعی ما 
در ایـن شـرایط ایـن بـوده کـه تاجایـی امکان اسـت، خاموشـی و قطعی برق نداشـته 

باشـیم تـا مشـکلی به مشـکات دیگر مـردم اضافه نشـود.
ب_  »الـف_  پویـش  کرمـان  منطقـه ای  بـرق  سـهامی  شـرکت  مدیرعامـل 
قالـب  در  کـرد:  عنـوان  و  دانسـت  نیـرو  وزارت  سیاسـت های  از  یکـی  را  ایـران« 
تولیـد  طـرح  تومـان  میلیـارد   ۲۰۰۰ گذشـته  سـال  ب_ایـران«  »الـف_  پویـش 
و انتقـال توسـط بـرق منطقـه ای کرمـان افتتـاح شـد کـه در ایـن راسـتا امسـال 
در  آنکـه  کـرد ضمـن  خواهیـم  افتتـاح  تومـان  میلیـارد   ۴۲۴ اعتبـار  بـا  طـرح   ۷
ایـم. کـرده  امضـا  اسـتان  بـا صنایـع  نیـز  همـکاری  تفاهمنامـه   ۲۰ جـاری   سـال 

وی از موقعیـت اسـتراتژیک اسـتان کرمـان در کشـور سـخن بـه میـان آورد و اظهـار 
کـرد: در حـال حاضـر اسـتان کرمان پهناورترین اسـتان کشـور اسـت و نقـش مهم و 

حیاتـی در جنـوب شـرق کشـور بـازی می کند.
افـزود:  و  کـرد  اعـام  مـگاوات   ۲۷۰۰ را  کرمـان  اسـتان  بـرق  مصـرف  حبیبـی 
گفتنـی  اسـت  مـگاوات   ۲۹۴۵ کرمـان  اسـتان  بـرق  تولیـد  عملـی  ظرفیـت 
کیلومتـر   ۸۶۵۰ حـدود  اسـتان  توزیـع  فـوق  و  انتقـال  شـبکه  کـه  اسـت 

بـرق  کـه  دارد  وجـود  اسـتان  در  توزیـع  فـوق  و  انتقـال  پسـت   ۱۲۲ و  بـوده 
می رسـانند توزیـع  شـبکه  بـه  پسـت ها  و  شـبکه ها  ایـن  طریـق  از  را   تولیـدی 

مدیرعامـل شـرکت سـهامی بـرق منطقـه ای کرمـان ۳۶ درصد بـرق مصرفی اسـتان 
در بخـش صنعتـی، ۲۴ درصـد در بخش خانگـی، ۲۶.۷ درصد در بخش کشـاورزی و 
مابقـی مصـارف خدماتـی اسـت  عنوان کـرد: ۲۲ مصـرف کننده بزرگ برق اسـتان از 
طریـق شـبکه های توزیـع کـه بالغ بـر ۸۰۰ مـگاوات مصـرف دارنـد، از طریق خطوط 
فشـار قـوی و بـه  صـورت مسـتقیم بـرق خـود دریافـت می کننـد و مابقـی مصـرف 
کننـدگان از طریـق خطـوط فشـار متوسـط و فشـار ضعیـف خدمـات برقـی خـود 

دریافـت می کننـد.
وی بـا بیـان اینکـه اسـتان کرمـان در ذونقـه طایـی تابش خورشـید در کشـور قرار 

دارد کـه یک موقعیت بسـیار مناسـبی اسـت که بایـد از آن نهایت بهـره را برد، عنوان 
کـرد: در حـال حاضـر ۴۶ مـگاوات برق از طریـق نیروگاه های خورشـیدی در اسـتان 
تولیـد می شـود کـه تا پایان سـال جـاری ۲۵ مـگاوات دیگر بـه این ظرفیـت اضافه و 
وارد مـدار خواهد شـد شـایان ذکر اسـت کـه تا ظرفیـت ۲۰۰ مگاوات بـرق از طریق 

انرژی خورشـیدی در اسـتان برنامه ریزی شـده اسـت.
حبیبـی بـا اشـاره بـه نامگـذاری سـال ۹۹ بـه عنوان سـال »جهـش تولید« از سـوی 
مقـام معظـم رهبـری تصریـح کـرد: سـه طرح حـوزه ایـن شـرکت در جنوب اسـتان 
کرمـان تـا ۱۵ مردادمـاه افتتـاح خواهنـد شـد کـه ایـن طرح هـا شـامل پسـت ۴۰۰ 
کیلوولتـی جبال بـارز، پسـت ۴۰۰ کیلوولتـی نیـروگاه شـوباد کهنـوج و خـط انتقـال 

۴۰۰ کیلوولتـی کهنـوج بـه جیرفت اسـت.  

سـال  ابتـدای  در  افـزود:  وی 
نیـروگاه  ظرفیـت  افزایـش  بـا 
محمدآباد مشـکل برق شهرسـتان 
ریـگان حـل شـد کـه سـال آینده 
بـا افـزودن ۶۰ مـگاوات دیگـر بـه 
مشـکل  نیـروگاه  ایـن  ظرفیـت 
ایـن منطقـه به صـورت کلـی رفع 

کـرد. خواهیـم 
حبیبـی اظهـار کـرد: دو نیـروگاه 
بـزرگ یکـی در شهرسـتان زرنـد 
بـا ظرفیت ۵۰۰ مـگاوات و دیگری 
در  بوتیـا  فـواد  شـرکت  توسـط 

کرمـان بـا ظرفیـت ۵۰۰ مـگاوات ظرفیت هـای جدیدی هسـتند که به مـدار خواهند 
آمـد و امیدواریـم در سـال آینـده از ایـن ظرفیـت در پیـک مصـرف بتوانیم اسـتفاده 

. کنیم
مدیرعامـل شـرکت سـهامی بـرق منطقه ای کرمـان بیان کـرد: باوجود همـه تاش ها 
در کشـور متاسـفانه شـرایط مصـرف بـرق بـا پیش بینـی متفـاوت اسـت و امسـال بـا 
توجـه بـه شـیوع ویروس کرونـا، قرنطینـه، گرمـای زود راس و ... افزایـش مصرف آب 
و بـرق در ایـران را شـاهد هسـتیم کـه نیـاز به همـکاری مـردم داریم تا این تابسـتان 
را بـه خوبـی بگذرانیـم لـذا تنظیم کولرهـای گازی، سـرویس کولرهای آبی، اسـتفاده 
از روشـنایی محیـط، اسـتفاده کمتـر از وسـایل برقـی در زمـان اوج بـار، اسـتفاده از 
امپ های کم مصرف و ... باعث می شـود تابسـتان بدون خاموشـی را داشـته باشـیم. 
وی در پایـان خاطـر نشـان کـرد: ۹۹.۷ درصـد جمعیـت روسـتایی کشـور از نعمـت 
بـرق برخـوردار هسـتند ایـن در حالـی اسـت کـه در دنیا حـدود ۲۱ درصـد جمعیت 

روسـتایی فاقـد نعمـت بـرق می باشـند.
خبرنگار هفتواد : پهلوانی نژاد

 مدیرعامل شرکت سهامی برق منطقه ای کرمان :

99.۷ درصد جمعیت روستایی کشور از نعمت برق برخوردار هستند 

مدیـر کل کمیتـه امـداد امـام خمینـی )ره( اسـتان کرمـان از توزیـع هشـت هزار 
سـبد کاا بـه مناسـبت دهـه کرامـت بیـن خانواده های دانـش آمـوزان نیازمند در 

اسـتان کرمان خبـر داد. 
یحیـی صادقـی، مدیـر کل کمیتـه امـداد امـام خمینـی )ره( اسـتان کرمـان از 
برگـزاری برنامه هـای مختلـف فرهنگـی بـه مناسـبت دهـه کرامـت توسـط ایـن 
نهـاد در اسـتان کرمـان خبـر داد و گفـت: برگـزاری مسـابقه نقاشـی بـا موضـوع 
دنیـای دخترانـه مـن ویژه دختران همـکاران و مددجویان تحـت حمایت، برگزاری 
مسـابقه عکـس از جشـن خودجـوش خانگی بـا موضوع فـدای دختـرم، تهیه فیلم 
بـا موضـوع تکریـم و تجلیـل از دختـران خانـواده مددجویـان تحـت حمایـت و 
همـکاران و طراحـی پوسـتر تبریـک روز دختـر ازجملـه برنامه هـای مهـم کمیتـه 

امـداد اسـتان کرمـان بـه مناسـبت دهـه کرامت اسـت.
او از توزیـع هشـت هـزار سـبد کاا بـه مناسـبت دهـه کرامـت بیـن خانواده هـای 
دانـش آمـوزان نیازمنـد در اسـتان کرمـان خبـر داد و افـزود: این تعداد سـبد کاا 
بـا همـکاری آموزش وپـرورش اسـتان کرمـان بیـن خانواده هـای نیازمنـد توزیـع 

می شـود.
صادقـی در ادامـه بابیـان اینکـه برگـزاری اردو هـای فرهنگـی، آموزشـی و زیارتـی 
نقـش مؤثـری بر توانمندسـازی مددجویـان دارد گفـت: خیران نیکـوکار می توانند 
بـا مشـارکت در طرح شـوق زیـارت زمینه حضـور بیشـتر مددجویـان و نیازمندان 

را در اردو هـای زیارتـی فراهـم کنند.
او از فراهـم شـدن زمینـه حضور ۱۰ هـزار و ۵۰۰ نفر از مددجویـان تحت حمایت 
کمیتـه امـداد اسـتان کرمـان در اردو هـای زیارتـی طـی پارسـال با کمـک خیران 
خبـر داد و بیـان داشـت: از ایـن تعـداد مددجـو ۶ هـزار و ۹۰۰ نفـر در مراسـم 
پیـاده روی اربعیـن حضـور یافتنـد و مابقی نیز به سـفر های زیارتی مشـهد مقدس 

و قـم اعزام شـده اند.

مدیـر کل کمیتـه امـداد اسـتان کرمـان به اجـرای طرح شـوق زیارت توسـط این 
نهـاد به منظـور جـذب کمک هـای خیـران بـرای اعـزام نیازمنـدان بـه سـفر های 
زیارتـی عتبـات عالیـات و مشـهد مقـدس اشـاره کـرد و گفـت: اولویـت اعـزام 
مددجویـان در قالـب طـرح شـوق زیـارت با افرادی اسـت کـه تاکنون به این سـفر 
معنـوی مشـرف نشـده اند و یـا از آخرین سـفر آن ها به مشـهد مقـدس مدت زمان 

زیادی گذشـته اسـت.
او ادامـه داد: مـردم خیـر و نیکـوکار اسـتان می تواننـد از طریـق سـایت شـوق 
زیـارت بـه آدرس »shogheziarat.ir«، مراجعـه بـه دفاتـر کمیتـه امـداد و یـا 
بـا شـماره گیری کـد دسـتوری #۰۳۴۸۸۷۷ بـا کمک هـای خـود زمینـه اعـزام 

مددجویـان و نیازمنـدان بـه اماکـن مذهبـی را فراهـم کننـد.

 مدیر کل کمیته امداد استان کرمان :

توزیع ۸ هزار سبد کاا بین دانش آموزان نیازمند استان کرمان 

حضور شرکت معدنی و صنعتی گل گهر 
 در اولین نمایشگاه مدیریت بحران استان کرمان

اولیـن »نمایشـگاه و نشسـت های تخصصـی مدیریـت بحـران، 
پدافنـد غیرعامـل و امـداد و نجـات« اسـتان کرمان بـا حضور 
شـرکت های بـزرگ معدنـی و صنعتی اسـتان برگزار می شـود.

بـه گـزارش روابط عمومـی و امـور بین الملـل شـرکت معدنـی و صنعتـی 
گل گهـر، ایـن نمایشـگاه از امـروز -شـنبه- بـا حضور مسـئولین اسـتانی 
و نماینـدگان اسـتان در مجلـس شـورای اسـامی در محـل نمایشـگاه 
بین المللـی جنوب شـرق کرمـان افتتـاح خواهـد شـد و بـه مـدت ۳ روز 

میزبـان بازدیدکننـدگان خواهـد بود.
HSE شـرکت های  تـوان واحدهـای  نمایـش  بـا هـدف  نمایشـگاه  ایـن 
معدنـی و صنعتـی و امکانـات و توانایـی آن هـا در مقابلـه بـا بحران هـا 
و حفـظ سـامت سـرمایه انسـانی و حفـظ شـرایط تولیـد پایـدار برگزار 

می شـود.
ایـن  در  پررنـگ  بـا حضـور  نیـز  شـرکت معدنـی و صنعتـی گل گهـر 
نمایشـگاه، آخریـن تدابیـر، اقدامـات و دسـتاوردهای خـود در زمینـه 
بـا شـرکت های  بـا تبـادل تجربیـات  HSE را بـه نمایـش می گـذارد و 
بـزرگ و کوچـک در اسـتان کرمـان زمینه هـای تـداوم "جهـش تولیـد" 
نمـود. خواهـد  فراهـم  را  رهبـری  معظـم  مقـام  منویـات  تحقـق   و 

این نمایشـگاه از شـنبه ۱۴ تیرماه تا دوشـنبه ۱۶ تیرماه به مدت ۳ روز 
در محـل نمایشـگاه بین المللـی جنوب شـرق کرمان از سـاعت ۱۷ تا ۲۲ 

پذیـرای عاقه منـدان خواهد بود.

اسـتان  مسـکن  بنیـاد  مدیـرکل 
کرمـان گفت: از این پـس زمین های 
پیشـنهادی بـرای مسـکن روسـتایی 
بدون تشـریفات اسـتانی و با تصویب 
بـه  مسـکن شهرسـتان  شـورای  در 

متقاضیـان واگـذار خواهـد شـد. 
نشسـت  در  سـلطانی نژاد  علی اکبـر 
بررسـی مسـائل و مشـکات حـوزه 
شـرق  شهرسـتان های  عمرانـی 

اظهـار  بـم  فرمانـداری  در  اسـتان 
 ۵ تعـداد  جـاری  سـال  در  داشـت: 
هـزار  واحـد مسـکونی پـس از اباغ 
دولـت بـه شـرق اسـتان اختصـاص 

یافـت. خواهـد 
اسـتان  مسـکن  بنیـاد  مدیـرکل 
بـازه  در  کـرد:  خاطرنشـان  کرمـان 
زمانـی ۶ مـاه تعداد ۲ هزار سـرویس 
شـرق  روسـتاهای  در  بهداشـتی 
 ۶۰ کـه  می شـود  احـداث  اسـتان 
بنیـاد  توسـط  آن  اعتبـارات  درصـد 
مسـکن و مابقـی توسـط دفتـر فنـی 
خواهـد  تامیـن  کرمـان  اسـتانداری 

شـد.
وی افـزود: از ایـن پـس زمین هـای 
پیشـنهادی بـرای مسـکن روسـتایی 
بدون تشـریفات اسـتانی و با تصویب 
بـه  شهرسـتان  مسـکن  شـورای  در 

متقاضیـان واگـذار خواهـد شـد.
مدیـرکل  فعالـی  فریـدون 
میـراث فرهنگـی اسـتان کرمـان 
طـرح  تهیـه  بـه  اشـاره  بـا  نیـز 
بـم  ارگ  اطـراف  گردشـگری 
وکیـل  مسـجد  بازسـازی  گفـت: 
میـراث  طریـق  از  نیـز  بـم  ارگ 
فرهنگـی صـورت گرفتـه و جهت 
آن  از  بهتـر  هرچـه   اسـتفاده 

برنامه ریزی خواهیم کرد.
بازسـازی  کـرد:  عنـوان  وی 
سـاختمان امامـزاده سـید عبدا... 
در روسـتای نارتیچ نیز با همکاری 

اداره اوقـاف و امـور خیریـه در حـال 
انجـام اسـت و جهت اسـتفاده هرچه 
بهتـر از مجموعـه حناسـایی و خانـه 
عامـری بایـد بـا سـرمایه گذار بخـش 

خصوصـی قـرارداد منعقـد شـود.

اسـتان  فرهنگـی  میـراث  مدیـرکل 
کرمـان همچنین خواسـتار همکاری 
نماینـده مـردم بـم در مجلس جهت 
رفـع مشـکل حقـوق کارکنـان ارگ 
تاریخـی بـم از طریـق تعییـن ردیف 

شـد. بودجه 

 مدیرکل بنیاد مسکن استان کرمان :

واگذاری زمین های پیشنهادی مسکن روستایی بدون تشریفات استانی 


