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سرمایه گذاری در کرمان به چه قیمتی 
ملل ایجو ملل اوجو ملل همه جا

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسامی :

افشاگری رئیس کمیسیون 
اقتصادی مجلس از رانت 
قیمت گذاری   سنگ آهن

معاون شهردار و رییس سازمان فرهنگی، 
 اجتماعی و ورزشی شهرداری کرمان  :

اُرکستر ملی خواجوی کرمانی 
در کاروان سرای گنجعلی خان 

برگزار می شود 
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مدیرکل بنیاد مسکن: 
دولت ۲۸ هزار 
واحد مسکن 
روستایی در کرمان 
 احداث کرد
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مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
 استان کرمان:

۱۰ درصد تعهد اشتغال 
استان کرمان تاکنون 

 محقق شده است 
2

آگهي مناقصه عمومي شماره 99/19/ع
شـرکت معدنـي و صنعتي گل گهر )سـهامي عام( در نظـر دارد » طراحي 
،تهیـه مـواد و تجهیـزات و اجـراي این اطفـاء حریق آبـي  کارخانه هاي 
اموایـت شـماره۱ و۲« خـود را از طریـق برگـزاري مناقصـه عمومـي به 
پیمانـکار واجـد شـرایط واگـذار نماید. لـذا کلیـه متقاضیـان مي توانند 
  WWW.GEG.IR جهت اخذ اسـناد مناقصـه بـه آدرس الکترونیکـي
مراجعـه و اسـناد مذکـور را بـه همراه فـرم پرسشـنامه ارزیابـي تأمین 
کننـدگان از قسـمت تأمیـن کننـدگان و مشـتریان - مناقصه هـا دانلود 
نماینـد. مهلـت تحویل پـاکات سـاعت 9 الي ۱۴ روز یکشـنبه مـــورخ 
99/۵/۱9 در محـــل دفترکمیسـیون معــامات مجتمع و یـا دبیرخانه 
دفتـر مرکـزی تهـران مي باشـد. ضمنـًا بازدیـد از محل اجـراي موضوع 
مناقصـه روز شـنبه مورخ 99/۵/۱۱ مقرر شـده اسـت و الزامي مي باشـد. 
شـرکت معدنـي و صنعتي گل گهـر در رد یا قبول هر یك از پیشـنهادات 

بـدون نیاز بـه ذکر دلیـل و جبـران خسـارت مختار مي باشـد.

مدیریت قراردادها و معامات 
   شركت معدني و صنعتي گل گهر

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

روابط عمومی و گروه مدیریت مصرف شركت برق منطقه ای كرمان

بدیـن وسـیله به اطـاع کلیه اعضـاء محتـرم اتحادیه صنـف خرده فروشـی میوه 
و تـره بـار شهرسـتان کرمـان  مـی رسـاند انتخابـات هیأت مدیـره صنـف مذکور 
بـرای انتخـاب پنـج عضـو اصلـی و دونفـر عضو علـی البـدل  و یک نفـر بازرس  
اصلـی و یـک نفر بـازرس علی البدل چهارشـنبه مـورخ ۱۵/۵/۹۹ از سـاعت ۱۱ الی 
۱۳ در محـل اجتماعـات اتـاق اصناف مرکز اسـتان به نشـانی؛ میدان قرنـی ابتدای 
خیابـان سـعدی برگـزار مـی گـردد، لـذا از کلیـه اعضـاء محتـرم اتحادیـه صنـف 
مربوطـه )صاحـب پروانـه( درخواسـت می شـود الزامـا با همـراه داشـتن پروانه 

کسـب یـا کارت ملـی در محـل برگـزاری انتخابـات حضور بهم رسـانید.

هومن سیوندی پور
رئیس هیأت اجرایی برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی شهرستان كرمان

ュ砿ヤ畢名 ュ砿ろ昌も りク砿ア証 ロ ュガノ出 ロ る才宍曽 ュ砿ヤケ砿サ

جناب آقای محسن آتشی گوهری
فقـدان جانگـداز درگذشـت بـرادر گرامیتان  
مرحـوم »محمـد حسـین آتشـی گوهری 
فرزنـد شـهید خبرنـگار غامرضا آتشـی 
گوهری« را به شـما و خانـواده محترمتان 
آن  بـرای  و  نماییـم  مـی  عـرض  تسـلیت 
مرحـوم از درگاه خداونـد متعـال مغفـرت، 
صبـر  بازمانـدگان  سـایر  و  شـما  بـرای 

جمیـل و اجـر جزیـل خواهانیـم .

از طرف همکاران شما در صدا و سیمای مركز كرمان

تسلیت

هیات رزمندگان اسام  استان كرمان

دعای ندبه جمعه  از ساعت 6:۳0 
در محل حسینیه ثارا...

با رعایت فاصله اجتماعی و شیوه های بهداشتی

  آگهی فراخوان 
    برگزاری انتخابات اتحادیه صنف خرده فروشی میوه و تره بار  

     شهرستان كرمان
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مدیرکل تامین اجتماعی استان 
 کرمان :

کارفرمایان کرمانی یکهزار 
میلیارد تومان به تامین 

اجتماعی بدهی دارند

برخی با بی مسئولیتی  گزارش هفتواد از سطح شهر كرمان در خصوص رعایت نکات بهداشتی كرونا ؛
ماسک نمی زنند
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 عملیات مرصاد
)صدام آمریکایی( خورده شکست  جنگ به پایان چو رسید و، نشست 

 دلقک شیطان، )رجوی( شد بلند     تا که به ایران برساند گرند
 ُدم چو علم کرده ُدمش را زدیم         کمین زدیم و کمرش را زدیم
زوزه کشان رفت به غار ورود!         بر آنکه تیپا زده بر آن، درود

فرمانده انتظامی استان خبر داد:
نیاز ۳ نقطه استان به اورژانس هوایی

  
ســردارعبدالرضا ناظــری در جمــع 
ــتان  ــرد: اس ــان ک ــگاران بی خبرن
پهناورتریــن  بعنــوان  کرمــان 
اســتان کشــور دارای ۴۴ هــزار 
ــی  ــذرگاه اصل ــر و گ ــر کوی کیلومت
ــور  ــرق کش ــوب و ش ــت جن ترانزی
ــه  ــه نقــاط مرکــزی اســت کــه ب ب
ــی  ــوزه برخ ــبب در ح ــن س همی
ــت  ــز وضعی ــم نی ــائل و جرائ مس
مهمــی  بخــش  و  دارد  خاصــی 
از تــوان انتظامــی اســتان نیــز 

معطــوف همیــن موضوعــات مــی شــود.
ــاش  ــا ت ــاری ب ــال ج ــه اول س ــی ۳ ماه ــه ط ــن رابط ــزود: در ای وی اف
ــی و پشــتیبانی  ــی اســتان و همراه ــای انتظام ــی رده ه ــه تمام ــی وقف ب
خــوب مســئوان قضائــی و نماینــدگان مــردم کرمــان در مجلــس شــورای 
اســامی شــاهد افزایــش ۹۵ درصــدی کشــفیات مــواد مخــدر نســبت بــه 
مــدت مشــابه ســال قبــل بودیــم کــه در ضــل توجهــات خاصــه الهــی و 
ــخ  ــی ســابقه در تاری ــک رکــورد ب ــم ی ــن رق ــز ای ــه مــدد شــهدای عزی ب

انتظامــی اســتان محســوب مــی شــود.
ناظــری بــا اشــاره بــه افزایــش ۷۳ درصــدی دســتگیری قاچاقچیــان بیــان 
کــرد: علیرغــم اینکــه ســوداگران مــرگ بــه اشــکال و روش هــای مختلــف 
ــواد  ــای م ــه ه ــور محمول ــدد عب ــلحانه در ص ــورت مس ــه ص ــتر ب و بیش
افیونــی از حــوزه اســتان کرمــان بــه دیگــر نقــاط کشــور هســتند امــا بــا 
تــاش مجاهدانــه پلیــس مبــارزه بــا موادمخــدر سراســر اســتان و ســایر 
رده هــا در ایــن مــدت ۳۵ درصــد در انهــدام باندهــای قاچــاق موادمخــدر 

افزایــش داشــته ایــم.
ــه افزایــش ۶۹  ــا اشــاره ب ــده انتظامــی اســتان کرمــان همچنیــن ب فرمان
درصــدی در انــواع کشــفیات یــادآور شــد: بحمــدا... در ایــن بــازه زمانــی با 
تــاش هــای صــورت گرفتــه در حــوزه ترافیکــی نیــز ۳۲ درصــد کاهــش 
ــه  ــان در زمین ــتان کرم ــور کل اس ــه ط ــا ب ــم ام ــاهد بودی ــوادث را ش ح
ــردم،  ــوم م ــت عم ــدارد و ازم اس ــی ن ــگاه خوب ــی جای ــوادث رانندگ ح
مســئوان و نهادهــای مختلــف بــرای کاهــش تصادفــات بــه شــکل جــدی 

و مســئوانه تــری ایفــای نقــش کننــد. 
ناظــری گفــت: نکتــه مهــم دیگــر ایــن اســت کــه همــه ایــن توفیقــات 
در حــوزه هــای انتظامــی بــه رغــم مســائل، مشــکات و محدودیــت هــای 
ــن مســئله  ــا ای ــد ام ــه ان ــا صــورت گرفت ــروس کرون ناشــی از انتشــار وی
نتوانســته بــر عملکــرد مجموعــه انتظامــی اســتان تاثیــر منفــی بگــذارد.

ــوزه  ــر در ح ــذاری بهت ــون گ ــرورت قان ــر ض ــد ب ــا تاکی ــه ب وی در ادام
ــررات  ــر مق ــس براب ــت: پلی ــاز گف ــه غیرمج ــاع بیگان ــکان اتب ورود و اس
ــورد  ــتان برخ ــطح اس ــه در س ــاع بیگان ــاز اتب ــل غیرمج ــل حم ــا معض  ب
ــه اینکــه حــدود ۶۰ درصــد  ــا توجــه ب ــن رابطــه ب ــه در ای ــد ک ــی کن  م
کشــته هــای ســوانح رانندگــی در مســیر بیمارســتانها جــان خــود را از 
ــس  ــتان اورژان ــه اس ــل در ۳ نقط ــت حداق ــد، ازم اس ــی دهن ــت م دس
هوایــی راه انــدازی و پایــگاه هــای هــال احمــر و اورژانــس جــاده ای نیــز 
ــا تاکیــد بــر ایجــاد  افزایــش یابنــد.  فرمانــده انتظامــی اســتان کرمــان ب
بســترهای ازم بــرای اختصــاص بخشــی از درآمدهــای صنایــع و معــادن 
ــه حــوزه امنیــت بیــان کــرد: در جهــت ارتقــاء نظــم و امنیــت  اســتان ب
اســتان در کنــار تقویــت یــگان هــای ویــژه، راه انــدازی ایســتگاه بازرســی 
در محــدوده بخــش ســیرج و شهرســتان انــار نیــز مصــوب شــده کــه هــم 
اکنــون اختصــاص زمیــن و انجــام ســاخت و ســاز و تجهیــز آن هــا را بــه 

ســبب اهمیــت ایــن دو منطقــه بــا جدیــت دنبــال مــی کنیــم. 
ــا  ــدازی مرکــز پایــش هوایــی ب ــر ایــن راه ان ناظــری ادامــه داد: عــاوه ب
 اســتفاده از ظرفیــت پهبــاد و همچنین راه اندازی مرکــز آموزش یگان های 
 تکاوری در شهرســتان بم را نیز در دســتور کار قرار داده ایم که از مسئوان

ــاش  ــوب و پرت ــدگان محب ــن نماین ــور و همچنی ــی کش ــد انتظام ارش
اســتان کرمــان در مجلــس شــورای اســامی مــی خواهیــم در ایــن مــوارد 
یاریگــر پلیــس کرمــان و زمینــه ســاز ارتقــاء امنیــت پایــدار در دیــار حــاج 

قاســم ســلیمانی عزیــز باشــند.

معاون شهردار و رییس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی 
 شهرداری کرمان  :

اُرکستر ملی خواجوی کرمانی در 
کاروان سرای گنجعلی خان برگزار می شود 

  
ســازمان  رییــس  و  شــهردار  معــاون 
ورزشــی  و  اجتماعــی  فرهنگــی، 
ــتر  ــی ارکس ــان از برپای ــهرداری کرم ش
کرمانــی شــهرداری  ملــی خواجــوی 
ــان  ــرای گنجعلی خ ــان در کاروان س کرم

داد. خبــر 
محمــد جهانشــاهی در نشســتی کــه 
ــتر  ــده ارکس ــر و خوانن ــور رهب ــا حض ب
ــن از  ــی و چندت ــوی کرمان ــی خواج مل
ــت:  ــد، گف ــزار ش ــروه برگ ــدان گ هنرمن
برنامه هــای  کرونــا،  شــیوع  از  قبــل 
ــاش  ــم و ت ــرده بودی ــی ک ــد طراح ــال جدی ــرای س ــی ب ــدد فرهنگ متع
داشــتیم بــا توجــه بــه این کــه در آســتانۀ صدســالگی شــهرداری کرمــان 
هســتیم، رویدادهــای فرهنگــی فاخــری را تقدیــم شــهروندان کنیــم کــه 
ــق  ــه تعوی ــی ب ــان نامعلوم ــا زم ــا ت ــا بســیاری از برنامه ه ــا شــیوع کرون ب
افتــاد. وی افــزود: در طراحــی ایــن رویدادهــا ســعی کردیــم از ایده هــای 
ــت  ــا را حمای ــرده و آن ه ــتفاده ک ــف اس ــای مختل ــدان در حوزه ه هنرمن
کنیــم کــه برگــزاری ارکســتر ملــی خواجــوی کرمانــی هــم از نتایــج آن 
اســت. جهانشــاهی بیــان کــرد: نزدیــک بــه ســه دهــه از آخریــن رویدادی 
ــا  ــت و م ــود، می گذش ــده ب ــزار ش ــان برگ ــو در کرم ــام خواج ــا ن ــه ب ک
درصــدد بودیــم از ظرفیــت فرهنگــی و هویتــی خواجــو بــه نــام کرمــان 
بهــره ببریــم. معــاون شــهردار و رییــس ســازمان فرهنگــی، اجتماعــی و 
ورزشــی شــهرداری کرمــان ادامــه داد: گــره خــوردن موســیقی کرمــان بــا 
نــام خواجــوی کرمانــی کــه از قله هــای بلنــد غــزل کشــور اســت، اتفــاق 

ــم خــورده اســت. ــه در ارکســتر خواجــو رق خوشــایندی اســت ک
ــرۀ  ــزاری کنگ ــرای برگ ــته ب ــال گذش ــرد: س ــان ک ــاهی خاطرنش جهانش
ملــی خواجــو برنامه ریــزی کــرده بودیــم کــه بــا شــهادت ســردار 
ــا  ــیوع کرون ــز ش ــه نی ــاد و در ادام ــق افت ــه تعوی ــا ب ــلیمانی برنامه ه س

موجــب متوقــف شــدن بســیاری از برنامه هــا شــد.
وی اعــام کــرد: قــرار اســت بیســتم مردادمــاه جــاری ارکســتر خواجــوی 
ــۀ  ــود و کلی ــزار ش ــان برگ ــرای گنجعلیخ ــل کاروان س ــی در مح کرمان
عاقه منــدان می تواننــد ایــن رویــداد ارزشــمند را ازطریــق فضــای 

ــد. ــن ببینن ــورت آن ای ــازی و به ص مج
معــاون شــهردار و رییــس ســازمان فرهنگــی، اجتماعــی و ورزشــی 
ــه  ــو ب ــرای ارکســتر خواج ــرد: نخســتین اج ــان ک ــان بی شــهرداری کرم
ــا  ــا، ب ــا کرون ــارزه ب ــان در مب ــانی کادر درم ــی و جان فش ــاس قدردان پ
حضــور تعــدادی از کادر درمانــی بیمارســتان های کرمــان، بــه ایــن قشــر 
ــهردار  ــد: ش ــادآور ش ــاهی ی ــم می شود.جهانش ــوز تقدی ــد و دلس متعه
ــبختانه در دوره ای از  ــتند و خوش ــی هس ــخصیت فرهنگ ــک ش ــان ی کرم
مدیریــت شــهر هســتیم کــه بــه امــور فرهنگــی توجــه ویــژه ای می شــود 
ــی خواجــوی  ــزاری ارکســتر مل ــام جــدی در برگ ــز اهتم و نشــانه آن نی

ــدان برجســته اســت. ــا حضــور هنرمن ــی ب کرمان
وی بیــان کــرد: شــهرداری، سیاســت گذار عرصــۀ فرهنــگ و هنــر 
ــای  ــاش دارد از ظرفیت ه ــود ت ــف خ ــوب وظای ــا در چارچ ــت، ام نیس
موجــود بــرای ارتقــای جایــگاه فرهنگــی و هنــری شــهر اســتفاده کنــد و 
در ایــن راســتا نیــاز بــه مشــارکت جــدی هنرمنــدان و دریافــت نظــرات 

و ایده هــای آن هــا دارد.

غامحسین رضایی - نقاش

 گل اله زار کرمان
چو )قسم( آور که بَُود مستحب  مادر گیتی به تو عرض ادب   
که عمر خود کرده فدای وطن  سرباز دین بود و برای وطن   

 فدای آن بینش عرفانی اَش             شخصیت نجیب ایرانی اش
 دیانتش فرمانده ی سیاست             سیاستش عصاره ی دیانت

پیرو افکار )سلیمانی( ام             این گل گلخانه ی کرمانی ام
غامحسین رضایی - نقاش

www.teetr.ir

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

میدونى محبوبترین نشریه کرمانى کدومه؟!

******

 مدیر عامل شرکت گاز استان کرمان :
برگزاری دوره های آموزشی 

به صورت غیر حضوری و 
آناین در شرکت گاز استان 

کرمان 
 ۹۹ ســال  ابتــدای  از 
باتوجــه بــه شــرایط ویــژه 
شــیوع ویــروس کرونــا بــا 
رعایــت تمــام پروتکلهــای 
هــای  دوره  بهداشــتی 
متعــددی  آموزشــی 
غیرحضــوری  بصــورت 
درراســتای  )آنایــن( 
ارتقــای دانــش و توســعه 
فــردی  هــای  توانایــی 
کارکنــان  وســازمانی 

شــرکت گاز اســتان کرمــان برگــزار شــده اســت. 
از ابتــدای ســال ۹۹ باتوجــه بــه شــرایط ویــژه شــیوع 
ــای بهداشــتی  ــکل ه ــام پروت ــت تم ــا رعای ــا ب ــروس کرون وی
دوره هــای آموزشــی متعــددی بصــورت غیــر حضــوری 
)آنایــن( درراســتای ارتقــای دانــش و توســعه توانایــی هــای 
ــتان کرمــان  ــرکت گاز اس ــازمانی کارکنــان ش فــردی وس

ــت.  ــده اس ــزار ش برگ
ــان،  ــتان کرم ــرکت گاز اس ــی ش ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــه  ــا ک ــزود : از آنج ــر اف ــن خب ــام ای ــا اع ــاح ب ــدس ف مهن
امــر آمــوزش و توجــه بــه ســرمایه هــای انســانی نبایــد مــورد 
تعلــل و غفلــت واقــع شــود، از ابتــدای ســال جــاری چندیــن 
ــه  ــه ، اصــول تغذی ــت و تغذی ــای دیاب ــه دوره ه دوره از جمل
ســالم ، فشــار خــون ، مدیریــت بحــران و دوره هــای مدیریتی 
ــای  ــارت ه ــران و مه ــرای مدی ــد: شــخصیت شناســی ب مانن
ــرای **  ــن ب ــوری و آنای ــر حض ــورت غی ــه ص ــی ب ارتباط
نفــر از همــکاران و معــادل **نفــر ســاعت برگــزار گردیــده 
ــزی  ــه ری ــت برنام ــی مدیری ــن دوره آموزش ــت و همچنی اس
ــی  ــی های ــه دارای ــای کمیت ــرای اعض ــی ب ــرات اساس تعمی
ــان  ــرای کارکن ــارت ICDL ب ــوزش هفــت مه فیزیکــی ، آم
ــدارکات الکترونیکــی  ــرارداد مســتقیم و آمــوزش ســامانه ت ق
دولــت بــا رعایــت تمامــی پروتــکل هــای بهداشــتی و اصــل 
فاصلــه گــذاری اجتماعــی جهــت تعــداد ** نفــر از همــکاران 

و معــادل * نفــر ســاعت برگــزار شــده اســت . 
ــت  ــان گف ــان در پای ــتان کرم ــرکت گاز اس ــل ش ــر عام مدی
ــه اینکــه آمــوزش نیــروی انســانی یکــی از مولفــه  باتوجــه ب
هــای ازم بــرای موفقیــت هرســازمانی اســت، واحــد امــوزش 
شــرکت گاز اســتان کرمــان در ســال ۹۹ برنامــه ریــزی 
نمــوده دوره هــای آموزشــی بــا کیفیــت تــر و بــا اثــر بخشــی 
ــعه  ــد و توس ــت رش ــرکت در جه ــان ش ــرای کارکن ــاا ب ب

ــد. ســازمان اجــرا نمای

محمدجـواد فدائـی در کارگـروه بازرسـی سـتاد 
بـا  کرمـان  اسـتان  کرونـای  ویـروس  مدیریـت 
اشـاره بـه اینکه نظـارت بـر رعایـت پروتکل های 
بهداشـتی مقابلـه بـا شـیوع ویـروس کرونـا در 
سـطح جامعه اهمیـت زیادی دارد اظهار داشـت: 
نظـارت تنهـا راه اسـت و بـرای مقابلـه با شـیوع 
ویـروس کرونا اسـتفاده از ماسـک و فاصله گذاری 

اجتماعـی در شـرایط کنـون الزامـی اسـت.
وی بـا بیـان اینکـه هـر اقدامی کـه امـروز انجام 
مشـاهده  را  آن  نتیجـه  بعـد  روز  ده  می دهیـم 
و  بسـتری ها  تعـداد  افـزود:  کـرد  خواهیـم 
اسـتان  بیمـاری کرونـا در  از  ناشـی  فوتی هـای 

افزایـش اسـت. بـه  کرمـان رو 
روز  در  اینکـه  بـه  اشـاره  بـا  کرمـان  اسـتاندار 
گذشـته 1۰۰ نفـر در اسـتان بـر اثـر ابتـا بـه 
ویـروس کرونـا در بیمارسـتان ها بسـتری شـدند 
کـه از ایـن تعداد بعضی هـا در آی سـی یو تحت 

مراقـب هسـتند گفـت: افزایش آمـار مبتایان به 
ویـروس کرونـا در اسـتان کرمـان نگـران کننده 
بوده و باعث تاسـف اسـت کـه روزانه تعـدادی از 

همشـهریان خـود را از دسـت می دهیـم.
رعایـت  نظارتـی  اقدامـات  اینکـه  بیـان  بـا  وی 
پروتکل هـای بهداشـتی قطعا در کنتـرل بیماری 
و قطـع زنجیـره آن در سـطح جامعه موثر اسـت 
باجدیـت  بایـد  نظارتـی  اقدامـت  کـرد:  تاکیـد 
از  اینکـه  بـه  اشـاره  بـا  فدائـی  پیگیـری شـود. 
اداراتـی کـه بـه پروتکل هـای بهداشـتی توجـه 
نمی کننـد گایـه داریـم و قطعـا با آنهـا برخورد 
موظـف  نظارتـی  گروه هـای  گفـت:  می شـود 
هسـتند بـا هرگونـه عـدم رعایـت پروتکل هـای 
بهداشـتی و فاصله گـذاری اجتماعـی در سـطح 

اسـتان و ادارات برخـورد کننـد.
وی بـا بیـان اینکـه میـزان بازرسـی انجام شـده 
از اماکـن عمومـی و ادارات و دیگـر اماکـن در 

مجمـوع و به طـور میانگیـن حـدود 1۰ درصـد 
افزایـش  بایـد  بازرسـیها  ایـن  ادامـه داد:  اسـت 

کند. پیـدا 
تعـداد  اینکـه  بـه  اشـاره  بـا  کرمـان  اسـتاندار 
مبتایـان به کرونا در اسـتان کاهـش پیدا نکرده 
امـا تقریبـا رونـد بسـتری ها ثابـت اسـت گفـت: 
تاثیـر اقدامـات نظارتـی وقتـی نتیجـه می دهـد 
کـه آمـار مبتایان کوییـد 1۹ کاهش پیـدا کند.

وی بـا بیـان اینکـه برگـزاری تجمعـات، مراسـم 
عروسـی و ترحیـم تعـداد مبتایـان بـه ویـروس 
بازرسـی  افـزود: گشـت  داده  افزایـش  را  کرونـا 
کـه  تجمعاتـی  بـا  اسـت  موظـف  کوییـد1۹ 
پروتکل هـای بهداشـتی در آنها رعایت نمی شـود 

برخـورد کـرده و آنهـا را تعطیـل کنـد.
فدائـی بـا اشـاره بـه اینکه گشـت های بهداشـتی 
بایـد فعال تـر اقـدام کننـد و گزارشـات مردمـی 
را مـورد توجـه قـرار دهنـد افـزود: شـهرداری ها 

یکـی از مراکـز پرازدحـام بـوده و مراجعـه کننده 
زیـادی دارنـد کـه بایـد در ایـن نهادهـا رعایـت 
بیشـتری  جدیـت  بـا  بهداشـتی  پروتکل هـای 

شـود. انجام 
وی بـا بیـان اینکه جمـع آوری معتـادان متجاهر 
در اسـتان به دلیـل شـیوع ویروس کرونـا متوقف 
شـده بـود گفـت: از هفتـه آینده جمـع آوری این 

افـراد از سـطح شـهر انجام خواهد شـد.

 استاندار کرمان :
افزایش آمار مبتایان به  کرونا در استان کرمان نگران کننده است 

ــدگان  ــع نماین ــی در نشســت مجم ــا پورابراهیم ــر محمدرض دکت
اســتان کرمــان بــا مدیــران کل صنعــت، معــدن و تجــارت شــمال 
و جنــوب اســتان کرمــان و محیــط زیســت اظهــار داشــت: ظرفیت 
ــف در ســال  ــان در بخش هــای مختل ــادن اســتان کرم ــد مع تولی
جــاری بایــد افزایــش پیــدا کــرده و برنامــه افزایــش تولیــد ارایــه 

ــرمایه در  ــی و س ــدم نقدینگ ــه ع ــه اینک ــاره ب ــا اش ــود.وی ب ش
گــردش دلیــل اصلــی تعطیلــی یــا نیمــه فعــال بــودن واحدهــای 
ــا مشــکات  ــن واحده ــت: ای ــان اســت گف ــتان کرم ــدی اس تولی
ــر  ــورس امکان پذی ــا از ب ــی آنه ــن نقدینگ ــد و تامی ــی دارن بانک
ــا  اســت.رئیس کمیســیون اقتصــادی مجلــس شــورای اســامی ب
بیــان اینکــه ســازمان صنعــت، معــدن و تجــارت اســتان کرمــان 
بایــد راهــکار عملیاتــی بــرای فعــال کــردن واحدهــای تولیــدی و 
ــن واحدهــا  ــزود: بســیاری از ای صنعتــی اســتان داشــته باشــد اف
ــات  ــد در جلس ــد و بای ــی ندارن ــی آگاه ــن مال ــای تامی از روش ه

متعــدد ایــن روش هــا را آمــوزش داد.
ــم  ــت مه ــک ظرفی ــرمایه ی ــازار س ــه ب ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
ــازار  ــف اســت گفــت: از ب ــی شــرکت های مختل ــن مال ــرای تامی ب
ســرمایه می تــوان مشــکات تامیــن نقدینگــی ۷۰ تــا 8۰ درصــد 
ــتان  ــی اس ــهرک های صنعت ــف در ش ــادی متوق ــای اقتص بنگاه ه

ــرد. را برطــرف ک
دکتــر پورابراهیمــی بــا بیــان اینکــه شــورای معــادن یــک ظرفیــت 
مهــم بــرای اســتان کرمــان بــوده و خوشــبختانه مصوبــات بســیار 

ــذاری  ــا قیمت گ ــفانه ب ــه داد: متاس ــت ادام ــته اس ــی داش خوب
نامناســب در بخــش ســنگ آهــن روبــرو هســتیم کــه اصــاح آن 

در دســتور کار ایــن شــورا اســت.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه ســاانه میلیاردهــا تومــان رانــت 
ــح  ــت تصری ــور اس ــن در کش ــنگ آه ــب س ــذاری نامناس قیمت گ
ــل  ــران تحوی ــواد گ ــا ف ــم ام ــه ارزان می دهی ــواد اولی ــرد: م ک

ــت. ــول نیس ــل قب ــا قاب ــه اص ــم ک ــور می دهی ــردم کش م
مجلــس  در  راور  و  کرمــان  شهرســتان های  مــردم  نماینــده 
ــان  ــه داد: مجمــع نماینــدگان اســتان کرم شــورای اســامی ادام
بــا جدیــت  را  مناسب ســازی قیمــت ســنگ آهن در کشــور 

می کنــد. پیگیــری 
ــر  ــه کارگ ــول نیســت ک ــل قب ــا قاب ــرای م ــه ب ــان اینک ــا بی وی ب
ــب  ــادن نصی ــی مع ــد و آایندگ ــختی کار کن ــه س ــادن ب در مع
کرمانی هــا باشــد امــا ســنگ آهــن بــا قیمــت پاییــن بــه 
ــواد  ــر قیمــت ف ــت: اگ ــه شــود گف ــوادی فروخت شــرکت های ف
پاییــن بــود ایــن مســئله قابــل تحمــل بــود امــا می بینیــم فــواد 

ــد. ــردم می رس ــت م ــه دس ــاا ب ــت ب ــا قیم ب

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسامی :
افشاگری رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از رانت قیمت گذاری   سنگ آهن 

 *با مواد اولیه ارزان  فواد گران تحویل مردم  می دهند 

بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت توزیع 
نیــروی بــرق جنــوب اســتان کرمــان، عبــاس 
ــو  ــتان خواج ــرق شهرس ــر ب ــادی مدی زیدآب
شــهر بــه ارائــه گزارشــی از اقدامــات انجــام 
شــده در ســال ۹۸ پرداخــت و گفــت: اداره 
ــال۹۷ از  ــهر در س ــتان خواجوش ــرق شهرس ب
نمایندگــی بــه اداره ارتقــاء یافــت تــا بتواند 
ــه مشــترکین  ــه خدمــات مطلــوب ب ــا ارائ ب
در مســیر رســیدن بــه برنامــه اســتراتژیک  

۲۸۰۸  تــا ســال ۱۴۰۴ گام بــردارد.
ــان داشــت:  ــهر بی ــتان خواجوش ــرق شهرس ــر اداره ب مدی
 ۳۵ در  خواجوشــهر  مرکزیــت  بــا  گلســتان  بخــش 
وســعت۳۲۰۰  بــا  ســیرجان  شهرســتان  کیلومتــری 
ــن  ــش  ای ــن بخ ــتا بزرگتری ــع و 1۶۰ روس ــر مرب کیلومت
شهرســتان مــی باشــد کــه بــه قطــب کشــاورزی و صنایــع 

ــت. ــده اس ــل ش ــر تبدی ــدن گل گه ــی مع جنب
یــک  دارای  خواجوشــهر  بــرق  افــزود:اداره  وی 
پســت فــوق توزیــع دارای هفــت فیــدر خروجــی و 
پیــک بــار۲۴  مــگاوات در ســاعت مــی باشــد و بــه 
 هفــت هــزار مشــترک، خدمــات ارائــه مــی نمایــد.

ــزی  ــه ری ــا برنام ــرد: ب ــادی خاطرنشــان ک ــاس زیدآب  عب
هــای صــورت گرفتــه و انجــام تعمیــرات مســتمر توســط 
ــاهد  ــرداری، ش ــره ب ــکاران به ــرم و هم ــط گ ــروه خ گ
ــن  ــم کــه ای ــوده ای ــن منطقــه ب کاهــش خاموشــی در ای

ــت. ــته اس ــترکین را در برداش ــت مش ــم رضای مه
ــا در اختیــار گرفتــن یــک دســتگاه  وی تصریــح نمــود: ب
باابــر،  ۵8۵ دســتگاه چــراغ تعمیــر و ۳۰1 دســتگاه 
چــراغ جدیــد ،خاموشــی هــای روشــنایی معابــر نیــز بــه 

ــده اســت. ــع گردی ــل توجهــی، رف ــزان قاب می
زیدآبــادی در خصــوص  افــت ولتاژهــای این منطقــه بیان 
کــرد: بــا نصــب یــک دســتگاه ترانســفورماتور1۰۰کاوا در 

روســتای دارســتان و همچنیــن تعمیــر و اصــاح شــبکه 
فرســوده روســتای ایــزد آبــاد بــا اعتبــاری بالــغ بــر پنــج 
میلیــارد ریــال، مشــکات افــت ولتــاژ منطقــه تــا حــدود 

زیــادی برطــرف شــده اســت.
ــه  ــهر در ادام ــو ش ــتان خواج ــرق شهرس ــر اداره ب مدی
ــور گروهــی  ــن مان ــزاری چندی ــا برگ ــن ب ــت: همچنی گف
ــوب و جمــع  و اصــاح شــبکه، تعویــض کنتورهــای معی
آوری انشــعابات غیرمجــاز، شــاهد کاهــش تلفــات در ایــن 

ــم. ــه بودی منطق
شــایان ذکــر اســت بخــش بلــورد نیــز بــا ۴۰۰۰ مشــترک 

و ۴ فیــدر زیــر نظــر ایــن مجموعــه اداره مــی شــود.
از   ۹۷ ســال  در  زیدآبــاد  شهرســتان 
ــا  ــت ت ــا یاف ــرق ارتق ــه اداره ب ــی ب نمایندگ
بتــوان بــا ارائــه خدمــات جامــع تــر نســبت 
بــه رفــع مشــکات مشــترکین ایــن منطقــه 

گام بــردارد.
ــاد  ــتان زیداب ــرق شهرس ــر اداره ب ــلو، مدی ــی عباس مجتب
ــی  ــده ط ــام ش ــات انج ــی از اقدام ــه گزارش ــه ارائ ــز ب نی
ــهر در  ــن ش ــت: ای ــت و گف ــته  پرداخ ــال گذش ــک س ی
ــا  ــرق ارتق ــت ب ــه مدیری ــرق ب ــی ب ــال ۹۷ از نمایندگ س

ــبت  ــر نس ــع ت ــات جام ــه خدم ــا ارائ ــوان ب ــا بت ــت ت یاف
 بــه رفــع مشــکات مشــترکین ایــن منطقــه گام بــردارد.

وی افــزود: رفــع خاموشــی معابــر مرکــز شــهر زیدابــاد و 
روســتاهای تابعــه بــه تعــداد ۵۶۰ مــورد، تبدیــل شــبکه 
ــه  ــور بهین ــه منظ ــی ب ــبکه کابل ــه ش ــوده ب ــای فرس ه
ســازی، رفــع افــت ولتــاژ، عــدم امــکان ســرقت و کاهــش 
میــزان قطعــی بــرق بــه میــزان تقریبــی هشــت کیلومتــر، 

ــوده اســت. گوشــه ای از اقدامــات مطلــوب ایــن اداره ب
ــه  ــن نصــب س ــرد: همچنی ــن خاطرنشــان ک وی همچنی
دســتگاه ترانســفور ماتورجهــت رفــع افــت ولتــاژ در 
مناطــق محمــود ابــاد، عمــاد ابــاد و حســن ابــاد مهــراب 
خــان؛ تامیــن بــرق متقاضیــان فاقــد بــرق شــهرک بنیــاد 
ــرق  ــن ب ــاد، تامی ــود اب ــواد )ع( محم ــام ج ــکن ام مس
متقاضیــان شــهری و روســتایی بــه میــزان تقریبــی 
یکصــد و چهــل میلیــون ریــال، واگــذاری ۲۴۰ انشــعاب 
بــه متقاضیــان؛ بازدیــد ،تعویــض و رفــع عیــب ۴۵۲ 
ــه   ــود ک ــی ب ــه اقدامات ــوده از جمل ــراب و فرس ــور خ کنت
ســبب رضایــت مشــترکین در ایــن منطقــه شــده اســت.

ــرای  ــود را ب ــاش خ ــام ت ــن اداره تم ــت: ای ــلو گف عباس
پاســخگویی بــه تقاضاهــای مشــترکین در کمتریــن زمــان 
ــرق  ــه رجــوع مشــترک در محــل اداره ب ــاز ب ــدون نی و ب
ــردم  ــی م ــم باهمراه ــرد و امیدواری ــد ک ــیرجان، خواه س
شــریف و عزیــز ایــن منطقــه، شــاهد بــه صفــر رســاندن 
ــیم. ــیرجان باش ــتان س ــه شهرس ــترکین ب ــور مش  حض

وی در خصــوص مدیریــت مصــرف بــرق تاکیــد نمــود:  بــا 
توجــه بــه رشــد اقتصــادی منطقــه  و توســعه روز افــزون 
ــن بخــش  ــی و کشــاورزی از مشــترکین ای بخــش صنعت
تقاضــا داریــم بــا توجــه پیــک بــار شــبکه در تابســتان بــه 
منظــور گــذر از پیــک و تامیــن بــرق مــداوم و پایــدار در 
ســاعات اوج بــار )1۳ الــی 1۷(بــا رعایــت الگــوی مصــرف 

ایــن صنعــت را یــاری رســانند.

ارائه گزارش عملکرد اداره برق شهرهای زیدآباد و خواجو شهرستان سیرجان

رضــا اســماعیلی در نشســت مجمــع نماینــدگان 
دســتگاه های  مدیــران  بــا  کرمــان  اســتان 
زیرمجموعــه وزارت کار، رفــاه و اجتماعــی اســتان 
ــت  ــد جمعی ــت: 1۰۰ درص ــار داش ــان اظه کرم
اســتان کرمــان جامعــه هــدف وزارت کار، تعــاون 

ــی اســت. ــاه اجتماع و رف
وی بــا بیــان اینکــه در ســال حــدود ۲۰۰ تعاونــی 
در اســتان کرمــان تشــکیل می شــود کــه نقــش 
موثــری در برقــراری عدالــت اجتماعــی دارد 
ــده  ــزار و ۵۰۰ پرون ــدود ۴ ه ــاانه ح ــت: س گف

ــوراهای  ــی در ش ــری و کارفرمای ــات کارگ اختاف
رســیدگی  کرمــان  اســتان  اختــاف  حــل 
رفــاه  و  کار  تعــاون،  مدیــرکل  می شــود. 
اجتماعــی اســتان کرمــان بــا عنــوان اینکــه طــی 
دو ســال گذشــته بیــش از ۴8۰ میلیــارد تومــان 
تســهیات روســتایی در اســتان کرمــان پرداخــت 
درخواســت  بانک هــا  از  افــزود:  اســت  شــده 
ــری داشــته باشــند. ــه همــکاری ویژه ت ــم ک داری

اشــتغال  درصــد   ۳۴ اینکــه  بیــان  بــا  وی 
ــه  ــد ب ــت و بای ــاورزی اس ــش کش ــتان در بخ اس

ــش  ــتایی در بخ ــهیات روس ــزان تس ــن می همی
کشــاورزی پرداخــت شــود ادامــه داد: هــزار نفــر 

ــت. ــان اس ــتان کرم ــهمیه کارورزی اس س
ــفانه از  ــه متاس ــه اینک ــاره ب ــا اش ــماعیلی ب اس
طــرح کارورزی در اســتان کرمــان اســتقبال 
ــم  ــت داری ــت: درخواس ــت گف ــده اس ــی نش خوب
کــه نماینــدگان مراجعــه کننــدگان خــود در 
ــد. ــی کنن ــه کارورزی معرف ــتغال را ب ــث اش بح

وی بــا بیــان اینکــه هــزار و 1۴۰ میلیــارد تومــان 
ــت  ــان اس ــتان کرم ــهم اس ــا س ــهیات کرون تس

افــزود: تاکنــون 1۴۰ میلیــارد تومــان معرفــی بــه 
بانــک داشــتیم کــه فقــط ۴ میلیــارد تومــان آن 

پرداخــت شــده اســت.
ــتان  ــی اس ــاه اجتماع ــاون، کار و رف ــرکل تع مدی
کرمــان بــا اشــاره بــه اینکــه ۴۲ هــزار نفــر تعهــد 
اشــتغال اســتان کرمــان در ســال جــاری اســت 
گفــت: تاکنــون حــدود 1۰ درصــد تعهــد اشــتغال 
اســتان انجــام شــده اســت و تــا پایــان مردادمــاه 
۲۰ درصــد تعهــد اشــتغال اســتان بایــد اجرایــی 

شــود.

وی بــا بیــان اینکــه ۳۴۰ هــزار نفــر بیمــه 
کارگــری اجبــاری در اســتان کرمــان داریــم 
کــه مشــکات زیــادی دارنــد افــزود: درخواســت 
ــران  ــن کارگ ــه ای ــژه ب ــی وی ــبد غذای ــم س داری

ــد. ــدا کن ــاص پی اختص

 مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمان:
 ۱۰ درصد تعهد اشتغال استان کرمان تاکنون محقق شده است 

سرپرست امور آب و فاضاب شهرستان کهنوج:
رفع ۱۳۸ فقره حوادث انشعابات و شبکه آبرسانی 

در شهرستان کهنوج 
 حامــد یوســف زاده سرپرســت امــور آب و فاضــاب شهرســتان کهنــوج گفــت: در تیــر مــاه 
ــره حــوادث انشــعابات و شــبکه آبرســانی شــامل حــوادث انشــعابات  ســال جــاری 1۳8 فق
ــف  ــد. یوس ــع ش ــتان رف ــن شهرس ــره(  در ای ــی )۵۰ فق ــبکه اصل ــوادث ش ــره(، ح )88 فق
زاده بــا بیــان اینکــه بــروز حــوادث و اتفاقــات شــبکه هــای آبرســانی یکــی از مــوارد شــایع 
ــن  ــه در ای ــدر رفت ــردد و آب ه ــی گ ــت آب م ــه نش ــر ب ــه منج ــد ک ــی باش ــگی م و همیش
ــای  ــادآور شــد : حــوادث شــبکه ه ــی اســت، ی ــل توجه ــد دارای ارزش اقتصــادی قاب فرآین
آبرســانی  یکــی از عوامــل مهــم تلفــات آب، قطــع آب مشــترکین، ایجــاد نارضایتــی در آنهــا و 
آلودگیهــای ثانویــه مــی باشــد کــه رفــع آنهــا یکــی از اولولیــت هــای امــور  آبفــا مــی باشــد.

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

مدیر امور آب و فاضاب شهرستان عنبرآباد :
400 فقره انشعاب غیر مجاز آب در شهرستان عنبرآباد شناسایی شد 

ــزی  ــه ری ــر اســاس برنام ــر مجــاز ب ــان اینکــه ســاماندهی انشــعابات غی ــا بی ــژاد ب محمــد مطهــری ن
منســجم در حــال انجــام اســت، افــزود تعداد1۰۰فقــره انشــعاب غیرمجــاز در بخــش شــهر و روســتابه 
مجــاز تبدیــل شــد، ۵۰فقــره از ایــن انشــعابات بــرای طــی مراحــل قانونــی بــه مراجــع  قضایــی معرفــی 
شــدند همچنیــن ۲۵۰ فقــره بعــد از پرداخــت هزینــه آب بهــاء خــود در قالــب اب آزاد انشــعاب انهــا 

قطــع و جمــع آوری شــد.  
مدیــر آبفــا عنبرآبــاد در ادامــه گفــت: اســتفاده غیرمجــاز از شــبکه آب جــرم بــوده و مشــمول جریمــه 
ــر  ــاوه ب ــد ع ــی کنن ــبکه م ــه ش ــاز ب ــر مج ــعاب غی ــب انش ــه   نص ــدام ب ــه اق ــانی ک ــت و کس اس
نپرداختــن هزینــه آبهــاء خــود بــا تجــاوز بــه حقــوق دیگــر مشــترکین موجــب وارد  شــدن خســارت 
ــا  ــه همیــن خاطــر موضــوع شناســایی انشــعابات غیرمجــاز ب ــه شــبکه آبرســانی نیــز مــی شــوند ب ب
حساســیت ویــژه ای دنبــال مــی شــود. مطهــری نــژاد انشــعابات غیرمجــاز را مهم تریــن عامــل هــدر 
رفــت آب و ایجــاد افــت فشــار در شــبکه آب شــرب عنــوان نمــود و افــزود: ایــن گونــه انشــعابات بدلیــل 
نصــب غیــر اصولــی و طوانــی بــودن مســیر و عــدم اجــرا در عمــق مناســب باعــث ترکیدگــی و ایجــاد 

آلودگــی نیــز مــی شــوند.

ــه مهمتریــن اهــداف و  ــا اشــاره ب جعفــر رودری ب
رویکردهــای ســازمان مدیریــت و برنامه  ریــزی 
اســتان کرمــان در ســال ۹۹ در راســتای اقتصــاد 
مقاومتــی و تحقــق جهــش تولیــد در ارتبــاط 
بــا دیگــر دســتگاه ها، ســازمان ها و نهادهــا در 
ــات  ــم در ادبی ــار داشــت: مســلئه مه اســتان اظه
اقتصــادی جهــش تولیــد ایــن اســت کــه از قبــل 
ــرای  ــات ب از یکســری آمادگی هــا، شــرایط و امکان

ــد وجــود داشــته باشــد. جهــش تولی
وی بــا بیــان اینکــه نامگــذاری ســال های قبــل هم 
ــه در  ــن بسترســازی و ایجــاد زمین در راســتای ای
کشــور بــوده اســت عنــوان کــرد: در اســتان کرمان 

در ســه ســرفصل اصلــی بــرای تحــق ایــن هــدف 
ــی انجــام می شــود. مهــم اقدامات

ــتان  ــزی اس ــت و برنامه ری ــازمان مدیری ــس س رئی
در  خالــی  ظرفیت هــای  از  اســتفاده  کرمــان 
ــام  ــات انج ــرفصل اقدم ــتین س ــاد را نخس اقتص
شــده در اســتان در راســتای جهــش تولیــد 
دانســت و افــزود: همــواره در تمــام اقتصادهــا 
ممکــن اســت چنیــن ظرفیت هــای اســتفاده 
ــن  نشــده ای وجــود داشــته باشــد کــه زودبازه تری
نــوع ســرمایه گذاری مربــوط بــه ایــن حــوزه 

ــت. اس
وی بــا اشــاره بــه اینکــه در حــال حاضــر در 
ــال و راکــد  ــان ۷۴۲ واحــد نیمــه فع اســتان کرم
ــن  ــی ای ــت: آسیب شناســی و عارضه یاب ــم گف داری
ــای  ــا احص ــا ب ــت ت ــام اس ــال انج ــا در ح واحده
ــرد  ــم ک ــه ای فراه ــوان زمین ــا بت ــکات آنه مش
ــد. ــد برگردن ــدار تولی ــه م ــا ب ــن واحده ــه ای  ک

ــال  ــاری فع ــال ج ــه در س ــوان اینک ــا عن رودری ب
کــردن 11۰ واحــد نیمــه فعــال و راکــد اســتان در 

حــوزه صنایــع و معــادن را در برنامــه داریــم ادامــه 
ــا و  ــری طرح ه ــام یکس ــرفصل دوم انج داد: در س
پروژه هــا را در داریــم کــه بتوانــد اهــداف تولیــد و 

ــد. ــق کن ســرمایه گذاری در اســتان را محق
وی بــا بیــان اینکــه ایــن طرح هــا و پروژه هــا بایــد 
ویژگی هایــی را داشــته باشــند کــه مهم تریــن 
ایــن ویژگی هــا در اولویــت بــودن آنهــا بــه لحــاظ 

ــره اســت. ســرمایه گذاری، اشــتغال و غی
ــتان  ــزی اس ــت و برنامه ری ــازمان مدیری ــس س رئی
ــد  ــا بای ــن طرح ه ــه اینکــه ای ــا اشــاره ب ــان ب کرم
ــه داد:  ــدی و پیشــران باشــند ادام ــای کلی طرح ه
اجــرای ایــن طرح هــا بایــد باعــث رونــق اقتصــادی 
ــای بیشــتری  ــا شــده و بخش ه ــر بخش ه در دیگ

در اقتصــاد را پویــا کنــد.
ــه  ــه ب ــروژه ای ک ــه وجــود ۳۶۴ پ ــا اشــاره ب وی ب
تصویــب ســتاد فرماندهــی اقتصــاد مقاومتــی 
اســتان کرمــان رســیده اســت گفــت: از ایــن 
تعــداد ۲8 پــروژه جــزو پروژه هــای پیشــران بــوده 

ــود. ــش می ش ــی پای ــطح مل ــه در س ک

ــا بیــان اینکــه ۲۴ پــروژه جهــش تولیــد  رودری ب
نیــز در اســتان داریــم ادامــه داد: در اســتان کرمان 
بــا اســتفاده از ظرفیــت بنگاه هــای اقتصــادی 
ــادی  ــای اقتص ــان معین ه ــا هم ــتان ی ــزرگ اس ب

ــم. ــن بخــش داری ــروژه در ای 1۳۵ پ
وی بــا اشــاره بــه اینکــه بــرای اجــرای ایــن 
ــام  ــه تم ــت نیم ــن اس ــا ممک ــه بعض ــا ک پروژه ه
ــه ۷8  ــود ب ــروع ش ــال ش ــه امس ــا اینک ــوده و ی ب
هــزار میلیــارد تومــان منابــع نیاز اســت ادامــه داد: 
ــال  ــار س ــا چه ــت ت ــا در نهای ــن پروژه ه ــه ای هم

آینــده بــه بهره بــرداری می رســند.
ــتان  ــزی اس ــت و برنامه ری ــازمان مدیری ــس س رئی
ــن  ــی شــدن ای ــا اجرای ــان اینکــه ب ــا بی ــان ب کرم
پروژه هــا اهــداف تولیــدی خوبــی در اســتان 
محقــق شــده و اشــتغال خوبــی را در اســتان ایجاد 
ــان از کل  ــارد توم ــزود: 1۴ هــزار میلی می شــود اف
هــدف ســرمایه گذاری ایــن طرح هــا در ســال 
جــاری تامیــن شــده و بــرای 1۰ هــزار نفــر شــغل 

ــود. ــاد می ش ایج

ــرمایه گذاری  ــه س ــک ب ــرای کم ــه داد: ب وی ادام
بخــش خصوصــی در اســتان نیــز اقداماتــی از 
ــن و  ــاح قوانی ــای ازم، اص ــاد نهاده ــه ایج جمل
ــدور  ــهیل ص ــب و کار، تس ــای کس ــررات، فض مق
مجوزهــا در قالــب راه انــدازی پنجــراه واحــد 
ســرمایه گذاری، صــادرات و بازاریابــی و تامیــن 

ــت. ــده اس ــام ش ــی انج مال
رودری بــا اشــاره بــه اینکــه در اســتان در پنجــره 
ــه پنجــره واحــد  واحــد در حــال تبدیــل شــدن ب
الکترونیــک اســت عنــوان کــرد: 1۷ اســتعام 
در فرآینــد صــدور مجــوز در اســتان کرمــان 
داریــم کــه در چنــد ســال گذشــته فرآینــد صــدور 
ایــن مجوزهــا بــه حــدود دو هفتــه کاهــش پیــدا 
کــرده اســت. وی بــا بیــان اینکــه همــه مشــکات 
بــا قوانیــن و مقــررات و بــا سیاســت گذاری و 
ــرد:  ــح ک ــود تصری ــرف نمی ش ــزی برط برنامه ری
عوامــل اجرایــی پشــت قضیــه هــم بایــد ایــن نــگاه 
را داشــته باشــند و بــرای ســرمایه گذاری اهمیــت 

ــل شــوند. قائ

 رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان:
 ۷۸ هزار میلیارد تومان منابع برای پروژه های اقتصاد مقاومتی استان کرمان نیاز است 
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                                                               شهادت حجاج و، )آل شیطان(
)آل سعود( که بوده در راه کج  در سال شصت و شش و موسم حج  
حجاج ما را به شهادت رساند  تیغ جنایت سر مردم دواند   
چونکه لطافت دیده از وارثان!  قصاص ندیده از چه آل شیطان؟   
تقاص پس می دهد آن قساوت  اما فراموش نشود جنایت   

عوض شود سیستم سازش ما!         ببیند او تیغ نوازش ما!
  www.Haftvadnews. ir 

عید قربان

دل به ذات خود به دلبر مایل است  عید قربان عید تقدیم دل است  
 روز اضحی عید اسماعیلیان          وافیاِن مخلص، عاشورائیان

 در نخست آدم بداد )هابیل( خویش            بعد ابراهیم )اسماعیل( خویش
در حسین)ع( و پیروانش منجلی ست  اوج این اخاص در کار علی)ع( ست 
یعنی هر چه هست در عالم از اوست غامحسین رضایی - نقاشعید جان و خانمان دادن به دوست  

حج کج
قبله ی حاجات همه )خداوند(

که همگانند به این قبله بند   
بی مدد خدا نبینی بقا 

بقای مخلوق به دست خدا   
یگانه است و )رحمت العالمین(

بَُود حیات و هم )حیات آفرین(   
طالب حج، حج ز خود آغاز کن

سپس به سوی کعبه پرواز کن  
مقبول ترین حج، )حج بامعرفت(

که )حج با خدا( دهد منفعت
دیده اگر با )معرفت( وا شود

ذره ی درکش به )ثریا( رسد  
چشم دلت بیناتر از )چشم سر(   

ببیند او زیباتر از چشم سر   
دل بشود کعبه طوافش کند

)دل آفرین( دیده طوافش رود
)طواف دل( کن که خدا در آن است

در همه جا چو بنگری عیان است
)قبله ی ظاهر( شده قفل و اسیر

بر آن زده چنبره )کفتار پیر(  
که مکه فعا شده دست )شیطان(

ضد خدا و، امت مسلمان   
دشمن اندیشه ی پیغمبران

علیه آیات شریف قرآن   
)رژیم کودک کش( آل سعود

مزدور )صهیونیستهای رنود(  
تیشه ی آنها پای ریشه ی دین

اُُم الفساد و )ننگ روی زمین(  
)داعش( تو دامان همین پا گرفت

جان هزاران بی گناه را گرفت  
به نام دین افتاده به جان دین

بریده سر ز پیکر مؤمنین   
روز سقوط )آل فتنه( عید است

کعبه گروگان همین )یزید( است  
)مکان حل مشکات( شد عوض

شده ُمَولد با و مرض   
)آل سعود( خادم مسلمین نیست

جان کام اینکه به راه دین نیست
باید از آنچه کرده، دید و فهمید   

در )آل شـیطان( دیـن نمـی تـوان دید    
حاجی به تاریخ و نشانه برگرد

)بقیع( بَُود آینه عملکرد   
حرم به دست آن )حرم فروشان(

تخریب چیان مقبر امامان  
گر )حج ابراهیمی( نیست مقدور

)حج سعودی( را بیفکن به دور  
هزینه ی مکه در این روزگار

دادن باج است به آن نابکار  
خرج مسلمان کشی اَش می کند

بر آتش جنایتش می دمد  
کشتن مردم تو )یمن( کار کیست؟ 

کجای دنیا اثر از سمش نیست؟  
به حلقوم دشمن میهن مرو 

مشتری بر کاای دشمن مشو  
پول تو میشود ساح آنان

مشو شریک جرم )وهابیان(   
)نقاش( خدا نمی پسندد این حج

به سمت )غرب و کدخدا( شده کج   
حجی طلب که دهد عزت به دین   

حل بکند مشکات مسلمین   

غامحسین رضایی - نقاش

ΧϪࣥএ ජࡁॲ

ــان بســتری  ــار مبتای ــش آم ــا افزای ــواد : ب ــزارش هفت ــه گ ب
شــده همچنیــن مــرگ ومیرناشــی از ابتــا بــه کوویــد 19 اســتان 
کرمــان در وضعیــت قرمــز کرونایــی قــرار گرفتــه اســت و طبــق 
ــان در حــدود 20 درصــد  ــوم پزشــکی کرم ــرآورد دانشــگاه عل  ب
کرمانــی هــا بــه کرونــا مبتا شــده انــد که ایــن روند ســیرصعودی 
ــه  ــان اضاف ــار مبتای ــر آم ــز ب ــر روز نی ــه و ه ــود گرفت ــه خ  ب
مــی شــود، در ایــن وضعیــت پرخطــر اســتان گفتــه شــده 
ــر  ــر اث ــر ب ــک نف ــه ی ــر 100 دقیق ــن ه ــور میانگی ــه ط ــت ب اس
 بیمــاری کرونــا جــان خــود را از دســت میدهــد در نتیجــه تعــداد 
ــش از 300  ــه بی ــتان ب ــد 19 در اس ــای ناشــی از کووی ــی ه فوت
ــر  ــن رســیده اســت و همــه بیمارســتان هــای اســتان را درگی ت

خــود کــرده اســت.
ــا واکســن  ــروس کرون ــه اینکــه بیمــاری ناشــی از وی ــا توجــه ب ب
ــاری زدن ماســک  ــن بیم ــا راه پیشــگیری از ای ــدارد تنه و دارو ن
اســت و طبــق نظــر کارشناســان ایــن حیطــه اگــر همــه مــردم 
ــال  ــد از انتق ــا 9۵ درص ــد ت ــتفاده کنن ــت  اس ــک درس از ماس
کرونــا پیشــگیری می شــود امــا متاســفانه در گوشــه کنــار 
ــه  ــی ب ــی توجه ــا ب ــوند ب ــی ش ــدا م ــرادی پی ــوز اف ــان هن کرم
هشــدارهای پزشــکی و رعایــت بهداشــت و زدن ماســک زندگــی 
روزمــره خــود را دارنــد. در بعضــی از مناطــق کرمــان در حــدود 

ــا اینکــه درســت  ــد ی ۵0 درصــد از ماســک اســتفاده نمــی کنن
ــردن  ــع ک ــه جــز ضای ــن روی ــه ای ــد ک ــه جــا اســتفاده ندارن و ب
حــق دیگــران  و دامــن زدن بــه ایــن بحــران چیــز دیگــری عایــد 

مــردم نمــی شــود.  
بــه همیــن دلیل بــا تعــداد از همشــهریان گفــت و گویی داشــتیم 
تــا نظــرات آنهــا را دربــاره ماســک زدن و نتایــج آن بدانیــم کــه 
 گوشــه هــای از آن خدمــت شــما خواننــدگان عزیــز آورده 

می شود .
ماسک و دستکش مال بچه سوسول هاست

ــدون زدن  ــرد ب ــی ک ــی« معرف ــود را »عل ــه خ ــی ک ــر جوان پس
ماســک و دســتکش عــاری از دغدغــه و نگرانــی ایــن بیمــاری در 
بازارچــه میــوه و تــره بــار ) بــازار شــهرداری مشــتاق ( مشــغول 
بــود در پاســخ بــه اعتــراض خبرنــگار مــا مبنــی بــر عــدم رعایــت 
ــه  ــاری ب ــن بیم ــرایت ای ــدم س ــتی و ع ــکات بهداش ــل ن حداق
ــن هــوای گــرم کــه نفــس کشــیدنم هــم  دیگــران گفــت: در ای

ــم.  ــم ماســک بزنی ســخت شــده چطــور مــی توانی
دســتکش هــم یــه چیــز اضافــی هســت. زدن ماســک و دســتکش 
ــراد  ــه اف ــن اینک ــه هســت . ضم ــا و بقی ــول ه ــال بچــه سوس م
خودشــان بایــد مواظــب ســامتی خــود باشــند بهداشــت رعایــت 
کننــد مــا کــه نمــی توانیــم نگــران ســامتی بقیــه باشــم  خیلــی 

ازکاســبکاران بازارچــه بــدون ماســک بهداشــت دارنــد روزی خــود 
را بــه دســت مــی آورنــد همچیــن بیمــاری نگرفتیــم  .
ضرر رساندن به سامتی دیگران 

در دین ما حرام است 
ــا تعــدادی خانــم کــه انــگار همســایه و دوســت بودنــد کــه در  ب
پــارک نزدیــک خانــه خــود بــا زدن ماســک دور از هــم نشســته 
ــه از  ــا گای ــم ب ــری خان ــتیم پ ــی داش ــت و گوی ــم گف ــد ه بودن
تعــداد زیــادی از افــراد کــه بــی توجــه هســتند ماســک نمیزننــد 
ــکان از  ــی در حدام ــی ســختم هســت ول ــن خیل گفــت: خــود م
ــه بیــرون نمــی روم، مــکان هــای شــلوغ نمــی روم رعایــت  خون
ــه همــه  ــم خــدا ب ــه خاطــر ســامتی خــودم و فرزندان میکنــم ب

ــن بحــران بیــرون بیاییــم .  مــا کمــک کنــد از ای
ــراد  ــت: جــان اف ــری داشــت گف ــگار دل پ ــه ان ــم ک ــه خان فاطم
مهــم اســت مگــر ُمــردن افــراد ضــررش کمتــر از ریــا دروغ و روزه 
ــرد.  ــم  میگی ــری ه ــره دیگ ــا بگی ــی کرون ــت یک ــواری ... هس خ
ــف  ــاری خفی ــه بیم ــذره ک ــبکاری نگ ــر آن کاس ــدا از تقصی خ
ــرکار   ــره س ــودش می ــردن خ ــه ک ــای قرنطین ــته بج ــا داش کرون
بقیــه رو هــم بیمــار مــی کنــد داریــم ایــن مــوارد کــه مــی گویــم. 
ــد از  ــرگ از درخــت مــی ریزن ــزان مثــل ب ــه دارن عزی ــه دون دون
میــان مــا میرونــد مــا داریــم چــوب خودخواهــی و بــی انصافــی 

عــده ای خــدا نشــناس را مــی خوریــم.
ــود  ــایه خ ــواب همس ــد ج ــر در تاکی ــای دیگ ــم ه ــی از خان یک
ــط  ــر شــدند فق ــه درگی ــم هم ــواده عموی ــن خان ــت: خــود م گف
بــه خاطــر خریــد کــردن بــرای خانــه، نــه مســافرت داشــتند نــه 
ــه گرفتنــد و  ــه ختــم احتمــاا ویــروس از بیــرون خان عروســی ن
ــت  ــوب نیس ــون خ ــتند وضعیتش ــورد داش ــل برخ ــردی ناق ــا ف ب
بســتری شــدند دعــا کنیــد بــرای همــه مریــض هــا انشــاا... امــام 
ــی و  ــت و گرون ــه بدبخ ــن هم ــا را از ای ــاد م ــج ( بی ــان )ع زم

ــده. ــا نجــات ب ــاری و ب بیم
مهمترین وظیفه پدر و مادر 

در این شرایط حفظ سامتی کودکشان است
ــه شــدم کــه خــود ماســک زده  ــا پــدر جوانــی روب در بیــن راه ب
ــدون ماســک اینطــرف و آنطــرف  ــش ب ــد کودک ــی فرزن ــود ول ب
ــا ایشــان کــه صحبــت داشــتیم آگاهــی داشــتند کــه  میدویــد ب
ویــروس کرونــا کــودک و بزرگســال نمیشناســد در کمیــن همــه 
ــه فرزندشــان ماســک  ــت: ک ــا گف ــگار م ــه خبرن اســت ایشــان ب
نمیزنــد ســنش کــم اســت فــورا در میــآورد میدانــد کــه احتمــاا 
بــه اینطــرف اونطــرف دســت میزنــد ولــی خریــد کوتاهــی دارنــد 
بایــد انجــام دهــد و ســریع برمیگردننــد خانــه وی گفــت: بیــرون 
ــر  ــه گی ــودک را بهان ــن، ک ــارک نرفت ــن، پ ــردش نرفت ــن، گ نرفت

ــا خــود بیــرون بیــاورد.  کــرده مجبــور شــدم ب
ولــی ای کاش مــردم مــا رعایــت مــی کردنــد بــا جــان عزیزانشــان 
بــازی نمیکردنــد و بیشــتر نــکات بهداشــتی و درمانــی را رعایــت 
مــی کردنــد اگــر در شــهر کرمــان چرخــی بزنیــد خیلــی از افــراد 

 را خواهیــد دیــد بــدون ماســک و راحــت اوقــات خــود را ســپری 
مــی کننــد. اگــر کــه گذرتــان بــه مســجد صاحــب الزمــان )عــج( 
ــه  ــان ب چــه شــب هــا چــه روزهــای تعطیــل بیوفتــد اگــر گذرت
پــارک هــا و بوســتان هــا بــه مــکان هــای تفریحــی ســطح شــهر 
بیوفتــد خواهیــد دیــد افــراد بــدون رعایــت نــکات بهداشــتی در 
ــل از  ــد غاف ــی کنن ــپری م ــی را س ــات خوش ــر اوق ــار یکدیگ کن

ــن بیمــاری. ــاک ای عواقــب ســخت و دردن
فاصله یک و نیم متری یا فاصله ای برای همیشه 

انتخاب با شماست کدام یک ؟؟
همــه مــا مــی دانیــم دوران قرنطینــه طوانــی شــده قاعدتــاً بــرای 
همــه طاقــت فرســا شــده اســت ، ماســک زدن در ایــن هــوا گــرم 
ــی  ــرای کادر درمان ــه خصــوص ب ــرای همــه زجــر آورد اســت ب ب
زحمتکــش مــا ، امــا فرامــوش نکنیــم ایــن بحــران جهانــی هســت 
کــه همــه دنیــا بــا آن روبــرو هســتند هنــوز واکســنی بــرای ایــن 
ــا  ــاز ت ــود ب ــاخته ش ــم س ــر ه ــه اگ ــده ک ــاخته نش ــاری س بیم
ــن مــدت  ــا برســد مــدت هــا طــول میکشــد در ای ــه دســت م ب
احتمــاا طوانــی خیلــی از افــراد از بیــن مــا میرونــد بــه خاطــر 
عزیزانمــان بــه خاطــر دیگــران همــه مــا بایــد کــه رعایــت فاصلــه 
گــذاری اجتماعــی )یــک  و نیــم متــر ( داشــته باشــیم کــه اگــر 
ایــن فاصلــه را رعایــت نکنیــم از عزیزانمــان بــه انــدازه یــک دنیــا 

بــرای همیشــه فاصلــه مــی گیریــم. 
ــه  ــه ک ــد ن ــوأم باش ــا ت ــنی کرون ــا چاش ــه ب ــی ک ــم عروس مراس
شــادی بلکــه غــم و ناراحتــی و عــزا بــه همــراه خواهــد داشــت. 
ــف  ــی تخفی ــر درصــد کم ــه خاط ــا ب ــازار ه ــه در ب ــی ک تجمعات
ــی بیشــتر  ــاً خیل ــه وجــد مــی آینــد قطع ــه ب ــروش اجنــاس ب ف
ــرای ایــن افــراد بــه همــراه  و بیشــتر هزینــه درمانــی و عــذاب ب
خواهــد داشــت حــال اگــر کــه مجــال بــرای جبــران هزینــه بــرای 

ــراد باشــد! ــن اف ای
ازم اســت نهایــت تشــکر و قدردانــی خــود را از کادر درمانــی و 
دانشــگاه علــوم پزشــکی کرمان داشــته باشــیم کــه در ایــن بحران 
بیشــتر از همــه در خــط مقــدم ادای دیــن میکننــد در جاهــای 
ــو هــای هشــدار دهنــده و رعایــت  مختلــف شــهر تبلیغــات، تابل
بهداشــت نصــب کــرده انــد گشــت ویــژه کرونــا ایجاد شــده اســت 
ــت  ــا را رعای ــکل ه ــت و پروت ــام اس ــه ازدح ــی ک ــه در جاهای  ک
ــن  ــا متخلفی ــرده و ب ــه ک ــژه مداخل ــن گشــت وی ــد ای نمــی کنن
برخــورد کننــد و از همشــهریان خواســته شــده در صــورت 
ــد و اطــاع  ــا 110 تمــاس بگیرن مشــاهده تجمعــات و ازدحــام ب
بدهنــد و بســیاری اطــاع رســانی هــای دیگــر. حــال نوبــت مــا 
ــکات  ــت ن ــا رعای ــی و همراهــی یکدیگــر ب ــا همدل ــه ب هســت ک
بهداشــتی از ایــن چالــش و بحــران بــه ســامت فائــق بیایــم . کــه 

ــج دردناکــی خواهــد داشــت . ــن باشــد نتای ــر جــز ای اگ

با آرزوی سامتی و تندرستی همه عزیزان                                                   

گزارش هفتواد : کمالی فرد

 گزارش هفتواد از سطح شهر کرمان در خصوص رعایت نکات بهداشتی کرونا ؛

» برخی با بی مسئولیتی ماسک نمی زنند «

غامحسین رضایی - نقاش

ژن خوب
ــاس  ــهید عب ــان ش ــر خلب ــین دوران، پس  امیرحس

دوران:
»ژن خــوب«، مــردان و زنانــی بــوده و هســتند 
از  دفــاع  بــرای  هیــچ چشم داشــتی  بــدون  کــه 
ایــران جنگیدنــد و اان هــم بــرای پیشــرفت آن در 
ــاش  ــژه ت ــازات وی ــت امتی ــدون دریاف ــی و ب گمنام

. می کننــد

یاد یاران

چنــد ســالیه اســم موسســه مالــی اعتبــاری ملــل 
ــرده  ــده ک ــودش پی ــا ور خ ــه ج ــون ایق ــو کرم ت
کــه بــه قــول مــا کرمونیــا اعتبــارش از منــاره َملــه 

شــهر و ُکــت حــال حــروم رفتــه اوســینتر. 
مســئوای اجرایــی کرمــون خیلــی دوســتش 
ــد  ــرح هانمی ــی ط ــر چ ــر ه ــی خاط دارن. ور هم
دارن، ســریع میــدن وشــش کــه ور روشــون 
ــال  ــد س ــه. ای چن ــاد بش ــهرمون آب ــا ش ــه ت کن
ــوس  ــه ه ــیده ک ــای رس ــه ج ــا ب ــا کرمونی کار م
ــش  ــم ه ــکار کنی ــیم. چ ــزد برس ــه ی ــه ب آرزومون
وخــت روزی بــه امروزمــون نبــوده. بــه نظــرم ای 
ــت  ــا دل ــون ت ــئوا کرم ــی مس ــه ور بعض مؤسس
ــی  ــونس آورده. ور هم ــته و ش ــدم دوش ــواد ق بخ
خاطــر شــهردار قبلیمــون بخشــی از کــوه صاحــب 
الزمــان رو مفــت فروخــت وششــون تــا بــرن یــک 
ــم  ــازن. اونای ــوه بس ــاا ک ــون ب ــی ور خودش هتل
ایــن لطــف رو پیــش خودشــون نگــه ندوشــتن. ور 

بعــدش کــه شــهردار عزیزمــون بازنشســته شــد، وشــش مســئولیت 
همیــن موسســه ملــل رو تــو کرمــون دادنــد. هشــتو نــی، مگــه مــا 
بخیلیــم. دارندگــی و برازندگــی. مــا کرمونیــا چشــم گوشــمون از 
ای کارا پــره. ور همــی خاطــر مارکوپولــو ســیاح معــروف ایتالیایــی 
800 ســال پیــش کــه اومــد کرمــون، تــو ســفرنامش نوشــت ایــن 
ــر چــی هســت از خــاک  ــم ه ــه گمون ــن. ب ــی آروم ــا خیل کرمونی
ــم،  ــه کــه ایقــه اینــا رو ســاکت نگــه دوشــته. مــا را نمیبری کرمون
ولــی شــایدم راســت گفتــه باشــه. وگرنــه ایــن کارا تــو هــر شــهر 
ــا  ــا میشــد. م ــه ای ور پ ــد، یــک فتن دگــه ای اتفــاق افتیــده بودن
کرمونیــا یــه ضــرب المثلــی داریــم کــه میگــه )دگــر دگــر جگــر 
جگــر(. یعنــی دردابــات بشــم هــر کاری دلــت میخــواد بــرو بکــن. 
ور همــی خاطــر هشــتو نشــد. اوســات دواســر مســئوا فهمیــدن 
ــه ملــل هشــتو نمیشــه. بهلــن  ــدن ب ــا طــرح دگــه ب اگــه چنــد ت
بوینیــم غیــر از ســاخت همــون هتلــو بــاا کــوه، دگــه چــی وشــش 
دادن تــا بتونــه کرمــون رو بــه تنهایــی آبــاد کنــه. البتــه یــه چــی 
بگــم همــون هتلــو رو کــوه اان پنــج ســاله کــه هنــوز وررو نشــده. 
یــه ضــرب المثــل دگــه کرمونــی میگــه کــم بخــور همیشــه بخــور. 
یعنــی یــواش یواشــو کار کــن خســته نشــی. شــاید تمــوم نشــدنش 
ــای  ــر حــال طرحه ــه ه ــوده. ب ــو ب ــن ضــرب المثل ور خاطــر همی

ــد از:   ــه وشــش دادن، عبارتن ــه ای ک دیگ
سرمایه گذاری به چه قیمتی

1 ـ مرمت کارونسراهای کرمان مثل جهرو و حاج آقا علی
2 ـ بازسازی و بهره بری از شرکت تاریخی فرش کرمون

3 ـ ورپــا کــردن یــک مریــض خونــه جدیــد بــه جــای بیمارســتان 
شفا

4 ـ ســاخت بزرگتریــن بلــوار شــهر کرمــان بــه طــول 16 کیلومتــر 
ــرا  ــام بلــوار ســردار ســپهبد شــهید حــاج قاســم ســلیمانی. ب ــا ن ب
ــک  ــه تمل ــن موسس ــش رو همی ــا دو طرف ــوا زمین ــوار می ــن بل ای
کنــه. بابــو کــه چقــه پــول میشــه. چــون قــراره تمامــش تجــاری 

باشــه. 
ــرن  ــوز را نمیب ــه همــون مســئوایم هن ــا ک ــه م ــدم ن ــون می قولت
پــول ایــن دکونایــی کــه بــه تملــک ملــل درمیاینــد چقــدر تومــان 
ــوز  ــون هن ــم. چ ــا رو میزن ــی ای حرف ــن ور چ ــوند. میدون میش

مســئوا دســت و دلبــاز کرمــون را نمیبــرن کــوه صاحــب الزمــان 
رو چنــد بــه همیــن موسســه فروختــن. بــاور کنیــد کــه فقــط تــو 
کرمــون میشــه از ایــن کارا کــرد. از او ســینم دریــغ از یــک مزایــده 
ــا  ــه ی ــک اطاعی ــه ی ــا ب ــی. حاش ــکارا کرمون ــوت از پیمون ــا دع ی
درخواســتی از مــردم بــرای ســهام گذوشــتن یــا فراخــوان ســرمایه 
گــذار. هیــچ انجمــن مردمنهــاد یــا فعــال اجتماعــی کــه ســرش بــه 
کاهــی بیــرزه ور دور خودشــون راه نمیــدن. آدم فکــر میکنــه تــو 
کرمــون هنــوز جنــگ تمــوم نشــده و همــه چیــز محرمانــه هســت. 
ــی  ــه تنهای ــاره. ب چــون نمیخــوان هشــکی از کارشــون ســر در بی

میبــرن و بــه تنهایــی میــدوزن. 
ــون  ــی کرم ــا روز مل ــا ی ــذاری خیابون ــی نامگ ــواران حت ــن بزرگ ای
ــدن. ــام می ــته انج ــای بس ــت دربه ــاهیر رو پش ــی مش ــا معرف  ی

 حالــو مــا انجمنهــای مردمنهــاد حــوزه کرمــان و گردشــگری یــک 
ــم. مــن از  ســوالی از ریاســت محتــرم دادگســتری اســتانمان داری
ــا ســو تفاهمــی پیــش  ــه بعــد را کرمانــی نمــی نویســم ت اینجــا ب
نیایــد. جنــاب آقــای موحــد چــرا مجریــان اینگونــه پــروژه هــا قبــل 
ــد و آن را  ــما میگذارن ــا ش ــه ب ــک جلس ــی ی ــر طرح ــرای ه از اج
مطبوعاتــی نمــوده یــا در فضــای مجــازی پخــش میکننــد، بدیــن 
ــد  ــای موح ــاب آق ــتری جن ــرم دادگس ــت محت ــه ریاس ــوم ک مفه
قــول همــکاری در خصــوص اجــرای فــان پــروژه را دادنــد. ماننــد 
ــهید  ــپهبد ش ــردار س ــی س ــرقی غرب ــوار ش ــوی بل ــک دو س تملی
حــاج قاســم ســلیمانی یــا پــروژه هــای گــودال خشــتمالها و کوچــه 
ســردار. ایــن نــوع عملکــرد در هیــچ کــدام از شــهرهای ایــران یــا 
ــتری  ــرم دادگس ــت محت ــدارد. ریاس ــابقه ن ــا س ــای دنی ــچ ج هی
ــث بســته  ــا باع ــن طرحه ــت از ای ــما در حمای ــان. حضــور ش کرم
ــاد  ــد و انتق ــود نق ــای نب ــاد فض ــدان و ایج ــان منتق ــدن ده ش
میگــردد. ای کاش همانگونــه یــک جلســه در حمایــت از مجریــان 
پــروژه هــا و طرحهــای فــوق میگذاشــتید، نیــم نگاهــی بــه 
انجمنهــای مردمنهــاد یــا فعــاان اجتماعــی و شــهرداران محــات 
ــا  ــد، ت ــزار میکردی ــا برگ ــا آنه ــم ب ــه ای ه ــد و جلس ــی انداختی م
شــاید در نظراتشــان رنــگ و بویــی از واقعیــت و ســامت طرحهــا 
ــتمان در  ــد پش ــا چن ــتیم و ت ــی هس ــه کرمون ــا هم ــد. م را بیابی
ــد بیشــتر  ــس نمیتوان ــچ ک ــد. هی ــرده ان ــی ک ــهر زندگ ــن ش همی

ــا  ــزاده دل بســوزاند. م ــرای امام ــی ب ــک متول از ی
همــان متولیانــی هســتیم کــه بــه جــای امامــزاده 
ــه  ــد ب ــه میبای ــم. ســرزمینی ک ــان را داری کرمانم
امانــت بــرای آیندگانمــان حفــظ کنیــم. بــی پــرده 
بگویــم مــا فعــاان حــوزه محیــط زیســت و میراث 
ــه ســبب  ــوع برخــورد شــما ب ــق ن فرهنگــی مواف

ــی نیســتیم.  ــی و قضای ــت حقوق موقعی
چــون فرصــت نقــد منصفانــه از مــا گرفتــه شــده 
ــر  ــرای ه ــه ب ــده ک ــاد گردی ــن احســاس ایج و ای
ــا نقــدی در مقابــل قانــون قــرار گرفتــه  حرفــی ی
ایــم و میبایــد در کــش و قــوس دادگاه قــرار 
ــتیم  ــه هس ــن جامع ــوی از همی ــا عض ــم. م گیری
و نســبت بــه منافــع شــهرمان حساســیت داریــم. 

ــتیم.  ــان هس ــر نگاهت ــس منتظ پ
داستان قاضی دوره پهلوی اول 

در پایــان ایــن مقالــه مثــل همیشــه یــک داســتان 
تاریخــی از کرمــون ور خواننــدگان عزیــز تعریــف 
میکنــم. ایــن داســتان هــش ربطــی بــه مطالــب بــاا نــداره و فقــط 
ــه شــهر کرمــون  ــو تکیــه محل ــه. مقبــره ای ت ــخ کرمون بیــان تاری
ــره  ــه. اســمش هســت مقب ــوی اول ــال دوره پهل وجــود داره کــه م
شــیخ محمدحســین اورنــدی. کرمونیــا شــبها چهــل منبــر میــرن 
ــش  ــدی اول ــای اورن ــن آغ ــن. ای ــرش شــمع روشــن میکن ســر قب
قاضــی شــهر کرمــون بــود. یــه هــو ســه روز گــم شــد. هــر چــی 
ــر  ــردن. آخ ــداش نک ــتن، پی ــش گش ــکاراش ور عقب ــردم و هم م
ســر مســئوان انجمــن شــهر یــه بچــه ای رو از دیــوار خونــه اش 
فرســتادن اوســین کــه در خونــه رو وا کنــه، بــرن تــو بوینــن هــش 
طوریــش نشــده باشــه. از قضــا وختــی میــرن بــا جســدش مواجــه 
میشــن. شــهر پــر میشــه از داســتان مــرگ قاضــی القضــات کرمون. 
مســئوان انجمــن شــهر جمع میشــن میبرنــش غســالخونه، بعدش 
ــو تابــوت میبرنــش ور ســین قبرســتون کــه  کفنــش میکننــد و ت
دفنــش کننــد. یــک جــا تابــوت رو بــه رســم کرمونیــا مــی گذارنــد 
روی زمیــن تــا فاتحــه بخونــن، یــه هــو مــی بیننــد اورنــدی بلنــد 
میشــه وســط تابــوت میشــینه. بابــو جمعیــت میریــزن ور هــم کــه 
ــده  ــا میشــه. ســپس میــت زن ــده شــد. همهمــه ای ور پ مــرده زن
ــروه  ــردم گ ــد روز م ــا چن ــه اش و ت ــو خون ــد ت ــی برن ــده رو م ش
ــدی برگشــته از مــرگ. داســتان  ــه عیــادت اورن گــروه میرفتنــد ب
ــن  ــدم. فقــط بگــم. ای ــه، ور همــی خاطــر دردســرتون نمی طوانی
شــیخ بزرگــوار تــو زندگــی جدیــدش از قضــاوت دســت ور دوشــت 
ــه  ــان. روض ــهر کرم ــان ش ــظ مهرب ــدارس و واع ــم م ــد معل و ش
ــی و هدایتگــری میکــرد و مــردم رو بســوی خــدا راهنمایــی  خوان
مینمــود. اینبــار شــد عزیــز شــهر. هــم مــردم دوســتش داشــتن، 
هــم او مــردم رو دوســت دوشــت. همینقــدر بگــم، هــر جــا میگفتن 

قــرار هســت اورنــدی روضــه بخونــه، جــا 
ســوزن انداختــن نبــود. آخــرش اینکــه 
ــه دل  ــت آورد ک ــت دل بدس ــا تونس ت
ــه  ــا هم ــت. درداب ــر نیس ــتن هن شکس

همشــهریا عزیــزم. 
نویسنده : منصور ایران پور ـ رئیس 

هیأت مدیره موسسه دیده بانان 
میراث و تمدن کرمان

سرمایه گذاری در کرمان به چه قیمتی 

ملل ایجو ملل اوجو 
ملل همه جا  مدیر کل امور مالیاتی استان کرمان هشدار داد:

مراقب 
کاهبرداران اینترنتی باشید

مدیــر کل امــور مالیاتــی اســتان کرمــان بــا اشــاره 
ــق  ــیاد از طری ــراد ش ــی اف ــتفاده برخ ــوء اس ــه س ب
ایجــاد ســایت هــای جعلــی اخذ مالیــات و دســتیابی 
ــه اطاعــات کارت هــای بانکــی مودیــان، هشــدار  ب
داد: مودیــان محتــرم مالیاتــی مراقــب شــگرد ایــن 

ــند. ــازی باش ــای مج ــرداران در فض کاهب
بــه گــزارش روابــط عمومــی اداره کل امــور مالیاتــی اســتان 
کرمــان، محمــد ســلمانی، بــا بیــان اینکــه برخــی از جرایــم 
رایانــه ای بــا تکیــه بــر اصــول مهندســی اجتماعــی و 
ــه  ــر ب ــای تفک ــور الق ــه منظ ــی ب ــات جعل ــری صفح بکارگی
کاربــران در راســتای انجــام اقدامــات مــورد نظــر مهاجمــان 
ســایبری انجــام مــی پذیــرد، گفــت: اخیــرا مشــاهده شــده 
ــت  ــط ثب ــازی توس ــای مج ــم در فض ــن جرای ــی از ای برخ
کننــدگان آگهــی در ســایت هــای همچــون دیــوار و غیــره، 
تحــت عنــوان اخــذ مالیــات انجــام مــی گیــرد بــه گونــه ای 
کــه ایــن آگهــی هــا، مودیــان مالیاتــی را بــه ســایت هــای 
جعلــی پرداخــت مالیــات هدایــت کــرده و نهایتــا اطاعــات 
 کارت هــای بانکــی ایشــان مــورد ســوء اســتفاده قــرار 
مــی گیــرد. مدیــر کل امــور مالیاتــی اســتان کرمــان 
بــا تاکیــد بــر اینکــه کلیــه امــور مربــوط بــه ارایــه 
ــی  ــورت الکترونیک ــه ص ــات ب ــت مالی ــه و پرداخ اظهارنام
هــر  اســاس،  ایــن  بــر  گفــت:  شــود،  مــی  انجــام 
گونــه واریــز مالیــات از طریــق شــیوه هایــی بــه جــز 
ادارات  در  مســتقر  بانکــی  کارتخــوان  هــای  دســتگاه 
 مالیاتــی و درگاه هــای الکترونیکــی اینترنتــی ســازمان 
) tax.gov.ir ( یــا مراجعــه بــه شــعب بانــک هــا، غیرقانونی 

بــوده و حاکــی از شــگردهای کاهبرداری اســت.

طحمل
بنــده تحمــل را بــرای آن با »ط« نوشــتم که اســتقامت 
در مــن زیــاد شــود اگــر بیشــتر از مــن بپرســید علــت 
چیســت ؟ بــه شــما علــت را مــی گوییــم درحالــی کــه 
میــوه هــا قیمــت خــود را چنــد برابــر نمــوده و گوشــت 
گوســفند گــران شــده مــن اگــر تحمــل را مثــل قدیــم 
ــم  ــف کن ــد تعری ــه بای ــور ک ــل را آنط ــم تحم بنویس
نکــرده ام شــما هــا مثــل مــن تحمــل را بــا ط بنوســید 
تــا آرامــش در وجودتــان جــاری و افزایــش قیمــت هــا 

را طحمــل و صبــور باشــید .

» حمزه فریفته «

کدام فاصله
 2 متر 

را انتخاب کنیم؟!

ــان  ــتان کرم ــر اس ــال احم ــت ه ــل جمعی مدیرعام
ــای  ــه ه ــی خان ــه اجرای ــه کمیت ــن جلس در اولی
 هــال اســتان گفت:طــرح آمــوزش همگانــی 
 کمــک هــای اولیــه و آمادگــی در برابر مخاطــرات در 
 خانــه هــای هــال در ســطح اســتان کرمــان اجــرا 

می شود.
بــه گــزارش روابــط عمومــی جمعیــت هــال احمــر اســتان 

کرمــان؛ رضــا فــاح در جلســه کمیتــه اجرایــی خانــه هــال از اجــرای 
طــرح آمــوزش همگانــی کمــک هــای اولیــه و آمادگــی در برابــر 
مخاطــرات در خانــه هــای هــال اســتان خبــر داد و گفــت: ایــن طــرح 
بــا هــدف ایجــاد تــاب آوری مــردم مناطــق و محــات در برابــر آســیب 
هــای محیطــی، حــوادث و ســوانح در سراســر اســتان برگــزار مــی شــود.

وی بــا اشــاره بــه اینکه جــذب و تربیــت داوطلبــان و تیم هــای قدرتمند 
آمــوزش دیــده از دیگــر اهــداف ایــن برنامــه آموزشــی اســت، افــزود: این 
طــرح مبتنــی بــر نیــاز محلــی آمــوزش گــروه هــای مختلــف جامعــه بــر 
اســاس رده ســنی و نیازشــان در زمینــه کمــک هــای اولیــه و آمادگــی 

در برابــر مخاطــرات در خانــه هــای هــال اجــرا مــی شــود.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه فــاز اول ایــن طــرح بــه مــدت 2 مــاه و در 127 

ــرد:  ــان ک ــود، خاطرنش ــی ش ــرا م ــان اج ــتان کرم ــال در اس ــه ه خان
بعــد از اتمــام ایــن دوره اعضــای آمــوزش دیــده ضمــن ســازمان دهــی 
ــای  ــوزش ه ــان ســایر آم ــران و داوطلب ــان، امدادگ ــای جوان ــم ه در تی
رســمی جمعیــت هــال احمــر را مــی بیننــد و بــا شــرکت در مانورهــای 
محلــی و ســایر برنامــه هــای مخصــوص داوطلبــان، آمادگــی جامعــه را 

در برابــر حــوادث و بایــا تقویــت مــی کننــد.

مدیرعامل جمعیت هال احمر استان کرمان:

طرح آموزش همگانی کمک های اولیه و آمادگی 
در برابر مخاطرات در خانه های هال کرمان اجرا می شود



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

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

اسـت. اروپـا  اسـتاندارد   
توجه به استخدام نیروهای بومی 

در شرکت بابک مس

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

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

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

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

محسـوب می شـود.

شرکت بابک مس ایرانیان 
چهارمین تولید کننده لوله مسی 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

اولویـت برنامـه هـای خـود قـرار داده اند.

خبرنگار : مرضیه قاضی زاده

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

سازگاری مناسبی با محیط زیست ایجاد شده است

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

بـا روش هـای نویـن این کار عملی شـده اسـت . 

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

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

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

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

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

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

اسـتان کرمـان اعـام کـرد.

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

اشتغال 150 فرزند مددجوی کرمانی 
در شرکت رینگ پارس 
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سال ششمـ  شماره 199ـ  شنبه  27 آبان  1396 ـ  29 صفر 1439ـ   18 نوامبر 2017 ـ  4  صفحهـ  500 تومان

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

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

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

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

  منابع: شاهنامه فردوسی، لغت نامه دهخدا

ï悉 r依卿Э ﾔｸ└ぐ医Μ

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

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

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

مکانیـزه شـامل تخفیـف  10 درصـد خواهـد بود.

ماک توسعه و پیشرفت استان 
واگذاری خدمات به بخش خصوصی 

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

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

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

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

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

باشـند.
» هدف از برون سپاری خدمات ثبت 

احوال، رضایت مندی و افزایش کیفیت 
خدمات رسانی «

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

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

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

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

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

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

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

گشـت.
خبرنگار : مرضیه قاضی زاده

فرصت4ماهه مردم 
برای دریافت کارت هوشمند ملی در سال ۹۶

  رئیس جهاد کشاورزی شمال استان کرمان:

19 هزار هکتار اراضی کشاورزی 
به سیستم های آبیاری نوین 

مجهز می شوند

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

. د شو
گزارش از : ساره نخعی فر

سال ششم ـ شماره 201 ـ شنبه  11  آذر  1396  ـ 13 ربیع ااول 1439 ـ  2 دسامبر 2017  ـ 4  صفحه ـ 500 تومان

نویسنده: صدیقه انجم شعاع

سال هشتم ـ شماره 313 ـ شنبه 4 مرداد  1399   ـ 4 ذی الحجه   1441 ـ   25 جوای 2020 ـ 4 صفحه ـ 1000 تومان

هفته نامه هفتواد : صاحب امتیاز و مدیر 
مسئول

هفته نامه هفتواد
صاحب امتیاز و مدیر مسئول: 
محمد حسنی سعدی 
گستره توزیع: استان کرمان 

آدرس : کرمان ـ خیابان شهید رجائی )خورشید( ـ 
کوچه شهید رجائی9 ) انتهای کوچه(  ـ سمت راست ـ 
جنب خانه کارگر ـ پاک 25 ـ طبقه اول ـ دفتر مرکزی 
نشریه هفتواد ) ابتدای شهرک ارتش (
*تلفکس : 034-32758465
*کدپستی : 7614643877
همراه : 09131978997 
  Haftvadnews @ yahoo.com  :آدرس ایمیل 
www.Haftvadnews.ir  :آدرس سایت هفتواد کرمان
پیش چاپ و چاپخانه  : مهدوی کرمان

امیر شکاری - آدرس میدان امام خمینی)ره( رو به رو بانک سپه - 09214950063

   هفته نامه فرهنگی، سیاسی، خبری

مدیـرکل تامیـن اجتماعـی اسـتان کرمـان بـا بیـان 
اینکـه کارفرمایـان اسـتان یکهـزار میلیـارد تومـان 
بـه سـازمان تامیـن اجتماعـی بدهـی معوقـه دارند ، 
گفت: سـازمان تامیـن اجتماعی در راسـتای حمایت 
از تولیـد و تحقـق شـعار سـال )جهش تولیـد( آماده 
در  کارفرمایـان  بـا  همـکاری  و  تعامـل  گونـه  هـر 
راسـتای تقسـیط بدهـی خود به این سـازمان اسـت 

 .
علـی حسـینی محمدآبـاد ضمـن اشـاره بـه تحقـق 
افـزود:  اجتماعـی  تامیـن  سـازمان  در  سـال  شـعار 
سـازمان تامیـن اجتماعـی بـا ۵۲ هـزار کارگاه فعال 
سـرکار دارد و در حـال حاضـر حـدود۳۴۰  هزار نفر 
بـه طـور مسـتقیم در ایـن کارگاه هـا مشـغول به کار 

. هستند
وی ادامـه داد: بـا توجـه بـه شـرایط اقتصـادی کـه 
تعامـات  اجتماعـی  تامیـن  سـازمان  دارد؛  کشـور 
پرداخـت  چگونگـی  خصـوص  در  مطلوبـی  بسـیار 
بدهـی بـا کارفرمایـان برقـرار کـرده تـا بتوانـد چرخ 

ایـن کارگاه هـا بچرخـد. تولیـد 
مدیـرکل تامیـن اجتماعـی اسـتان کرمـان تصریـح 
کـرد: بـا توجـه بـه ایـن شـرایط اقتصـادی کشـور 
تقسـیط بدهی هـای معـوق کارفرمایـان از ۳۶ قسـط 

بـه ۴۵ قسـط انجـام می شـود.
گفـت:  کرمـان  اسـتان  اجتماعـی  تامیـن  مدیـرکل 
بـا توجـه بـه اینکـه شـیوع ویـروس کرونـا درآمـد 
کارگاه هـا را تحـت تاثیـر قـرار داده بـه کارفرمایـان 
۱۴ صنف اباغ شـده که از اول اسـفندماه سـال ۹۸ 
تـا پایـان اردیبهشـت مـاه سـالجاری ۲۰درصـد حق 
بیمـه سـهم کارفرمایـی را نپردازنـد و از اول تیرمـاه 
از طریـق سـازمان تامیـن اجتماعـی آن را تقسـیط 

. کنند
گفـت:  کارفرمایـان  بـه  کمـک  بـه   اشـاره  بـا  وی 
براسـاس ۱۶ آیین نامـه هییت ها چنانچـه کارفرمایان 
بـه بدهی هـای قبلـی خـود اعتـراض داشـته باشـند 
می تواننـد مطـرح کنند کـه در هیات های تشـخیص 

مطالبـات مطـرح شـوند تـا رأی آن صـادر شـود.
حسـینی محمدآبـادی با اشـاره به مشـاغل و سـخت 
و زیـان آور تصریـح کـرد: دبیرخانـه کمیتـه مشـاغل 
می شـود  تشـکیل  کار  اداره  در  زیـان آور  و  سـخت 
و  بـدوی  کمیته هـای  در  مشـاغل  آن  از  بعـد  و 
و  می شـود  بررسـی  زیـان آور  و  سـخت  هیات هـای 
کسـانی کـه مدعـی هسـتند  مشـاغل آن هـا جـزو 
مشـاغل سـخت وزیان آور هسـتند می تواننـد در این 
کمیته هـا مطـرح کننـد و پـس از تاییـد بـه شـعب 
تامیـن اجتماعـی ارسـال و اقدامـات قانونـی در ایـن 

انجـام می شـود. راسـتا 
انجام سالیانه یک میلیون و۲۰۰ هزار   

غیرحضـوری صـورت  بـه  بیمـه ای   عملیـات 
وی با اشـاره بـه اقدامـات اداره کل تامیـن اجتماعی 
اسـتان کرمـان در دولـت تدبیـر و امید گفـت: حدود 
پوشـش   از جمعیـت کشـور تحـت  نیمـی  از  بیـش 
مهم تریـن  و  هسـتند  اجتماعـی  تامیـن  سـازمان 
تامیـن  غیرحضـوری  خدمـات  بحـث  اقدامـات 

اسـت. کارفرمایـان  و  بیمه شـدگان  بـه  اجتماعـی 
مدیـرکل تامیـن اجتماعی اسـتان کرمان با اشـاره به 
اینکـه در ایـن اسـتان بالـغ بر۵۲هـزار کارگاه وجـود 
دارد کـه سـالیانه یـک میلیون و هـزار عملیات  ۲۰۰ 
انجـام می دهنـد  بیمـه ای بـه صـورت غیرحضـوری 

شـهری  درون  سـفر  ۵۲هـزار  از  مـاه  هـر  در  و 
می شـود. جلوگیـری  غیرحضـوری 

تامین اعتبار دفاتر درمانی تامین 
اجتماعی به صورت غیرحضوری

حسـینی محمدآبـادی تامیـن اعتبـار دفاتـر درمانـی 
از  را  بـه صـورت غیرحضـوری  را  اجتماعـی  تامیـن 
دیگـر خدمـات ایـن سـازمان در دولت تدبیـر و امید 
تمدیـد  بـرای  بیمه شـدگان  گفـت:  و  کـرد  عنـوان 
دفاتـر درمانـی خـود نیـازی بـه مراجعه حضـوری به 
شـعب و واحدهـای اجرایـی ندارنـد و بـا اسـتفاده از 
۶ روش الکترونیکـی اقدامـات ازم را در ایـن راسـتا 

دهند. انجـام 
وی ادامـه داد: در هـر مـاه بالـغ بـر ۶۰هـزار مـورد 
اجرایـی  واحدهـای  و  شـعب  بـه  دفترچـه  تمدیـد 
روش هـای  از  اسـتفاده  بـا  کـه  می کردنـد  مراجعـه 
غیرحضـوری از رفـت و آمدهـای مـردم جلوگیـری 

شـده اسـت.
مدیـرکل تامین اجتماعی اسـتان کرمان خاطرنشـان 
و  اصلـی  ۶ شـعبه  امیـد  و  تدبیـر  دولـت  در  کـرد: 
جدیـد، هشـت کارگـزاری و هشـت شـعبه اقمـاری 

جدیـد در اسـتان کرمـان راه انـدازی شـده اسـت.
حسـینی محمدآبـادی بـا اشـاره بـه  بیمـه بیـکاری 
ناشـی از بیمـاری کرونـا گفت: در سـامانه وزارت کار 
کسـانی کـه بیکار شـده اند؛ ثبـت نام کرده انـد و این 
امـر به صـورت متمرکـز در مرکز کار انجام می شـود 
و حـدود ۲۵ هـزار نفـر در اسـتان کرمـان در ایـن 
سـامانه ثبت نـام کرده انـد کـه ۲۲ هزار نفر مشـمول 

شدند.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه حقـوق مسـتمربگیران همه 
سـاله براسـاس نرخ تورم افزایش داشـته است افزود: 
در سـالجاری بـه حقـوق مسـتمربگیران حداقلی ۲۶ 
و مسـتمربگیران سـایر سـطوح ۱۵ درصـد  درصـد 
اضافـه شـده اسـت و تفـاوت مربوط به اردیبهشـت و 
خردادمـاه در  تیرمـاه پرداخـت می شـود و ماهیانـه 
در اسـتان کرمـان ۲۵۰ میلیـارد تومان مسـتمری به 

۱۲۰هـزار خانـوار پرداخت می شـود.

 مدیرکل تامین اجتماعی استان کرمان :
کارفرمایان کرمانی یکهزار میلیارد تومان

به تامین اجتماعی بدهی دارند

مدیرعامل شرکت توزیع برق شمال استان کرمان: 

مدیران دولتی در کرمان 
مدیریت برق را الگو سازی کنند

مدیرعامــل شــرکت توزیــع بــرق شــمال اســتان کرمــان گفــت: 
بیــن پنــج تــا ۱۰ درصــد از بــار بــرق اســتان مربــوط بــه ادارات 
ــازی  ــو س ــرف را الگ ــت مص ــا مدیری ــی ب ــران دولت ــت و مدی اس

کننــد. 
ــد از  ــان اینکــه الگوســازی بای ــا بی ــگاران ب محمــود شــهبا در جمــع خبرن
بخــش دولتــی شــروع شــود و مدیــران ادارات دولتــی در مدیریــت مصــرف 
بــرق بــه صــورت دولتــی عمــل نکننــد و حســاب و کتــاب مصــرف بــرق در 

ــند. ــته باش ــتگاه ها را داش دس
وی بــا بیــان اینکــه در هفتــه اخیــر مصــرف بــرق در کشــور مــا به شــدت 
افزایــش یافتــه اســت تصریــح کــرد: بــه دســتگاه ها اعــام کرده ایــم بایــد 
در ســاعات غیــراداری مصــرف بــرق خــود را تــا ۹۰ درصــد کاهــش دهنــد.

مدیرعامــل شــرکت توزیــع بــرق شــمال اســتان کرمــان اظهــار داشــت: ۴۲ 
درصــد از بــار بــرق اســتان مربــوط بــه کشــاورزی و ۱۸ درصــد مربــوط بــه 
ــار عمومــی اســت،   ــرق اســتان ب ــار پیــک ب صنعــت  و بخــش بزرگــی از ب

کــه شــامل ادارات دولتــی هــم مــی شــود.
ــار سرمایشــی در  وی تاکیــد کــرد: هــر ســال حــدود ۲۰ هــزار مــگاوات ب
ــرق  ــبکه ب ــر ش ــنگینی ب ــه س ــن آن هزین ــرای تامی ــه  ب ــم ک ــور داری کش
تحمیــل مــی کنــد کــه تنهــا راه بــرای حــل مشــکل تغییــر الگــوی مصــرف 

اســت.
شــهبا ادامــه داد: ســاانه حــدود چهــار تــا پنــج درصــد رشــد بــار مصــرف 
بــرق داریــم کــه اگــر کنتــرل نشــود تــا ۱۲ درصــد هــم مــی رســد و بــرای 
هــر مــگاوات تولیــد بــرق حــدود یــک میلیــون دار ســرمایه گــذاری ازم 

اســت.
وی گفــت: بیشــترین پیــک بــار مصــرف بــرق در شــمال کرمــان رد 
تابســتان امســال بــه ۷۷۰ مــگاوات رســید کــه بــا مدیریــت آن را بــه ۷۵۰ 

ــم. ــش دادی ــگاوات کاه م
ــا بیــان اینکــه تاکنــون  مدیرعامــل شــرکت توزیــع بــرق شــمال کرمــان ب
ــد  ــت تاکی ــداده اس ــوزه رخ ن ــن ح ــد در ای ــی از تولی ــرق ناش ــی ب خاموش
ــد،  ــش دهن ــترکان کاه ــرق را مش ــرف ب ــد مص ــا ۱۰ درص ــر تنه ــرد: اگ ک

ــم گذاشــت. ــدون مشــکل پشــت ســر خواهی ــرق را ب ــک تابســتانی ب پی
وی افــزود: پیــک مصــرف در تابســتان از ۱۳ تــا ۱۷ و چهــار ســاعت 
ابتدایــی شــب بیشــتر یــن مقــدار اســت کــه بــا شــیوه هــای مختلــف آن 

ــد. ــت کنن را مدیری
شــهبا بیــان کــرد: امســال بــه رغــم همــه مشــکات ناشــی از کرونــا ســعی 
کردیــم از فعالیــت صنایــع و کســب و کارهــای خــرد حمایــت کنیــم  تــا 

تولیــد اســتان ادامــه پیــدا کنــد.

 عملکرد گل گهر در دوره سه ماهه نخست سال ۹۹ 

افزایش ۱۶ درصدی سود خالص کگل
در دوره سـه ماهـه نخسـت سـال جاری، سـود خالص شـرکت معدنـی و صنعتی گل گهـر )نماد بورسـی کگل( با رشـد ۱۶ درصدی 

نسـبت به دوره مشـابه سـال گذشـته به ۱۵۹۰ میلیارد تومان رسـید.

2-4- چشم انداز تولید محصوات:
بــا توجــه بــه برنامــه ریــزی انجــام شــده پیــش بینــی مــی گــردد میــزان تولیــد کنســانتره و گندلــه تولیــدی شــرکت تــا پایــان ســال ۹۹ بــه ترتیــب بــه ۱۵/۵ میلیــون 

تــن و ۱۲ میلیــون تــن برســد. ضمنــا تولیــد نهایــی کنســانتره و گندلــه تولیــدی در ســال ۹۸ بــه میــزان ۱۵/۰۸ میلیــون تــن و ۱۲/۱ میلیــون تــن بــوده اســت.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی )ره( استان کرمان: 

اهدای 514 سری جهیزیه 
به مددجویان کمیته امداد 

ــان  ــتان کرم ــی )ره( اس ــام خمین ــداد ام ــه ام ــرکل کمیت مدی
گفــت: امــروز ۵۱۴ ســری جهیزیــه بــه ارزش بیــش از ۴ میلیــارد 
تومــان بــه زوج هــای تحــت حمایــت کمیتــه امــداد کرمــان اهــدا 

شــد. 

ــی )ره(  ــام خمین ــداد ام ــه ام ــر کل کمیت ــی، مدی ــی صادق یحی
ــای  ــن زوج ه ــج و توســعه ازدواج آســان بی ــان تروی اســتان کرم
ــای  ــی از اولویت ه ــداد را یک ــه ام ــت کمیت ــت حمای ــوان تح ج
مهــم ایــن نهــاد دانســت و گفــت: در ســه  ماهــه نخســت امســال، 
ــان از محــل  ــارد توم ــک میلی ــه ارزش ی ــه ب ۱۸۶ ســری جهیزی
ــت  ــوان تحــت حمای ــای ج ــه زوج ه ــداد ب ــه ام ــارات کمیت اعتب

ایــن نهــاد اهــدا شــده اســت.
او از اهــدای۵۱۴ ســری جهیزیــه بیــن زوج هــای تحــت حمایــت 
ــه،  ــبت اول ذی الحج ــه مناس ــان ب ــتان کرم ــداد اس ــه ام کمیت
ســالروز ازدواج حضــرت علــی )ع( و حضــرت فاطمــه )س( خبــر 
ــارد  ــش از ۴ میلی ــه، بی ــره جهیزی ــن فق ــزود: ارزش ای داد و اف

ــوده اســت. تومــان ب
صادقــی بــر لــزوم مشــارکت خیــران در تامیــن جهیزیــه زوج های 
تحــت حمایــت کمیتــه امــداد امــام خمینــی )ره( تاکیــد کــرد 
ــی  ــش مهم ــوکاران، نق ــران و نیک ــک خی ــت: کم ــان داش و بی
ــندانه،  ــن کار خداپس ــان دارد و ای ــه نوعروس ــن جهیزی در تامی

ــود ــه می ش ــیاری در جامع ــت بس ــر و برک ــب خی موج

مدیـرکل بنیـاد مسـکن 
گفـت:  کرمـان  اسـتان 
تولیـد مسـکن در بخش 
جملـه  از  روسـتایی 
و  بازسـازی  نوسـازی، 
ابتـدای  از  مقاوم سـازی 
انقاب اسـامی  پیروزی 
تـا پایـان دولت دهـم در این اسـتان ۱۵۴ هزار 
واحـد بـوده کـه ۲۸ هـزار واحـد مسـکن آن از 
آغـاز دولـت یازدهـم تا پایـان سـال ۹۸ احداث 

شـده اسـت. 
رونـق  بـه  اشـاره  بـا  سـلطانی نژاد  علی اکبـر 
و  شـهری  مسـکن  احـداث  و  تولیـد  بـازار 
روسـتای طـی دولـت تدبیـر و امیـد در اسـتان 
کرمـان گفـت: دولـت و بنیـاد مسـکن انقـاب 
اسـامی در سـالیان اخیـر بـرای کاهـش اثرات 
ایـن بایـا بـا پروژه هایـی همچـون طـرح ویژه 
بهسـازی مسـکن روسـتایی و بازسـازی مناطق 
یـا در معـرض آسـیب  از سـوانح  آسـیب دیده 
اقـدام بـه مقاوم سـازی واحدهـای غیرمقـاوم و 
فرسـوده روسـتایی و شـهرهای زیـر ۲۵ هـزار 

نفـر کـرده اسـت.
وی اظهـار داشـت: بـر اسـاس آمـار و اطاعات 

اسـتخراج شـده از خروجـی سرشـماری نفوس 
و مسـکن سـال ۹۵ کمـاکان حـدود ۱۶۰ هزار 
واحـد مسـکونی روسـتایی و فاقـد مشـخصات 
وجـود  کرمـان  اسـتان  در  مهندسـی  و  فنـی 
دارد کـه بـر اسـاس وظایـف قانونـی محولـه، 
بنیـاد مسـکن بـا اجـرای طرح هـای یـاد شـده 
واحدهـا  از  تعـداد  ایـن  سـازی  مقـاوم  بـرای 

می کنـد. برنامه ریـزی 
مدیـرکل بنیـاد مسـکن اسـتان کرمـان گفـت: 
تعـداد کل واحدهـای احداث شـده توسـط این 
بنیـاد از محل مسـکن مهر و مسـکن محرومان 
و مشـارکتی از بـدو آغاز انقاب تـا پایان دولت 

دهـم هشـت هـزار و ۷۳۱ واحد می باشـد.
شـهری  مسـکن  تمامـی  داشـت:  بیـان  وی 
احـداث شـده و تکمیـل واحدهای مسـکن مهر 
از ابتـدای دولـت یازدهـم تـا پایـان سـال ۹۸ 
توسـط بنیاد مسـکن در اسـتان کرمـان بالغ بر 

هفـت هـزار و ۷۲۱ واحـد بـوده اسـت.
تعـداد  اجرایـی  عملیـات  افـزود:  سـلطانی نژاد 
بیـش از ۲ هـزار واحـد مسـکونی از محل طرح 
اقدام ملی مسـکن شـهری در طول سـال ۹۹ و 
نیمـه نخسـت سـال ۱۴۰۰ بـه اتمام می رسـد 

و تحویـل متقاضیـان خواهد شـد.

اسـتان کرمـان بـا ۱۸۳ هـزار و ۲۸۵ کیلومتـر 
اسـتان کشـور  پهناورتریـن  عنـوان  بـه  مربـع 
دارای سـه میلیـون و ۱۶۴ هـزار و ۷۱۸ نفـر 
درصـد   ۴۲ شـامل   ۹۵ سـال  سرشـماری  در 
جمعیـت روسـتایی و ۵۸ درصد شـهری اسـت.

به واسـطه  کرمـان  پهنـاور  اسـتان  پهنـه 
گسـل های فعـال متعـدد و همچنیـن شـرایط 
در  منحصربه فـرد  جغرافیـای  و  هوایـی  و  آب 
طبیعـی  حـوادث  معـرض  در  تاریـخ  طـول 
همچـون سـیل و زلزلـه و بـروز خسـارت های 
جانـی و مالـی فراوانـی بـه سـاکنان ایـن خطه 

بـوده اسـت.

مدیرکل بنیاد مسکن: 
 دولت ۲۸ هزار واحد مسکن روستایی در کرمان احداث کرد

در جلسـه ای کـه بـه منظـور گـذر از پیک بـار تابسـتان به صـورت ویدئو کنفرانـس برگزار 
شـد.  معـاون وزیـر نیـرو در امور بـرق و انـرژی از صنایع اسـتان کرمان به جهـت همکاری 

بسـیار خـوب در گـذر  از پیک بـار تقدیر کرد.
 همایـون حائـری اظهـار داشـت: از همـکاری بسـیار خـوب صنایـع اسـتان بـا شـرکت برق 
منطقـه ای کرمـان تشـکر میکنـم زیـرا عـاوه بـر موضوعـات مدیریـت مصـرف، بیـش از  

میـزان توافـق نامـه، بـار خـود را کاهـش داده انـد.
وی همچنیـن از مدیرعامـل شـرکت بـرق منطقـه ای کرمـان بـه خاطـر پیگیـری و تعامل 
مناسـب بـا صنایـع قدردانی کـرد.در این جلسـه مدیرعامل شـرکت برق منطقـه ای کرمان 
اظهـار داشـت: از ابتـدای هفتـه کـه بـه دلیـل گرمـای هـوا و مصـرف زیـاد بـرق  شـرایط 
صنعـت بـرق حادتـر شـده بـود جلسـات متعـددی بـا صنایـع همـکار داشـتیم و همکاری 
بسـیار خوبـی  از سـوی صنایـع انجـام شـد و بـا کمـک صنایـع بـه تعهـدات تعییـن شـده 
عمـل کردیـم. وی در پایـان از همـه صنایع همکار شـرکت بـرق منطقه ای کرمـان به ویژه 

صنایعـی کـه بیـش از میـزان توافـق همکاری داشـته انـد قدردانـی کرد.

تقدیر معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی 
از صنایع استان کرمان


