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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

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس 
 خبر داد: 

بازسازی ۴۵ 
کیلومتر از خطوط 
ریلی شمال کرمان 
2 تا بهمن ماه 

دفاع مقدس در دهه ی نود

 مفت
3

 احمد علی مقدم عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسامی :

ناقضان عمل به سیاست های 
اقتصاد مقاومتی، مقصران اصلی 

گرانی های کشور هستند 

بازدید مسؤان شرکت 
توزیع نیروی برق شمال استان کرمان

از نشریه هفتواد 

 رییس پلیس فتا فرماندهی انتظامی استان کرمان :
مراقب کاهبرداری در زمان
ثبت نام کتب درسی باشید

انتصاب مدیر دفتر فناوری 
اطاعات و ارتباطات 

شرکت توزیع نیروی برق جنوب 
در کارگروه تخصصی 

معماری سازمانی 
و مدیریت فرایندها

تمدن غنی
 کنارصندل جیرفت را 

دریابیم

2

4

3

ساعت 6:45 صبح جمعه در حسینیه ثارا... 

هیات رزمندگان اسام  استان کرمان

3

3

 مدیرکل کمیته امداد امام 
خمینی )ره( استان کرمان :

پیش بینی ۹ هزار 
فرصت شغلی 
برای مددجویان 
3 کرمانی 

شهرداری کرمان
آگهی مزایده عمومی 

سـازمان سـیما منظـر و فضـای سـبز شـهری  شـهرداري کرمـان در نظـر 
دارد نسـبت بـه اجـاره مغازه هـا و دیگر مکانهـای خود به شـرح مندرج در 

جـدول ذیـل تا پایـان سـال 1403 با افزایـش Å10 سـالیانه با مبلـغ  تضمین 
شـرکت در مزایـده )بصـورت نقـد یـا ضمانت نامـه بانکـی( از طریق برگـزاری مزایـده عمومی 
اقـدام نمایـد . خریـد اسـناد مزایـده از تاریـخ 99/4/21 لغایت 99/5/4 جهت تسـلیم پیشـنهادات 
مـورخ  99/5/9  بازگشـایي پـاکات مـورخ  99/5/11 ، تحویـل اسـناد  مدیریت امـور قراردادهای 
شـهرداری واقع در کرمان، میدان شـورا می باشـد . سـایر اطاعات و جزئیات در اسـناد مزایده  

و اطاعـات تکمیلـی آگهی در سـایت شـهرداری kermancity.ir  مندرج اسـت. 

مبلغ پایه اجاره  ماهیانه موضوع مزایدهردیف
افزایش سالیانهسال اول قرارداد )ریال(

مبلغ ضمانت نامه 
شرکت در مزایده 

)ریال(

مغازه جهت فروش بستنی و آبمیوه در پارک 1
Å ≒≡1۵.000.000 ۴.000.000جنگل قائم 

مغازه جهت راه اندازی رستوران و آاچیق واقع 2
Å ≒≡۴6.000.000 12.۵00.000در پارک جنگلی شهید باهنر 

مغازه جهت فروش مواد غذایی ) سوپر مارکت ( 3
Å ≒≡20.000.000 ۵.000.000در پارک بانوان ریحانه 

مغازه جهت راه اندازی کافی شاپ در پارک بانوان ۴
Å ≒≡20.000.000 ۵000.000ریحانه

مغازه جهت راه اندازی کافی شاپ در پارک بانوان ۵
Å ≒≡30.000.000 7.000.000عفاف 

مغازه جهت راه اندازی دوچرخه سواری و اجاره 6
Å ≒≡2۵.000.000 6.000.000دوچرخه و فروش لوازم ورزشی در پارک ریحانه 

کانکس جهت راه اندازی دوچرخه سواری و اجاره 7
Å ≒≡2۵.000.000 6.000.000دوچرخه و فروش لوازم ورزشی در پارک عفاف 

7/000/000Å≒≡30/000/000مغازه جهت فروش آش و کباب در پارک مادر 8

مغازه جهت فروش مواد غذایی یا فست فود در ۹
۴/000/000Å≒≡1۵/000/000پارک شهید مطهری 

10
زمین جهت نصب کانکس و راه اندازی دفتر 

تاکسی تلفنی )آژانس( در پارک جنگلی شهید 
باهنر 

 10/000/0000Å≒≡۴0/000/000

زمین جهت نصب و راه اندازی کانکس سیار و 11
۵/000/000Å≒≡20/000/000فروش نوشیدنی گرم )قهوه .چای ..(در پارک مادر 

12
آکواریوم و موزه تاکسی درمی پارک شهید 

مطهری )همراه با خرید و فروش انواع آبزیان و 
وسایل جانبی ودارو آبزیان و حیوانات و درمان 

حیوانات(
10/000/000Å≒≡۴0/000/000

مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری کرمان

استاندار کرمان: 
هیچ کاری 

در استان کرمان 
به دلیل ضعف مدیر 

بر زمین نمی ماند
2

2

 معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمان:

کرمان وارد 
وضعیت قرمز کرونایی شد
2

با رعایت فاصله اجتماعی و شیوه های بهداشتی
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 مفت
گفت خون دل؟ بگفتم نان ما  گفت ارزان چیست؟ گفتم جان ما  

که حال و پاک بازارش کساد  گفت لنگی از چه؟ گفتم اقتصاد   
گفتمش که دور ماندم از )خدا(  گفت می بینم پریشانی، چرا؟   
گفت درد خلق از این دروی است                چاره در پرهیز از مهجوری است

 معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمان:
کرمان وارد وضعیت قرمز 

کرونایی شد
 * حدود ۲۰ درصد کرمانی ها کرونا گرفته اند

کرمــان معــاون بهداشــتی دانشــگاه 
ــرد:  ــار ک ــان اظه ــکی کرم ــوم پزش عل
ــش  ــاه پی ــه م ــان س ــتان کرم ــر اس اگ
ــت  ــی گرف ــرار م ــز ق ــت قرم در وضعی
ــی  ــت های ــتیم محدودی ــی توانس ــا م م
ــون  ــا متاســفانه اکن ــم ام را ایجــاد کنی
محدودیــت زیــادی را نمــی توانیــم 

ــم.  ــال کنی اعم
احمــدی  وحیــد  »ســید  دکتــر 
ــی«  از قرمــز شــدن وضعیــت  طباطبای
اســتان کرمــان بــه لحــاظ شــیوع 
گفــت:  و  داد  خبــر  کرونــا  ویــروس 
متاســفانه آمــار مبتایــان بســتری شــده و همچنیــن مــرگ و میــر ناشــی از ابتــا 
ــه کوویــد ۱۹ در اســتان کرمــان رونــدی افزایــش یافتــه و هــم اکنــون تقریبــا  ب

کل اســتان در وضعیــت قرمــز کرونایــی قــرار دارد.
ــه  ــه درمــان و ن ــد اســت کــه ن ــا یــک بیمــاری جدی ــا تاکیــد برآنکــه کرون وی ب
داروی خاصــی دارد، پــس رفتــار اجتماعــی مــردم در شــیوع ایــن بیمــاری بســیار 
موثــر اســت تصریــح کــرد: مهمتریــن راه پیشــگیری و کنتــرل ایــن بیمــاری رفتــار 
ــه فیزیکــی، شســت و شــوی مرتــب دســت هــا،  اجتماعــی مــردم )رعایــت فاصل
ــام  ــا و ازدح ــی ه ــمات و مهمان ــور در مراس ــز از حض ــک و پرهی ــتفاده از ماس اس

هــای غیرضــرور( اســت.
ــتان  ــر اس ــرد: اگ ــار ک ــان اظه ــکی کرم ــوم پزش ــگاه عل ــتی دانش ــاون بهداش مع
کرمــان ســه مــاه پیــش در وضعیــت قرمــز قــرار مــی گرفــت مــا مــی توانســتیم 
ــادی را  ــت زی ــون محدودی ــا متاســفانه اکن ــم ام ــی را ایجــاد کنی ــت های محدودی
نمــی توانیــم اعمــال کنیــم زیــرا ســتاد ملــی مقابلــه بــا کرونــا دســت مــا را بســته 

ــد. ــد بیشــتر مراقبــت کنن ــن مــردم و مســئولین بای اســت، بنابرای
ــتان  ــه در اس ــن هفت ــی در ای ــا محدودیت ــه آی ــوال ک ــن س ــه ای ــخ ب وی در پاس
کرمــان اجــرا مــی شــود؟ عنــوان کــرد: شــنبه در جلســه ســتاد مقابلــه بــا کرونــای 
اســتان کرمــان محدودیــت هایــی را مطــرح کــرده و بــه تصویــب خواهیــم رســاند 

تــا شــاید بتوانیــم کمــی شــرایط را کنتــرل کنیــم.
ــه  ــب شــده ک ــا تصوی ــژه کرون ــا گشــت وی ــرد: فع ــان ک ــی بی احمــدی طباطبای
ــا را  ــکل ه ــه ازدحــام اســت و پروت ــه در جاهــای ک در اســتان داشــته باشــیم ک
ــا متخلفیــن برخــورد  ــژه مداخلــه کــرده و ب رعایــت نمــی کننــد ایــن گشــت وی
خواهــد کــرد.  وی از علــل افزایــش تعــداد فوتــی هــای ناشــی از ابتــا بــه کوویــد 
ــا ابتــدای  ــا ت ــه میــان آورد و اظهــار کــرد: تقریب ۱۹ در اســتان کرمــان ســخن ب
اردیبهشــت مــاه تعــداد مبتایــان بــه کرونــا در اســتان کرمــان بســیار کــم بــود 
امــا اکنــون تعــداد افــراد مبتــا بــه کوویــد ۱۹ بســیار زیــاد شــده اســت و در حــال 
ــتان  ــطح اس ــای س ــتان ه ــی در بیمارس ــاری قطع ــر بیم ــدود ۳۰۰ نف ــر ح حاض
ــاد شــود، تعــداد مــرگ و  ــذا هــر چــه تعــداد بســتری هــا زی بســتری هســتند ل

میــر نیــز افزایــش پیــدا خواهــد کــرد.
معــاون بهداشــتی داشــگاه علــوم پزشــکی کرمــان در خصــوص ظرفیت بیمارســتان 
ــور و پیامبــر اعظــم  هــای کرمــان گفــت: در حــال حاضــر بیمارســتان افضلــی پ
)س( شــهر کرمــان جوابگــو بیمــاران کرونایــی اســت و بیمارســتان افضلــی پــور 
ــی اختصــاص داده  ــه بیمــاران کرونای ــز ب ــی خــود را نی ــر کرونای تخــت هــای غی
ــی از  ــوا یک ــتان معم ــن دو بیمارس ــت ای ــدن ظرفی ــر ش ــورت پ ــت و در ص اس
بیمارســتان هــای نظامــی بــه عنــوان بیمارســتان پشــتیبانی بــه بیمــاران کرونایــی 

اختصــاص خواهــد یافــت.
ــان  ــرای درم ــر« ب ــیویر« و »فاویپیراوی ــد »رمدس وی در خصــوص دو داروی جدی
ــن داروهــا جــزء داروهــای منظــم و  ــه ایســنا گفــت: ای ــز ب ــی نی بیمــاران کرونای
ــت نشــده  ــی ثاب ــاران کرونای ــر روی بیم ــا ب همیشــگی نیســتند و اثربخشــی آنه
اســت و در مــواردی ممکــن اســت مــورد اســتفاده قــرار بگیــرد و گفتنــی اســت 
هــر داروی کــه وزارت بهداشــت تاییــد کــرده در اســتان کرمــان نیــز وجــود دارد.

ــرایط از  ــن ش ــا در ای ــرد: واقع ــان ک ــردم بی ــه م ــاب ب ــی خط ــدی طباطبای احم
ــا جدیــت و حساســیت بیشــتر فاصلــه فیزیکــی یــک و نیــم  مردنتقاضــا داریــم ب
متــر از یکدیگــر را حفــظ کــرده و در مجامــع عمومــی حتمــا از ماســک اســتفاده 
کــرده و در مراســمات عــزا، عروســی و ... شــرکت نکننــد و حتــی اگــر در مکانــی 

ــا ۱۱۰ تمــاس بگیرنــد و اطــاع دهنــد. ازدحــام مشــاهده کردنــد فــورا ب
معــاون بهداشــتی دانشــگاه علــوم پزشــکی کرمــان دربــاره درصــد جمعیــت درگیر 
بــا بــا کرونــا در اســتان کرمــان نیــز خاطرنشــان کــرد: بــرآورد مــا ایــن اســت کــه 

هــم اکنــون بیــن ۱۵ تــا ۲۰ درصــد کرمانــی هــا بــه کرونــا مبتــا شــده باشــند.

 متحدین با اشاره به ابتای شهردار کرمان به کرونا:
هیچ خللی در امور جاری شهرداری کرمان 

ایجاد نشده است
بین الملــل  امــور  و  ارتباطــات  مدیــر 
ــاری  ــور ج ــت: ام ــان گف ــهرداری کرم ش
شــهرداری کرمــان هم چــون گذشــته 
در حــال انجــام اســت و هیــچ خللــی در 

کارهــا به وجــود نیامــده اســت.
ســلمان  کرمان آنایــن،  گــزارش  بــه 
متحدیــن بــا اشــاره بــه آلوده شــدن 
برخــی از مدیــران شــهرداری کرمــان 
ــا توجــه بــه  ــا گفــت: ب بــه ویــروس کرون
راه انــدازی ســامانه اتوماســیون شــهرداری 
ســامانه،  ایــن  موبایــل  اپلیکیشــن  و 
ــوده  ــروس آل ــن وی ــه ای ــه ب ــی ک مدیران

پیگیــری می کننــد. دور  راه  از  را  محولــه  امــور  شــده اند، 
ــت:  ــر داد و گف ــا خب ــروس کرون ــه وی ــان ب ــهردار کرم ــای ش ــال ابت وی از احتم
شــهردار کرمــان اکنــون هیــچ عائمــی ندارنــد، امــا در منــزل در حــال اســتراحت 
هســتند و تــا زمانــی کــه تســت تشــخیصی وی منفــی نشــود، در ایزولــه خانگــی 

قــرار خواهنــد داشــت.
ــان  ــزود: شــهردار کرم ــان اف ــل شــهرداری کرم ــور بین المل ــات و ام ــر ارتباط مدی
ــادر  ــتورات ازم را ص ــری و دس ــزل پیگی ــهرداری را از من ــور ش ــون، ام هم اکن

می کننــد.
متحدیــن از ابتــای یکــی از معاونــان شــهردار کرمــان بــه کرونــا نیــز خبــر داد و 
گفــت: آقــای دادگــر، معــاون مالــی و اقتصــادی شــهردار کرمــان نیــز مدتــی پیــش 
بــه کرونــا مبتــا شــدند کــه تقریبــاً شــنبه هفتــه آینــده، ۱۴ روز دوران قرنطینــه 
وی نیــز تمــام خواهــد شــد و می تواننــد در محــل کار خــود حضــور پیــدا کننــد.

وی افــزود: آقــای دادگــر نیــز عائــم شــدیدی از بیمــاری نداشــتند، امــا در منــزل 
دوران نقاهــت خــود را می گذراننــد.

ــواده  ــه خان ــاره ب ــا اش ــان ب ــهرداری کرم ــل ش ــور بین المل ــات و ام ــر ارتباط مدی
ابتــدای  از  کرمــان  شــهرداری  گفــت:  کرمــان  شــهرداری  نفــری   ۴۰۰۰
از  پیشــگیری  بــرای  را  ازم  تمهیــدات  تاکنــون،  کرونــا  ویــروس  شــیوع 
ــت،  ــیده اس ــا اندیش ــروس کرون ــه وی ــوع ب ــاب رج ــان و ارب ــدن کارکن آلوده ش
ــواده  ــان، خان ــهر کرم ــا در ش ــروس کرون ــیوع وی ــه ش ــت ک ــی اس ــا طبیع ام
ــرادی  ــبختانه اف ــا خوش ــد، ام ــر کن ــدودی درگی ــا ح ــز ت ــهرداری را نی ــزرگ ش ب
بــه کرونــا مبتــا شــده اند، حــال عمومــی خوبــی دارنــد. تاکنــون   کــه 

ــودی و  ــا آرزوی بهب ــه کرون ــا ب ــاران مبت ــام بیم ــرای تم ــان ب ــن در پای متحدی
ــرد. ــامتی ک س
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محمدجـواد فدائـی در شـورای اداری اسـتان کرمـان کـه بـا 
حضـور حجت ااسـام والمسـلمین حسـن علیدادی سـلیمانی 
نماینـده ولی فقیـه در اسـتان و امام جمعه کرمـان و محمدرضا 
شـورای  مجلـس  اقتصـادی  کمیسـیون  رئیـس  پورابراهیمـی 
یـا  مدیـران  جمـع  در  داشـت:  اظهـار  شـد  برگـزار  اسـامی 
رسـانه ها بـا اظهارنظرهایـی مواجـه هسـتیم که مبتنـی بر علم 
و تحقیـق نیسـت و باعـث نگرانی هایـی در جامعـه می شـود.

وی بـا بیـان اینکـه در قـرآن آمده اسـت کـه در جایـی که علم 
نداریـد تبعیـت نکنید گفـت: منظـور از عدم تبعیت بـاور، بیان 
و علـم اسـت یعنـی جایی که اطمینـان نداری بـاور نکن، اظهار 

نظـر نکـن و در آخر عمـل نکنید.
خمینـی)ره(  امـام  اینکـه  بـه  اشـاره  بـا  کرمـان  اسـتاندار 
می فرمایـد علـم بـه معنـای حجت اسـت و تـا در مـورد چیزی 

حجـت بـر مـا تمـام نشـده نبایـد اظهارنظر کنیـم افـزود: مقام 
معظـم رهبـری در سـخنان اخیـر خـود در جمـع نماینـدگان 
مجلـس به صـورت ویدئوکنفرانـس به طـور صریـح فرمودند این 
روابـط بـا دولتمـردان بایـد بـا قانـون و شـرع منطبـق باشـد، 
توهیـن نکنیـد و نسـبت بـدون علـم ندهید کـه بعضـی از آنها 

اسـت. حرام شـرعی 
وی بـا بیـان اینکـه بایـد تاش کنیـم در جایی کـه می خواهیم 
اظهارنظـر کنیـم با ظن نباشـد و حجت بر ما تمام شـده باشـد 
گفـت: یکـی از آسـیب های اظهارنظرهـای بدون علم این اسـت 
کـه باعـث بی اعتمـادی در جامعـه می شـود کـه ضـرر بزرگـی 

است.
فدائـی بـا اشـاره به اینکـه اآن زمـان شـعار دادن و رجزخوانی 
نیسـت و بایـد عمـل کنیـم افـزود: وقتـی می خواهیـم راجـع 
نظـرات  بـا  بایـد  کنیـم  تصمیم گیـری  مـردم  مشـکات  بـه 

کارشناسـی شـده عمـل کنیـم.
وی بـا بیـان اینکه مشـکاتی در کشـور وجـود دارد، تازگی هم 
نـدارد و امـروز هـم به وجـود نیامده اسـت گفـت: بعضی ها فکر 
می کننـد بحثـی کـه مطـرح می کنند بـه تازگی به وجـود آمده 

که عالمانه نیسـت.
بحـث  اهمیـت  اینکـه  بـر  تاکیـد  بـا  کرمـان  اسـتاندار 
سـرمایه گذاری و توسـعه در اسـتان را جـدی بگیریـد افـزود: 
اولویـت اصلـی اسـتان کرمـان حـل مشـکل اشـتغال و تولیـد 

باشـند. داشـته  توجـه  آن  بـه  بایـد  مدیـران  تمـام  و  اسـت 

وی بـا عنـوان اینکه اشـتغال، تولید، سـرعت عمل بایـد مبنای 
هـر تصمیم مدیریتی و سیاسـی در اسـتان کرمان باشـد گفت: 

مدیـران نقـش مهمـی در جامعه به عهـده دارند.
فدائـی بـا بیـان اینکـه اطمینـان می دهـم در اسـتان کرمـان 
هیـچ کاری به دلیـل ضعـف مدیـر نمی مانـد تصریـح کـرد: اگر 
احسـاس کنم مدیـری ضعیف اسـت بافاصله موضـوع به مدیر 
باادسـتی و وزیـر مربوطـه منتقـل و پیگیری می شـود و حتی 

تـا عـزل آن مدیـر پیـش می رویم.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه در مـدت پایانـی دولـت اصـل بـر این 
داریـم کـه هیـچ تغییـری در مدیریت هـا نداشـته باشـیم مگـر 
بایـد  فرمانـدار  و  باشـد گفـت: مدیـر  داشـته  آنکـه ضـرورت 

همسـوی دولـت بـوده و دولـت را قبـول داشـته باشـد.
اسـتاندار کرمـان با بیـان اینکه کارآیـی مدیران بسـیار اهمیت 
دارد افـزود: مدیر باید انگیزه کار و برنامه داشـته باشـد و دارای 

سـامت نفس و مورد اطمینان باشـد.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه مدیـران در سـطح شهرسـتان ها هم به 
ایـن نـکات توجه داشـته باشـند و تغییـر مدیریت نداشـته و با 
دولـت هماهنگ باشـند گفت: تغییـر مدیریت در شهرسـتان ها 

بـا فرمانداران هماهنگ شـود.
فدائـی بـا بیـان اینکـه بیمـاری کرونا در اسـتان کرمان شـیوع 
بیشـتری پیـدا کـرده و به مبتایـان ایـن بیماری افزوده شـده 
اسـت افـزود: در روزهـای اول امکانات محدود بـود و تخت های 
بیمارسـتانی بـه انـدازه ازم نبـود و بـا تعطیلی هـا توانسـتیم 

فرصـت ایجـاد کنیـم و امکانـات را ارتقـا بدهیم.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه ماسـک و مـواد ضدعفونـی کننـده در 
سـطح اسـتان وجـود دارد و تخـت بیمارسـتانی داریـم گفـت: 
تعطیلـی در ایـن شـرایط معنـا ندارد و اثـری هم نـدارد؛ تا کی 
می توانیـم اسـتان را تعطیـل کنیـم وقتـی زمانی بـرای نابودی 

ویـروس وجود نـدارد.
رعایـت  بـر  نظارت هـا  اینکـه  بیـان  بـا  کرمـان  اسـتاندار 
پروتکل هـای بهداشـتی را افزایـش داده ایـم افـزود: ۲۰ گـروه 
نظارتـی در اسـتان تشـکیل شـده کـه کار نظارتـی را دقیـق 
انجـام بدهنـد و بـرای تاارهـا نماینـده دانشـگاه علوم پزشـکی 

به عنـوان ناظـر مقیـم تعییـن شـده اسـت.
اسـتان  ویـژه کوییـد۱۹ در  اینکـه گشـت  بـه  اشـاره  بـا  وی 
راه اندازی شـده اسـت کـه مـردم می توانند گزارشـات تجمعات 
را اعـام کننـد گفـت: ایـن گشـت بـا قاضـی همـراه اسـت و 

می توانـد بـا حکـم وارد منازلـی شـود کـه تجمعـات دارنـد.
فدائـی بـا بیـان اینکـه در چنـد شـب گذشـته در سـه خانـه با 
حکـم قضایـی وارد شـده و مجالـس را تعطیـل کردنـد افـزود: 
حـل مشـکل کرونـا ویروس این اسـت کـه فرض کنیـم خود و 

طـرف مقابلمـان کرونـا دارند.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه بـا ایـن فرضیه هـم ماسـک می زنیم و 
هـم فاصلـه را رعایـت خواهیـم کـرد گفـت: بـا اقدامـات انجام 
شـده و تدابیـری که ایجاد شـده اسـت امیدواریـم در هفته های 
آینـده تعـداد مبتایـان بـه کرونـا در اسـتان کاهش پیـدا کند.

استاندار کرمان: 
هیچ کاری در استان کرمان به دلیل ضعف مدیر بر زمین نمی ماند

رییــس کمیســیون اقتصــادی مجلــس گفــت: ۴۵ کیلومتــر از 
خطــوط اصلــی راه آهــن شــمال اســتان کرمــان تــا بهمــن مــاه 

ســال جــاری بازســازی می شــود. 
دکتــر محمدرضــا پورابراهیمــی در جریــان بازدیــد از خطــوط 
ــی داودی  ــا همراه ــه ب ــد ک ــاد زرن ــزدان آب ــش ی ــی بخ ریل
ــی راه آهــن جمهــوری اســامی  معــاون فنــی و امــور زیربنای
و ارجونــی مدیــرکل راه آهــن اســتان کرمــان صــورت گرفــت، 
اظهــار داشــت: بــا انجــام عملیــات عمرانــی بازســازی خطــوط 
ریلــی از ســوی راه آهــن جمهــوری اســامی، کار بازســازی و 
ترمیــم ۴۵ کیلومتــر از خطــوط اصلــی راه آهــن شــمال اســتان 

کرمــان واقــع در محــدوده بخــش یــزدان آبــاد تــا بهمــن مــاه 
ــود. ــام می ش ــاری انج ــال ج س

ــن  ــورای اســامی ضم ــس ش ــان و راور در مجل ــده کرم نماین
ــان؛  ــتان کرم ــن در اس ــات راه آه ــتن اقدام ــمند دانس ارزش
تصریــح کــرد: طــی جلســات و بازدید هایــی کــه انجــام شــده 
مقــرر شــد تــا بهمــن مــاه ســال جــاری یــک قطعــه بــه طــول 
۸ کیلومتــر حدفاصــل ایســتگاه مانــی تــا ســیریز و یــک قطعــه 
ــا گل  ــه طــول ۳۷ کیلومتــر حــد فاصــل ایســتگاه ســیریز ت ب

ــاد بازســازی و ترمیــم شــود. ــزدان آب زرد در بخــش ی
ــی از ایســتگاه  ــروژه بازســازی کامــل خطــوط ریل او گفــت: پ

بافــق تــا شــهر کرمــان در دســتور کار قــرار دارد و امیدواریــم 
ایــن امــر بصــورت مســتمر ادامــه و پایــان یابــد.

رییــس کمیســیون اقتصــادی مجلــس همچنیــن از پیشــرفت 
ــیر،  ــان، بردس ــن کرم ــط راه آه ــه خ ــدی دو قطع ۱۳ درص
ســیرجان خبــر داد و افــزود: دو قطعــه دیگــر ایــن خــط طبــق 

برنامــه زمــان بنــدی خــود در حــال انجــام اســت.
ــه هماهنگــی بیــن دولــت،  ــا اشــاره ب دکتــر پــور ابراهیمــی ب
ســازمان برنامــه و بودجــه و نماینــدگان مجلــس گفــت: 
امیدواریــم بتوانیــم مطالبــات مردمــی کــه در زمینــه خطــوط 

ــانیم. ــل بپوش ــه عم ــود دارد را جام ــی وج ریل

 رییس کمیسیون اقتصادی مجلس خبر داد: 

 بازسازی ۴۵ کیلومتر از خطوط ریلی شمال کرمان تا بهمن ماه 

|||| اخبار شرکت مخابرات استان کرمان ||||

نشست مشترک فی مابین مدیر منطقه ، 
مدیر ارتباطات سیار استان و پیمانکارهای 

طرحهای uso وفاز ۸ موبایل 
 

بــا  مشــترکی  نشســت  کرمــان  منطقــه  مخابــرات  عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
مدیــر  حســینی،  رهــام  ســید  مهنــدس  کرمــان   منطقــه  مدیرمخابــرات   حضــور  
مــورخ  بایــل  مــو   ۸ وفــاز   uso طرحهــای  وپیمانــکاران  اســتان  ســیار  ارتباطــات 
شــد.  برگــزار  مرکــزی  اداره  ســاختمان  کنفرانــس  ویدیــو  ســالن  در  مــاه  تیــر    ۲۴
ــدس حســینی ضمــن  ــد  و مهن ــکاران  مشــکات خــود را مطــرح نمودن ــن نشســت پیمان در ای
بررســی مســایل مطــرح شــده دســتورات  ازم را جهــت  بررســی و  حــل  مشــکات عنــوان کــرد .

نشست مشترک ستاد فرماندهی نیروی انتظامی استان 
 معاونت فاوا و مخابرات منطقه کرمان 

  
 بــه گــزارش روابــط عمومــی مخابــرات منطقــه کرمــان نشســت مشــترکی بیــن 

فــاوا و مخابــرات منطقــه کرمــان  برگــزار گردیــد.
ایــن نشســت کــه بــا حضــور مهنــدس ســید رهــام حســینی و مدیریت زیرســاخت 
فــاوا نیــروی انتظامــی در محــل دفتــر مدیــر مخابــرات منطقــه کرمــان تشــکیل 
شــد ، در خصــوص توســعه زیــر ســاخت هــای کل اســتان جهــت ارائــه خدمــات 
بهتــر نیــروی انتظامــی بــه شــهروندان سراســر اســتان بــه تبــادل نظــر پرداختنــد.

******

ملــی  هفتــه  فرارســیدن  مناســبت  بــه 
پیــروزی  و چهلمیــن ســالگرد  بهزیســتی 
ــاح ۲۱۰۰  ــا افتت ــان ب ــامی همزم ــاب اس انق
ــاون  ــط مع ــور توس ــکونی در کش ــد مس واح
ــور،  ــتی کش ــازمان بهزیس ــس س ــر و رئی وزی
تعــداد ۱۵۲ واحــد مســکونی در ۱۷ شهرســتان 

ــد . ــاح ش ــان افتت کرم
اســتان  بهزیســتی  عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
ــتی در  ــرکل بهزیس ــادق زاده مدی ــاس ص ــان عب کرم

ــتی  ــه بهزیس ــت هفت ــی داش ــا گرام ــم ب ــن مراس ای
ــه  ــک ب ــازمان، کم ــیس س ــالگرد تأس ــن س و چهلمی
ــای  ــواده ه ــان و خان ــرای مددجوی ــکن ب ــن مس تامی
و  دانســت  را ضــروری  معلــول  دو  از  بیــش  دارای 
گفــت : یکــی از اولویــت هــای مهــم بهزیســتی 
بــه  تامیــن مســکن مددجویــان  و  توانمندســازی 
معلــول دو  از  بیــش  دارای  هــای  خانــواده   ویــژه 

 می باشــد . وی با اشــاره به تحویل ۳۴واحد مسکونی به 
خانــواده هــای دارای دو عضــو معلــول اظهــار داشــت : 
همزمــان بــا افتتــاح ۲۱۰۰ واحــد مســکونی در سراســر 
ــاح  ــم افتت ــز مراس ــتان نی ــتان اس ــور ۱۷ شهرس کش

واحدهــای مســکونی را برگــزار کردنــد.
صــادق زاده از قیمــت تمــام شــده واحدهــای مســکونی 
بــه ارزش ریالــی ۱۰۰ میلیــارد ریــال خبــر داد و افــزود 

ــک  ــل کم ــارات از مح ــن اعتب ــال ای ــون ری : ۳۲ میلی
هــای باعــوض تامیــن شــده اســت .

 مدیــرکل بهزیســتی اســتان کرمــان میــزان تســهیات 
ــارکت  ــزان مش ــال و می ــارد ری ــره را ۵۳ میلی ــم به ک
مددجویــان را ۱۵میلیــارد ریــال  ذکــر کــرد و یــادآور 
شــد : بــا پیگیــری هــای اســتانی مددجویــان و افــراد 
دارای معلولیــت از  پرداخــت عــوارض شــهرداری، 
دهیــاری و همچنیــن پرداخــت حــق امتیــاز آب، 
بــرق و گاز بــه ارزش ۵ میلیــارد و ۵۰۰ میلیــون ریــال 

معــاف شــدند .
گفتــی اســت در حاشــیه ایــن مراســم مدیــرکل 
ــدگان  ــن و نماین ــه خیری ــوح ب ــداء ل ــا اه بهزیســتی ب
ــان  ســازمان هــای همــکار  از مشــارکت وهمراهــی آن

ــرد. ــی ک قدردان

 مدیرکل بهزیستی استان در آئین ۱۵۲ واحد مسکونی مددجویی در کرمان

بخشودگی حق امتیاز خدمات شهری 
 به مبلغ ۵ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال

گــزارش  بــه 
عمومــی  روابــط 
توزیــع  شــرکت 
بــرق  نیــروی 
اســتان  جنــوب 
کرمــان، مجتبــی 
یزدانــی، مدیــر دفتــر فــن آوری اطاعــات 
و ارتباطــات، طــی حکمــی از ســوی ســید 
حســن ســجادی معــاون تحقیقــات و 
ــی  ــادر تخصص ــرکت م ــانی ش ــع انس مناب

ــروه تخصصــی  ــت کارگ ــه عضوی ــر ب توانی
ــا  ــت فراینده معمــاری ســازمانی و مدیری
در آمــد.در قســمتی از ایــن حکــم آمــده 
اســت: بــه موجــب ایــن حکــم بــه مــدت 
دو ســال بــه عنــوان عضــو کارگــروه 
تخصصــی معمــاری ســازمانی و مدیریــت 
ــک  ــت الکترونی ــه دول ــا در کمیت فرآینده
ــرق منصــوب  و هوشمندســازی صنعــت ب
مــی شــوید امیــد اســت بــه اتفــاق ســایر 
ــه انجــام وظایــف خــود،  اعضــاء نســبت ب

ــدل  ــتقرار م ــرای اس ــه را ب ــدام و زمین اق
مطلــوب معمــاری ســازمانی در شــرکتهای 

ــازید. ــم س ــرق، فراه ــت ب صنع
سیاســت گــذاری، برنامــه ریــزی، تدوین و 
بروز رســانی اســتانداردها، مدلهــای مرجع 
و دســتورالعمل هــای ازم؛ نظــارت عالیــه 
بــر اســتقرار مــدل هــای مرجــع معمــاری 
ســطح  ارتقــای  و  ارزیابــی  ســازمانی؛ 
بلــوغ معمــاری ســازمانی؛ بسترســازی 
دانــش،  بــرای مدیریــت  و هماهنگــی 

آمــوزش و فرهنــگ ســازی مدیــران و 
کارکنــان؛ حصــول اطمینــان از ســازگاری 
هــای  فــرآورده  و  نتایــج  تطابــق   و 
و  ســازمانی  معمــاری  هــای  پــروژه 
کمیتــه  ایــن  وظایــف  از  برخــی   .... 

می باشد.

بــه گــزارش پایــگاه اطــاع رســانی اداره کل 
منابــع طبیعــی و آبخیزداری اســتان کرمان، 
مدیــرکل منابــع طبیعــی و آبخیــزداری 
اســتان بــه همــراه معــاون آبخیــزداری اداره 
کل، رئیــس اداره مطالعــات، سرپرســت اداره 
ــتان  ــزداری شهرس ــی و آبخی ــع طبیع مناب
کرمــان و کارشــناس ناظــر آبخیــزداری 
اســتان بــا ســفر به بخــش شــهداد از پــروژه 
ســیل بنــد تــکاب شــهداد کــه نقــش مهمی 
ــتاهای  ــت از روس ــیل ،حفاظ ــرل س در کنت

پائیــن دســت و میــزان آب دهــی چــاه 
ــاار  ــاد، س ــید آب ــتاهای رش ــای آب روس ه
آبــاد و محمــد آبــاد دارد و همچنیــن پــروژه 
کربــن(  مشارکتی)ترســیب  نهالــکاری 
روســتای علــی آبــاد مظفــری کــه بــا هــدف 
کنتــرل و کاهــش خســارت ناشــی از هجــوم 
شــن هــای روان اجراگردیــده اســت بازدیــد 

ــد.  نمودن
دیــدار بــا رئیــس اداره ثبــت و اســناد  بخش 
شــهداد و بازدیــد از بوســتان شــهید همــت 

ــا پیگیــری ، طراحــی و نظــارت اداره  کــه ب
کل منابــع طبیعــی اســتان )پــروژه ترســیب 
کربــن( اجــرا گردیــده و اداره منابــع طبیعی 
ــر کل  ــای مدی ــه ه ــر برنام ــهداد از دیگ ش
منابــع طبیعــی و آبخیــزداری اســتان و 

هیئــت همــراه بــود.
ــد  ــان مهــدی رجبــی زاده طــی بازدی درپای
از پــروژه آبخیــزداری گجگیــن از نزدیــک در 
ــروژه  ــی پ ــرفت فیزیک ــزان پیش ــان می جری

قــرار گرفــت.

بازدید مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری 
استان کرمان از بخش شهداد

مدیرکل نوسازی مدارس استان کرمان خبر داد 
کارکنان اداره کل نوسازی مدارس 

استان کرمان به پویش
 #من ماسک میزنم پیوستند

ــه  ــن رابط ــان در ای ــتان کرم ــدارس اس ــازی م ــرکل نوس مدی
ــای  ــا در روزه ــه کرون ــان ب ــار مبتای ــش آم ــا افزای ــت: ب گف
اخیــر و بــا هــدف ترویــج فرهنــگ اســتفاده از ماســک بــرای 
مقابلــه بــا شــیوع کرونــا کارکنــان ایــن اداره کل بــه پویــش 

ــم پیوســتند. ــی #مــن ماســک مــی زن همگان
بــه گــزارش روابــط عمومــی اداره کل نوســازی مــدارس اســتان کرمــان 
بــا پیگیــری و در راســتای اجــرای مصوبــات شــورای معاونیــن اداره کل 
نوســازی مــدارس و رعایــت قوانیــن معیــن شــده بهداشــتی ســتادکرونا 
در پیشــگیری از بیمــاری ویروســی کرونــا و مهــار آن اســتفاده از 
ماســک بــرای کارکنــان ایــن اداره کل اجبــاری شــد و مقــرر گردیــد از 
ارائــه خدمــات بــه اربــاب رجوعــی کــه از ماســک اســتفاده نمی کننــد، 

خــودداری شــود.
ســید محمــد واعظــی نــژاد مدیــر کل نوســازی مــدارس اســتان کرمــان 
در رابطــه بــا پیوســتن کارکنــان اداره کل نوســازی مــدارس بــه پویــش 
همگانــی #مــن ماســک میزنــم، گفــت: اســتفاده از ماســک در کاهــش 
ابتــا بــه بیمــاری کوویــد ۱۹ بســیار موثــر بــوده در صورتــی کــه فــرد 
مبتــا و فــرد ســالم هیــچ یــک از ماســک اســتفاده نکننــد امــکان ابتــا 

بــه ایــن بیمــاری ۹۰̃ خواهــد بــود.
وی افــزود: همچنیــن رعایــت فاصلــه یــک متــری بــا دیگــران و 
ــر  ــا موث اســتفاده از پوشــش محافــظ چشــمی در کاهــش شــیوع کرون
اســت کــه ایــن امــر تنهــا بــا همــکاری و اهتمــام پرســنل اداره و اربــاب 

رجــوع محقــق خواهــد شــد.
ــه  ــه اینک ــاره ب ــا اش ــان ب ــتان کرم ــدارس اس ــازی م ــرکل نوس مدی
ــن  ــی ای ــده و ط ــل آم ــه عم ــن اداره کل ب ــان ای ــنجی از کارکن نظرس
نظرســنجی نتایــج خوبــی بــه دســت آورده ایــم، تصریــح کــرد: بســیاری 
از کارکنــان اســتفاده از ماســک را بــی ضــرر و بــی زحمــت مــی داننــد 
ــدا  ــان او را از ابت ــرد و اطرافی ــان ف ــک ج ــتفاده از ماس ــد اس و معتقدن
ــه  ــا توج ــم ب ــم گرفتی ــن تصمی ــد داد، بنابرای ــات خواه ــا نج ــه کرون ب
بــه اینکــه همــه همــکاران از ماســک اســتفاده مــی کننــد و دیگــران را 
بــه زدن ماســک دعــوت می کننــد بــه پویــش همگانــی #مــن ماســک 
مــی زنــم، بپیوندیــم تــا ایــن فرهنــگ در جامعــه  جــا افتــاده و الگویــی 

ــرای ترویــج آن باشــیم. ب
ــه اینکــه  ــا توجــه ب ــح کــرد: ب ــه تصری ــژاد در ادام مهنــدس واعظــی ن
ــض  ــتی تعوی ــار بایس ــاعت یکب ــر ۴ س ــده ه ــتفاده ش ــکهای اس ماس
شــوند و شــرایط اقتصــادی بــرای کارکنــان در ایــن دوره بســیار ســخت 
اســت برنامــه ریــزی کــرده ایــم تــا تعــداد زیــادی ماســک تهیــه و بــه 
ــوردار  ــی برخ ــاه خوب ــتند و از رف ــی هس ــا مال ــه در تنگن ــی ک کارکنان

ــم. ــا بگذاری ــار آنه نیســتند ماســک را در اختی

انتصاب مدیر دفتر فناوری اطاعات و ارتباطات 
شرکت توزیع نیروی برق جنوب در کارگروه 

تخصصی معماری سازمانی و مدیریت فرایندها
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 ازدواج دو برگزیده ی خدا
شد منتخب از سوی خدا بر موا  هم منزلت و مقام موا زهرا)س(    

که ایق زهرا)س(ی نبی موا بود  هم شأن علی)ع( ز بانوان زهرا)س( بود   
یازده )قمر و ستاره(های توحید  کز حاصل ازدواج )ماه و خورشید(    
با همت )اهل بیت( دین شد آباد  زوجی که خدا به عقدشان برکت داد   

  www.Haftvadnews. ir 

این شماره از هفتواد تقدیم می شود به 
شهید سرافراز » محمد توکلی «

بخشــی از وصیــت نامــه شــهید محمــد توکلــی، پلیــس شــجاعی 
کــه در هفتــم  تیــر ۱۳۸۷ توســط افــراد مســلح تــرور شــد. 

  متعــال خواهانــم کــه اگــر در راه برقراری نظــم وامنیت وخدمت 
بــه مــردم شــریف ودفــاع از وطنــم کشــته شــدم و بــه افتخــاری 
 نائــل آمــدم  کــه سالهاســت آرزویش را داشــته ام مرا یــا اباعبدا... 

حسین )ع( و شهدای کربا محشور گرداند.

یاد یاران

 اداره کل ثبت اسناد و اماک استان کرمان
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )912125(

آگهــی تغییــرات شــرکت مصــرف کارکنــان 
بــه  تعاونــی  شــرکت  کرمــان  صالحیــن 
ملــی  شناســه  و   ۱24۸9 ثبــت  شــماره 
۱06۳0۱۸5۷49 بــه اســتناد صورتجلســه 

هیئــت مدیــره مــورخ ۱۳99/02/۳۱ منضــم بــه نامــه شــماره 
99/۱9/2/۳۷22 مــورخ 99/4/۷ اداره کل تعــاون کار و رفــاه اچتماعــی 
اجتماعــی اســتان کرمــان الف-تعییــن ســمت مدیــران : آقــای محمــد 
صــادق دهقانــی کدملــی 299۳۷694۸0 بــه ســمت مدیرعامــل بــرای 
ــا ,  ــه قرارداده ــد. ب-کلی ــاب گردی ــدی انتخ ــده تص ــدت باقیمان م
اوراق مالــی و اســناد تعهــدآور بانکــی و غیــره )اعــم از بــرات, ســفته, 
چــک( و ســایراوراق بهــادار تعاونــی پــس از تصویــب هیئــت مدیــره بــا 
امضــای ثابــت آقــای محمــد صــادق دهقانــی کدملــی 299۳۷694۸0 
ــر از  ــه انضمــام یــک از دونف ــی و ب ــد مصطفــی مدیرعامــل تعاون فرزن
ــی  ــد مل ــه ک ــدی ب ــعود صعیدزرن ــای مس ــره آق ــت مدی ــای هیئ اعض
ــی  ــد مل ــه ک ــاری ب ــری دوم ــن امی ــای حس ــا آق ۳090566۸۱۸ و ی
۳0۳۱60۷2۸۷ )اعضــای هیئــت مدیــره( و مهــر تعاونــی اعتبــار 
ــا  ــل ی ــا امضــای مدیرعام ــات ب ــادی و مکاتب ــدارک ع ــه م دارد و کلی
رئیــس هیئــت مدیــره و مهرتعاونــی قابــل قبــول و معتبــر اســت. اداره 
کل ثبــت اســناد و امــاک اســتان کرمــان اداره ثبــت شــرکت هــا و 

ــان )9۱2۱25( ــاری کرم ــات غیرتج موسس

 جواد اائمه)ع(
 ای )جواد اائمه( عرض سام              سایه ات بر سر جهان جاوید
 ز شما نور علم ودانش و دین             بر درون جهان و جان تابید

** 
 وارثان محمد)ص( همواره                        زیر تیغ ستمگران بودند

 بر مسیر بشر به امر خدا                                 ماه و خورشید و اختران بودند
** 

 نهمین آفتاب عالمتاب                         به شهادت رسید همچو پدر
داغ سخت است خاصه داغ جوان    آنهم از غنچه های پیغمبر
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دفاع مقدس در دهه ی نود
در روی زمین چو )ملت ایران( نیست

در سایه ی )پرچم حسین)ع( ابن علی( ست  
هرگز نشده ز انقابش خسته

بنشسـته بیعتـش  پـای  بـه  همـواره     
هشت سال دفاع نابرابر، دیروز

جنگید و خروشـید و در آن شـد پیروز    
)شیطان( ز نبرد سخت ناکام گریخت 

به )مزدور داخلی( و )تزویر( آویخت
احزاب به )دست بوس شیطان( رفتند

از بهر فروش )دین و ایران( رفتند  
یک عده علیه انقاب و ملت

پرتاب کنندگان تیر تهمت   
بر ضد نظام، دسیسه ها می کارند

که توطئه و فتنه فراوان دارند   
با اینکه ز انقاب )پروار( شدند

شـدند؟ طلبـکار  چـرا  نـان(  )بانـی  از     
پرونده ی این جماعت از ننگ پر است

اسـت پـر  جنـگ  از  نشـانه  شـان  ی  زوزه  در    
بر ضد وطن گرم سند سازی ها

هـا برانـدازی  پـی  در  شـده  خائـن     
جمعی به )لباس علما( فربه شدند

جمعـی بـه )لبـاس صلحا( ضربـه زدند    
بنگر به عبا )بنفش و آبی( پوشند

البته که خوش خوراک و خوش می نوشند  
گفتند ز )زمزم( و )سراب( آوردند   

)فحشا( )مدلینگ( و )بدحجاب( آوردند    
طغیان )فساد هفت سال فعلی(

فعلـی جمـال  تاریـک  ی  آیینـه     
مردم که مدافعان استقالند

فعالنـد وطـن  بـه  خیانـت  ضـد  بـر     
رو در روی تیم پر )فتن( در سنگر   

بـر حفـظ )کرامـت وطـن( در سـنگر    
در این )دهه ی نود( به حال جنگیم 

درگیر )منافق( و خط نیرنگیم  
در جبهه ی آنطرف ز )احزاب و نفاق( 

اینسو همه در )راه خمینی)ره(( و )وفاق(
این جبهه جلوی هرچه خائن ایستاد 

بس ریشه و ریش خائنان داد به پا
ملت به دفاع و، پشت رهبر محکم

محکـم کشـور  مقدسـات  حفـظ  بـر     
پیروزی )هفت سال دفاع( ملت

بـا مسـتندات ویـژه مـی گـردد ثبـت    
فردا به سرآید هشتمین سال جنگ!

برچیده شود بساط این )تیم مشنگ(  
در این دهه ی نود به توفیق خدا 

ملت بزند به زیر )فتنه( تیپا  
هشدار وصیت امام)ره( این بوده

گلخانه مبادا که شود آلوده   
با )داس هرس( مواظب گل باشید 

دنبال تعالی و تکامل باشید  
)نقاش( امیر مملکت بیدار است 

ملت جلوی توطئه ها دیوار است  
با لطف خدا قوی و ایمن هستیم 

زیرا کمر توطئه ها بشکستیم  
با خامنه ای عقد اخوت بستیم 

کز روز غدیر به مقتدا پیوستیم  

غامحسین رضایی - نقاش

گفت و گو با مرده شور
آخرین باری که بودم لخت و عور                 

 حمزه را می شست مردی مرده شور
با اشاره گفتم ای مرده شور   

                              من گنه کارم گناهم را بشور
تا شود کم اندکی تقصیر من                             

 بهر من بنویس ثواب روی کفن
مرده شور می دانست حرف مردگان                       

 گفت کارت چه  بوده در جهان
 گفتم ناتوانی پیر بودم مرده شور                  

 این کفن قسطی برم با خود به گور
گفت چند زن گرفتی، گفتم یکی                       

از درآمد پرسید گفتم بازنشستگی
گفت طاها را کجا کردی نهان                      

 گفتم حلقه نامزدی دادم بهر نان
گفت دوست دارم بگویی از خیار                   

گفتم بازنشستم میوه با من چکار
گفت زنده بودی کرده ای تو اختاس                    

  گفتم می بینی که هستم آس و پاس
گفت شهر کرمان با که داشتی رابطه              

   گفتم مسافر کشی کردم با ضابطه
گفت سی سال چند گرفتی تو حقوق        

  گفتم دو میلیون آن هم خریدم ماست و دوغ
گفت انگلیس بهتر است یا روس                    

گفتم بهتر از هر دو ُرخ دلدار و بوس
گفت علم بهتر است یا که ثروت این زمان          

دادمش پاسخ که علم هست ناتوان 
گفت حق به حقدار می رسد در این جهان       

گفتمش حق مظلوم هست سهم قلدران
مرده شور حال زار من شنید                       

    ناگهان از شستن من دست کشید
اشک می ریخت گریه می کرد مرده شور        

 کت کهنه پوشیدم تا نباشم لخت و عور
آمدم تا بر شما دهم نوید                  

                  زنده می مانم تا بعد عید
هر زمانی خریدم قبری دو نبش                        

 زیر قبرم را نمودم سنگ فرش 
می گذارم حمزه را زنده به گور                           

   تا بماند از تظاهر دور دور                      

حمزه فریفته

ΧϪࣥএ ජࡁॲ

ــب  ــیاب تخری ــان آس ــتان کرم ــی در اس گوی
میــراث فرهنگــی و تاریخــی بــه نوبــت اســت. 
ــار  ــنیدیم و اینب ــی ش ــان م ــه از کرم همیش
ــیده.  ــت رس ــدل جیرف ــار صن ــه کن ــت ب نوب
ســاخت هتــل بــر روی محوطــه باســتانی 
پنــج هــزار ســاله کنارصنــدل بــا هیــج 
ایــن محوطــه  نیســت.  منطقــی ســازگار 
ــه  ــل رود، ب ــه هلی ــرب رودخان ــتانی در غ باس
فاصلــه 4 کیلومتــری شــمال غــرب روســتای 
کنــار صنــدل در ۳0 کیلومتــری جنــوب 
جیرفــت قــرار دارد، کــه شــامل دو تپــه 
ــه و  ــن دو تپ ــد. ای ــی میباش ــمالی و جنوب  ش
محوطــه هــای اطرافشــان پایتخــت یــک 
ــد.  ــوده ان کشــور متمــدن در دوران باســتان ب

محوطــه ای کــه هــزاران ســال در زیــر شــن و خــاک مدفــون بود و 
 بعــد از پیــدا شــدن، مشــخص گردیــد مملــو از آثــار عتیقــه اســت.  
ــن زیگــورات هــای  ــه شــمالی در شــمار بزرگتری ــاای تپ ــد ب معب
ــه  ــت در س ــون خش ــار میلی ــش از چه ــه بی ــرار دارد ک ــان ق جه
طبقــه آن بــکار رفتــه. همچنیــن بقایــای یــک قلعــه باســتانی بــر 

ــده میشــود.  ــی دی ــه جنوب روی تپ
در اطــراف این دو تپه مراکز تمدنی و گورســتانهای باســتانی کاوش 
نشــده فراوانــی وجــود دارد. تــا کنــون آثار و اشــیاء باســتانی زیادی 
 از ایــن محوطــه بدســت آمــده. ماننــد انبــوه کــوزه هــا، گلدانهــا، 
ــوش بســیار  ــا نق ــای ســنگی ب ــاک ه ــا، ظــروف و پ مجســمه ه
ــای  ــن ه ــان و نگی ــت، گیاه ــات، طبیع ــان، حیوان ــف از انس ظری

ــا.  گرانبه
ــدی  ــره من ــا به ــان ب ــینی جه ــای شهرنش ــن زندگیه ــا اولی اینج
ــده  ــکیل ش ــت تش ــه وری و صنع ــروری، پیش ــاورزی، دامپ از کش

ــد. هــر چــه  ــن تمدنهــای بشــری میزن ــر شــانه بزرگتری و شــانه ب
ــدا  ــتری هوی ــرار بیش ــردد، اس ــن کاوش میگ ــن زمی ــتر در ای بیش
ــد.   ــی آین ــرون م ــاک بی ــر خ ــه از زی ــار غتیق ــوه آث ــود و انب  میش
ــن خــوش اســت کــه انبــوه ظرفیتهــای  ــه ای سالهاســت دلمــان ب
ــرار  ــت ق ــگری جیرف ــبز گردش ــط س ــیر خ ــه در مس ــن محوط ای
ــروت  ــب ث ــگری و کس ــت گردش ــد صنع ــات رش ــرد و موجب گی

ــازد. ــم س ــردم فراه ــرای م ــگر را ب ــور گردش ــی از حض ناش
چــرا کــه مــا در جیرفــت بیشــترین داشــته هــای تاریخی اســتان را 
داریــم، امــا مردممــان کمتریــن ســود گردشــگری را میبرنــد. ولــی 
ــای  ــه ه ــت از محوط ــن حفاظ ــاف قوانی ــر خ ــر ب ــال حاض در ح
ــن محوطــه کاوش  ــر روی ای ــی ب ــه ایجــاد هتل ــدام ب باســتانی، اق

نشــده نمــوده انــد.
بــه راســتی جــای هتــل بــر روی تمــدن اســت؟ مگــر جــا قحطــی 
ــن  ــازند. ای ــتانی میس ــه باس ــل را در محوط ــد هت ــه دارن ــوده ک ب
ــه  ــن منطق ــا در ای ــود. م ــف ش ــریعتر متوق ــه س ــر چ ــد ه کار بای

جاهــای فراوانــی بــرای ســاخت هتــل داریــم کــه خــارج از حریــم 
ــع هســتند.  ــه باســتانی واق ــدل و منطق کنارصن

در ســالهای اخیــر صدهــا نفــر بخاطــر کاوشــهای غیرمجــاز در ایــن 
ــی  ــه اتفاق ــاا چ ــد. ح ــده ان ــی دادگاه ش ــه بازداشــت و راه منطق
ــر روی تمــدن و فرهنــگ  ــد ب ــاده کــه یــک گــروه توانســته ان افت

جیرفــت هتــل بســازند. 
از ســویی ســاخت هتــل در محوطــه باســتانی ســبب عــدم ثبــت 
ــن محوطــه هــا را  ــی منطقــه میگــردد و منظــر فرهنگــی ای جهان
ــدک ــن ان ــده همی ــبب گردی ــن کار س ــدازد. ای ــی ان ــر م ــه خط  ب

داشــته هــای تاریخــی و تمدنــی جیرفــت کــه بــر روی زمیــن قــرار 
دارنــد مــورد آســیب جــدی واقــع شــوند و موقعیــت منحصــر بــه 

فــرد خودشــان را از دســت بدهنــد. 
ــرا  ــده. زی ــردم ش ــدی م ــب ناامی ــا موج ــل در اینج ــاخت هت س
محوطــه ای کــه بایــد مــورد بازدیــد گردشــگر قــرار گیــرد در زیــر 
هتــل مخفــی شــده یــا از بیــن رفتــه. حتــی حریــم و فاصلــه هتــل 
ــر روی تمــدن غنــی  ــده. ســاخت هتــل ب ــه مراعــات نگردی ــا تپ ت
ــت و  ــردم جیرف ــع م ــز و خــاف مناف ــت کاری شــک برانگی جیرف

صنعــت گردشــگری میباشــد. 
در هیــچ جایــی از دنیــا زیرســاختهای گردشــگری را بــر روی 
ــرای بازدیــد  تاریــخ و تمــدن نمیســازند. چــون اول بایــد جایــی ب
ــه  ــن منطق ــی از ای ــه بخش ــد. تپ ــد بیای ــگر بتوان ــا گردش ــد ت باش
ــه  ــه هســتند ک ــراف تپ ــای اط ــم زمینه ــر ه اســت و بخــش دیگ
همگــی دارای تمــدن و آثــار گرانبهایــی میباشــند. که هنــوز کاوش 
نشــده انــد. ازم اســت هــر چــه ســریعتی جلــوی تخریــب بیشــتر 
ــه شــود و هتــل در خــارج از  محوطــه باســتانی کنارصنــدل گرفت

ــرا  ــردد. زی محوطــه باســتانی ایجــاد گ
ــران  ــارات جب ــم خس ــا ه ــا همینج ت
ناپذیــری بــه تاریــخ و میــراث فرهنگــی 
ــده.     ــل وارد ش ــدن هلی ــت و تم جیرف

نویسنده و پژوهشگر : 
فاطمه مشایخی  )مدیرعامل انجمن 

دوستداران تمدن کهن جیرفت (

تمدن غنی کنارصندل جیرفت را دریابیم

از  کرمــان  اســتان  انتظامــی  فرماندهــی  فتــا  پلیــس  رییــس 
شــهروندان خواســت بــرای ثبــت نــام اینترنتــی کتــب درســی حتمــا 

ــد. ــه کنن ــرورش مراجع ــوزش و پ ــایت آم ــه آدرس وب س ب
ــا اســتان کرمــان  ــژاد، رییــس پلیــس فت ــادگار ن ســرهنگ امیــن ی

ــی  ــب درس ــت کت ــام و دریاف ــت ن ــه ثب ــه اینک ــه ب ــا توج ــت: ب گف
ــه صــورت اینترنتــی صــورت می گیــرد، برخــی از  ــش آمــوزان ب دان

ــن موقعیــت هســتند. ــال ســو اســتفاده از ای ــه دنب ــراد ب اف
ــازی  ــات گســترده در فضــای مج ــا تبلیغ ــودجویان ب ــزود: س وی اف
 بــه خصــوص در شــبکه های اجتماعــی بــا هدایــت افــراد بــه

ســایت هــای نامعتبــر و جعلــی، افــراد را ترغیــب بــه ثبــت نــام بــرای 
ــس از  ــح کــرد: پ ــد. وی  تصری ــت کتاب هــای درســی می کنن دریاف
ورود افــراد بــرای پرداخــت هزینــه کتــب درســی بــه ایــن ســایت ها، 
ثبــت نــام کننــدگان بــه درگاه هــای پرداخــت جعلــی هدایت شــده و 
از ایــن طریــق، زمینــه برداشــت غیرمجــاز از حســاب بانکــی آن هــا و 

بــه تبــع آن کاهبــرداری صــورت می گیــرد. 
ــه  ــن توصی ــه والدی ــن رو ب ــرد: از ای ــان ک ــژاد بی ــرهنگ یادگارن س

ــدان  ــب درســی فرزن ــی کت ــام اینترنت ــت ن ــرای ثب ــه ب ــم ک می کنی
ــه  ــا ب ــد و حتم ــاد نکنن ــازی اعتم ــای مج ــات فض ــه تبلیغ ــود ب خ
آدرس وب ســایت ارایــه شــده از ســوی آمــوزش و پــرورش مراجعــه 
و بــه اطاعیه هــای صــادر شــده از ســوی آن مرجــع توجــه کننــد.

ــرای اینکــه در دام کاهبــرداران اینترنتــی قــرار  وی گفــت: افــراد ب
نگیرنــد، در زمــان ورود بــه درگاه پرداخــت بانکی از اصالــت آن درگاه 

مطمئــن و ســپس اقــدام بــه پرداخــت وجــه کننــد.
رییــس پلیــس فتــا اســتان کرمــان بیــان داشــت: از عمــوم 
ــوص  ــی در خص ــغ و معرف ــه تبلی ــر گون ــم ه ــهروندان می خواهی ش
ســایت های ثبــت نــام کتــب درســی غیرمعتبــر را از طریــق ســایت 

ــد. ــزارش کنن ــه آدرس www.cyberpolic.ir گ ــا ب ــس فت پلی
خبرنگار : میترا میزادی

 رییس پلیس فتا فرماندهی انتظامی استان کرمان :
 مراقب کاهبرداری در زمان ثبت نام کتب درسی باشید

سالروز ازدواج 
حضرت علی)ع( و 

حضرت فاطمه)س(
اولیــن روز از مــاه ذی الحجــه برابــر اســت بــا ســالروز زیباتریــن 
ــرار نشــدنی  ــه تک ــه نمون ــان اســام ک ــمانی در جه ــد آس پیون

مــی  شــیعه  تاریــخ  در 
باشــد. درایــن روز مبــارک، 
بــا  )ع(  علــی  حضــرت 
فاطمــه)س(،  حضــرت 
جهــان  بانــوی  برتریــن 
و  بســت  عشــق  پیمــان 
خداونــد متعــال برتریــن 
ــاهد  ــود را ش ــتاده خ فرس
داد.  قــرار  ازدواج  ایــن 
ــن  ــت ازدواج ای ــر برک عم

ــرای  ــا ب ــام آنه ــت و ن ــاب اس ــتردگی آفت ــه گس ــوار ب دو بزرگ
همیشــه در تاریــخ مانــدگار شــده اســت.

ســالروز ازدواج مبــارک حضــرت فاطمــه )س( و حضــرت علــی 
)ع( بــه عنــوان روز ازدواج نامگــذاری شــده اســت و روز فرخنــده 
ــا خاطرهــای زیبــا  بــرای افــرادی اســت کــه زندگــی خــود را ب
از ســالروز ازدواج امــام علــی و حضــرت فاطمــه )س( آغــاز مــی 
ــی  ــی، از امتیازات ــر اله ــه ام ــوار ب ــن دو بزرگ ــد. ازدواج ای کنن
ــد. در  ــی کردن ــار م ــه آن افتخ ــر اعظم)ص(ب ــه پیامب ــت ک اس
ایــن پیونــد مبــارک، فرشــتگان آســمان در ســرور و شــادمانی و 

بهشــتیان بــه زینــت و زیــور آراســته شــده بودنــد.
ــر حضــرت محمــد)ص( و از دوشــیزگان  حضــرت فاطمــه دخت
ممتــاز در زمــان خــود بــود. پــدر و مــادر ایشــان از اصیــل تریــن 

و شــریف تریــن خانــواده هــای اعــراب بودنــد. 
ــرت  ــی)ع( و حض ــرت عل ــه ازدواج حض ــی ک ــای مهم درس ه

ــوزد ــی آم ــان م ــه انس ــه)س( ب فاطم
ازدواج حضــرت علــی)ع( و حضــرت فاطمــه)س( نــکات بســیار 
آموزنــده ای بــرای انســانها دارد کــه مــی تــوان در جهــت 
ــه  ــی ب ــا را در زندگ ــام آنه ــتین اس ــروی راس ــعادت و پی س
ــح و دوم  ــای صحی ــر مبن ــرد. اول مراحــل انجــام ازدواج ب کار ب
ــد و  ــرا قی ــی اســت. زی ــام مراحــل زندگ ــاده زیســتی در تم س
بندهــای اجتماعــی در امــر ازدواج کــه بیشــتر ناشــی از فرهنــگ 
غیراســامی و ذهــن هــای اشــرافی و مــادی گــرا اســت هماننــد 
ــر  ــتو ه ــده اس ــده ش ــان پیچی ــای جوان ــت و پ ــه دس ــر ب زنجی
ــودتا  ــی ش ــر م ــنگین ت ــر و س ــر بزرگت ــل و زنجی ــن غ  روز ای
 انــدازه ای کــه امــکان هــر نوع حرکت درســت را از انســان ســلب 
مــی کنــد و فســاد مالــی و نابســامانی هــای اخاقــی را افزایــش 
مــی دهــد.  از نــکات آموزنــده دیگــر ایــن ازدواج مــی تــوان بــه 
کفــو و همتــا بــودن، مــاک قــراردادن معیارهــا و خصوصیــات 
معنــوی و دینــی و اخاقــی، خواســتگاری بــدون واســطه، 
ســخت نگرفتــن بــر همدیگــر، قناعــت، دوری از اشــرافی گــری 
و تجمــات، مهریــه پاییــن، بنــا کــردن زندگــی بــر پایــه محبــت 

و عشــق واقعــی از روی شــناخت، 
ــه همیــن دلیــل یــک ازدواج  حجــب و حیــا و... اشــاره کــرد. ب
بــا ایــن خصوصیــات، پیونــد آســمانی لقــب مــی گیــرد و رضــات 

پــروردگار و رســول خــدا)ص( را کســب مــی کنــد.

ــه  ــزب مؤتلف ــزی ح ــورای مرک ــو ش عض
گرانی هــای  بــه  اشــاره  بــا  اســامی 
افسارگســیخته کشــور، گفــت: منشــاء 
ــص  ــا ناق ــه و ی ــدم توج ــای اخیرع گرانی ه
ــت های  ــه سیاس ــئوان ب ــردن مس ــل ک عم
ــاب  ــر انق ــی رهب ــی اباغ ــاد مقاومت اقتص

ــت.  ــوده اس ب
احمــد علــی مقــدم عضــو شــورای مرکــزی 
گرانی هــای  دربــاره  اســامی  موتلفــه  حــزب 
ــی  ــار داشــت: گران افسارگســیخته در کشــور اظه
در ابعــاد مختلــف چــون مســکن، خــودرو، ســکه، 
ارز و بااخــص ارزاق عمومــی بیــداد می کنــد، بــر 
ایــن اســاس ازم اســت بــا مفســدان دانــه درشــت 
چراکــه  شــود،  جــدی  برخــورد  آقازاده هــا  و 
ــت  ــه اس ــرای جامع ــی ب ــم مهلک ــرافی گری س اش
امــا  می کننــد  تحمــل  را  مــردم ســختی ها  و 

ــرد. ــد ک ــل نخواهن ــض را تحم تبعی
ــزود: اصطــاح »اقتصــاد مقاومتــی« اولیــن  وی اف

ــهریور  ــری در ش ــم رهب ــام معظ ــط مق ــار توس ب
ــای  ــن تحریم ه ــدت یافت ــی ش ــال ۸9، و در پ س
ــه  ــرب علی ــانی غ ــه و غیرانس ــه و یک جانب ظالمان
ایــران، بــکار بــرده شــد کــه روشــی بــرای مقابلــه 
ــا  ــی اســت ام ــای اقتصــادی بین الملل ــا تحریم ه ب
منشــاء گرانی هــای اخیــر، عــدم توجــه و یــا ناقــص 
عمــل کــردن مســئوان بــه سیاســت های اقتصــاد 

ــوده اســت. مقاومتــی اباغــی رهبــری ب
مقــدم ادامــه داد: اقتصــاد مقاومتــی یعنــی تکیــه 
بــر تــوان داخلــی و مقاومــت در مقابــل تهدیدهــا و 
تحریــم هــا بــا ایجــاد کمتریــن بحــران در زندگــی 
ــه  ــا کــه فشــارها و ضرب ــن معن مــردم و اثبــات ای
هــای اقتصــادی از ســوی دشــمن نمی توانــد 
ــذا ازم  ــد؛ ل ــا باش ــه م ــرفت جامع ــد راه پیش س
ــه اجــرای  اســت قــوای کشــور بی درنــگ اقــدام ب
ــرای  ــب ب ــت مناس ــه و فرص ــا زمین ــد ت آن کنن
ــادی  ــاان اقتص ــه فع ــردم و هم ــی م نقش آفرین
ــه  ــود چراک ــم ش ــدس فراه ــاد مق ــن جه را در ای
ــی و فراهــم کــردن  ــر اقتصــاد مقاومت ــه ب ــا تکی ب
زمینــه تحقــق آن مــی تــوان بــه بهبــود معیشــت 

ــد. ــل آم ــا نائ ــر گرانی ه ــه ب ــردم و غلب م
ــش  ــر نق ــد ب ــا تأکی ــی ب ــناس سیاس ــن کارش ای
ســازمان های نظارتــی بــر تنظیــم نرخ هــا در بــازار 
ــازار،  ــا در ب ــم نرخ ه ــه تنظی ــی ب ــت: بی توجه گف
ســخت شــدن معیشــت مــردم را رقــم زده اســت 
ــادی  ــکات اقتص ــی و مش ــر گران ــانی مقص و کس
هســتند کــه اقتصــاد مقاومتــی را اجــرا نمی کننــد 

و واردات بی رویــه را ادامــه می دهنــد.
ــان  ــتان کرم ــامی اس ــه اس ــزب موتلف ــر ح دبی
ــه  ــا جنب ــی از گرانی ه ــه بخش ــه ک ــان اینک ــا بی ب
آن  مهــم  و  اعظــم  بخــش  امــا  دارد  جهانــی 
آنــان  بی برنامگــی  و  مســئوان  بی تدبیــری 
ــتانه  ــی آس ــکاری و گران ــرد: بی ــح ک ــت، تصری اس
ــردم  ــار م ــر آورده و انتظ ــه س ــردم را ب ــل م تحم
از مجلــس انقابــی آن اســت کــه ســریعا در ایــن 

زمینــه ورود کنــد، زیــرا مــردم از مجلــس انقابــی، 
ــؤال از  ــرح س ــد. ط ــار دارن ــی انتظ ــل انقاب عم
اقتصــادی  کنونــی  شــرایط  در  رئیس جمهــور 
کشــور حاکــی از کــم کاری، بــی توجهــی و عــدم 
ــدام  ــدم اق ــی و ع ــای روحان ــعارهای آق ــق ش تحق
ــت طــی هفــت ســال گذشــته اســت. جــدی دول

ــی  ــت: گران ــراز داش ــی اب ــناس سیاس ــن کارش ای
در بخــش هــای  مختلــف سرســام آور اســت 
به طوریکــه شــاهد رشــد 5۸۱ درصــدی نــرخ 
ــا،  ــکه ط ــت س ــدی قیم ــش 900 درص ارز، افزای
ــا  ــا ۷00درصــدی قیمــت خودروه ــی ۳00 ت گران
ــت  ــدی قیم ــا ۳00 درص ــدن 200 ت ــران ش و گ
مــواد خوراکــی هســتیم. وی اظهــار داشــت: ریشــه 
بســیاری از آســیب های اجتماعــی در مســائل 
اقتصــادی اســت و اگــر بــه ایــن معضــل بــه شــکل 
ــرای  ــخ ب ــی راس ــود و عزم ــه ش ــدی پرداخت ج
ــد  ــم دی ــگاه خواهی ــود، آن ــیده ش ــع آن اندیش رف
ــات  ــی از موضوع ــیب های اجتماع ــع آس ــه رف ک

ــتند.  ــده ای نیس ــدان پیچی چن
قتــی گرانــی بــه عنــوان اصلی تریــن معضــل 
اقتصــادی خانواده هــا، معیشــت آنهــا را دچــار 
ــی  ــه پدیده های ــت ک ــی اس ــرده، طبیع ــکل ک مش
همچــون طــاق، دختــران و پســران فــراری، 
ــه روز افزایــش پیــدا می کنــد. اعتیــاد و … روز ب

ــامی  ــه اس ــزب مؤتلف ــزی ح ــورای مرک ــو ش عض
بــا اشــاره بــه اینکــه طــی هفته هــای اخیــر، 
رونــد افزایشــی قیمــت کااهــای مختلــف از 
خــودرو و لــوازم خانگــی گرفتــه تــا حبوبــات 
و لبنیــات و غیــره را شــاهد هســتیم، عنــوان 
ــان و  ــک خیاب ــلیقه ای از ی ــای س ــرد: قیمت ه ک
ــود دارد؛  ــر وج ــازاری دیگ ــان و ب ــا خیاب ــازار ت ب
ــندگان  ــود فروش ــده خ ــذاری برعه ــا قیمت گ گوی
ــت کاا  ــاره قیم ــه درب ــتند ک ــا هس ــت و آن ه اس
ــازار قیمــت هــا در  نظــر می دهنــد ایــن آشــفته ب
ــان، ســبب  ــتان کرم ــع آن در اس ــه تب کشــور و ب

نارضایتــی مــردم شــده و آن هــا از مســئوان 
بــازار،  در  قیمت هــا  کنتــرل  بــا  می خواهنــد 
ــش  ــا افزای ــد ت ــاس را بگیرن ــی اجن ــوی گران جل
قیمت هــا بــه دردی مضاعــف در کنــار کرونــا 

ــود. ــل نش تبدی
وی بــا تاکیــد براینکــه نظــارت بــر کنتــرل 
کــرد:  تاکیــد  بیشــتر شــود،  بایــد  قیمت هــا 
نوســان دار در کشــور ســبب کاهــش ارزش پــول 
ملــی و گرانــی حداقــل ۳0 درصــدی اجنــاس 
شــده اســت و عــاوه بــر آن، عرضــه هــم کم شــده 
اســت لــذا بایــد همــه دســتگاه های متولــی تولیــد، 
توزیــع و نظــارت پــای کار بیاینــد و اجــازه ندهنــد 
ــدار  ــه خری ــه ب ــده و ن ــه تولیدکنن ــه ب ــی ن اجحاف

شــود. 
ایــن کارشــناس سیاســی بــا تقدیــر از مجلــس و قوه 
قضاییــه، تاکیــد کــرد: مبــارزه بــا فســاد و اصــاح از 
درون  بــا گام اول در قــوه قضائیــه بــا دادگاه طبــری 
و گام دوم در مجلــس بــا رد اعتبارنامــه تاجگــردون 
کلیــد خــورده اســت یعنــی ایــن کــه ســطح مبــارزه 
ــه کانون هــای اصلــی و قله هــای فاســد  ــا فســاد ب ب
ــرطان  ــن س ــی از ای ــرای رهای ــام ب ــیده و نظ رس

کشــنده جــدی و بــا اراده اســت.
ــامی  ــه اس ــزب مؤتلف ــزی ح ــورای مرک ــو ش عض
ــس  ــراف رســمی رئی ــه اعت ــاره ب ــا اش ــان ب در پای
جمهــور بــه عقــب ماندگــی دربخــش هــای 
مختلــف از جملــه مســکن و شــعار بــه عقــب بــر 
ــوری  ــت جمه ــات ریاس ــان انتخاب ــم زم نمی گردی
ــه شــرایط ســختی  ــا توجــه ب خاطرنشــان کــرد: ب
کــه کرونــا در جامعــه ایجــاد کــرده اســت، 
دســتگاه های متولــی بایــد بــا دقــت بیش تــر 
بــازار را رصــد و بــا متخلفــان و ســودجویانی 
ــتفاده  ــوء اس ــرخ ارز س ــش ن ــت افزای ــه از فرص ک
ــه  ــا فشــار کمتــری ب می کننــد، برخــورد کننــد ت
اقشــار آســیب پذیــر جامعــه وارد شــود و بیــش از 

ــوند. ــردم نش ــی م ــبب نارضایت ــن س ای

 احمد علی مقدم عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسامی :
ناقضان عمل به سیاست های اقتصاد مقاومتی، مقصران اصلی گرانی های کشور هستند 

ــتان  ــی )ره( اس ــام خمین ــداد ام ــه ام ــرکل کمیت مدی
ــان گفــت: پیــش بینــی می شــود 9 هــزار و 400  کرم
فرصــت شــغلی بــرای مددجویــان تحــت حمایــت ایــن 

نهــاد طــی امســال ایجــاد شــود. 
یحیــی صادقــی، مدیــر کل کمیتــه امــداد امــام خمینی 
)ره( اســتان کرمــان یکــی از اهــداف کمیتــه امــداد را 
ــت  ــت حمای ــای تح ــازی خانوار ه ــتغال و توانمندس اش
اعــام کــرد و گفــت: اجــرای طرح هــای اشــتغال 
ــد و  ــه امی ــاد روحی ــس و ایج ــاء عزت نف ــب ارتق موج
ــدی  ــه توانمن ــان شــده و زمین ــاوری در مددجوی خودب

ــد. ــم می کن ــا را فراه آن ه
او از پیش بینــی اجــرای 9 هــزار و 400 طــرح اشــتغال 
بــا تــاش ایــن نهــاد طــی امســال خبــر داد و افــزود: ۸ 
هــزار و 400 مــورد از ایــن طرح هــا از محــل تســهیات 
قرض الحســنه اشــتغال و مابقــی از طریــق مراکــز 
کاریابــی و تعامــل بــا کارفرمایــان ایجــاد خواهــد شــد.

ــتان  ــی )ره( اس ــام خمین ــداد ام ــه ام ــرکل کمیت مدی
کرمــان بــا اشــاره بــه اختصــاص 250 میلیــارد تومــان 
ــداد  ــه ام ــه کمیت ــتغال ب ــنه اش ــهیات قرض الحس تس
اســتان کرمــان طــی امســال، تصریــح کــرد: به منظــور 
موفقیــت و بازدهــی بهتــر طرح هــای اشــتغال کمیتــه 
ــری  ــت و راهب ــروژه هدای ــا اجــرای دو کان پ ــداد ب ام
ــتغال  ــای اش ــد طرح ه ــان، 50 درص ــغلی مددجوی ش
کمیتــه امــداد از طریــق راهبــری شــغلی و 50 درصــد 

از طریــق هدایــت شــغلی انجــام خواهــد شــد.
صادقــی از ارائــه بســته های تشــویقی بــه کارفرمایانــی 

ــا را  ــدان آن ه ــت و فرزن ــت حمای ــان تح ــه مددجوی ک
بــه کار بگیرنــد خبــر داد و بیــان داشــت: کارفرمایانــی 
کــه در مناطــق برخــوردار فرزنــدان مددجویــان تحــت 
ــد  ــد می توانن ــه کار بگیرن ــداد را ب ــه ام ــت کمیت حمای
ــغ 50  ــو مبل ــد مددج ــر فرزن ــری ه ــه ازای به کارگی ب
میلیــون تومــان تســهیات قرض الحســنه و در صــورت 
به کارگیــری 40 فرزنــد مددجــو مبلــغ دو میلیــارد 
ــا  تومــان تســهیات قرض الحســنه دریافــت کننــد و ی
از پرداخــت حــق بیمــه ســهم کارفرمــا )2۳ درصــد( بــه 
مــدت دو ســال بــه همــت ایــن نهــاد بهره منــد شــوند.

او بابیــان اینکــه در مناطــق محــروم بــا ضریــب 
محرومیــت 6 و ۷ عــاوه بــر پرداخــت تســهیات 
فرزنــد  هــر  به کارگیــری  ازای  بــه  قرض الحســنه 
مددجــو، بــه مــدت ســه ســال نیــز حــق بیمــه ســهم 
کارفرمــا بــه همــت کمیتــه امــداد پرداخــت می شــود، 
گفــت: در مناطــق محــروم با ضریــب محرومیــت ۸ و 9 
نیــز عــاوه بــر پرداخــت تســهیات قرض الحســنه، حق 
بیمــه ســهم کارفرمــا بــه مــدت چهــار ســال از طریــق 

ــود. ــت می ش ــداد پرداخ ــه ام کمیت
ــتان  ــداد اس ــه ام ــد کمیت ــه تعه ــان اینک ــی بابی صادق

ــال  ــی پارس ــتان ط ــتغال در اس ــاد اش ــان در ایج کرم
ــای  ــا تاش ه ــه ب ــود ک ــغل ب ــزار ش ــار ه ــدود چه ح
ــدود  ــاد ح ــه ایج ــق ب ــاد موف ــن نه ــه ای صــورت گرفت
هشــت هــزار شــغل در اســتان شــد، افــزود: بــا 
تــاش انجام شــده کمیتــه امــداد اســتان کرمــان 
موفــق بــه کســب رتبــه برتــر ایجــاد اشــتغال در بیــن 

دســتگاه های مربوطــه در اســتان شــد.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی )ره( استان کرمان :

پیش بینی ۹ هزار فرصت شغلی 
 برای مددجویان کرمانی 

اداره کل ثبت اسناد و اماک استان کرمان       
 مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بردسیر )919890(

تاســیس موسســه غیــر تجــاری خیریــه امیــد موعــود دلهــا درتاریــخ ۱۳99/04/25 بــه شــماره ثبــت 
60 بــه شناســه ملــی ۱40092920۳۱ ثبــت و امضــا ذیــل دفاترتکمیــل گردیــده کــه خاصــه آن بــه 
شــرح زیــر جهــت اطــاع عمــوم آگهــی میگــردد. موضــوع : - حمایــت مالــی مســتمر و غیرمســتمر 
ــداری ،  ــع آوری، نگه ــد. - جم ــای نیازمن ــواده ه ــه خان ــدی ب ــر نق ــدی و غی ــای نق ــه کمکه و ارائ
ــیس  ــه. -تاس ــود یافت ــان بهب ــان و زن ــودک کار و خیاب ــن ،ک ــه معتادی ــوزش ب ــی، درمان،آم بازتوان
ــی  ــود ســطح کیف ــه بهب ــی ک ــه خدمات ــه هرگون ــه جهــت ارائ ــه خیری ــز و موسســات وابســته ب مراک
ــد ســازی  ــت توانمن ــاش در جه ــد. -ت ــی نمای ــه کمــک م ــراد جامع ــردی اف ــی و ف ــی اجتماع زندگ
ــده،  ــد، در راه مان ــم درآم ــن، ک ــام، معلولی ــی سرپرســت، بدسرپرســت، ایت ــای محــروم ،ب ــواده ه خان

مقروض،دربنــد وایجــاد زمینــه هــای خــود کفایــی اقتصــادی از طریــق آموزشــهای فنــی و حرفــه ای 
ــه و ســایر فعالیتهــای  ،خوداشــتغالی، تاســیس کارگاه هــای تولیــدی، تاســیس بازارچــه هــای خیری
قانونــی- ارتبــاط بــا تشــکلهای غیــر دولتــی)ngo( محلــی، ملــی و بیــن المللــی جهــت بهــره گیــری و 
تعامــل- اجــرا برنامــه در اعیــاد و مناســبتهای از قبیــل مراســمات ملــی، مذهبــی، جنــگ شــادی، طنــز 
و غیــره جهــت پیشــبرد اهــداف شــماره مجــوز 295۱/۱4/2/99/02 تاریــخ مجــوز 99/4/2۱ مرجــع 
ــی  ــیر در صــورت ضــرورت قانون ــتان بردس ــی شهرس ــت عموم ــات و امنی ــس اطاع ــده پلی صادرکنن
انجــام موضوعــات فعالیــت پــس از اخــذ مجــوز هــای ازم مــدت : از تاریــخ ثبــت بــه مــدت نامحــدود 
ــه میــدان  ــی: اســتان کرمــان، شهرســتان بردســیر، بخــش مرکــزی، شــهر بردســیر، محل مرکــز اصل
آزادی، کوچــه شــهید ســااری، کوچــه دانیــال، پــاک 0 ، طبقــه همکــف کدپســتی ۷۸4۱65۳۷9۱ 
اولیــن مدیــران: خانــم زهــرا زارع عســکری بــه شــماره ملــی ۳۱۷990۸025 بــه ســمت رئیــس هیئــت 
ــو  ــمت عض ــه س ــی ۳۱۷96590۳۳ ب ــماره مل ــه ش ــی ب ــه عظیم ــم محبوب ــل خان ــره و مدیرعام مدی

ــب  ــمت نای ــه س ــی ۳۱۷9۷509۷9 ب ــماره مل ــه ش ــکری ب ــه زارع عس ــم محبوب ــره خان ــت مدی هیئ
ــا شــماره ملــی ۳0504۳40۳۱بــه  ــادی ب رئیــس هیئــت مدیــره خانــم بتــول میرزائــی پورعبــاس آب
ســمت خزانــه دارهیئــت مدیــره آقــای علــی اکبــر فخــر آبــادی بــا شــماره ملــی ۳۱۷0۱۳۸۳6۷بــه 
ســمت منشــی هیئــت مدیــره آقــای امیــن زارع عســکری بــه شــماره ملــی ۳۱۷9۸۱۸۷6۱ بــه ســمت 
عضــو هیئــت مدیــره - عضــو علــی البــدل آقــای میــاد فخرآبــادی بــه شــماره ملــی ۳۱۷00۳۸5۱6 
ــد.  ــاب گردیدن ــال انتخ ــدت دو س ــرای م ــدل ب ــی الب ــو عل ــره - عض ــت مدی ــو هیئ ــمت عض ــه س ب
دارنــدگان حــق امضــا: کلیــه اســناد و اوراق بهــادار و تعهــدآور بــا امضــاء دونفــر از اشــخاص ذیــل و 
مهــر موسســه معتبــر خواهــد بــود. )مدیــر عامــل و خزانــه داریــا رئیــس هیئــت مدیــره یــا نائــب رئیس 
وخزانــه دار( اختیــارات مدیــر عامــل: طبــق اساســنامه )ثبــت موضــوع فعالیــت مذکــور بــه منزلــه اخــذ 
و صــدور پروانــه فعالیــت نمــی باشــد( اداره کل ثبــت اســناد و امــاک اســتان کرمــان مرجــع ثبــت 

شــرکت هــا و موسســات غیرتجــاری بردســیر )9۱9۸90(



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 پاك
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.

ماك 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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محمـد طاهـری در نشسـت خبـری با اصحاب رسـانه بـا موضـوع »وضعیت آب 
اسـتان و گـزارش پیشـرفت پـروژه فاضـاب« گفت: در پاسـخ به این سـوال که 
در سـال هـای گذشـته یکـی از مصوبـات بحـث آب رسـانی از جیرفت به شـهر 
جبالبـارز بـود گرچه که طول کشـید اما سـال گذشـته رسـماً این پـروژه افتتاح 
شـد و بعـد از آن اعـام کردنـد کـه یکـی از پمپ ها سـوخته و سـرقت شـده و 
 ایـن قضیـه بـه همیـن شـکل معطـل مانـد و اان در شـهر جبالبـارز بعضـی از 
محلـه هـا  45 دقیقـه آب دارنـد، گفت: پـروژه جبالبـارز یکبار توسـط وزیر نیرو 
افتتـاح رسـمی شـد و پـروژه در مـدار بهـره بـرداری قـرار گرفتـه و حیـن انجام 
اجرای کار اتفاقاتی در پروژه رخ داد که ظرف 20 روز رفع نقص شـد و از آن روز 
تاکنـون پـروژه آماده اسـتارت اسـت و هر لحظه کـه شـرکت آب و فاضاب نیاز 
 پیـدا کنـد، پـروژه را وارد مـدار بهـره بـرداری می کند امـا یک پروژه سـنگین و 

بهره برداری آن هزینه بر است.
 مدیرعامـل شـرکت آب و فاضـاب اسـتان کرمـان بیـان کـرد: امـروز شـهر 
جبالبـارز، 2.5 تـا 3 برابـر نیـاز آبی هر مشـترک از قنات جبالبارز آب وارد شـهر 
مـی شـود و مـردم بـا آن هـا درختـان گـردو و باغات خـود را آبیاری مـی کنند.

وی ادامـه داد: اصـًا اکثـر پـروژه هـای آب بـرای دو مـاه تابسـتان و بـرای پیک 
مصـرف اجـرا مـی شـوند لـذا پـروژه کارشناسـی، مطالعـه و اجـرا شـده بـرای 
روزهایـی کـه مـردم مشـکل دارنـد کـه امسـال لطف خـدا شـامل حال اسـتان 
شـده و بارندگـی صـورت گرفتـه و قنـات ها و چشـمه سـارها آب دارنـد و قنات 

جبالبـارز 3 برابر شـده اسـت.
طاهـری در خصـوص وضعیـت کیفیت آب شـهر کرمـان، با بیـان اینکه کیفیت 
آب در هـر منطقـه ای جـدا اسـت و یـک نـوع نیسـت؛ اظهـار داشـت: در شـهر 
کرمـان، 70 هـزار متـر مکعب مخزن ذخیـره آب داریم و آب در منابع ته نشـین 
می شـود و در حوضچه های بعدی گندزدایی و کلرزنی شـده و بعد وارد شـبکه 

آب شـهری می شود.
آب کرمان سالم است ، آلودگی ندارد

وی بـا اشـاره بـه اینکـه کیفیـت آب کرمـان سـالم اسـت، خاطر نشـان کـرد: با 
توجـه بـه انجام آزمایشـات و نظارتی که دانشـگاه علوم پزشـکی انجـام می دهد 
این آب، آب سـالم اسـت اما این گل و ای ایجاد شـده در لوله های آب رسـانی 

آلودگی نیسـت.
مدیرعامـل شـرکت آب و فاضاب اسـتان کرمان در ادامه بیـان کرد: هزار و 980 
کیلومتر طول شـبکه آب رسـانی شـهر کرمان اسـت که در مقاطـع مختلف این 
شـبکه اجـرا و عملیاتـی شـده اسـت بنابرایـن ایـن گل و ای، ماسـه هـای دانه 
ریز و بادی اسـت که وارد شـبکه شـهر شـده و با پر و خالی شـدن شـبکه، این 
تاطـم بهـم مـی خـورد و این لولـه هایی که ته نشـین شـده، بهم مـی خورد و 

شـاهد ایـن گل و ای هسـتیم که همـراه با امـاح می آید.
طاهـری در خصـوص اجـرای پـروژه فاضـاب در سـه شـهر کرمان، سـیرجان و 
زرند، گفت: تقریباً پروژه های فاضاب 6 تا 7 هزار نفر مسـتقیم و غیر مسـتقیم 
اشـتغال ایجاد کردند و عاوه بر اینکه در کشـور جزو بهترین پروژه ها هسـتند، 
 پیشـرفت آن ها نیز قابل توجه اسـت؛ بنابراین با توجه به اینکه اجرای این پروژه 
سـختی هایـی دارد امیدواریـم مـردم کمـک کنند تا پـروژه فاضاب شـهری در 

این سـه شـهر به نتیجه برسـد.

شرکت آب و فاضاب استان کرمان
 متولی تامین آب محور هفت باغ نیست

وی در ادامـه اظهـار داشـت: خریـد انشـعاب فاضـاب در آن محلـه هایـی کـه 
فاضـاب قـرار اسـت ظرف 6 تا 7 مـاه آینده صـورت بگیرد و تا جایـی که قانون 
اجـازه دهـد، ایـن پیش فـروش را انجام می دهیم و در خصـوص آب محور هفت 
بـاغ، یـک قطـره ای از آب شـهر کرمـان یا ماهان و یـا جوپار در محـور هفت باغ 
نمـی رود؛ مـا متولی تأمین آب محور هفت باغ نیسـتیم و اینکـه از کجا و چطور 

می آورند، من پاسـخگو نیسـتم.
مدیرعامـل شـرکت آب و فاضاب اسـتان کرمان خاطر نشـان کـرد: کرمان 230 
هـزار واحـد مسـکونی دارد کـه انشـعاب دارند و چـاه های آب به صـورت آناین 
شـماره مـی اندازنـد کـه چقـدر آب تولید مـی کنیم و با قطع شـدن بـرق، عدم 

جریان آب و کمبود آب شـهر مشـخص می شـود.
وی ادامـه داد: کرمـان 3 هـزار لیتـر بـر ثانیه آب نیـاز دارد و ظرفیـت تأمین آن 
از کل منابـع نزدیـک بـه 2 هـزار تـا اسـت و 10 درصـد دبی چاه های آب شـهر 
کرمـان کاهـش پیـدا کـرده اسـت و از طرفی نیـز انشـعابات جدیـدی وارد مدار 
شـده و سـالی حـدود 5 تـا 6 هـزار انشـعاب مـی فروشـیم بنابرایـن سـرانه آب 

براسـاس جمعیـت قابـل بررسـی و میـزان تولیـد آب قابـل اندازه گیری اسـت.
 طاهـری بـا بیـان اینکه کرمان یک متر مکعـب کمبـود آب دارد، در ادامه افزود: 
تأمین آب شـهر کرمان باید به سـمت آب سـطحی می رفت؛ ما بزرگترین مرکز 
اسـتانی هسـتیم کـه صددرصـد به چاه هـای زیر زمینـی وصل هسـتیم؛ ما باید 
 در کرمـان بـاای 80 درصـد آب خـود را از منابع سـطحی و 20 درصد از چاه ها 

می آوردیم اما متأسفانه آب شرب از چاه تأمین می شود.
هدر رفت آب استان بااست

وی بیـان کـرد: میانگیـن هـدر رفـت آب اسـتان کرمـان بیـن 26 تـا 28 درصد 
اسـت امـا ایـن عدد به دلیل شـبکه های فرسـوده در هـر منطقه متفاوت اسـت 
و ایـن هـدر رفـت آب در شـهر کرمان بین 18 تا 20 درصد اسـت کـه در جهان 
و کشـورهای متمـدن هـدر رفـت آب را 15 درصـد پذیرفتنـد؛ اگر شـهر کرمان 
بیـن 15 تـا 20 درصـد پرت و هدر رفت اسـت یعنـی 3 تا 4 درصد پـرت داریم؛ 
 مـا یـک آب تولیـد می کنیم و یـک آب را به مـردم می فروشـیم و از مردم پول

مـی گیریـم لـذا آب فـروش رفتـه را از آب تولیـدی کـم می کنیم کـه یک عدد 
کم اسـت.

مدیرعامـل شـرکت آب و فاضـاب اسـتان کرمان ادامـه داد: دو نوع پـرت داریم؛ 
پـرت فیزیکی)لولـه مـی شـکند و نشـتی دارد و هـدر مـی رود( و پـرت غیـر 
 فیزیکـی )تمـام حاشـیه نشـین هـا و کسـانی کـه پـول آب نمـی دهنـد و همه 
حاشـیه نشـین هایـی که 10 برابر مشـترک واقعـی مصرف می کننـد( پس این 
پـرت غیـر فیزیکـی اسـت یعنـی در واقع مـردم نیاز و مصـرف دارنـد و باید پول 

آن را بـه مـا بدهند اما نمـی دهند.
وی در ادامـه گفـت: بـا اقدام طرح ملی مسـکن راجع به سـیرجان بحثی نشـده 
بلکـه راجـع بـه شـهر کرمـان 2 قطعـه زمیـن پیشـنهادی بـرای سـاخت واحد 
مسـکونی، یکـی در کنـار کارخانـه خانـه سـازی و یـک قطعـه زمیـن در کنـار 
هنرسـتان رضوان اسـت کـه میلیاردهـا تومان هزینـه دارد و ما مخالف هسـتیم 
زیـرا بایـد در ایـن خصوص زمینی را انتخـاب کنند که کمترین هزینه را داشـته 
باشـد لـذا مخالـف طـرح اقـدام ملی مسـکن نبودم و بـه آن ها کمـک می کنیم 

امـا جایـی که مایه در دسـترس باشـد.
طاهـری خاطـر نشـان کـرد: در خصـوص سـاخت و سـازها، بیـان کـرد: بااخره 
شـهر و اسـتان کرمـان با افزایش جمعیت روبرو اسـت و شـهر کرمـان باید برای 
جمعیـت خـود فکـری بکنـد و سـاخت و سـاز بایـد انجـام شـود اما بایـد ببینم 

پـروژه هایـی کـه معطـل ماندنـد این هـا پروژه هـا را سـرعت دهیم.
وی ادامـه داد: در بحـث آب حدود 13 شـهر از جمله چتـرود، کاظم آباد، کرمان، 
اسـام آبـاد، ریـگان، منوجـان، زرنـد، هنـزا، بـم، بـروات، جیرفت، رفسـنجان را 
داریـم کـه ایـن هـا در وضعیت قرمـز هسـتند و 63 درصـد جمعیت اسـتان در 

ایـن 13 شـهر اسـت کـه دچار چالـش کمبـود آب بودند. 
مدیرعامـل شـرکت آب و فاضاب اسـتان کرمـان توضیح داد: کرمـان 230 هزار 
واحـد مسـکونی دارد و اگـر هـر واحدی یک کولر داشـته باشـد 230 هـزار کولر 
می شـود و هر کولری به طور متوسـط سـاعتی 20 لیتر آب مصرف می کند و با 
 گرم شـدن هوا کولرها 24 سـاعته روشن می شـود که مصرف آب را باا می برد. 
وی ادامـه داد: زمانـی کـه هـوا دو درجـه خنـک تر می شـود، کولرها از سـاعت 
9 شـب تـا 8 صبـح خامـوش هسـتند کـه باعث مـی شـود، ارتفاع مخـزن های 

مـا بـاا برود امـا زمانی که 10 تا 15 روز پشـت سـر 
هـم و طاقـت فرسـا گرمـای مسـتمر و پایـداری در یـک منطقه انه مـی کند و 
مـردم مجبور هسـتند شـب تا صبح کولر روشـن نگـه دارند؛ هر چـه آب ذخیره 

کـرده باشـید مصرف می شـود.
افزایش جمعیت استان  

طاهـری خاطـر نشـان کـرد: 25 تـا 30 سـال پیـش حـد فاصـل میـدان آزادی 
تـا چهـارراه فرهنگیان)هتـل پـارس( 95 درصـد خانـه ویایی بود و شـبکه آبی 
 بـرای خانـه هـای ویایـی کشـیده شـده امـا اکنـون حـدود 60 درصـد آن هـا 
خانـه هـای چنـد طبقـه سـاختند و یـک پمپ هم سـر راه گذاشـتند تـا به این 

طبقـات آبرسـانی شـود و از ایـن نظـر بلوک کنـاری آن هـا آب ندارد.
 وی در ادامـه بیـان کـرد: مـا در ایـن چنـد روز حدود  12 دسـتگاه تانکر سـیار 
)4 دسـتگاه از خـود شـرکت آب و فاضـاب، 4 دسـتگاه کرایـه، 2 دسـتگاه از 
ارتـش و 2 دسـتگاه از سـپاه( گرفتیـم تـا بتوانیـم عـاوه بـر حاشـیه نشـین ها 
کـه حـق و حقـوق قانونـی ندارنـد اما مدیریت اسـتان دسـتور داده کـه به دلیل 
بیماری کرونا و مشـکاتی که وجود دارد حتماً به آن ها آبرسـانی شـود، تمامی 
مجتمـع هـای آپارتمانی سـطح شـهر که دچار کمبـود آب می شـدند را به طور 

مرتـب آبرسـانی کردند.
مدیرعامـل شـرکت آب و فاضـاب اسـتان کرمـان بـا بیـان اینکـه بـرای هیـچ 
مسـئولی شـبکه اختصاصی کشیده نشـده و همین شبکه آب رسـانی برای همه 
بوده اسـت، گفت: در سـاخت و سـازها ما شـرکت خدمات رسان هسـتیم و باید 
براسـاس تراکـم هـا زیرسـاخت ها را فراهـم کنیـم و در ایام تابسـتان کل منابع 
آبـی 24 سـاعت در مـدار بهـره برداری هسـتند و بعضـاً ممکن اسـت تعمیراتی 
داشـته باشـیم اما یکسـری حوادث از اراده ما خارج اسـت که این حوادث جمع 

می شـود و مشـکات مـا را مضاعف مـی کنند.
وی گفـت: محدودیـت های منابع آبی، رشـد جمعیـت و بیماری کرونـا را داریم 
و حداقـل بـه طـور متوسـط بیـن 3 تـا 5 درصـد افزایـش مصـرف آب ناشـی از 
بیمـاری کرونـا اسـت زیـرا زمانی کـه توصیه هـای بهداشـتی برای مـردم تأکید 
مـی کننـد کـه روزی چندیـن بـار بایـد دسـت هـا را شستشـو داد و هر بـار که 
شـیر آب باز شـده چقدر آب مصرف می شـود؟ که این مشـکل امسـال بر سـال 

گذشـته مضاعف شـده است.
طاهـری بـا بیـان اینکه ناچیزتریـن رقم و بـی ارزش ترین هزینـه در زندگی آب 
اسـت، گفـت: مـا انتظـار و خواهـش داریـم کـه مـردم تشـویق و ترغیب شـوند 
کـه حداقـل ایـن هزینـه ناچیـز پـول قبـض آب هـا را بـرای اسـتمرار خدمـات 
 بپردازنـد زیـرا درصـد زیـادی از مـردم هسـتند کـه کـم لطفـی و بـی مهـری 
مـی کننـد و همیـن مقدار ناچیـز را نمی پردازنـد و ما هم چون بحث آب اسـت 
و در اعتقـادات و اخاقیـات مـا قطع آب و برخورد با آن ها را یکسـری معذوریت 
داریـم و عاقمنـد نیسـتیم آب مـردم را قطـع کنیـم و مـی دانیـم گرانـی هـا و 
بیمـاری زندگـی را بـر مـردم سـخت کـرده اما اگـر این مبلـغ ناچیـز را نپردازند 
خـود شـرکت در ارائـه خدمات دچار مشـکل شـده و در نهایت ضـرر آن متوجه 

خـود مردم می شـود.

خبرنگار هفتواد : پهلوانی نژاد

 مدیرعامل شرکت آب و فاضاب استان کرمان :

 بیماری کرونا مشکل کمبود آب استان را امسال تشدید کرده است 

تولیـد و در راسـتای  بـا سـال جهـش  همزمـان 
کاهـش ارزبـری زنجیره فواد کشـور، از نقشـه 
راه بومی سـازی دامپتـراك در شـرکت معدنی و 

صنعتـی گل گهـر رونمایـی گردید.
بـه گـزارش روابط عمومـی و امـور بین الملـل شـرکت معدنـی 

و صنعتـی گل گهـر، بنـا بـه گفتـه مدیـر مهندسـی معکـوس 
و سـاخت داخـل شـرکت گل گهـر، از آنجـا کـه یکـی از ابعـاد 
فیزیکـی  سـرمایه های  تبدیـل   2030 گل گهـر  چشـم انداز 
و  برنامه ریـزی  شـرکت،  مدیـره  هیئـت  توسـط  دانشـی  بـه 
پایـه  بـا  دامپتـراک  بومی سـازی  اسـت،  شـده  هدف گـذاری 
همزمـان مهندسـی معکـوس، طراحـی و بـا کمک شـرکت های 
دانش بنیان و سـازندگان بخش خصوصی کشـور در دسـتور کار 

ایـن مدیریـت قـرار گرفتـه اسـت.
مدیـر مهندسـی معکـوس و سـاخت داخـل شـرکت گل گهـر 

خاطرنشـان نمـود؛ دسـتیابی بـه دانـش سـاخت دامپتـراک 
عـاوه بـر اینکه در راسـتای چشـم انداز گل گهـر 2030 بوده، 
از سـوی دیگـر یـک پـروژه ملـی می باشـد کـه بـا توجـه بـه 
بحـث  و  فـواد کشـور  تـن  میلیـون  تولیـد 55  چشـم انداز 
را  نفـت، ضـرورت آن  بـه جـای  جایگزینـی بخـش معـدن 

می نمایـد. دوچنـدان 
مهنـدس سـلیمان نـژاد ابراز امیـدواری کـرد؛ با بومی سـازی 
ایـن ماشـین، اولیـن گام اساسـی در حـوزه تامیـن داخـل 

ماشـین آات معـدن برداشـته شـود.

رونمایی از نقشه راه بومی سازی دامپتراك
 در شركت معدنی و صنعتی گل گهر

GOLGOHAR MINING & INDUSTRIAL COMPANY

مدیریـت  دفتـر  مدیـر  علیـزاده  حمیـد  مهنـدس 
بازدیـد  در  اسـتان  بـرق  توزیـع  شـرکت  مصـرف 
شـیوع  بـه  اشـاره  بـا  هفتـواد  نشـریه  دفتـر  از 
گفـت:  آن  مشـکات  و  مسـائل  و  کرونـا  بیمـاری 
برهـه  ایـن  در  اسـتان  شـمال  بـرق  شـرکت 
 حسـاس زمانـی بـا تمـام قـوا تـاش دارد در کنـار 
مدافعیـن سـامت باشـد و بخـش مراکـز درمانـی و 
بیمارسـتانها را کنتـرل مـی کنـد  کـه بـرق پایدار و 
مـداوم داشـته باشـند تا هیـچ خلل  و مشـکلی برای 

بیمـاران مـا در بحث بـرق ایجاد نشـود.
تابسـتان  در  داشـت:  بیـان  علیـزاده  مهنـدس 
 امسـال نسـبت بـه سـال قبـل افزایـش بـار مصارف

خانگـی را شـاهد بـوده ایـم کـه از جملـه دایل آن 
افـراد بیشـتر در خانـه را مـی  قرنطینـه و حضـور 
تـوان عنـوان داشـت. انتظـاری کـه از مـردم داریـم 
پـر  از وسـایل  بـرق  بحـث مصـرف  اسـت در  ایـن 
مصـرف مثـل لبـاس شـویی، ماشـین ظرف شـویی، 

جاروبرقـی، اتـو و ... در سـاعت اوج مصرف اسـتفاده 
نکننـد . 

اسـتفاده از ایـن وسـایل را در سـاعت میـان بـاری و 
کـم بـاری منتقـل کنند . کـه در این خصـوص بارها 

تذکرات و هشـدارها داده شـده اسـت . 
وی گفـت : پیـک مصرف بـرق در 4 سـاعته ابتدایی 
شـب اتفـاق مـی افتـد کـه وسـایل روشـنایی بـه 
 مـدار اضافـه مـی شـوند امـا در تابسـتان بـا ورود

 سیسـتم هـای سرمایشـی بـه مـدار پیـک مصـرف 
مـا از شـب بـه روز منتقل می شـود یعنـی از حدود 
سـاعت 12 تا 18  سیسـتم های سرمایش مثل کولر 
آبـی و گازی زمانـی وارد مـدار می شـوند به شـدت 
 بـار را افزایـش مـی دهند کـه از همه مشـترکین در 
بخـش هـای مختلف خواسـته شـده که بـار مصرفی 

خـود را کاهـش بدهند .
طرح های تشویقی 

جهت کاهش بار مصرفی برق 
 وی در ادامـه افـزود : در بخش مشـترکین صنعتی 
برنامه های پاسـخگویی را داریـم در طرحی تحت 
مشـترکین   محـور  تشـویق  یـا  تشـویقی  عنـوان 
صنعتـی بـا جابـه جایـی تعطیـات خود  بـه یکی 
از روزهـای هفتـه میتواننـد مشـارکت و همـکاری 
بـا ما داشـته باشـند یا مـی توانند در سـاعات اوج 
مصـرف ، مصـرف بـرق را کاهـش دهنـد در ایـن 
صـورت بـه ازای هـر میـزان درصـد بـار کاهـش 
یافتـه بـا محاسـبه  مـدت زمانی همـکاری پاداش 

 . دریافـت کنند 
 از جملـه برنامه های دیگر برنامـه ذخیره عملیاتی 
مـی باشـد کـه به ایـن شـکل هر زمـان مـا اعام 

کردیـم کـه نیـاز به کاهـش داریـم براسـاس اعام و 
ابـاغ مـا مشـترکین همـکار بـار مصرفـی را کاهش 
دهنـد  کـه در ایـن صـورت هـم برنامـه تشـویقی و 
پـاداش داریـم .مدیـر دفتـر مدیریت مصرف شـرکت 
توزیـع برق شـمال اسـتان گفـت : از جملـه کارهای 
بـرق  صنعـت  بـه  کمـک  درجهـت  صنایـع  دیگـه 
مـی تـوان بـه بحـث انتقـال برنامـه هـای تعمیـرات 
تیرمـاه و مـرداد مـاه  بـازه زمانـی  و تعطیـات در 
اشـاره داشـت در ایـن بحـث صنایـع همـکار طـی 
انعقـاد تفاهـم نامه برنامـه های تعمیـرات دوره ای و 
تعطیـات خـود را بـه مـا اعـام می کنند و شـرکت 
بـرق طبـق سـامانه پایـش )بـه صـورت هوشـمند و 
آنایـن ( بـار مصرفـی مشـترکین را رصـد مـی کند 
مصرفـی  بـار  کاهـش  و  همـکاری  صـورت  در  کـه 
پـاداش و در غیـر آن صـورت مقـدار بـار مصرفـی 

اضافـه بـر قـرارداد بـه آنهـا اعـام می شـود .

بازدید مسؤان شرکت توزیع نیروی برق شمال استان کرمان از نشریه هفتواد 
 مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع برق شمال استان : 

مردم در مصارف خانگی 
در ادامـه ایـن بازدیـد مدیـر امـور بـرق شـمال غـرب بیشتر با شرکت برق همکاری داشته باشند

گفـت: در سـتاد مدیریـت بحـران  شهرسـتان کرمـان 
بـا اقدامـات خـوب صـورت گرفتـه در سـال گذشـته 
شـاهد پویـش تحـت عنـوان الـف ب ) آب و بـرق ( در 
سـطح ایـران و کرمـان کلیـد بودیـم کـه ایـن پویـش 
بسـیار هوشـمندانه و خـوب بـود زمانـی مقـام ارشـد 
وزارتحانـه دیـده شـان این باشـد هـر هفته یـک پروژه 
افتتـاح شـود نشـان میدهـد که بایـد اقدامات سـریعتر 
و قـوی تـری ُرخ دهـد،  ایـن پویش باعث شـد با وجود 
مشـکات مالـی صنعـت برق کرمـان کارهـای بزرگ و 

بسـیار خوبـی در سـطح اسـتان رخ دهـد .
از  نیـز  کاغـذی  قبـوض  حـذف  بحـث   : گفـت  وی 
دسـتاوردهای سـال قبـل  بوده کـه این مهـم از تیرماه 
سـال گذشـته به دسـتور شـرکت توانیر شـروع شد که 
شـرکت بـرق شـمال اسـتان کرمـان توانسـته اسـت تا 
بـه امـروز 23 میلیـارد تومـان در بحـث حـذف قبوض 
صرفجویـی داشـته اسـت کـه ایـن اقـدام یـک سـری 
فوایـد زیسـت محیطـی )تهیـه کاغـذ، قطـع درخـت، 

آلودگی محیط زیسـت(  و مسـائل بهداشـتی  در بحث 
تحویـل قبـوض منازل داشـته اسـت.

مهنـدس مسـعودی اظهـار داشـت: همـکاران شـرکت 
بـرق ایثارگـران خاموش هسـتند در بحران هـا و موارد 
خـاص حضـور دارنـد  و تمـام خطـرات را به جـان دل 
میخرنـد کـه به چشـم نمی آینـد، نمونه هـای از آن را 
می توان واقعه تشـییع شـهید سـردار سـلیمانی اشـاره 
کـرد کـه همـکاران بـرق مـا شـاید حـدود یـک هفته 
ایـن مراسـم بودنـد در سـایر  شـبانه روز در تـدارک 
حـوادث طبیعـی )سـیل، زلزلـه و طوفـان ...( همکاران 
بـرق حضـور فعـال دارنـد و در ایـن ایـام کرونایـی  در 
کنـار گـروه مدافعیـن سـامت تمـام تـاش خـود را 
دارنـد کـه بـرق در مراکز درمانـی به هیچ عنـوان قطع 

 . د نشو
حتـی در ایـن زمینـه مانـور هـم دارنـد کـه همـکاران 
مـا سـرزده بـه مراکـز درمانـی مـی رونـد بـرق آنجا را 
کنتـرل مـی کنند و ارزیابی می شـود که آیـا آن مرکز 
مـی توانـد هرچه سـریعتر دیـزل های خـود را در مدار 
بیـاورد یـا نـه و آمادگـی ایـن مراکز رصد می شـود که 

مشـکل قطـع برق نداشـته باشـیم . 
 میز خدمت و کاهش مراجعات مردم 

به شرکت برق
وی در ادامـه گفـت : در بحـث کرونـا و فراگیـری آن 
یکـی از مشـکاتی که ما داشـتیم بحـث مراجعه افراد 
بـه ادارات بـرق بوده کـه در ورودی هـر اداره یک میز 
خدمـت بـا رعایـت پروتـکل هـای بهداشـتی تجهیـز 
کردیـم کـه تقاضاهـا را از طریـق همـان میـز خدمت 
دریافـت مـی کردیم کـه در این صـورت افـراد نیاز به 
حضـور در شـرکت ندارنـد ضمن اینکه در کنـار اینکار 
خدمـات خود را در سـایت شـرکت توزیـع نیروی برق 
انتقـال دادیـم کـه نیـاز نباشـد افـراد مراجعه داشـته 

باشـند و تمام امور خود را از طریق سـایت انجام دهند. 
مهنـدس مسـعودی گفـت : نشـریات و رسـانه هـا می 
تواننـد یاری گر شـرکت های خدمات رسـان باشـند و 
 در بحـران هـا با اطاع رسـانی هـای به موقع و سـریع 
مـردم  بـه  را  اجرائـی  دسـتگاههای  هـای  خواسـته 
برسـانند و همچنیـن خواسـته هـای مـردم را نیـز بـه 
مسـوان انتقـال دهنـد و بـه نوبه خـود و همـکاران از 
رسـانه هـا تقدیـر و تشـکر مـی نمایـم و از هفتـه نامه 
هفتـواد کرمـان نیـز کـه نهایت همـکاری را با شـرکت 

بـرق شـمال اسـتان دارنـد تشـکر ویـژه دارم  .
بـا  دیـدار  ایـن  اسـت  ذکـر  شـایان  هفتـواد: 
هماهنگـی مدیریـت روابط عمومی شـرکت برق 
شـمال صورت گرفته و نشـریه هفتـواد از تمامی 
کارکنـان روابـط عمومـی شـرکت بـرق شـمال 
اسـتان بوبژه مدیـر آن جناب آقای جهانشـاهی 
و همچنیـن آقـای حامد شـجاعی نهایـت تقدیر 
و تشـکر را دارد کـه فرصتـی را بـرای بازدیـد 
مسـؤان از دفاتـر نشـریات فراهـم آوردنـد تا 

مسـائل روز و دغدغـه مـردم منعکس شـود .

 مدیر امور برق شمال غرب شرکت توزیع شمال استان کرمان:
همکاران شرکت برق ایثارگران خاموش هستند


