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 رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس:
فروش اوراق سلف 
نفتی با طرح دولت 
که در شورای عالی 
اقتصادی مطرح بود 
متفاوت است 

هلو و گلو

کدخدا و کودتا
۲

مدیرعامل گل گهر سیرجان در دیدار 
 با مدیرکل کمیته امداد کرمان؛ 
آمادگی گل گهر 
سیرجان جهت ایجاد 
اشتغال پایدار برای 
مددجویان کمیته امداد 
در مناطق محروم  4

رئیس بسیج رسانه استان کرمان در دیدار از 
 باشگاه خبرنگاران جوان مطرح کرد:

لزوم تشکیل جبهه 
ارزشی رسانه ها برای 

رفع مشکات مردمی
۲

۲

4

۲

 طرح تولید کاف مفتول با سرمایه گذاری
 ۳ هزار میلیارد ریالی شرکت مجتمع جهان فواد 

در بردسیر با حضور معاون وزیر صمت آغاز شد

آغاز اجرای تولید 
 کاف فواد در بردسیر

4

گزارش اختصاصی هفتواد :
قابل توجه ستاد استانی

  مبارزه با ویروس کرونا 

جایگاههای 
سوخت کرمان 
و عدم رعایت 
نکات بهداشتی

اطاعیه شماره ۱ مناقصه عمومي شماره 
99/۱5/ع )تمدید مهلت تحویل پاکات(

بدیـن وسـیله بـه اطـاع کلیـه شـرکت کنندگان در مناقصه با 
موضـوع: » انجـام خدمـات مهندسـي، تأمیـن کاا و تجهیزات 
سـاختمان و نصـب بصـورت تـوأم )EPC( بـراي پـروژه ایجاد 
مسـیر بـای پـس  سـرندهای محصـول کارخانه گندله سـازی 
شـماره یـک» مي رسـاند، مهلـت تحویـل پـاکات مناقصـه از 
روز چهارشـنبه مورخ 99/5/15 به روز شـنبه مـورخ 99/5/25 

گردید.  موکـول 
ازم بـه ذکـر اسـت اسـناد مناقصه از سـایت شـرکت گل گهر 
بـه نشـانيwww.geg.ir بخـش تأمین کنندگان و مشـتریان- 

مناقصه هـا قابـل دریافـت مي باشـد.

     
 مدیریت قراردادها و معامات 
     شرکت معدني و صنعتي گل گهر 

رکورد تولید ماهانه کارخانه 

 سال سیزدهم -   شماره 656 -چهارشنبه 15 مرداد ماه 1399- بها 1000  تومان

┐機叔 ┐寡共Μ
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مدیرعامل خیریه ثامن الحجج)ع( 
مرکز درمانی بیماران خاص استان:

راه اندازی مجهزترین 
آزمایشگاه ژنتیک کشور در 

کرمان در آینده نزدیک

2
مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی 

گل گهر:
افتتاح ۱۴ طرح در 

گل گهر با سرمایه گذاری  
۱۶ هزار میلیارد تومان

کرمان

آگهی مناقصه 
شماره 99-35/2۶ 

)یک مرحله ای(
شركت مخابرات ایران )منطقه كرمان( 
روكش،  مفصل،  انواع  دارد  نظر  در 
را   ... و  پست  كله  زوجی،   25 ماژول 
خریداری  مناقصه  برگزاری  طریق  از 

نماید.

مناقصه  در  شركت   متقاضیان 
می توانند جهت كسب اطاعات بیشتر 
شركت  سایت  در  مناقصه  آگهی  به 
آدرس به  ایران  مخابرات   شركت 
مخابرات  سایت  به  یا  و   . .
 . . كرمان  منطقه 

مراجعه نمایند.
اداره پشتیبانی و تداركات مخابرات 

منطقه كرمان

شركت مخابرات ایران
سهامی عام 

)منطقه كرمان(

مدیرکل نوسازی مدارس استان کرمان 
به  از جمله کرمان  استان  گفت: هفت 
عنوان استان های پایلوت اجرای طرح 

آجر به اجر در کشور انتخاب شدند.
 سید محمد واعظی نژاد در نشست ستاد طرح 
و  آموزش  مدیرکل  حضور  با  آجر  به  آجر 
عنوان  به  استان  این  افزود:  کرمان  پرورش 
در  آجر  به  آجر  طرح  اجرای  برای  پایلوت 
این مرحله  از  بعد  انتخاب شده است و  کشور 

این طرح در تمام کشور اجرا می شود.
وی به پویش ملی طرح آجر به آجر نیز اشاره و 
بیان کرد: پویش کاسی روستا در استان کرمان 
در سامانه مهر مدرسه تعریف شده که خیرین 
مدرسه  مهر  سامانه  طریق  از  می توانند  مردم  و 
نیازهای  به  توجه  با  و  ببینند  را  ازم  اطاعات 
آموزش و پرورش از طریق درگاه های اینترنتی 
مدارس  تعمیر  و  ساخت  به  نسبت  شده  تعیین 

کمک و مشارکت کنند.
واعظی نژاد اظهار داشت: در طرح آجر به آجر 
اطاع  مدرسه  مهر  مردمی  توسعه  سامانه  که 

می  انجام  را  ها  کمک  جذب  و  شده  رسانی 
دهد که راه های متفاوتی مانند اهدای اماک 
زمین و مستغات، مشارکت در تعمیر و تجهیز 
مدارس و کاس ها، ثبت درخواست ساخت 
پروژه مدرسه سازی و مشارکت در احداث و یا 
تکمیل طرح های نیمه تمام دولتی در این سامانه 
با  مردم می توانند  و  و خیرین  است  تعبیه شده 
مراجعه به این سامانه از کلیات و جزئیات طرح 
آجر به آجر و نیازهای آموزش و پرورش مطلع 
شوند و بر اساس اطاعاتی که کسب می کنند 
مدرسه  امر  در  مشارکت  و  کمک  به  نسبت 

سازی اقدام کنند.
مدیرکل نوسازی مدارس استان کرمان در ادامه 
افزود: تعامل بین ۲ مجموعه آموزش و پرورش 
و نوسازی مدارس موجب پیشرفت در پروژه ها 
شده و دغدغه های آموزش و پرورش دغدغه 

های نوسازی مدارس است.
وی تصریح کرد: کرونا موجب شده معادات به 
هم بخورد و این معادات بهم خورده بر روی 
کار آموزش و پرورش و ثبت نام دانش آموزان 
در مدارس تأثیر گذاشته است لذا سیل عظیمی 
سوی  به  غیردولتی  مدارس  های  ثبت نام  از 
مدارس دولتی روانه و آموزش و پرورش دچار 
آموزشی  فضای  کمبود  جبران  و  شده  بحران 
دولتی،  دستگاه های  همکاری  و  مشارکت 
بخش های  و  کارخانجات  مجلس،  نمایندگان 

خصوصی و آحاد مردم را می طلبد.
مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان نیز از 
طرح آجر به آجر به عنوان یک طرح جامع و 

بسیار خوب برای رفع بخش زیادی از مشکات 
و  پرورش در بحث فضا تجهیزات  آموزش و 
تعمیرات یاد کرد و گفت: ۶ هزار ساختمان در 
این نهاد وجود دارد که نیاز به نگهداری، تعمیر 

و سرویس دارند.
وی افزود: اگر نگهداری خوبی صورت نگیرد 
ساختمان ها تخریب می شود لذا مهم است که 
این ۶ هزار ساختمان فرسوده نشوند و مردم با 
و  تعمیر  در  آجر  به  آجر  طرح  در  مشارکت 

نگهداری مدارس نیز کمک می کنند.
به  کرمان  استان  پرورش  و  آموزش  مدیرکل   
موضوع مکان یابی اشاره کرد و گفت: روسای 
مناطق  نیازهای  به  باید  پرورش  و  آموزش 
نظارت  و  تفاهم نامه  از  خارج  و  کنند  توجه 
نوسازی از ساخت مدرسه جلوگیری می کنیم.
 اسکندری نسب در ادامه افزود: در طرح آجر 
این  به سمت  باید ذهن مردم و جامعه  به آجر 
نقش  مدارس  مدیران  و  شود  هدایت  طرح 
اساسی در اجرای این طرح دارند و فرهنگیان 

هم باید داوطلبانه در این طرح شرکت کنند.
به  کرمان  استان  پرورش  و  آموزش  مدیرکل   
نقش مهم مجمع خیرین مدرسه ساز و ظرفیت 
مجامع خیرین شهرستان ها اشاره کرد و گفت: 
مجامع خیرین مدرسه ساز باید پیگیری کنند تا 
این طرح به نحو احسن در بین مردم جا بیفتد و 
نیز  به اسم مجمع خودشان  نیز در سال  مجامع 

یک مدرسه بسازند.

سرمایه  با  مفتول  کاف  تولید  طرح 
شرکت  ریالی  میلیارد  هزار   3 گذاری 
مجتمع جهان فواد در بردسیر با حضور 

معاون وزیر صمت آغاز شد.
وزارت  معدنی  صنایع  و  معادن  امور  معاون 
صنعت و معدن در مراسم کلنگ زنی کارخانه 
گفت:  بردسیر  فواد  جهان  کاف  میلگرد 
کلنگ زنی و توسعه صنایع معدنی در کشور، 
همان تحقق شعار جهش تولید و مقابله با تحریم 

های اقتصادی یکجانبه است.
مجتمع  افزود:  بردسیر  در  اسماعیلی  داریوش 
بطور  که  است  مراکزی  از  یکی  فواد  جهان 
مستقیم از سوی آمریکا تحریم شده ولی امروز 

میلگرد  کارخانه  عملیات  آغاز  که  شاهدیم 
کاف در این مجتمع  نشان از تاش و پشتکار 
متخصصان  داخلی و فعاان صنعتی و اقتصادی 

در مقابله با تحریم ها دارد.
فواد،   عباسلو مدیرعامل جهان  به گفته علی   
اجرای این پروژه کاف و خاموت با ظرفیت 
ریال  میلیارد  هزار  سه  هزینه  و  تن  هزار   ۵۰۰
که در یک بازه زمانی ۱4ماهه پیش بینی شده  
غیر  و  نفر،   ۵۵ برای  مستقیم  اشتغال  موجب 

مستقیم ۲۵۰ نفر خواهد شد. 
راه اندازی  راستای  در  گزارش  این  براساس 
صادرات  و  پایدار  اشتغال  ملی،  »تولید  پویش 
طرح   ۲۰۰ حدود  صمت،  وزارت  مستمر« 

میلیارد  ۱۷۰هزار  ارزش  به  معدنی  و  صنعتی 
تومان امسال در سراسر کشور کلنگ زنی یا راه 

اندازی یا افتتاح خواهد شد. 
معاون وزیر صمت و استاندار کرمان همچنین 
از کارخانه نورد ۵۰۰ هزار تنی بردسیر بازدید 

کردند.
شرق  کیلومتری  پنج  در  فواد  جهان  مجتمع 

بردسیر و ۷۵کیلومتری کرمان قرار دارد.

مدیرکل نوسازی مدارس استان کرمان :
آغاز اجـرای تولید کاف طرح آجر به آجر بصورت پایلوت در کرمان اجرا می شود

فواد در بردسیر

انا لـله و انا الیه راجعون
درگذشت  ضایعه  تاثر  و  تاسف  نهایت  با 
دکتر کرامت مظفری نیا 
استاد  و  استان  آشنای  نام  متخصص 
به  را  کرمان  پزشکی  علوم  دانشگاه 
پزشکی،  علوم  دانشگاه  بزرگ  خانواده 
ویژه  به  و  مردم  اقشار   ، پزشکی  جامعه 
خانواده محترم آن مرحوم تسلیت عرض 
نموده و از خداوند متعال برای آن انسان 
واسعه  غفران  کرده،  سفر  زود  و  وارسته 
و  جمیل  صبر  بازماندگان  برای  و  الهی 

اجر جزیل مسالت می نمایم.

صمدالـله محمدی
نماینده مردم شریف شهرستان 

های بافت، رابر وارزوئیه در مجلس 
شورای اسامی

به گزارش روابط عمومی کانون انجمن 
کاران  استاد  و  کارگران  صنفی  های 
ساختمانی استان کرمان، وحید رضایی 
گفت:شیوع  کانون  این  عامل  مدیر 
فصلی  کارگران  بر  کرونا  ویروس 

تاثیر بسزایی داشته است، به نحوی که 
قشر زحمت کش و کم درآمد،  این 
این  از  ناشی  اجباری  بیکاری  دچار 
ویروس گردیده اند و به سختی گذران 
زندگی می کنند و همین امر موجبات 

برای  را  اقتصادی  و  مالی  مشکات 
ایشان فراهم نموده است.

عامل  مدیر  از  تقدیر  ضمن  رضایی 
فرمان  اجرایی  ستاد  کارکنان  و 
مسئولین  کلیه  امام)ره(و  حضرت 

استانی اختصاص بخشی از کمکهای 
مظلوم  قشر  به  را  ستاد  این  مومنانه 
و  ستود  فصلی  کارگران  محروم  و 
و  کارگران  خیر  دعای  قطعا  افزود: 
تمام  راه  بدرقه  ایشان  های  خانواده 
امیدواری  ابراز  و  بود  خواهد  خیرین 
کرد که همکاری صنف کارگران و 
استاد کاران ساختمانی با ستا د اجرایی 
استان  سطح  در  امام  حضرت  فرمان 

صد چندان خواهد شد.
رضایی گفت: کانون صنفی کارگران 
و  همکاری  گونه  هر  آماده  استان 
خرد  بصورت  ستاد  این  با  مشارکت 
خواستار  و  بود،  خواهد  کان  و 
ستاد  این  سوی  از  بیشتر  کمکهای 
که  فصلی  کارگران  نیازمند   قشر  به 
روزگار سختی را سپری می کنند شد.
در پایان ایشان از روح بلند و ملکوتی 
سرباز وایت حاج قاسم سلیمانی برای 
خدمت بی ریا به صنف کارگران در 
سطح استان پهناور کرمان مدد جست 
و از همه ی بانیان خیر در این خصوص 

تقدیر و تشکر صمیمانه ابراز داشت.

علی عباسلو مدیرعامل جهان فواد:
خاموت  و  کاف  پروژه  این  اجرای 
هزینه  و  تن  هزار   ۵۰۰ ظرفیت  با 
یک  در  که  ریال  میلیارد  هزار  سه 
بازه زمانی ۱۴ماهه پیش بینی شده  
 ۵۵ برای  مستقیم  اشتغال  موجب 
نفر، و غیر مستقیم ۲۵۰ نفر خواهد 

شد. 

تاثیرشیوع ویروس کرونا برصنف کارگران  فصلی و استاد کاران 
ساختمانی و بیکاری اجباری برای ایشان

معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی کرمان درباره واکسن آنفلوآنزا گفت: 
استان کرمان درخواست زیادی برای واکسن آنفلوآنزا داده است اما اینکه چه میزان 

سهمیه به استان احتصاص یابد، هنوز مشخص نیست.
با بیان این مطلب که واکسن آنفلوآنزا در شهریورماه وارد  علی اسدی پور دکتر 

استان کرمان خواهد شد، عنوان کرد: افراد واجد شرایط برای زدن واکسن آنفلوآنزا 
شامل زنان باردار، کودکان ۶ ماه تا ۶ سال، بیماران دیابتی، ریوی، کلیوی، دارای 
ویروس »اچ آی وی« مثبت، افراد دارای نقص ایمنی بدن و افراد باای ۶۰ سال هستند 

که در شهریورماه باید این واکسن را بزنند.

معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی کرمان:

افـراد واجـد شرایط شهریورماه 
واکسن آنفلوآنزا بزنند

 پویش »افتتاح« در ایستگاه هفتم؛

 »بوستان نرگس« به بهره برداری رسید
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مدیرعامل خیریه ثامن الحجج)ع( مرکز درمانی بیماران خاص 
استان کرمان خبر داد:

راه اندازی مجهزترین آزمایشگاه ژنتیک 
کشور در کرمان در آینده نزدیک

اقدام ارزنده هیات های مذهبی 
شهرستان بردسیر  

باید در کشور الگو شود
4

 به مناسبت روز خبرنگار صورت گرفت؛
گفتگوی خواندنی 

با مدیرمسئول 
هفته نامه هفتواد کرمان

3
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 هلو و گلو
گابی هایش افتخار برجام  آفتاب دولت شده بر لب بام   
که کور بر دیدن باغ گلیم  دیده اگر نمی شود ما ُخلیم    
کاهلی از ما بَُود و از گلو  می رسد از باغ مرتب هلو    

 دندان میوه خوردن ما بریخت               صداقت از دیده ی مردم گریخت
رابطه اش با رؤسا مستقیم دروغ فعا سر سفره مقیم    

غامحسین رضایی - نقاش

کدخدا و کودتا

که نشان داده که چنین بوده  دشمن دین و ملت آمریکاست   
مفسد گنده ی زمین بوده  کودتاهای او بَُود مشهور   
دین و دنیا بداد و فانی شد  هر که با وی به گفتگو بنشست   
باخت برجام او جهانی شد متضرر شد همچو شیخ شهیر   

غامحسین رضایی - نقاش

ــروش  ــت: ف ــس گف ــادی مجل ــیون اقتص ــس کمیس ریی
اوراق ســلف نفتــی بــا طــرح دولــت کــه در شــورای عالــی 
ــوط  ــه آن مرب ــود متفــاوت اســت و ب اقتصــادی مطــرح ب

نیســت. 
ــیون  ــس کمیس ــی ریی ــور ابراهیم ــا پ ــر محمدرض دکت
ــه در  ــی ک ــلف نفت ــت: اوراق س ــس گف ــادی مجل اقتص
ــا طــرح دولــت کــه در  بــورس انــرژی عرضــه می شــود ب
ــود، متفــاوت اســت و  شــورای عالــی اقتصــادی مطــرح ب

ــت. ــوط نیس ــه آن مرب ب
ــده در  ــا ش ــارات اعط ــق اختی ــت مطاب ــزود: دول وی اف
قانــون برنامــه ششــم توســعه و همچنیــن قانــون بودجــه 
ســال مــی توانــد نفــت خــام و میعانــات گازی را از طریــق 
بــورس انــرژی بــا انــواع قراردادهــا از جملــه انتشــار اوراق 

ــن  ــا ای ــت ب ســلف نفتــی بفروشــد. در گذشــته هــم دول
شــیوه تامیــن مالــی کــرده بــود. البتــه انتشــار ایــن اوراق 
بایــد در ســقف بدهــی محــدود شــده دولــت انجــام گیــرد 

کــه اان اینگونــه اســت.
ــا  ــت : ام ــی اقتصــادی گف ــی هماهنگ عضــو شــورای عال
ــادی  ــی اقتص ــی هماهنگ ــورای عال ــت در ش ــرح دول ط
انتشــار ایــن اوراق بــه میــزان 200 میلیــون بشــکه و بــا 
تســویه نقــدی در سررســید دو ســاله بــا نــرخ تســعیر ارز 
در آن روز بــود کــه تعهــدی حــدود 250 هــزار میلیــارد 
ــه از  ــرد ک ــی ک ــاد م ــاله ایج ــید دو س ــان در سررس توم
ایــن حیــث مــورد نقــد و ایــراد کارشناســی قــرار گرفــت 
و فــروش قطعــی نفــت پذیرفتــه شــد تــا نیــاز پاایشــگاه 

ــازار تامیــن شــود. هــای داخلــی نیــز از ایــن ب

دکتــر پورابراهیمــی تصریــح کــرد: در دو جلســه شــورای 
عالــی هماهنگــی اقتصــادی مفصــل ایــن موضوعــات مورد 
بحــث قــرار گرفــت و رییــس محتــرم مجلــس نیــز تاکیــد 
داشــت کــه بــا توجــه بــه ضــرورت توجــه بــه رویکردهای 
اقتصــاد مردمــی، بایــد هــدف گــذاری را از تامیــن مالــی 
صــرف بــه شــیوه ســلف نفتــی بــه ســمت رونــق واقعــی 
بــازار بــورس انــرژی و تقویــت حضــور بخــش خصوصــی 
در صنعــت نفــت از طریــق فــروش قطعــی تغییــر دهیــم. 
لــذا طــرح دولــت جــرح و تعدیــل شــد و البتــه هنــوز بــه 

مرحلــه نهایــی و اجــرا نرســیده اســت.
رییــس کمیســیون اقتصــادی مجلــس افــزود: همچنیــن 
ــاد  ــرای ایج ــد ب ــه بای ــد ک ــد ش ــات تاکی ــن جلس در ای
ــاز  ــرژی، ترجیحــا نی ــورس ان ــازار ب تقاضــای واقعــی در ب

داخــل اعــم از پاایشــگاه هــای بــزرگ و کوچــک و 
ــرد. ــورت گی ــق ص ــن طری ــی از ای ــت صادرات ظرفی

ایــن عضــو شــورای عالــی هماهنگــی اقتصــادی در پایــان 
تاکیــد کــرد: لــذا در مجمــوع تــاش شــد تــا بــا اعمــال 
اصاحــات دقیــق در طــرح دولــت، بــازار واقعــی فــروش 
ــه  ــوان عرض ــال فراخ ــا بهرح ــرد. ام ــکل بگی ــت ش نف

ــدارد. ــه آن طــرح ن ربطــی ب

 رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس:
فروش اوراق سلف نفتی با طرح دولت که در شورای عالی 

اقتصادی مطرح بود متفاوت است 

 مراسم نهمین دوره جایزه ملی مدیریت پروژه ایران برگزار شد؛ 
»گواهی تعهد به تعالی« به پروژه کارخانجات 

اسید شرکت مس رسید 

دکتــر »اردشــیر ســعدمحمدی«، مدیرعامــل شــرکت ملــی صنایــع 
مــس ایــران در مراســم نهمیــن دوره جایــزه ملــی مدیریــت پــروژه 
ــوی  ــه از س ــید ک ــات اس ــداث کارخانج ــروژه اح ــت:  پ ــران گف ای
ــی شــد،  ــه تعال ــروژه، منتخــب گواهــی تعهــد ب انجمــن مدیریــت پ

ــت.  ــت محیطی اس ــادی و زیس ــروژه ای اقتص پ
ــروژه  ــت پ ــی مدیری ــی تعال ــتاندارد بین الملل ــاس اس ــه براس ــران ک ــروژه ای ــت پ ــی مدیری ــزه مل جای
ــق  ــر کشــور تعل ــای برت ــه پروژه ه ــران ب ــروژه ای ــت پ ــی مدیری ــر ســاله ازســوی انجمــن مل PEB ه
ــه پــروژه احــداث کارخانجــات اســید شــرکت ملــی صنایــع مــس ایــران رســید.  می گیــرد، امســال ب
دکتــر ســعدمحمدی بــا بیــان این کــه بــرای پــروژه کارخانجــات اســید شــرکت مــس 1600 میلیــارد 
تومــان ســرمایه گذاری انجــام گرفتــه اســت، ادامــه داد:  پــروژه احــداث کارخانجــات اســید بــا هــدف 
تکمیــل چرخــه تولیــد مــس در تکنولــوژی ذوب فلــش و تبدیــل گازهــای مضــر بــه اســید ســولفوریک 
ــروژه تمامــی گازهــای مضــر ناشــی از فرآینــد ذوب فلــش کنتــرل  ــا اجــرای ایــن پ انجــام گرفــت. ب
ــه  ــر این ک ــد ب ــا تاکی ــل شــرکت مــس ب ــاا شــد. مدیرعام ــزوده ب ــا ارزش اف ــاده ای ب ــه م ــل ب و تبدی
اجــرای پــروژه احــداث کارخانجــات اســید هــم یــک پــروژه زیســت محیطی اســت و هــم یــک پــروژه 
اقتصــادی، گفــت: بــا اضافــه شــدن اســید ســولفوریک تولیــدی ایــن کارخانجــات بــه بــازار طــی چهــار 
ــه 100 تومــان در هــر تــن  ســال گذشــته قیمــت اســید ســولفوریک از 1000 تومــان در هــر تــن ب
رســیده و فکــر می کنــم اســید ســولفوریک تنهــا مــاده ای اســت کــه در طــول ایــن مــدت قیمتــش 
کاهــش داشــته اســت. وی اضافــه کــرد: اســید ســولفوریک کاربــرد فراوانــی در تولیــد مــواد شــیمیایی 
ــا تبدیــل اســید ســولفوریک بــه مــواد شــیمیایی دیگــر، ارزش افــزوده قابــل  ارزشــمند دیگــر دارد. ب

توجهــی بــرای کشــور ایجــاد خواهــد شــد.
نیروی انسانی شایسته، رمز موفقیت پروژه

دکتــر ســعدمحمدی بــا اشــاره بــه هــدف شــرکت مــس از شــرکت در جایــزه ملــی مدیریــت پــروژه 
ــه میــزان 2480 میلیــون  ــل توجهــی ب گفــت:  شــرکت ملــی صنایــع مــس ایــران ســرمایه گذاری قاب
یــورو به عــاوه 25 هــزار میلیــارد تومــان در 29 طــرح توســعه ای بــرای ارتقــای ســطح تولیــد بــه 550 
هــزار تــن کاتــد در افــق 1410 انجــام داده اســت. در مســیر اجــرای ایــن طرح هــای توســعه ای پایــش 
ــه  ــای انجام گرفت ــبختانه ارزیابی ه ــه خوش ــادی دارد ک ــیار زی ــت بس ــادی اهمی ــی و اقتص ــر فن از نظ
منجــر بــه دریافــت گواهــی تعهــد بــه تعالــی شــد.مدیرعامل شــرکت مــس نیــروی انســانی شایســته 
ــا  ــت پروژه ه ــی موفقی ــل اصل ــد را از عوام ــرار گرفته ان ــت ق ــای درس ــق در ج ــی دقی ــا انتخاب ــه ب ک
ــید  ــات اس ــداث کارخانج ــرح اح ــران و در ط ــس ای ــع م ــی صنای ــرکت مل ــه داد: در ش ــد و ادام خوان
ــن  ــد و توانســتند ای ــه کار کردن ــش و تجرب ــی و دان ــی و هم رنگ ــا یکدل ــران و پرســنل ب ــی مدی تمام
ــداف  ــوان اه ــم می ت ــه و عل ــق تجرب ــا تلفی ــه ب ــه این ک ــاره ب ــا اش ــد. وی ب ــم بزنن ــت را رق موفقی
ــا در کشــور  ــرد:  م ــه ک ــرد، اضاف ــا ســرعت محقــق ک ــای توســعه کشــور را ب کمــی و کیفــی پروژه ه
ــرای اســتفاده از وجــود آن هاســت.  ــزی ب ــم، آن چــه مهــم اســت برنامه ری ــادی داری فرهیخته هــای زی

ــه موفقیــت رســید. ــوان ب ــا نیــروی انســانی کارآمــد و یــک برنامــه مــدون و منضبــط می ت ب

در راستاي پویش الف ب ایران ، توسط 
 شرکت توزیع نیروي برق شمال استان کرمان : 

۷۰۰ کیلومتر شبكه سیمي انرژي 
شهرستان رفسنجان به کابل 
خودنگهدار تبدیل خواهدشد

مدیرتوزیــع بــرق شهرســتان رفســنجان گفــت: ۷۰۰ کیلومتــر شــبکه ســیمي فرســوده 
انتقــال انــرژي امســال در نقــاط مختلــف ایــن شهرســتان بــه کابــل خودنگهــدار تبدیــل 

خواهــد شــد.
ــرق شــمال اســتان  ــه گــزارش روابــط عمومــي شــرکت توزیــع نیــروي ب ب
ــوده  ــیمي فرس ــبکه س ــل ش ــزود: تبدی ــفي« اف ــا یوس ــان، »محمدرض کرم
ــوب  ــات رســاني مطل ــا هــدف خدم ــه کابل هــاي خودنگهــداري ب ــرژي ب ان
بــه مشــترکان و جلوگیــري از ســرقت انجــام شــده اســت. وي اظهار داشــت: 
افزایــش اطمینــان در شــرایط جــوي نامناســب و اتفاقــات ناشــي از برخــورد 
ــاي  ــع آوري برق ه ــترکان، جم ــاژ مش ــف ولت ــع ضع ــي، رف ــیاي خارج اش
غیرمجــاز و جلوگیــري از ســرقت انــرژي، توجــه بــه مســائل زیســت محیطي 

 بــا حــذف شــاخه زنــي درختــان در تماس با شــبکه وکاهــش تلفــات از جمله مزایــاي کابــل خودنگهدار 
ــیمي  ــبکه هاي س ــل ش ــد تبدی ــرد: فرآین ــان ک ــنجان بی ــتان رفس ــرق شهرس ــع ب ــت. مدیرتوزی اس
فرســوده انتقــال انــرژي بــه کابل هــاي خودنگهــدار شهرســتان بــا پیشــنهاد مدیرعامــل شــرکت توزیــع 
نیــروي بــرق شــمال اســتان در ســفر ســال گذشــته دکتــر اردکانیــان وزیــر نیــرو بــه رفســنجان مــورد 
موافقــت قرارگرفــت و امســال بــا تامیــن اعتبــار ازم ایــن پــروژه در دســت اجــرا مــي باشــد و پیــش 
بینــي مي شــود تــا پایــان ســال بخــش عمــده اي از ایــن شــبکه ها در نقــاط مختلــف شــهر رفســنجان 
بــه کابل هــاي خودنگهــدار تبدیــل شــوند. وي بــا بیــان اینکــه طــول شــبکه فشــار متوســط رفســنجان  

1458 کیلومتــر اســت، افــزود: طــول شــبکه فشــار ضعیــف رفســنجان نیــز 1190 کیلومتــر اســت.
ــازار تاریخــي رفســنجان، احــداث ســاختمان  ــرق ب ــع ب ــادآوري کــرد: اصــاح شــبکه توزی یوســفي ی
ــوار و  ــااي 10 خان ــرق ب ــد ب ــدار کــردن روســتاهاي فاق ــرق رفســنجان، برق ــع ب ــت توزی اداري مدیری
تامیــن بــرق متقاضیــان فاقــد شــبکه هــاي شــهرك هــاي مختلــف از جملــه بلــوك ٧ ، شــهرك ســپاه، 
و ســایر نقــاط دیگــر، تعویــض و بتــن ریــزي پایــه هــاي فرســوده، رفــع افــت ولتــاژ بــا احــداث پســت 
جدیــد، اصــاح کابــل زمینــي فیــدر کمــال آبــاد و...، ازمهمتریــن طرح هــاي اصاحــي شــرکت توزیــع 

بــرق شــمال اســتان کرمــان در ســال جــاري اســت.
حــدود 9٧ هــزار مشــترك بــرق در شهرســتان رفســنجان وجــود دارد کــه بــرق آنــان از 29٧0 دســتگاه 

ترانســفورماتور و از طریــق 26٧0 کیلومتــر شــبکه، 6 پســت فــوق توزیــع تامیــن مي شــود.

بازدید مدیران کل کار و تامین اجتماعی 
کرمان  از یک واحد تولیدی

ــر  ــراه مدی ــه هم ــان ب ــی کرم ــن اجتماع ــر کل تامی مدی
ــرکت  ــتان از ش ــن اس ــی ای ــاه اجتماع ــاون، کار و رف کل تع

ــد.  ــد کردن ــزار بازدی ــوم ه ــع آلومینی صنای
ــی،  ــن اجتماع ــازمان تامی ــی س ــط عموم ــزارش اداره کل رواب ــه گ ب
ــب  ــن مطل ــان ای ــا بی ــان ب ــن اجتماعــی اســتان کرم ــر کل تامی مدی
کــه ســازمان تامیــن اجتماعــی در دوره شــیوع ویــروس کرونــا 
ــت،  ــوده اس ــی ب ــرکای اجتماع ــان و ش ــار کارفرمای ــواره در کن هم
ــی  ــاد عموم ــک نه ــوان ی ــه عن ــی ب ــن اجتماع ــازمان تامی ــزود: س اف
غیــر دولتــی اثــر گــذار بــر حــوزه تولیــد و بــازار کار و ســرمایه، نقــش 
ــدی،  ــی، تولی ــای صنعت ــت از کارگاهه مهمــی در پشــتیبانی و حمای

ــد. ــی کن ــا م ــا ایف ــروی انســانی شــاغل در آنه ــی و نی خدمات
ــازمان  ــده س ــی عم ــرکای اجتماع ــان از ش ــان و کارآفرین ــه کارفرمای ــه اینک ــاره ب ــا اش ــینی  ب حس
ــا  ــا از قوانیــن و فرایندهــای مرتبــط ب ــی و آگاه ســازی آنه ــه اطاعات  تامیــن اجتماعــی هســتند، ارائ
حــوزه هــای مختلــف بیمــه ای را ضــروری دانســت و افــزود: اقدامــات ایــن ســازمان در دوره شــیوع 
ــای ــت ه ــن حمای ــوری و همچنی ــر حض ــات غی ــه خدم ــهیل ارائ ــت تس ــد 19 در جه ــاری کوئی  بیم

بیمــه ای از صنــوف آســیب پذیــر از ایــن ویــروس را گامــی ارزشــمند در ایــن راســتا اســت. گفتنــی 
اســت، شــرکت صنایــع آلومینیــوم هــزار واقــع در شــهرك صنعتــی شــماره 2 کرمــان بــا هــدف تولیــد 
ورق و فویــل آلومینیومــی بــرای مصــارف صنعتــی از ســال 1386 در حــال تولیــد محصــوات خــود بــا 
اســتفاده از آخریــن تکنولــوژی روز و پیشــرفته تریــن ماشــین آات اســت. ایــن مجتمــع مشــتمل بــر 

ســه کارخانــه ذوب و نــورد، کانتورینــگ و اســپتیک و 350 نفــر شــاغل اســت.

شـرکت آب منطقـه ای کرمان در راسـتای اجرای ماده 
2 قانـون توزیع عادانه آب و مـاده 3 آیین نامه تعیین 
 بسـتر و حریـم رودخانـه، انهـار، مسـیلها، مردابهـا، 
برکـه هـای طبیعـی، شـبکه هـای آبرسـانی، آبیاری 
و زهکشـی، نسـبت بـه تعییـن حـد بسـتر و حریـم 
بخشـی از رودخانه گیودری شهرسـتان رفسـنجان به 
طـول حـدود 51 کیلومتـر )مطابـق با نقشـه کروکی و 

مختصـات اعامـی پیوسـت( اقـدام نموده اسـت . 
فلـذا بدینوسـیله بـه اطـاع کلیـه ذینفع می رسـاند 
و حریـم  بسـتر  و  از حـد  اطـاع  بـرای کسـب  کـه 
رودخانـه مزبـور )مسـیرهای اعامـی( بـه امـور آب 
چنانچـه  و  نماینـد  مراجعـه  رفسـنجان  شهرسـتان 
نسـبت بـه میـزان حـد بسـتر و حریـم تعیین شـده 
اعتراضی داشـته باشـند. ظـرف مدت یکمـاه از تاریخ 
انتشـار ایـن اطاعیه، اعتـراض خـود را بـه دبیرخانه 
امور منابع آب شهرسـتان رفسـنجان تسـلیم و رسید 

دارند.  دریافـت 
بدیهی است به اعتراضات واصله پس از انقضاء مهلت 

اعامی به هیچ وجه ترتیب اثر داده نخواهد شد. 

شناسه آگهی 931519

اطاعیه شرکت آب منطقه ای کرمان 

روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کرمان

اداره کل ثبت اسناد و اماک استان کرمان اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )943385(

آگهــی تغییــرات شــرکت ســینا چــوب کرمــان شــرکت بــا   
مســئولیت محــدود بــه شــماره ثبــت 14454 و شناســه ملــی 14006063291 به اســتناد صورتجلســه 
ــروش  ــه ف ــوط ب ــه فعالیــت هــای مرب ــاده مــورخ 1398/09/03 انجــام کلی ــوق الع مجمــع عمومــی ف
انایــن بــه موضــوع فعالیــت الحــاق و مــاده مربوطــه در اساســنامه اصــاح گردیــددر صــورت ضــرورت 
قانونــی انجــام موضوعــات فعالیــت پــس از اخــذ مجــوز هــای ازم ) ثبــت موضــوع فعالیــت مذکــور بــه 
منزلــه اخــذ و صــدور پروانــه فعالیــت نمــی باشــد( اداره کل ثبــت اســناد و امــاك اســتان کرمــان اداره 

ــان )943385( ــاری کرم ــات غیرتج ــا و موسس ــرکت ه ــت ش ثب

ــی  ــس و جمع ــان و رئی ــهردار کرم ــور ش ــا حض ب
از اعضــای شــورای اســامی شــهر کرمــان، 
ــه  ــم ب ــهرک بنی هاش ــس« در ش ــتان »نرگ بوس

رســید. بهره بــرداری 
شــهردار کرمــان در حاشــیه افتتــاح این بوســتان، با اشــاره 
ــا شــعار »هــر  بــه »پویــش افتتــاح« شــهرداری کرمــان ب
هفتــه یــک افتتــاح« گفــت: بوســتان »نرگــس«، هفتمیــن 
 بوســتانی اســت کــه در ایــن پویش بــه بهره برداری رســید.

ــتان »نرگــس« را 3  ــم زاده مســاحت بوس ــیدمهران عال س
ــم  ــهرك بنی هاش ــت: ش ــت و گف ــع دانس ــر مرب ــزار مت ه
از محله هــای هــدف بازآفرینــی اســت و افتتــاح ایــن 
ــر  ــه تأثی ــن محل ــی ای ــد در ارزش آفرین ــتان می توان بوس

ــد. ــته باش ــادی داش زی
ــایل  ــه وس ــتان ب ــن بوس ــه ای ــان این ک ــا بی ــم زاده ب عال
ورزشــی و تجهیــزات اســتاندارد مجهــز شــده اســت، گفت: 
ــی  ــا و امکانات ــتان، فض ــن بوس ــات ای ــی و امکان در طراح
بــرای افــراد دارای معلولیــت در نظــر گرفتــه شــده اســت.

ــه اصــل  ــه این ک ــاره ب ــا اش ــن ب ــان همچنی شــهردار کرم
ــه  ــانی ب ــات، خدمت رس ــات و امکان ــه خدم ــع عادان توزی
ــته های  ــق خواس ــرای تحق ــاش ب ــروم و ت ــق مح مناط
شــهروندان ســاکن در مناطــق کم برخــوردار، ازجملــه 

بــوده  شــهری  مدیریــت  از  دوره  ایــن  اولویت هــای 
اســت، گفــت: همــواره تــاش کردیــم بــا توزیــع عادانــه 
خدمــات و امکانــات در تمــام مناطــق شــهر، به ویــژه 
مناطــق کم برخــوردار، گام بلنــدی در راســتای رفــع 

ــم. ــهروندان برداری ــکات ش مش
عالــم زاده افــزود: در همیــن راســتا نیــز ســاخت بوســتان 
ــت. ــه اس ــرار گرفت ــتور کار ق ــا در دس ــق محله ه در عم

سرپرســت شــهرداری منطقــه یــک شــهر کرمــان نیــز بــا 
اشــاره بــه این کــه بــرای تجهیــز ایــن بوســتان، از وســایل 
و امکانــات بــا کیفیــت و اســتاندارد اســتفاده شــده اســت، 
ــایل  ــبز، وس ــای س ــه فض ــس« ب ــتان »نرگ ــت: بوس گف
ــیر  ــردکن، مس ــق، آب س ــطرنج، آاچی ــز ش ــی، می ورزش
ــده  ــز ش ــوره مجه ــی چندمنظ ــن ورزش ــه و زمی دوچرخ
ــاخت  ــه س ــان اینک ــا بی ــی ب ــین مؤمن ــت. محمدحس اس
مکان هــای تفریحــی و ورزشــی ازجملــه بوســتان ها، 
ــق  ــژه مناط ــهروندان به وی ــق ش ــات به ح ــی از مطالب یک
این کــه  بــه  توجــه  بــا  اســت، گفــت:  کم برخــوردار 
شــهرك بنی هاشــم از محله هــای کم برخــوردار شــهر 
تأثیــر  می توانــد  اقدامــات  این گونــه  اســت؛  کرمــان 
ــن شــهرك  ــی و فرهنگــی ای بســزایی در توســعه اجتماع

ــد. ــته باش داش

 پویش »افتتاح« در ایستگاه هفتم؛
 »بوستان نرگس« به بهره برداری رسید

رجایــی گفــت: مــا بایــد 
ــی  ــی  و مردم ــانه ارزش رس
ایجــاد کنیــم و بــا مشــارکت 
و همــکاری یکدیگــر بــاز کننــده راه باشــیم. بــه گــزارش 
ــگار رئیــس ســازمان  ــه مناســبت روز خبرن راه آرمــان؛ ب
ــورا  ــای ش ــدادی از اعض ــراه تع ــه هم ــانه ب ــیج رس بس
ــن  ــد. در ای ــد کردن ــوان بازدی ــگاران ج ــگاه خبرن از باش
ــانه  ــیج رس ــازمان بس ــس س ــی رئی ــن رجای ــد امی بازدی
اظهــار کــرد: بســیج رســانه یــک تشــکل مردمــی اســت 
و بدنبــال حــل مشــکات مردمــی قلــم مــی زنــد و قــدم 
ــا  ــل ب ــدار را تعام ــن دی ــدف از ای ــی دارد.وی ه ــر م ب
ــگاران جــوان  رســانه هــا علــی الخصــوص باشــگاه خبرن
ــواده  ــک خان ــو ی ــا عض ــه م ــت: هم ــرد و گف ــراز ک اب
ــا مبنــی  ــات حضــرت آق هســتیم کــه در راســتای منوی

ــم. ــری رســالت داری ــه گ ــر مطالب ب
رئیــس بســیج رســانه اســتان کرمــان تصریــح کــرد: نــگاه 
ــت  ــعه اس ــرفت توس ــدف پیش ــا ه ــری ب ــه گ ــا مطالب م
البتــه توســعه نــه بــه معنــای آبادانــی بلکــه بــه معنــای 
توســعه فرهنگــی اســت.رجایی بــا تاکیــد بــر اینکــه بایــد 
رســانه هــا جریــان ســازی شــوند عنــوان کــرد: اگــر بیــن 
ــود  ــدت وج ــری وح ــه گ ــان مطالب ــا  در جری ــانه ه رس
داشــته باشــد و ایــن مطالبــه گــری مســتمر باشــد منتــج 

بــه نتیجــه خواهــد شــد، امــا اگــر برخــی رســانه هــا بــه 
دایلــی از جملــه منافــع خــود مجبــور باشــند بــه جــای 
انتقــاد از مســئول بــه تمجیــد بــه او بپردازنــد مشــکات 

مردمــی همچنــان باقــی خواهنــد مانــد.
وی خاطرنشــان کــرد: برخــی مطالبــه گــری را انتقــاد از 
ــد بلکــه درخواســت هــای مردمــی  ــی دانن مســئوان م
ــر  ــود و اگ ــی ش ــری م ــی گی ــه از مســئوان پ اســت ک
ــرده باشــد  ــی خــدای ناخواســته مســئولی خطــا ک جای
از او انتقــاد مــی شــود البتــه ایــن انتقــاد بایــد ســازنده 

ــه مخــرب. باشــد ن
رئیــس بســیج رســانه اســتان کرمــان بــه آســیب هــای 
اجتماعــی موجــود در حاشــیه هــای شــهر اشــاره کــرد 
ــن  ــه ای ــد ب ــته ان ــا توانس ــانه ه ــدر از رس ــت: چق و گف
ــوده  ــق ب ــر موف ــن ام ــدر در ای ــد و چق ــوع بپردازن موض
اند.رجایــی افــزود: اگــر امــروز بــه مســائل حاشــیه 
ــات و  ــا معض ــده ب ــود و در آین ــه نش ــهرها پرداخت ش

ــود.   ــم ب ــرو خواهی ــادی روب ــی زی ــکات اجتماع مش
وی ادامــه داد: مــا مــی توانیــم از ظرفیــت آمــوزش عالــی 
ــکات  ــع مش ــرای رف ــی ب ــی و اجتماع ــوزه فرهنگ در ح
ــتان  ــانه اس ــیج رس ــس بس ــتفاده کنیم.رئی ــی اس مردم
ــای دانشــجویی  ــداد از تزه ــرد: چــه تع ــان ک ــان بی کرم
ــی  ــی کار و عملیات ــای اجتماع ــیب ه ــا آس ــه ب در رابط

شــده اســت.
وی بــا بیــان اینکــه فرمانــده ســپاه ثــارا... اســتان کرمــان 
ــرد:  ــان ک ــد، اذع ــد دارن ــانه ای تاکی ــکاری رس ــر هم ب
ــا  ــد رســانه ارزشــی  و مردمــی ایجــاد کنیــم و ب ــا بای م
ــده راه باشــیم.   ــاز کنن مشــارکت و همــکاری یکدیگــر ب
ــگاران جــوان کرمــان  ــی مســئول باشــگاه خبرن میرکمال
ــی  ــگاه در برخ ــن باش ــفانه ای ــرد: متاس ــار ک ــز اظه نی

مواقــع محدودیتهایــی دارد و نمــی توانــد بــه صــورت آزاد 
ــگاران  ــودن خبرن ــتخدامی نب ــل اس ــه دلی ــد و ب کار کن
 اجــازه ماموریــت در بیــرون از شــهر بــه آنهــا داده 

نمی شود. 
وی بیــان کــرد: پــی گیــر هســتیم تــا در تمامــی 
شهرســتانها خبرنــگار داشــته باشــیم و از ظرفیــت هــای 

ــم. ــتفاده کنی ــق اس ــا در آن مناط آنه

 رئیس بسیج رسانه استان کرمان در دیدار از باشگاه خبرنگاران جوان مطرح کرد:
لزوم تشكیل جبهه ارزشی رسانه ها برای رفع مشكات مردمی
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 قاسم محبت
 قلم به فتوای دلم شد َعَلم                  تا بنویسد ز عزیز دلم
 عزیز دلها، گل ایران زمین                پهلوان و مجاهد نازنین

)امنیت آفرین( و با معرفت  مرد نبرد و )قاسم محبت(  
 در اوج بود و متواضعترین   بنده ای ُحّر بوده و از متقین
همواره در پی شهادت دوان  شجاعترین بوده در ایثار جان  

غامحسین رضایی - نقاشرسید به آرزو، شد آسمانی   نشسته بر سفره ی جاودانی

جانشین ناب رسالت علی)ع(
داده خدا از دو لب مصطفی)ص(     کمال دین، چراغ آینده را

چراغ آینده )غدیر خم( است                مشعل عز و شرف مردم است
پایگه )ولی شناسان( غدیر                   ُمَعّرف جاه امامان غدیر

عید بزرگ شیعیان غدیر است                عیدی که از هر جهتش کبیر است
تا به قیامت سند افتخار ویژه شده به امر پروردگار 

چتر امامت به کف مرتضی)ع( داده خداوند پس از مصطفی)ص( 
سرچشمه و شرق امامت علی)ع( جانشین ناب رسالت علی)ع( 

جهان کند روی به سوی خورشید پرده گرفتند ز روی )خورشید( 
که با امامت می رسد سعادت قبول دین در طاعت از )امامت( 

مورد تأیید خدای افاک امام بَُود )بی تا( و معصوم و پاک 
عنایتش بر )ماه و خاک و ماهی( هدایتش هدایت الهی  

ُخّم )شراب معرفت آفرین( غدیر نگاه ویژه دارد به دین 
که دست مؤمنین به خمره اش بند میکده ای که ساقی اش خداوند 

هر که بنوشیده ندیده زوال غدیر )خم شراب ناب و حال( 
خزان ندارد ز علی)ع( بهار است تا ابد این میکده برقرار است 

داشته به منبر علناً رهبری روح غدیر تا حسن عسکری)ع( 
بر )رخ گل( حجاب غیرت کشید ز مصلحت )پرده ی غیبت( رسید 

انقابی ویژه دمیده پرچم تا که به نُّواب، رسیده )پرچم( 
جان وطن بر او )سرا( و )منزل( خمینی)ره( بود و، رفت، اما به دل 
خمینی)ره( در )خامنه ای( جلوه کرد  یعنی غدیر رسیده دست این مرد

بیعت آنروز نکرده تغییر                    به چشم دل هر روز )روز غدیر(
شیعه ی مرتضی، مطیع رهبر علی به فتوای علی)ع( به منبر 

چهارده قرن بدیده قوام غدیریان بیعتشان مستدام 
به پرسش جامعه دارد جواب وایت فقیه در اسام ناب 

واقع مطلب که، هدایت شدند آنها که )تابع وایت( شدند 
ضد حسن)ع( فتنه گری نکردند کودتا بر ضد علی)ع( نکردند 

ضد یزید و، زینبی سرودند ضد حسیِن)ع( ابن علی نبودند 
مقاوم آمدند تا عصر حال لحظه به لحظه در مسیر کمال 

پشت سر امام هر زمانند                 فتنه علیه دین نمی دوانند
)موسوی و کروبی و خوئینی(           ضد غدیر و مکتب حسینی

)نقاش( عملکرد سران را ببین          منافقان و خائنان را ببین
نشکنی بیعت با )عزیز جان( را عبرت بگیر ز سرنوشت آنها 

خاصه به )وارث امیر( تهنیت بر آنکه مانده با غدیر تهنیت 

غامحسین رضایی - نقاش
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ــئول  ــر مس ــعدی مدی ــنی س ــد حس  محم
هفتــه نامــه هفتــواد: خبرنــگار بــه عنــوان 
ــد  ــه بای ــوم جامع ــی العم ــده مدع نماین
بــه دنبــال عــام المنفعــه بــودن اقدامــات 
مســئوان باشــد ازایــن رو ایــن شــغل  بــا 
تهدیــد، توهیــن، اذیــت و آزار همــراه 

ــت. اس
ــان، محمــد حســنی ســعدی  ــزارش راه آرم ــه گ  ب
مدیــر مســئول هفتــه نامــه هفتــواد اســت؛ او در 
ســال ۱۳۹۰ مجــوز ایــن نشــریه را گرفــت و از بهمــن 

ــرد. ــاز ک ــار آن را آغ ــاپ و انتش ــال چ ــان س ــاه هم  م
بــه گفتــه حســنی ســعدی، هفتــه نامــه هفتــواد همواره 
ســعی بــر مشــی مطالبــه گــری و نقــد منصفانــه دارد و 
ســعی مــی کنــد خطــوط قرمــز واهــی را بشــکند تــا در 
ســایه نظــام مقــدس جمهــوری اســامی بتوانــد نقــش 

رســانه ای خــود را بــه نحــو احســن انجــام دهــد .
ــگار  ــبت روز خبرن ــه مناس ــا ب ــگار م خبرن
ــو  ــه گفتگ ــعدی ب ــنی س ــد حس ــا محم ب

ــت. ــه اس پرداخت
ــور در  ــی حض ــوص چگونگ ــعدی در خص ــنی س حس
عرصــه رســانه و خبــر گفــت: در دوران نوجوانــی و 
تقریبــا اواســط دهــه ۷۰ تیــم فوتبــال شــهرداری 
ــابقه  ــیراز مس ــی ش ــهید سپاس ــر ش ــا فج ــان ب کرم
ــت  ــه عدال ــازی ب ــن ب ــادم اســت کــه در ای داشــتند، ی

داوری نشــد.
هــواداران  از  ای   عــده  و  مــن  داد:  ادامــه  وی 
ــبت  ــا نس ــم ت ــتانداری رفتی ــه اس ــی ب ــال  کرمان فوتب
نماینــده ای  اعتــراض کنیــم،  نــاداوری  ایــن  بــه 
گــوش  اعتراضاتمــان  بــه  کرمــان   اســتانداری   از 
مــی داد، در ایــن میــان مــن نیــز چــون ســایر دوســتانم 
ــان  ــه شــیوه و بی ــراض را ب ــن اعت ــودم و ای ــرض ب معت

زیبایــی مطــرح کــردم.
ــر مســئول نشــریه هفتــواد عنــوان کــرد: یکــی از  مدی
افــرادی کــه در آن جــا حضــور داشــت مــرا بــه دلیــل 
نــوع بیــان و دفــاع از تیــم فوتبــال شــهرداری کرمــان  
تشــویق کــرد و بــه واقــع بــه مــن انگیــزه داد تــا در راه 

ــردارم. مطالبــه گــری قــدم ب
حســنی ســعدی در خصــوص فعالیــت هــای رســانه ای 
خــود گفــت: در ســال ۸۶ بــا نشــریه ثــارا... کرمــان کار 
خــود را آغــاز کــردم، ســالهای ۸۹ تــا ۹۱ در خبرگزاری 
فــارس فعالیــت کــردم ضمــن ایــن کــه  خبرنــگار صــدا 
ــر، و  ــوب خب ــش مکت ــان در بخ ــز کرم ــیما  مرک و س
ســال ۹۳ هــم مدتــی خبرنــگار شــبکه خبــر در کرمــان 
ــودم  و از ســال ۹۰ نیــز مدیــر مســئول هفتــه نامــه   ب

هفتــواد را بــر  عهــده دارم .
وی در خصــوص تلــخ تریــن موضوعــی کــه تــا کنــون 
ــال  ــد س ــح داد: چن ــت، توضی ــرده اس ــری ک آن را خب
ــان  ــن زایم ــی در حی ــاله کرمان ــوی ۲۶ س ــش بان پی
ــادم اســت شــبی کــه خبــر را  از دنیــا رفــت، دقیقــا ی
ــم بســیار ســخت  ــرای چــاپ تنظیــم میکــردم ، برای ب
بــود و متاثــر شــدم. مدیــر مســئول نشــریه هفتــواد در 
خصــوص عاقــه منــدی اش بــه خبــری کــه تــا کنــون 

ــه در  ــی ک ــزارش های ــه گ ــت: هم ــت، گف ــته اس نوش
جهــت مطالبــه گــری تولیــد کــرده ام را دوســت دارم و 

ــه منــدم. ــه آن هــا عاق ب
حســنی ســعدی افــزود: جنــس اخبــار مطالبــه گــری 
ــوش  ــراغ خام ــئوان چ ــه مس ــد ک ــی ده ــازه نم اج
کارهایشــان را پیــش ببرنــد از ایــن رو بــه چنیــن خبــر 

ــد هســتم. ــه من ــی عاق و گــزارش های
ــه یکــی از ســوژه هــای خبــری اش اشــاره کــرد  وی ب
و  گفــت: رضــا کامیــاب مقــدس،  ۲۴  ســال اســت کــه 
رئیــس بامنــازغ جهــاد دانشــگاهی کرمــان اســت، نــه 
کســی او را جــا بــه جــا مــی کنــد و نــه او بازنشســته 
ــه گــری  ــن راســتا مطالب ــر چــه در ای مــی شــود و اگ

کــرده ایــم، امــا هیــچ اتفاقــی نیفتــاده اســت.
 مدیــر مســئول نشــریه هفتــواد عنــوان کــرد: مصاحبــه 
ــی از  ــی یک ــواد فدای ــد ج ــتاندار محم ــخص اس ــا ش ب
موضوعاتــی اســت کــه خیلــی دوســت دارم تــا صــورت 

بگیــرد.
ــه  ــه نام ــاای هفت ــرد: در ب ــار ک حســنی ســعدی اظه
ــا آزادی  ــود ” ت ــی ش ــی انتشــار داده م همیشــه مطلب
انتقــاد در کار نباشــد، ســتایش ارزنــده ای وجــود 
ســختی  کار  را  خبرنــگاری  وی  داشــت”.  نخواهــد 
دانســت و توضیــح داد: خبرنــگار بــا مدیــران، مســئوان 
اجرایــی، مســئوان قضائــی چالــش دارد بــه ایــن معنــا 
ــود،  ــی ش ــته م ــرکت بس ــک ش ــی در ی ــی پیمان وقت
خبرنــگار بــه عنــوان نماینــده مدعــی العمــوم جامعــه 
ــودن موضــوع باشــد. ــه دنبــال عــام المنفعــه ب ــد ب بای

مدیــر مســئول نشــریه هفتــواد افــزود: خبرنــگار وقتــی 
ــن مســائل ورود پیــدا مــی کنــد قطعــا چالــش  ــه ای ب
ــت و آزار  ــن، اذی ــد، توهی ــا تهدی ــغل ب ــن ش دارد، ای
همــراه اســت البتــه اگــر خبرنــگار بخواهــد مطالبــه گــر 

ــد. ــه ای کار کن ــد و حرف باش
چــه  کــه  ایــن  بــه  پاســخ  در  ســعدی  حســنی 
ــد،  ــرار داده ای ــی ق ــود در زندگ ــوی خ ــی را الگ کس
ســپهبد  ســردار  شــعاری،  هیــچ  بــدون  گفــت: 
ــود  ــوی خ ــوان الگ ــه عن ــلیمانی را ب ــم س ــاج قاس  ح
ــوزه  ــرده ام، در ح ــاب ک ــه انتخ ــت ک ــا اس ــال ه س
خبــری شــهید مرتضــی آوینــی و شــهید محمــد 
ــتند  ــن هس ــن م ــه ذه ــه  ملک ــر را همیش ــی رهب عل
ــاظ  ــه لح ــردان ب ــزرگ م ــن ب ــه ای ــا ب ــم ت و در تاش
شــیوه و روش زندگــی نزدیــک شــوم. وی در خصــوص 
ــگاران  ــه خبرن میــزان پاســخگویی مســئوان اســتان ب
ــان  ــال در خصــوص اداره پســت کرم ــرای مث ــت: ب گف
چندیــن گــزارش در هفتــواد منتشــر شــد حتــی نامــه 
ــا کســی پاســخگو  ــن اداره ارســال شــد ام ــه ای ــم ب ه
ــئول اداره آب و  ــه مس ــئوان از جمل ــایر مس ــود، س نب
فاضــاب و ســایر مســئوان در حــوزه صنعــت بــه طــور 
متوســط پاســخگو هســتند، برخــی نماینــدگان مجلس 
نــه تنهــا پاســخ نمــی دهنــد زیــاد هــم خواهــان ارتباط 
بــا خبرنــگار نیســتند، امــا در مجمــوع بایــد گفــت کــه 
مســئوان کرمــان بــه طــور متوســط پاســخگوی 
خبرنگارانــی هســتند کــه از آن هــا مطالبــه گــری مــی 

کننــد.

 به مناسبت روز خبرنگار صورت گرفت؛

گفتگوی خواندنی با مدیرمسئول هفته نامه هفتواد کرمان

ــن، گاز )ســی  ــگاه هــای ســوخت بنزی ــه جای ــن روزهــا ب اگــر ای
 ان جــی( ســر زده باشــید، شــاهد غیــر فعــال بــودن تعــدادی از 

نازل های ارائه سوخت بوده اید. 
ــگاه ســوخت اســتفاده  ــن یعنــی اینکــه از تمــام ظرفیــت جای ای
ــا  ــه ب ــتان  ک ــی اس ــاد کرونای ــرایط ح ــم در ش ــود آن ه نمیش
اجــرای طــرح فاصلــه گــذاری اجتماعــی و فاصلــه گــذاری 
ــتفاده  ــی اس ــه عموم ــایل نقلی ــر از وس ــردم کمت ــمند، م هوش
ــردد  ــا وســیله شــخصی خــود ت می کننــد و ترجیــح می دهنــد ب
کننــد و طبیعتــاً مراجعــه بــه جایــگاه هــای ارائــه ســوخت بیشــتر 
ــه  شــده اســت. امــا در ایــن بیــن غیــر فعــال بــودن و عــدم ارائ
ــث  ــود باع ــوخت خ ــای س ــگاه ه ــی از جای ــش های ــت بخ خدم

ــت.  ــده اس ــا ش ــگاه ه ــلوغی جای ــام و ش ــاد ازدح ایج
در حالــی کــه مســئوان  بهداشــت اعــام کــرده انــد کــه پمــپ 
ــوده  ــا آل ــروس کرون ــه وی ــر را ب ــد ۸۰۰۰ نف ــا می توانن بنزین ه
کننــد هشــت هــزار نفــر آمــار کمــی نیســت کــه بخواهیــم آن 
ــار آن راحــت رد شــویم،  پمــپ  ــم و از کن ــه شــوخی بگیری را ب
بنزیــن هــا و پمــپ هــای گاز )ســی ان جــی ( بــه مــکان هایــی  
تبدیــل شــده انــد کــه کرونــا در آن هــا جــا خــوش کــرده اســت 
ــاس  ــتند . براس ــا هس ــترش کرون ــیوع و گس ــرای ش ــی ب و منبع
عقــل و منطــق بایــد در ابتــدای امــر خــود افــراد حداکثــر احتیاط 
ــا  ــکان ه ــن م ــتی را در ای ــکات بهداش ــت ن ــت در رعای و مراقب
ــراد  ــرای اف ــادی شــرایط آن ب ــا حــدود زی داشــته باشــند کــه ت

فراهــم نیســت.
ــی( از  ــی ان ج ــپ گاز ها)س ــن و پم ــپ بنزی ــی از پم در بعض
تمــام ظرفیــت و امکانــات خــود در ارائــه خدمــات بــه شــهروندان 
اســتفاده نمــی کننــد و اگــر از اپراتورهــای آنهــا علــت غیــر فعــال 
بــودن نــازل هــای ســوخت را ســوال کنیــم خیلــی راحــت پاســخ 
مــی دهنــد فشــار ســوخت کــم اســت، نــازل خــراب اســت، تعداد 
اپراتورهــای آن جایــگاه ناکافــی هســتند ، یــا اینکــه اپراتورهــا بــه 
ــرای ارائــه خدمــت حاضــر نیســت و  هــر دلیلــی در محــل کار ب

مســائل دیگــر کــه باعــث نارضایتــی افــراد شــده اســت.
آن  بــا  زیــاد  خیلــی  روزهــا  ایــن  کــه  دیگــری  مســئله 
 مواجهــه هســتیم عــدم رعایــت نــکات بهداشــتی در اکثــر 

ســوخت هــای   جایــگاه 
می باشــد، اینکــه اپراتورهای 
جایــگاه هــای ســوخت بدون 
ماســک و گاهــاً دســتکش 
فعــال هســتند، درحالــی کــه 
طبــق دســتورالعمل  شــرکت 

ملــی پاایــش و پخــش فرآورده هــای نفتــی بایــد فرآینــد 
ســوختگیری و پرداخــت هزینــه ســوخت در تمامــی جایگاه هــا، 
ــک  ــرف و زدن ماس ــار مص ــتکش یکب ــا دس ــان ب ــط کارکن توس

ــی شــود.  ــه خــاف آن مشــاهده م ــزی ک ــرد. چی انجــام بگی
در خصــوص دســتگاه هــای کارت خــوان هــم ذکــر ایــن نکتــه 
ــی  ــا  تمام ــدای شــیوع کرون ــه در ابت ــی از لطــف نیســت ک خال
ــط  ــوخت فق ــه س ــت هزین ــه دریاف ــدند ک ــف ش ــا موظ اپراتوره
ــان  ــا گذشــت زم ــا ب ــد ام ــه کارت بانکــی صــورت بگیری ــا ارائ ب
کمــاکان مشــاهده مــی کنیــم کــه دریافــت وجــه نقــد کــه یکــی 
ــرد و  ــورت میگی ــم ص ــت ه ــروس هس ــم وی ــای مه ــع ه از منب
ــوان آن  ــتگاه کارت خ ــی دس ــداد کم ــا تع ــگاه ه ــر جای در اکث
هــم ثابــت وجــود دارد کــه افــراد بعــد از ســوختگیری بایــد  بــه 
آنهــا مراجعــه کننــد تــا هزینــه ســوخت را بــه نوبــت پرداخــت 

ــد.  نماین
پمــپ بنزیــن هــا  ایــن روزهــا شــده انــد منبــع انتقــال 
ویــروس کرونــا و آژیــر خطــر آن هــم بــه صــدا در آمــده اســت  
متاســفانه مشــکات بســیاری در خصــوص عــدم رعایــت نــکات 
بهداشــتی دارنــد دیگــر مثــل روزهــای ابتــدای شــیوع ویــروس 
ــد  ــه کلی ــا صفح ــازل ه ــردن ن ــی ک ــری از ضدعفون ــا خب کرون

ــت. ــتی  و...  نیس ــرویس بهداش ــرها، س دیسپنس
ایــن مــوارد مــوازی بــا اصــول بهداشــتی و رعایــت   آیــا 
دســتورالعمل هــای بهداشــتی در جایــگاه هــای ســوخت اســت؟ 
ــده  ــام نش ــوص اع ــن خص ــا در ای ــه ه ــتورالعمل و اطاعی دس
اســت؟ یــا اینکــه دســتورالعمل هــا آمــده اســت امــا فقــط بــرای 
 امضــا کــردن و روی کاغــذ آوردن اســت و خبــری از اجــرای آن 
فعلــی  وضعیــت  پاســخگوی  بایــد  کســی  چــه   نیســت! 
جایــگاه هــای ســوخت اســتان کرمــان باشــد؟ بــه مــردم توصیــه 

ــه  ــت ب ــی نوب ــا وقت ــد ام ــدی بگیرن ــا را ج ــه کرون ــود ک می ش
ــل  ــده عم ــاغ ش ــل اب ــتور العم ــاف دس ــد برخ ــل می رس عم
ــتان  ــع اس ــن وض ــا در ای ــهریان م ــد همش ــرا بای ــد؟ چ میکنن
ــه  ــی ک ــا اپراتورهای ــند و ب ــوان باش ــن و کارتخ ــف بنزی در ص
ــد برخــورد داشــته  ــی کنن ــدون ماســک و دســتکش عمــل م ب
باشــند؟  آیــا نظارتــی صــورت میگیــرد کــه اگــر نظــارت صــورت 
ــود! ــن نب ــا ای ــوخت م ــای س ــگاه ه ــع جای ــت وض ــی گرف  م

ــر اساســی در  ــد فک ــد، بای ــا مشــکاتی دارن ــپ بنزین ه ــر پم اگ
مــورد آنهــا کــرد.  

ــه  ــد ک ــن ش ــد مطمئ ــود بای ــادر می ش ــتورالعملی ص ــی دس وقت
در حــال اجراســت.  

باید اســباب اجــرای فرمان را هــم فراهم کرد، زمانی کــه اپراتورها 
ــرار داده  ــان ق ــی هســتند دســتکش و ماســک در اختیارش  مدع
ــم  ــتی فراه ــکات بهداش ــت ن ــرای رعای ــرایط ب ــود ش ــی ش نم
ــد؟   ــخگو باش ــد پاس ــی بای ــه کس ــه چ ــن زمین ــت در ای نیس

ایــن نیســت کــه فــان ارگان بگویــد وظیفــه مــا نیســت دیگــری 
ــه  ــا آخــر ب ــد ت ــاس کاری کنن ــدام پ ــا نیســت و م ــا م ــد ب بگوی
جایــی نرســد ... اینجــا دیگــر موضــوع و ســامتی و جــان افــراد  

در میــان اســت . 
پمــپ هــای بنزیــن و گاز یکــی از عوامــل مهــم گســترش 
ــکات  ــت ن ــه رعای ــاز ب ــدا نی ــد کــه در ابت ــروس شــده ان ــن وی ای
ــرای حفــظ ســامتی خــود و  بهداشــتی از جانــب خــود افــراد ب
ــت  ــد در رعای ــا بای ــن اپراتوره ــواده هایشــان دارد و  همچنی خان
دســتورالعمل هــا و نــکات بهداشــتی محتــاط تــر باشــندکه چــه 
بســا بــا تشــدید نظــارت هــا و بازرســی هــای مســئوان مربوطــه 

ــم داشــت. ــروس خواهی ــن وی ــار ای ــایانی در مه کمــک ش

گزارش : کمالی فرد

گزارش اختصاصی هفتواد :
 قابل توجه ستاد استانی مبارزه با ویروس کرونا 

جایگاههای سوخت کرمان 
و عدم رعایت نکات بهداشتی

احمــد علــی مقــدم گفــت: مطالبــات صنفــی و 
حقوقــی خبرنــگاران مســاله ای اســت کــه بــه صــورت 
عملــی بایــد بــه آن پرداختــه شــود و از ســطح 
مصاحبــه، شــعار و تبربــک روز خبرنــگار و کارت هــای 
ــا در  ــد ب ــؤوان بای ــر رود، مس ــه فرات ــی از هدی خال
نظــر گرفتــن ضوابــط قانونــی ضمــن کمــک مالــی بــه 
رســانه ها از ایــن قشــر خدمتگــزار حمایــت بیشــتری 

ــد. ــام دهن انج
ــزب  ــزی ح ــورای مرک ــو ش ــدم عض ــی مق ــد عل احم
ــان  ــگار راه آرم ــا خبرن ــو ب ــامی در گفتگ ــه اس موتلف
ــوان روز  ــه عن ــاه ب ــرداد م ــت ۱۷ م ــن گرامیداش ضم
ــی  ــود صارم ــهادت محم ــرد: ش ــار ک ــگار، اظه خبرن

بــه همــراه هشــت نفــر از اعضــای کنســولگری ایــران 
در مــزار شــریف افغانســتان بــه دســت گروهــک 
تروریســتی طالبــان در هفــده مــرداد ســال ۷۷ ســبب 
نامگــذاری ایــن روز بعنــوان »روز خبرنــگار« شــد کــه 
ایــن نامگــذاری نشــان از ارزش واا و ســختی کار ایــن 

ــدس دارد. ــغل مق ش
وی بــا اشــاره بــه اینکــه خداونــد در قــرآن کریــم بــه 
ــن  ــم تری ــم مه ــزود: قل ــم قســم خــورده اســت، اف قل
ــع  ــه نف ــد ب ــه می توان ــت ک ــگار اس ــک خبرن ــزار ی اب
مــردم و خواســته های مردمــی بنویســد در قــرآن 
کریــم آمــده اســت که»اگــر فاســقی برایتــان خبــری 
ــن  ــد« بنابرای ــش را نپذیری ــق حرف ــدون تحقی آورد، ب
خبــر بایــد بــا صراحــت و روشــنی، و بــه دور از ابهــام 

ــه دســت مخاطــب برســد. ــه ب و کنای
ایــن فعــال سیاســی عنــوان کــرد: حضــور ۲۴۴ شــهید 
خبرنــگار راســت کــردار دفــاع مقــدس، نشــان از 
ــق  ــر حقای ــال و نش ــرای انتق ــگار ب ــه خبرن آن دارد ک
ــل  ــه باط ــق علی ــرد ح ــه نب ــت وارد معرک ــر اس حاض
ــی ا...  ــدا صل ــر خ ــذرد ، پیامب ــش بگ ــود و از جان ش
علیــه و آلــه در حدیثــی فرمــوده اســت: »حــق را بگــو 
و در راه خــدا از مامــت هیــچ مامــت گــری نهــراس« 
در نتیجــه حــق محــوری، حــق طلبــی و حــق گویــی، 

ــق،  ــگار موف ــک خبرن ــای ی ــی ه ــن ویژگ ــم تری از مه
ــد اســت. ــرس و متعه خدات

خبرنگار حلقه واسط میان مردم و مسئوان 
است

دبیــر حــزب موتلفــه اســامی اســتان کرمــان اذعــان 
کــرد: خبرنــگار اگــر تنهــا بــه منافــع و مصالــح ملــی 
کشــور بیندیشــد، می توانــد از عهــده رســالت ســنگین 
خویــش برآینــد، خبرنــگار حلقــه واســط میــان مــردم 
ــل در  ــن تعام ــد در ای ــت و بای ــام اس ــووان نظ و مس
عیــن اســتقال فکــری و قــدرت روحــی بــاا، نظــرات 
هــر دو گــروه را صادقانــه منعکــس کــرده و بــا تجزیــه 
و تحلیــل ، تصمیــم گیــری کنــد تــا باعــث تنویرافــکار 

عمومــی و حــل مشــکات جامعــه شــود.
وی بــا تاکیــد بــه اینکــه خبرنــگاران مســئولیت 
خطیــری بــه عهــده دارنــد، تصریــح کــرد: خبرنــگاری 
یکــی از شــغل هایــی اســت، کــه شــب و روز و 
تعطیــات نــدارد، خبرنــگاران بــا وجــود عــدم انتقــاد 
پذیــری برخــی مســئوان دائــم در پــی کشــف 
حقیقــت و گــره گشــایی از کار مــردم جامعــه اســت، 
پاســخگویی بــه رســانه ها از جملــه وظایــف مســؤوان 
جامعــه اســت و بایــد جایــگاه، حرمــت اصحــاب قلــم و 
اندیشــه خبرنــگاران  از ســوی مســؤوان حفــظ شــود.

ضعف و ناکارآمدی
 نتیجه عدم مطالبه گری در جامعه است

نشــاط  و  پویایــی  اینکــه  بــر  تاکیــد  بــا  مقــدم 
ــر  ــرد: اگ ــراز ک ــت، اب ــری اس ــه گ ــگار در مطالب  خبرن
مطالبــه گــری نباشــد رخــوت و ضعــف و ناکارآمــدی 
در پــی خواهــد بــود لــذا ازم اســت رســانه هــا زبــان 
مــردم باشــند نــه تملــق گــوی دســتگاه یــا مســئولی، 
نــدارد، رســالت رســانه  ارزش  اینصــورت  در  کــه 
روشــنگری اســت نــه چاپلوســی، بایــد منافــع مــردم و 
اســتان احیــا شــود، رســانه هــا بایــد ســخنگوی مــردم 

ــران. ــه ســخنگوی دســتگاه و مدی باشــند ن
ایــن فعــال سیاســی بــا بیــان اینکــه خبرنــگاری 
رشــته ای ســخت و پــر از اســترس هــای روانــی 
ــد  ــگاه بلن ــت و جای ــم اهمی ــه داد: به رغ ــت، ادام اس
حرفــه خبرنــگاری، آنهــا را می تــوان مظلوم تریــن 
ــی  ــی و حقوق ــات صنف ــت، مطالب ــه دانس ــر جامع قش
ــی  ــه صــورت عمل ــگاران مســاله ای اســت کــه ب خبرن
ــه و  ــطح مصاحب ــود و از س ــه ش ــه آن پرداخت ــد ب بای
ــی  ــای خال ــگار و کارت ه ــک روز خبرن ــعار و تبرب ش
ــی  ــای اهال ــات و تاش ه ــر رود، مطالب ــه فرات از هدی
رســانه در جهــت احقــاق حقــوق و خواســته های 
کافــی  تنهایــی  بــه  خبرنــگاران  و  روزنامه نــگاران 

خبرنــگار،  اینکــه  بــر  تاکیــد  بــا  وی   نیســت. 
ــح  ــد داشــته باشــد، توضی ــر نبای ــه ای جــز خب دغدغ
ــود در  ــای خ ــه ه ــئوان در مصاحب ــی مس داد: برخ
خبرگــزاری هــا اعــام مــی کننــد کــه معیشــت 
و پشــتیبانی خبرنــگاران اولویــت کاری مــا اســت 
 امــا تاکنــون تاشــی در خــور شــان خبرنــگاران 
ندیــده ایــم، امنیــت شــغلی ازدغدغه هــای مهــم 
ــریع  ــت دادن س ــت از دس ــه عل ــت و ب ــگاران اس خبرن
برخــی  و  روزنامه هــا  ناخواســته  تعطیلــی  و  کار 
بــرای  خاصــی  مشــکات  و  نگرانی هــا  رســانه ها، 

ــت. ــرده اس ــاد ک ــگاران ایج خبرن
مسئوان باید با در نظر گرفتن

ضوابط قانونی از خبرنگاران حمایت کنند
ــتان  ــری اس ــام و رهب ــط ام ــروان خ ــه پی ــر جبه دبی
ــه کار  ــد ب ــر اینکــه مســئوان بای ــا تاکیــد ب کرمــان ب
ــند،  ــته باش ــژه ای داش ــگاه وی ــگاری ن ــه خبرن و حرف
ــوده  ــددی ب ــکات متع ــر دارای مش ــن قش ــت: ای گف
اســت  مســئوان  توجــه  نیازمنــد  آن  رفــع   کــه 
علــی رغــم اینکــه قانــون مشــاغل ســخت و زیــان آور 
بــرای شــغل خبرنــگار مصــوب شــده اســت امــا خیلــی 
حمایــت هــای دیگــری ازم اســت کــه بایــد درحــق 

خبرنــگاران صــورت پذیــرد.

 عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسامی مطرح کرد؛
رسانه ها؛ سخنگوی مشکات مردم باشند نه تملق گوی مسئوان  شیرین ترین خواب عالم

ــه  ــوب بصره،گرفت ــفند ۱۳۶۳ در جن ــس ۲۸ اس ــن عک ای
شــده                     

اســتخبارات عــراق خبرنــگاران را بــه بازدیــد صحنــه 
ــکی  ــام پاولوس ــه ن ــی ب ــرده. عکاس ــران ب ــا ای ــری ب درگی
عکســی از پیکــر مطهــر یــک بســیجی جــوان مــی انــدازد 

ــی شــود. ــه م ــه جاودان ک

پســرک آرام خوابیــده، مثــل هــر پســر جوانــی کــه پــس 
ــه خــواب ســنگینی فرورفتــه باشــد.  از  ســاعتها تــاش ب
ــه  ــت ک ــد روزیس ــد چن ــان میده ــره اش نش ــگ چه رن
همیــن جــا آرمیــده. قیافــه زیبــا و معصومــش نشــانی از 
وحشــت و درد نــدارد. حالــت دســت هایــش شــبیه کســی 
اســت کــه در خنــکای یــک ســحر بهــاری، شــیرین تریــن 

ــه میکنــد.  ــم را تجرب قســمت از بهتریــن خوابهــای عال
کفــش بــه پــا نــدارد. کولــه پشــتی اش خالیســت. 
ــق  ــدر عمی ــاز شــده. پســر رشــیدمان آنق فانوســقه اش ب
ــد و او بیــدار  ــرده ان ــوده کــه هرچــه داشــته ب خوابیــده ب
ــدن نازنینشــش را در ــا گل وحشــی ب ــک دنی  نشــده. و ی

برگرفتــه انــد. بخــواب پســرم، بخــواب عزیــز دلــم! اینجــا 
دور از تــو، در وطــن، فصــل از پــی فصــل آمــده. امــا مــا 
نــه حــال و هــوای تــو را داریــم دیگــر، نــه بــاور و آرامشــت 
را. اینجــا دیگــر کســی نیســت کــه گلهــای وحشــی هــوس 
ــوی  ــدار ش ــه بی ــواب ک ــد. از خ ــش را بکنن ــل کردن  بغ
می بینی ما غالبا ُمرده ایم و داریم می پوسیم.                                             

دشمن واقعی بشر کیست
ــرا  ــه صح ــر ب ــت و اگ ــمنی نداش ــروز دش ــل ام ــر مث ــل بش ــا قب  مدته
ــی شــد و گاهــی  ــراز مواجــه م ــه گــرگ و گ ــا حمل ــت گاهــی ب ــی رف م
ــا را  ــل آنه ــن تحم ــرات ضم ــن خط ــا ای ــر ب ــید و بش ــی ترس ــه م از زلزل
برطــرف مــی کــرد بــا گذشــت زمــان بشــر متمــدن شــد بــه جــای آن کــه 
از تمــدن بــرای بهتــر شــدن زندگــی اســتفاده کنــد بــا دانــش و َخــرد خود 
ظالــم شــد و بــه جــای کمــک بــه هــم نوعــان جنــگ و کشــتار را پیشــه 
خــود کــرد و آدم کشــی بــه حــدی رســید کــه در جنــگ هــا میلیونهــا آدم 
بــی گنــاه بــه وســیله خــود آدم هــا گشــته مــی شــوند بــا ایــن کار آدم هــا 
نتیجــه مــی گیریــم کــه آدم دشــمنی مثــل آدم نــدارد و ایــن دشــمنی از 
تغذیــه مصنوعــی آدم هــا سرچشــمه مــی گیــرد بــه طــوری کــه در قدیــم 
کــه تغذیــه  طبیعــی بــود آدم هــا بــا نــداری و فقــر بفکــر هــم و بــا هــم 
ــم  ــرار کن ــد تک ــون بای ــفانه اکن ــد متاس ــی کردن ــم کمــک م ــد و به بودن
ــی  کــه آدم دشــمن آدم اســت انشــاا...  کــه دشــمن واقعــی آدم را معرف

کــرده باشــم.                                   
» حمزه فریفته «

خود را مشاهده کنید 
هنگامــی کــه در رســتوران یــا هتــل هســتید و شــکر یــا 
ــه  ــه در خان ــداری ک ــتر از مق ــود را بیش ــای خ ــیر چ ش
ــن  ــر ای ــد بیانگ ــی کنی ــرف م ــد مص ــی کردی ــرف م مص

ــد. ــاد را داری ــه فس ــه شــما زمین اســت ک
ــتید و  ــی هس ــن عموم ــا اماک ــتوران ی ــه در رس ــی ک وقت
 مقــدار زیــادی دســتمال کاغــذی، صابــون یا عطر اســتفاده 
مــی کنیــد، در حالــی کــه در منــزل خودتــان ایــن گونــه 
ــا اســت کــه اگــر شــرایط اختــاس  ــن معن نیســتید بدی

بــرای شــما فراهــم شــود اختــاس مــی کنیــد.
ــی  ــاد م ــوح زی ــای مفت ــه ه ــا و بوف ــن ه ــر در جش اگ
ــری آن  ــخص دیگ ــد ش ــی دانی ــه م ــی ک ــد در حال خوری
را حســاب مــی کنــد، بدیــن معناســت کــه اگــر فرصــت 
ــن کار را  ــد ای ــدا کنی ــران را پی ــال دیگ ــوردن م خ

ــام داد. ــد انج خواهی
ــوق  ــتید و حق ــف  هس ــه در ص ــی ک ــوا هنگام ــر معم اگ
در صــف بــودن را راعایــت نمــی کنیــد، پــس شــما 
زمینــه ایــن را داریــد کــه بــرای رســیدن بــه هــدف خــود 
ــاور  ــن ب ــر ای ــر ب ــد. اگ ــاا بروی ــم ب ــران ه ــف دیگ از کت
ــد حــق  ــدا کردی ــان پی هســتید کــه هــر چــه را در خیاب
ــت،  ــوده اس ــران ب ــال دیگ ــه م ــی ک ــت در حال ــما اس ش

ــود دارد. ــما وج ــت دزدی در ش ــس قابلی پ
اگــر جــزو کســانی هســتید کــه فامیلــی دیگــران بیشــتر 
ــن  ــی ای ــت دارد، یعن ــما اهمی ــرای ش ــا ب ــم آن ه از اس
کــه در شــما زمینــه نــژاد پرســتی وجــود دارد و احتمــال 
ــا توجــه بــه اصــل و نســب دیگــران بــه   دارد کــه تنهــا ب
آن هــا کمــک کنیــد، هــم چنیــن ایــده و افــکار دیگــران 
بــرای شــما مهــم نیســت بلکــه تنهــا خــود شــخص بــرای 
شــما اهمیــت دارد. هنگامــی کــه بــه قوانیــن راهنمایــی و 
رانندگــی توجهــی نداریــد و بــه آن اعتنایــی نمــی کنیــد، 
بیانگــر ایــن اســت کــه شــما زمینــه تجــاوز و سرکشــی 
ــی  ــی گناه ــرار باشــد اشــخاص ب ــر ق ــی اگ ــد حت را داری

هــم در ایــن بیــن صدمــه ببیننــد.
ــوال  ــود س ــد و از خ ــن را خواندی ــن مت ــه ای ــی ک هنگام
کردیــد کــه ایــن مســایل ضــروری نیســتند، یعنــی ایــن 
ــح  ــر مصلحــت جمــع ترجی ــو مصلحــت خــود را ب ــه ت ک

مــی دهیــد.
مبارزه با فساد را از خود شروع کنید

روز جهانی خانواده 
و تکریم بازنشستگان 

از ســال ۸۶ روز ۲۵ ذیحجــه بــه عنــوان روز خانــواده 
ــور درج  ــمی کش ــم رس ــتگان در تقوی ــم بازنشس و تکری
ــه  ــزول آی ــأن ن ــن روز ش ــاب ای ــت انتخ ــت عل ــده اس ش
ــواده  ــه خان »هــل اتــی« در ســوره اانســان کــه راجــع ب
ــت.  ــده اس ــوان ش ــت، عن ــای آن اس ــتحکام پایه ه و اس

ســوره هــل اتــی در روز ۲۵ ذیحجــه در شــان اهــل بیــت 
ــه روز روزه و  ــس از س ــه پ ــد ک ــازل  ش ــر )ص( ن پیامب
انفــاق افطــار خــود، از طــرف خداونــد اطعــام شــدند.اما در 
شــورای فرهنــگ عمومــی اتفــاق نظــر بــر ایــن بــود کــه 
ــم رســمی کشــور  ــک روز در تقوی ــا ی روز بازنشســتگان ب
تلفیــق شــود کــه بهتریــن روز بــرای ایــن منظــور روز ۲۵ 

ــود. ــواده ب ــی روز خان ذیحجــه یعن
در دیــن مبیــن اســام خانــواده یکــی از مهم تریــن ارکان 
جامعــه محســوب می شــود. پایبنــدی بــه خانــواده و 
ــگاه و  ــاء جای ــاری و همچنیــن ارتق ــری از بی بندوب جلوگی
تحکیــم بنیــان خانــواده، از جملــه مســائلی اســت کــه بــه 

آن ســفارش فــراوان شــده اســت.
خانــواده بــه عنــوان کوچک تریــن نهــاد اجتماعــی، 
آســیب پذیرتریــن گــروه در برابــر آســیب های اجتماعــی 
اســت بــه طــوری کــه اکثــر مشــکات و آســیب ها ابتــدا 
ــدم  ــورت ع ــد و در ص ــدا می کن ــروز پی ــا ب در خانواده ه
پیشــگیری و برخــورد ناصحیــح بــا آنهــا، بــه درون جامعــه 
ــر  ــوار دیگ ــرایط دش ــن ش ــد و در ای ــوخ می کن ــز رس نی
ــرل  ــیب ها را کنت ــکات و آس ــی مش ــه راحت ــوان ب نمی ت
کرد.بــی شــک بــا انجــام فرامیــن دینــی اســام در مــورد 
خانــواده و درنظــر گرفتــن آنهــا می تــوان تــا حــد زیــادی 
ــی را  ــعادت و جاودانگ ــی و س ــامت خانوادگ ــه س زمین

ــش فراهــم ســازیم.  ــرای خوی ب
در ۲۰ ســپتامبر ســال ۱۹۹۳، ســازمان ملــل، ســال 
۱۹۹۴ را ســال جهانــی خانــواده و روز ۱۵ مــه را روز 

ــد. ــواده نامی ــی خان جهان

******

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

)943496(
آگهــی تغییــرات شــرکت خریــد و فــروش پســته و خشــکبار طــای ســبز زرنــد شــرکت 
ــتناد  ــه اس ــی ۱۰۸۶۰۵۲۲۱۶۳ ب ــت ۷۰۰ و شناســه مل ــه شــماره ثب ســهامی خــاص ب
ــه عــدم ارســال آگهــی  ــا توجــه ب ــره مــورخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۳ : ب صورتجلســه هیئــت مدی
ــدور  ــرر ص ــد مق ــاپ و درج در موع ــت چ ــمی جه ــه رس ــه روزنام ــرکت ب ــیس ش تاس
مجــدد آگهــی تاســیس شــرکت بــه شــرح متــن ذیــل :آگهــی تاســیس شــرکت خریــد 
ــنامه  ــه و اساس ــه اظهارنام ــاص( خاص ــهامی خ ــبز زرند)س ــای س ــته ط ــروش پس و ف
ــخ ۱۳/۰۶/۸۴ تحــت  ــه در تاری ــد ک ــبز زرن ــروش پســته طــای س ــد و ف شــرکت خری
شــماره ۷۰۰ در ایــن اداره بثبــت رســیده و در تاریــخ ۱۹/۰۶/۸۴ از لحــاظ امضــاء ذیــل 
ثبــت تکمیــل گردیــده بــرای اطــاع عمــوم در روزنامــه رســمی کثیــر اانتشــار و محلــی 
ــدت  ــکبار ۲-م ــته و خش ــروش پس ــرکت:خرید و ف ــوع ش ــود. ۱-موض ــی ش ــی م آگه
شــرکت از تاریــخ ثبــت بمــدت نامحــدود ۳-مرکــز اصلــی شــرکت:زرند-روح آباد-جــاده 
رفســنجان ۴ -ســرمایه شــرکت:۱/۰۰۰/۰۰۰ منقســم بــه ۱۰۰ ســهم ۱۰۰۰۰ ریالــی بــا 
نــام کــه مبلــغ ۱/۰۰۰/۰۰۰ ریــال طــی گواهــی ۱۰۴/۲۲۴۷۰/۶۹ مورخــه ۸۴/۶/۳ بانــک 
تجــارت شــعبه فــردوس نقــدا پرداخــت گردیــده اســت. اولیــن مدیــران شــرکت:مصطفی 
ــب رئیــس و  ــره و مرتضــی محمــدی بســمت نائ محمــدی بســمت رئیــس هیئــت مدی
مظفــر محمــدی بســمت مدیــر عامــل و مالــک محمــدی بســمت عضــو هیئــت مدیــره 
ــرر شــد حــق امضــاء  ــدگان حــق امضاء:مق ــد. ۶-دارن بمــدت دو ســال انتخــاب گردیدن
کلیــه چکهــا ،اســناد ،اوراق تعهــد آور و بهــادار بــا امضــاء مدیــر عامــل و رئیــس یــا نائــب 
ــا امضــاء  ــار اســت و اوراق عــادی ب ــا مهــر شــرکت دارای اعتب ــره ب رئیــس هیئــت مدی
مدیــر عامــل و مهــر شــرکت معتبــر اســت. ۷-اختیــارات مدیــر عامل:طبــق اساســنامه 
۸:بــازرس اصلــی و علــی البــدل:۱- مهــدی محمــدی بســمت بــازرس اصلــی و محمــود 
ــد. اداره کل  ــاب گردیدن ــال انتخ ــدت یکس ــدل بم ــی الب ــازرس عل ــمت ب ــدی بس محم
ثبــت اســناد و امــاک اســتان کرمــان مرجــع ثبــت شــرکت هــا و موسســات غیرتجــاری 

ــد کرمــان )۹۴۳۴۹۶( زرن

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

 ماهان )943619(

ــرکت  ــودرو ش ــک خ ــان تی ــرکت ماه ــرات ش ــی تغیی آگه
ســهامی خــاص بــه شــماره ثبــت ۴۱ و شناســه ملــی 
ــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی  ۱۴۰۰۳۳۷۴۷۳۹ ب
عــادی بطــور فــوق العــاده مــورخ ۱۳۹۹/۰۳/۰۱ تصمیمــات 
ــرار  ــه ق ــره ب ــت مدی ــا هیئ ــد : ۱ - اعض ــاذ ش ــل اتخ ذی
ــای  ــد : - آق ــاب گردیدن ــال انتخ ــدت دو س ــرای م ــل ب ذی
ــی ۶۰۷۹۷۵۰۵۸۹  ــد مل ــه ک ــی ب ــتانی ماهان ــدا... کردس ی
ــای  ــل - آق ــره و مدیرعام ــت مدی ــس هیئ ــمت رئی ــه س ب
علــی کردســتانی ماهانــی بــه کــد ملــی ۶۰۷۹۹۶۲۸۹۶ بــه 
ســمت نایــب رئیــس هیئــت مدیــره -خانــم فاطمــه حجتــی 
ــو  ــمت عض ــه س ــی ۶۰۷۹۹۶۳۶۴۷ ب ــد مل ــه ک ــدم ب مق
ــدآور  ــادار و تعه ــه اســناد و اوراق به ــره ۲ -کلی ــت مدی هیئ
ــود  ــا و عق ــفته، بروات،قرارداده ــک، س ــل چ ــرکت از قبی ش
ــا امضــاء  ــادی واداری ب ــای ع ــه ه ــن نام اســامی و همچنی
مدیــر عامــل همــراه بــا مهــر شــرکت معتبــر مــی باشــد. ۳ 
ــه  ــی ۶۰۷۹۹۵۳۲۸۵ ب ــه کــد مل ــاک ب ــای علیرضــا پرن -آق
ســمت بــازرس اصلــی و آقــای امیــن کردســتانی ماهانــی بــه 
ــازرس علــی البــدل  کــد ملــی ۶۰۷۹۹۶۹۹۹۸ بــه ســمت ب
ــت  ــد. اداره کل ثب ــاب گردی ــی انتخ ــال مال ــک س ــرای ی ب
اســناد و امــاک اســتان کرمــان مرجــع ثبــت شــرکت هــا و 

ــان )۹۴۳۶۱۹( ــاری ماه ــات غیرتج موسس

اداره کل ثبت اسناد و 
اماک استان کرمان اداره 

ثبت شرکت ها و موسسات 
غیرتجاری کرمان )943384(

آگهــی تغییــرات خیریــه ثامــن الحجــج کرمــان موسســه 
ملــی  شناســه  و   ۱۵۲ ثبــت  شــماره  بــه  تجــاری  غیــر 
۱۰۶۳۰۰۱۷۷۱۹ بــه اســتناد صورتجلســه هیئــت مدیــره مــورخ 
ــماره ۲۹۱۴/۲/۵۱۶/۰۱/۷۴  ــه ش ــه نام ــم ب ۱۳۹۹/۰۳/۲۴ منض
ــی ف . ا . ا  ــت عموم ــات و امنی ــس اطاع ــورخ ۹۹/۵/۶ پلی م
ــده  ــدت باقیمان ــرای م ــران ب ــمت مدی ــن س ــان الف-تعیی کرم
ــی ۳۰۹۱۳۴۱۵۹۳  ــماره مل ــا ش ــا ب ــی نی ــی شمس ــای عل : آق
بــه ســمت مدیــر عامــل ومنشــی هیئــت مدیــره آقــای مهــدی 
ــه  ــی۲۹۹۰۳۵۴۸۱۶ ب ــماره مل ــا ش ــادی ب ــدل آب ــی عب نخع
ــب  ــدی طبی ــید مه ــای س ــره آق ــت مدی ــس هیئ ــمت رئی س
ــه ســمت نایــب رئیــس  ــا شــماره ملــی۳۱۷۹۲۰۴۳۶۲ ب زاده ب
ــی  ــا شــماره مل ــای محمــد جــواد زاهــدی ب ــره آق هیئــت مدی
۰۸۷۲۲۷۴۱۹۵ بــه ســمت عضــو هیئــت مدیــره آقــای محمــد 
بــا شــماره ملــی۲۲۹۷۴۴۹۸۶۰  ابراهیمــی  پــور  حســین 
ــا  ــتایش ب ــد س ــای محم ــره آق ــت مدی ــو هیئ ــمت عض ــه س ب
ــای  ــه دار آق ــمت خزان ــه س ــی ۲۹۹۱۴۸۹۳۸۳ ب ــماره مل ش
ــه  ــی ۲۹۹۱۴۳۵۰۵۴ ب ــا شــماره مل حســن کاربخــش راوری ب
ــادار  ــناد و اوراق به ــه اس ــره ب-کلی ــت مدی ــو هیئ ــمت عض س
و تعهــدآور بــا امضــاء دونفــر از اشــخاص زیــر و مهــر موسســه 
معتبــر خواهــد بــود: مدیرعامــل یــا رئیــس هیئــت مدیــره یــا 
نائــب رئیــس هیئــت مدیــره و خزانــه دار اداره کل ثبــت اســناد 
و امــاک اســتان کرمــان اداره ثبــت شــرکت هــا و موسســات 

غیرتجــاری کرمــان )۹۴۳۳۸۴(



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 96

  رئیس جهاد کشاورزی شمال استان کرمان:

19 هزار هکتار اراضی کشاورزی 
به سیستم های آبیاری نوین 

مجهز می شوند

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

. د شو
گزارش از : ساره نخعی فر

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

نویسنده: صدیقه انجم شعاع

سال هشتم ـ شماره 315 ـ شنبه 25 مرداد  1399   ـ 25 ذی الحجه   1441 ـ   15 آگوست  2020 ـ 4 صفحه ـ 1000 تومان
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طرح تولید کاف مفتول با سرمایه گذاری 3 هزار میلیارد ریالی شرکت مجتمع جهان فواد در بردسیر با حضور معاون وزیر صمت آغاز شد:

 آغاز اجرای تولید کاف فواد در بردسیر

ــت و  ــی وزارت صنع ــع معدن ــادن و صنای ــور مع ــاون ام مع
ــرد کاف  ــه میلگ ــی کارخان ــگ زن ــم کلن ــدن در مراس مع
جهــان فــواد بردســیر گفــت: کلنگ زنــی و توســعه صنایع 
معدنــی در کشــور، همــان تحقــق شــعار جهــش تولیــد و 

ــا تحریــم هــای اقتصــادی یکجانبــه اســت.  مقابلــه ب
ــزود: مجتمــع جهــان  ــوش اســماعیلی در بردســیر اف داری
ــتقیم از  ــور مس ــه بط ــت ک ــزی اس ــی از مراک ــواد یک ف
ــه  ــروز شــاهدیم ک ــی ام ــم شــده ول ــکا تحری ســوی آمری
ــن مجتمــع   ــه میلگــرد کاف در ای ــات کارخان ــاز عملی آغ
نشــان از تــاش و پشــتکار متخصصــان  داخلــی و فعــاان 

ــا دارد. ــم ه ــا تحری ــه ب ــی و اقتصــادی در مقابل صنعت
ــل  ــلو مدیرعام ــی عباس ــدس عل ــه مهن ــه گفت ب
جهــان فــواد،  اجــرای ایــن پــروژه کاف و 

ــه  ــن و هزین ــزار ت ــت ۵۰۰ ه ــا ظرفی ــوت ب خام
ســه هــزار میلیــارد ریا،کــه در یــک بــازه زمانــی 
ــتغال  ــب اش ــده  موج ــی ش ــش بین ــه پی ۱۴ماه
ــتقیم ۲۵۰  ــر مس ــر، و غی ــرای ۵۵ نف ــتقیم ب مس

ــد.  ــد ش ــر خواه نف
ــش  ــدازی پوی ــتای راه ان ــزارش در راس ــن گ ــاس ای براس
»تولیــد ملــی، اشــتغال پایــدار و صــادرات مســتمر« وزارت 
ــه ارزش  ــی ب صمــت، حــدود ۲۰۰ طــرح صنعتــی و معدن
ــور  ــر کش ــال در سراس ــان امس ــارد توم ــزار میلی ۱۷۰ه

ــد شــد.  ــاح خواه ــا افتت ــدازی ی ــا راه ان ــی ی ــگ زن کلن
مجتمــع جهــان فــواد در پنــج کیلومتــری شــرق بردســیر 

و ۷۵کیلومتــری کرمــان قــرار دارد.

مدیرعامل خیریه ثامن الحجج)ع( مرکز درمانی بیماران خاص استان  کرمان خبر داد:
راه اندازی مجهزترین آزمایشگاه ژنتیک کشور در کرمان در آینده نزدیک

درمانـی  مرکـز  ثامن الحجـج)ع(  خیریـه  مدیرعامـل 
بیماران خاص اسـتان کرمـان از راه انـدازی مجهزترین 
آزمایشـگاه ژنتیـک کشـور در این مجموعـه در آینده 
نزدیک خبـر داد و اظهـار کرد: با خریداری دسـتگاه ها 
از آلمـان در حـال ایجاد آزمایشـگاهی با دسـتگاه های 

مجهـز و کاملـی در این مجموعه هسـتیم. 

»علـی شمسـی نیا« در جمـع خبرنگاران با اشـاره بـه تحریم ها 
و مشـکاتی کـه از ایـن بابـت بـه بخـش بهداشـت و درمـان 
وارد شـده، گفـت: موسسـه خیریـه ثامـن الحجـج )ع( با تاش 
فـراوان داروهـای بیماران تحت پوشـش خـود را تاکنون تامین 

کرده اسـت.
وی با اشـاره بـه همکاری های ارگان ها، سـازمان ها، دسـتگاه ها 
و خیریـن ادامـه داد: اخیرا فردی به نام »حـاج ابراهیم  بنازاده« 
۵۰۰ میلیـون تومـان کمـک مادی به این مجموعه کرده اسـت 
همچنیـن مقرر شـد کـه بانـک کارآفرینی نیز بـه ۱۰۰۰ نفر از 
افـراد تحت پوشـش ایـن مجموعه تسـهیات کارگشـایی دهد 
امـا تاکنـون مسـاعدت ازم بـرای خـود اشـتغالی افـراد تحـت 

پوشـش این مجموعه انجام نشـده اسـت.
بیمـاران  درمانـی  مرکـز  ثامن الحجـج)ع(  خیریـه  مدیرعامـل 
خـاص اسـتان کرمـان از احـداث کارخانـه گیاهـان دارویـی به 
نـام سـردار دلها در شـهر کرمان خبـر داد و بیان کـرد: تاپایان 
سـال جاری برخـی از بخش هـای این مجموعـه به بهره برداری 
خواهـد رسـید ضمـن آنکـه مجموعـه دارلشـفاء امـام رضـا)ع( 
پیگیـر راه انـدازی ایـن کارخانـه اسـت کـه ۵ میلیـارد تومـان 
هزینـه احـداث ایـن کارخانـه را متقبـل شـده ضمـن آنکـه 

خیریـن دیگـری نیـز بـه ایـن موضـوع ورود پیـدا کرده انـد.

ایجاد بزرگترین مرکز سونوگرافی و پرتودرمانی 
در استان کرمان 

وی بـا اشـاره بـه آزمایشـگاه هایی کـه ایـن مجموعـه تاکنـون 
راه انـدازی کـرده اسـت، اظهـار کـرد: ایجـاد بزرگتریـن مرکـز 
سـونوگرافی و پرتودرمانـی اسـتان را در ایـن مجموعه خواهیم 
داشـت کـه برخـی از تجهیـزات این دو مرکز وارد شـده اسـت 
همچنیـن مرکـز سـلول های بنیـادی و نگهـداری از بندناف نیز 

تاپایـان سـال در کرمـان راه انـدازی خواهیـم کرد.
شمسـی نیا بـا بیـان ایـن مطلـب کـه، ۲۰ کارگـروه در زمینـه 
راه انـدازی دارالشـفاء امـام رضـا )ع( تشـکیل تـا ایـن حرکـت 
بـزرگ و و ماندگار در کشـور ایجاد شـود، بیان کـرد: راه اندازی 
داروخانـه بـرای بیمـاران خـاص در دسـتور کار ایـن مجموعـه 
در   ... و  درمـان  و  پیشـگیری  کلینیـک  ده  همچنیـن  اسـت 

مجموعـه دارالشـفاءآماده بهره بـرداری اسـت.
کشـور  در  ژنتیـک  آزمایشـگاه  مجهزتریـن  راه انـدازی  از   وی 
بـا  کـرد:  اظهـار  و  داد  خبـر  بـزودی  مجموعـه  ایـن  در 
خریـداری دسـتگاه ها از آلمـان در حـال ایجـاد آزمایشـگاهی 
 بـا دسـتگاه های مجهـز و کاملـی در ایـن مجموعـه خواهیـم 

بود.
همچنیـن اگر بـا فوریت مجـوز راه اندازی مرکـز پرتودرمانی به 

ایـن مجموعـه ارائه شـود، از امـروز پیگیر تجهیز ایـن مجموعه 
خواهیـم بـود که نیازمند کمک و همکاری مسـئولین اسـت.

وی بـا بیـان ایـن مطلـب کـه خیریـه ثامن الحجـج )ع( بیـش 
از ۴۰ هـزار متـر فضـای درمانی در سـطح اسـتان کرمـان دارد 
عنـوان کـرد: بخش ویژه بیماران ام اسـی نیـز در این مجموعه 

راه اندازی شـده اسـت.
بیمـاران  درمانـی  مرکـز  ثامن الحجـج)ع(  خیریـه  مدیرعامـل 
خـاص اسـتان کرمـان افزود: سـتاد اجرایـی فرمان امام، سـپاه 
ثارا...، شـهرداری کرمان، اتاق بازرگانی، بسـیج ادارات، سـازمان 
بهزیسـتی، سـازمان ورزش و جوانان، بانک های سراسـر استان، 
هـال احمـر اسـتان و ... در ۴ ماهـه گذشـته همـکاری ازم با 

ایـن مجموعه داشـتند.
شمسـی نیا بـا اشـاره بـه اینکـه ۸ میلیـارد تومـان بدهـی در 
زمینه هـای مختلـف در ایـن مجموعـه داریم، بیان کـرد: اعتبار 
خاصـی جـزء کمک های خیریـن نداریم. در بحـث صندوق های 
در سـطح شـهر ماهیانـه ۱۰۰ تـا ۱۵۰ میلیـون تومـان کمـک 
هـای مردمـی جمـع آوری می شـود کـه صرفـا جهـت درمـان 
بیمـاران هزینـه شـده و یـک ریـال از کمک هـای خیریـن و 
صندوق هـا در امـر پرداخت حقوق پرسـنل یا کارهـای عمرانی 
اسـتفاده نشـده و نمی شود و هزینه ۲۰۰ پرسـنل این مجموعه 

از محـل درآمـد بیمه هـا تامیـن می شـود.
بیمـاران  درمانـی  مرکـز  ثامن الحجـج)ع(  خیریـه  مدیرعامـل 
 MS خـاص اسـتان کرمـان عنـوان کـرد:۱۶۵۰ نفـر بیمـاران
تحـت پوشـش داریم کـه در حال افزایـش هسـتند و داروهای 

ایرانـی ایـن بیمـاران رایگان اسـت.

 مدیرعامل گل گهر سیرجان در دیدار با مدیرکل کمیته امداد کرمان؛ 

آمادگی گل گهر سیرجان جهت ایجاد اشتغال پایدار 
برای مددجویان کمیته امداد در مناطق محروم 

مدیرعامـل شـرکت معدنـی و صنعتـی گل گهـر سـیرجان از آمادگـی این 
مجموعـه معدنـی و صنعتـی جهت ایجـاد اشـتغال پایدار بـرای مددجویان 

کمیتـه امـداد در مناطـق محروم اسـتان خبـر داد. 
جمشـید مارحمـان در دیـدار بـا مدیـرکل کمیتـه امـداد اسـتان کرمـان 
زمینه هـای  در  امـداد  مؤثـر کمیتـه  و  اقدامـات خـوب  از  تشـکر  ضمـن 
مختلـف به ویـژه در بحـث مسـکن و اشـتغال پایدار بـرای محرومـان گفت: 

رسـالت امدادگـران کمیتـه امـداد رسـالت سـنگینی اسـت.
وی بابیـان اینکـه مجموعـه معدنی و صنعتـی گل و گهر رسـالت اجتماعی 
خـود را بایـد از مناطـق ضعیـف شـروع کنـد افـزود: اولویت ایـن مجموعه 
معدنـی و صنعتـی در راسـتای عمـل بـه وظیفـه و مسـئولیت اجتماعـی 
خـود حمایـت از محرومـان به ویـژه رسـیدگی بـه مناطـق محروم اسـت و 
در ایـن زمینـه آمـاده همـکاری و همراهـی بیشـتر بـا کمیته امداد اسـت. 
یحیـی صادقـی، مدیـرکل کمیتـه امـداد اسـتان کرمان نیـز در ایـن دیدار 

ضمـن ارائـه گزارشـی از وضعیـت فقر و محرومیت اسـتان گفـت: معضات 
اجتماعـی و مشـکات اقتصـادی کـه در جامعـه ایجاد می شـود ورودی آن 

به سـمت کمیتـه امداد اسـت.
وی بابیـان اینکـه نـگاه مـا در کمیته امداد نگاه توانمندسـازی اسـت افزود: 
بـر اسـاس اعـام معـاون اول رئیس جمهـور بیـش از ۴۰ درصـد اشـتغال 

کشـور توسـط کمیته امداد ایجادشـده اسـت.
مدیـرکل کمیتـه امداد اسـتان کرمـان ادامـه داد: در چهارماهه امسـال نیز 
حدود ۴۰ درصد از اشـتغال اسـتان توسـط کمیته امداد ایجادشـده اسـت.

وی بـه ارائـه بسـته های تشـویقی بـه کارفرمایانـی کـه مددجویـان تحـت 
حمایـت کمیتـه امـداد و یـا فرزندان آن هـا را بـه کار بگیرند اشـاره و بیان 
کـرد: کارفرمایانـی کـه فرزنـدان مددجویـان تحـت حمایـت کمیتـه امداد 
اسـتان را بـه کار بگیرنـد عـاوه بـر پرداخـت سـهم بیمـه حـق کارفرمـا 
بـه مـدت دو سـال توسـط کمیتـه امـداد، بـه ازای به کارگیـری هـر فرزند 
آن هـا  بـه  قرض الحسـنه  تسـهیات  تومـان  میلیـون   ۵۰ مبلـغ  مددجـو 

می شـود. پرداخـت 
وی در پایـان ضمـن تقدیـر و تشـکر از همـکاری خـوب مجموعـه گل گهر 
بـا برنامه هـای ایـن نهـاد درزمینـهԹ توانمندسـازی مددجویـان و هم چنیـن 
احـداث مسـکن بـرای خانواده هـای تحـت بـر تعامـل و ادامـه همـکاری 
راسـتای  در  امـداد  کمیتـه  مختلـف  برنامه هـای  بـا  گهـر  گل  مجموعـه 
محـروم  مناطـق  در  به ویـژه  حمایـت  تحـت  خانواده هـای  توانمندسـازی 
تأکیـد کـرد. شایسـته ذکر اسـت؛ مدیرکل کمیتـه امداد اسـتان کرمان در 
ایـن دیـدار با اهـداء لوح تقدیر از زحمـات و خدمات مدیرعامـل گل و گهر 

در کمـک بـه محرومـان و همراهـی بـا ایـن نهـاد تقدیـر کرد.

شــورای  رییــس  میرمحمــدی  مســعود 
هیــات هــای مذهبــی شهرســتان بردســیر 
ــا اعــام ایــن  ــا خبرنــگار مــا ب در گفتگــو ب
خبرگفــت: بــرای پرهیــز از گســترش کرونــا 
ــرج  ــال را خ ــرم امس ــذورات مح ــه ن هزین
ســاخت دو مرکــز بهداشــتی مــی نماییــم.

میــر محمــدی گفــت: در تفاهــم نامــه 
شهرســتان  ســامت  خیریــن  مجمــع 
ــی  ــای مذهب ــات ه ــورای هی ــیر و ش بردس
هماهنگــی  بــا  کــه  شهرســتان  ایــن 
امــام جمعــه محتــرم، دانشــگاه علــوم 
بهداشــت  مرکــز  کرمــان،  پزشــکی 
محتــرم  نماینــده  بردســیر،  شهرســتان 
تبلیغــات  ســازمان  مجلــس،  در  مــردم 

ــر  ــز و پی ــن عزی ــدار، خیری اســامی، فرمان
روســای  و  )ع(  حســین  امــام   غامــان 
هیــات هــای مذهبــی شهرســتان بردســیر 
ــه  ــا توجــه ب صــورت گرفــت مقررگردیــد ب
گســترش بیمــاری منحــوس کرونــا در 
پــی فرمایشــات مقــام معظــم رهبــری 
ــا  ــتاد کرون ــای س ــه ه ــه توصی ــل ب در عم
و  درمــان  کادر  از  حمایــت  جهــت  در 
امســال  بیمــاری  گســترش  از  پرهیــز 
 مــردم شهرســتان بردســیر بــا رعایــت 
ــا  ــزاداری ه ــتی ع ــای بهداش ــکل ه پروت
ــه  ــه ای ک ــانده و بودج ــل رس ــه حداق را ب
هــر ســاله در ایــن ایــام بــرای نــذورات در 
ــز  ــه ســاخت دو مرک ــد ب ــی گرفتن نظــر م
ــد . ــاص دهن ــتی اختص ــی و بهداش درمان

 وی افــزود: ایــن دو بنــا بــه نــام اهــل 
ــه بهداشــت در  بیــت )ع( شــامل یــک خان

ــام  ــه ن ــن ب ــیر مزی ــهرک وحــدت بردس ش
امــام حســین )ع( و پایــگاه ســامت شــماره 
ســه شــهری مزیــن بــه نــام حضــرت 
بــه متــراژ ۴۰۰  ابوالفضــل )ع(  جمعــاً 
متــر مربــع و اعتبــار پانــزده میلیــارد ریــال 
ــل  ــق اه ــردم عاش ــی م ــت و همدل ــا هم ب
ــطه  ــه واس ــال ب ــه امس ــیر ک ــت بردس بی
کرونــا موفــق نشــدند بــا شــکوه و عظمــت 
ــزار  ــم را برگ ــن مراس ــته ای ــالهای گذش س

ــد. ــد ش ــن خواه ــد تامی کنن
مســعود میرمحمــدی در پایــان از همراهــی 
ــتاندار  ــی اس ــر فدای ــر دکت ــت موث و حمای
و  ایشــان  معاونیــن محتــرم  و  کرمــان 
ــرکت  ــل ش ــل عام ــلو مدی ــدس عباس مهن
جهــان فــواد ســیرجان بــه جهــت اجــرای 
پــروژه هــای مجمــع خیریــن ســامت در 

ــرد. ــی ک ــکر و قدردان ــیر تش بردس

اقدام ارزنده هیات های مذهبی 
شهرستان بردسیر  باید در کشور الگو شود

برای پرهیز از گسترش کرونا، 
هزینه نذورات محرم امسال را خرج ساخت دو مرکز بهداشتی می نماییم.

       شهرداری کرمان
آگهـي منـاقصـه عمـومـي 

شـهرداري  کرمـان در نظـر دارد جهـت انجـام خدمـات مشـاوره  و آمـوزش 
اسـتقرار و پیـاده سـازی سیسـتم مدیریـت کیفیت بر اسـاس اسـتاندارد بین 
المللـی ایـزو 9۰۰۱  )جهـت شـهرداری مرکـزی و مناطق پنجگانـه( به مبلغ 
بـرآورد اولیـه 3/۱۶9/۲۶۷/۲۰۰ ریـال بـه مـدت ۱۲ مـاه  بـا مبلـغ تضمیـن 
شـرکت در مناقصـه ۱۸۰/۰۰۰/۰۰۰ ریـال )بـه صـورت نقدیـا ضمانـت نامـه 
بانکـی( از طریـق برگـزاری مناقصه عمومي اقـدام نماید لذا از کلیه مشـاوران  
دارای  مجـوز ازم و مرتبـط بـا موضـوع مناقصـه دعـوت بعمـل مـی آیـد 
.فـروش اسـناد از مـورخ 99/۵/۱9  لغایت 99/۶/۱ تسـلیم پیشـنهادات مورخ 
99/۶/۴ بازگشـایي پاکتهـا مـورخ 99/۶/۵، محـل فـروش اسـناد مناقصه امور 
قراردادهـای شـهرداری مرکـز  بـه آدرس کرمـان ، میـدان شـورا سـاختمان 

جدیـد می باشـد. شناسـه آگهـی93۱۵۲۴    

سایر اطاعات و جزئیات در اسناد مناقصه و اطاعات تکمیلی آگهی در 
سایت شهرداری kermancity.ir مندرج است.
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