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هفته نامه فرهنگی، سیاسی، خبری

استاندار کرمان:

انتخابات را با نهایت 
دقت، سامت و شفافیت

 برگزار می کنیم

دکترپور ابراهیمی نماینده مردم کرمان و راور:

مجلس حامی جمعیت 
هال احمر است
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با همکاری موسسه خیریه ثامن الحجج
ششمین مرکز کنترل 

سرطان ایرانیان در کرمان 
راه اندازی می شود

پس از پیگیری رسانه ها و از جمله گزارش
 هفته گذشته در هفته نامه هفتواد کرمان صورت گرفت :
ورود دستگاه قضایی به پرونده 

معدن منطقه گوغر 
شهرستان بافت

3
در سی امین هفته از پویش »افتتاح« شهرداری کرمان؛
خانه فرهنگ شهروندی »کتاب« 

و دبیرخانه طرح ملی 
»پایتخت کتاب کشور« افتتاح شد

2

 آگهی فراخوان شناسایی شرکت ها به شماره 99/4/ف )نوبت دوم( 
شـرکت معدنـي و صنعتـي گل گهـر )سـهامي عـام( در نظـر دارد جهـت اجـرای« فرآینـد مهندسـی معکـوس ، بازطراحي و سـاخت سیسـتم ها ، 
زیرسیسـتم هـا و اجـزای دو دسـتگاه دامپتـراك )یک دسـتگاه دامپتراك 60 تـن مکانیکی و یک دسـتگاه دامپتـراك 130 تن ویل موتـوري )برقی((  

بـر طبـق اسـتاندارد کیفیت APQP« نسـبت بـه شناسـایی و پیش ارزیابی شـرکت هـای واجد شـرایط اقـدام نماید. 
مدارک مورد نیاز جهت شرکت در فراخوان:

1( اساسنامه و اظهارنامه ثبتي شرکت )مرتبط با موضوع فراخوان(
2( آگهي تأسیس شرکت در روزنامه رسمي با آگهي آخرین تغییرات شرکت حاوي معرفي صاحبان امضاهاي مجاز

3( مدارک مرتبط با فعالیت  مشاوره یا طراحی و مهندسی معکوس و ساخت در حوزه ماشین آات بارگیری و باربری
4( رزومه مبنی بر آشنایی کامل و تجربه کار بر پلتفرم ماشین آات بارگیری و باربری

5( مـدارک دال بـر دارا بـودن محصـول و قطعـات مهندسـی معکـوس و بومـی سـازی و نیـز تاییدیـه و گواهی حسـن انجام کار از شـرکت هـای معدنی 
یـا صنعتـی در زمینـه سیسـتم هـای: سـوخت رسـانی ، تعلیـق و فرمان ، پیشـرانه ، موتور و خنـک کاری ، برقـی ، هیدرولیکـی ، ترمز ، شاسـی و بدنه و 

سیسـتم هـای انتقال قـدرت و ...
تبصـره: ارائـه رونوشـت هـای قـراردادی قبلـی و جاري بهمراه شـرح کار و مبلغ پـروژه و گواهینامه های صدور حسـن انجـام کار از کارفرمایـان مربوط به 

بندهـای 3 الـی 5 الزامی می باشـد. 
6( مـدارک دال بـر تـوان مالـي شـرکت )مبلغ مالیات سـاانه براسـاس تأییـد اداره مالیاتي، مبلغ بیمـه تأمین اجتماعي پرداخت شـده به سـازمان تأمین 
اجتماعـي، درآمـد ناخالـص سـاانه مسـتند به صـورت وضعیت هاي مـورد تأیید کارفرمـاي مربوطه، مبلـغ دارایي هاي ثابت مسـتند بـه اظهارنامه مالیاتي 

یـا گواهـي بیمـه دارایـي هـا یـا دفاتر قانوني سـال قبـل،  تأیید اعتبـار صادر شـده از طرف بانک ها یا مؤسسـات مالـي و اعتباري معتبـر و ...(
7( مـدارک دال بـر دارا بـودن سـالن سـاخت بـا ارتفـاع مناسـب و تجهیـزات کامـل  شـامل جرثقیل سـقفی ،ریل کف سـالن و پتانسـیل انجـام عملیات 

ماشـینکاري و سـایر شـرایط مـورد نیـاز جهت سـاخت بخشـي از قطعات دامپتـراک و مونتـاژ آنها
8( مدارک دال بر دارا بودن نمایندگي هاي معتبر در استان هاي معدن خیز کشور بمنظور ارائه خدمات پس از فروش

9( مدارک )تحصیلی، تخصصی و سوابق کاری( نیروي انساني متخصص و مرتبط با ساخت دامپتراک هاي معدني
10( مدارک دال بر دارا بودن تجهیزات و ماشین آات مرتبط با ساخت دامپتراک هاي معدني

11( مستندات مبني بر رعایت شرط حداقل 40 درصدي داخلي سازي در نمونه اول ساخته شده )هم دامپتراک مکانیکي و هم برقي(
شـرکت در فراخـوان حاضر و ارسـال مدارك هیچگونـه حقی را برای شـرکت کنندگان جهت انجـام هرگونه معامله با شـرکت معدنی و 
صنعتـی گل گهـر ایجـاد نمی نمایـد و تاکید مي گـردد ، فقط سـازندگان داخلي توانمند کشـور با شـرایط )الزامات( فـوق در فراخوان 

نمایند. شرکت 
شـرکت کننـدگان در فراخـوان مي بایـد کلیـه مـدارك مربوط به الزامـات فـوق را در پاکت دربسـته و مهر موم شـده قـرار داده )روي 
پاکـت بایسـتي نام شـرکت، شـماره و موضوع فراخوان قیـد شـود ( و حداکثر تا تاریـخ چهارشـنبه 99/11/15 به نشـاني دفتر مرکزي 
شـرکت معدنـي و صنعتـي گل گهـر واقـع در خیابـان دکتـر فاطمي- روبـروي هتل الـه- سـاختمان نگیـن، پـاك 273 - دبیرخانه 
مرکـزي- کـد پسـتی 1414618551 و یا به نشـاني دفتر کمیسـیون معامات شـرکت معدنـي و صنعتي گل گهـر واقـع در کیلومتر 50 

جاده شـیراز ارسـال نمایند.
مدیریت قراردادها و معامات  
شرکت معدني و صنعتي گل گهر
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سوگند
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مهندس ایمان عتیقی مدیرعامل 
 شرکت معدنی و صنعتی گل گهر:

گل گهر یک امانت 
ملی است

افراد فاقد پوشش بیمه ای تا 22 بهمن 
به کارگزاری های صندوق بیمه کشاورزی، 

روستائیان و عشایر مراجعه کنند

4

4

 سال چهاردهم -   شماره 682 -چهارشنبه 1 بهمن ماه 1399- بها 1000  تومان

┐機叔 ┐寡共Μ
4

مدیرعامل موسسه خیریه 
ثامن الحجج )ع( بیماران خاص 

استان کرمان :
ارائه 130 هزار خدمت 

رایگان به بیماران سرطانی 
کرمان در منزل از اول بهمن
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مدیرکل نوسازی مدارس کرمان :
افتتاح 13 پـروژه آموزشی و 
پرورشی با 132 کاس درس 
در استان کرمان به مناسبت 
اولین سالروز شهادت شهید 

سپهبد حاج قاسم سلیمانی

کرمان

کلیه افرادی که فاقد هر گونه پوشش 
بیمه ای هستند، می توانند از امروز 
های  کارگزاری  به   99 بهمن   22 تا 
روستائیان  کشاورزی،  بیمه  صندوق 
جهت  کرمان  استان  در  عشایر  و 
دریافت پوشش بیمه مراجعه نمایند. 

نشست رییس مجمع نمایندگان استان کرمان 
مدیرعامل  با  بردسیر  و  سیرجان  نماینده  و 
صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان 

و عشایر برگزار شد.
در این نشست شهباز حسن پور رییس مجمع 
نمایندگان و نماینده مردم سیرجان و بردسیر، 
با اشاره به وجود 120 هزار سرپرست خانوار 
فاقد پوشش بیمه ای در استان کرمان گفت: 
به منظور رسیدن به هدف نهایی که تحت 
پوشش قرار دادن کلیه افراد واجد شرایط در 
استان کرمان است، ضمن بهره گیری از همه 
ی ظرفیتهای موجود در زمینه اطاع رسانی، 
تبلیغات و مشارکت خیرین استان، نیاز است 
که از ظرفیت دهیاران و شوراهای اسامی 

استفاده کنیم.
تاریخ  تا  گردید  مقرر  نشست  این  در 

هر  فاقد  که  افرادی  بین  از   99 بهمن   22
کلیه ی  به  و  هستند  ای  بیمه  پوشش  گونه 
اجتماعی  بیمه  صندوق  های  کارگزاری 
استان  در  عشایر  و  روستائیان  کشاورزان، 
بیمه مذکور  کرمان جهت دریافت پوشش 
مراجعه می نمایند، به قید قرعه 110 جایزه 

نفیس پرداخت گردد.

افرادی  کلیه  است  ذکر  شایان 
بیمه  پوشش  گونه  هر  فاقد  که 
تا  امروز  از  توانند  می  هستند،  ای 
های  کارگزاری  به   99 بهمن   22
کشاورزان،  اجتماعی  بیمه  صندوق 
روستائیان و عشایر در استان کرمان 

یا جهت دریافت  و  نمایند  مراجعه 
مرکزی  دفتر  با  بیشتر  اطاعات 
کشاورزان،  اجتماعی  بیمه  صندوق 
کرمان  استان  عشایر  و  روستائیان 
تماس   034-32225645 شماره  به 

حاصل نمایند. 

افراد فاقد پوشش بیمه تا 22 بهمن 
به کارگزاری های صندوق بیمه اجتماعی 

کشاورزان، روستائیان و عشایر مراجعه کنند
جناب آقای مهندس ایمان عتیقی

 مدیرعامل محـترم شـرکت معـدنی 
و صنعتی گل گهر

کارآمدی،  تعهد،  بیانگر  که  جنابعالی  شایسته  و  بجا  انتصاب 
لیاقت و شایستگی های برجسته آن برادر گرامی در صحنه های 
خدمت صادقانه به نظام و میهن اسامی است، تبریک عرض 
نموده، موفقیت و سربلندی شما را از درگاه خداوند منان مسئلت 
دارم. امید است در سایه تائیدات الهی، در این عرصه خطیر و 

خدمت به اقتصاد میهن عزیز اسامی موفق و سربلند باشید.
مجید ضیایی

 مدیرعامل و نائب رئیس هیأت مدیره 
شرکت صنایع مس شهید باهنر 

 رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان:
 بیش از ۸۰ درصد 
بیماران کرونایی

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

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

اسـت. اروپـا  اسـتاندارد   
توجه به استخدام نیروهای بومی 

در شرکت بابک مس

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

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

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

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

محسـوب می شـود.

شرکت بابک مس ایرانیان 
چهارمین تولید کننده لوله مسی 

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

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

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

ایـن شـرکت وارد کشـور شـده و در حـال نصـب اسـت.
چهارمیـن  ایرانیـان  مـس  بابـک  شـرکت  اینکـه  بیـان  بـا  وی 
شـرکت تولیـد کننده لوله مسـی اسـت بیـان کرد: این شـرکت 
بـه  ویـژه  نـگاه  و  اقتصـادی  و  فنـی  مطالعـات  بـا  از سـال 88 
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 ۱۵۰ فرزند مددجوی کرمانی 
در شرکت رینگ پارس 
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شـاهنامه  در  ای  افسـانه  ای  اسـطوره 
دارای  کـه  کارمانیـا  سـرزمین  از   فردوسـی 
ظالـم  حاکـم  بـا  دختـر   یـک  و  پسـر   هفـت 
دوره اشـکانیان کرمـان بـه مبـارزه پرداختـه، او 
را شکسـت مـی دهـد و قلعـه بـم)ارگ بـم( و قلعـه دختر کرمـان محل حکومـت هفتواد 
بـوده اسـت، امـا بـا روی کار آمـدن ساسـانیان در نبردهـای سـختی بـا اردشـیر بابـکان 
مغلـوب مـی شـود .  تولیـد ابریشـم در دوران  وی در جنـوب شـرق ایـران رونـق داشـته 

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

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

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

  منابع: شاهنامه فردوسی، لغت نامه دهخدا

ï悉 r依卿Э ﾔｸ└ぐ医Μ

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

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

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

مکانیـزه شـامل تخفیـف  10 درصـد خواهـد بود.

ماک توسعه و پیشرفت استان 
واگذاری خدمات به بخش خصوصی 

است 
آقـای زیـن الصالحیـن مـاک توسـعه و پیشـرفت 
اسـتان را واگـذاری خدمـات بـه بخـش خصوصـی 
دانسـت و افـزود:  محوریـت برنامـه هـای مهنـدس 
رزم حسـینی ) اسـتاندار محتـرم  ( برنامـه ریـزی در 
جهت توسـعه اسـتان بـوده و یک ضلع  مـدل  مثلث 
توسـعه ، بخـش خصوصـی و مرکـز ثقـل آن ائمـه 
محتـرم جمعـه مـی باشـند. لـذا بخـش خصوصـی و 
بـرون سـپاری خدمـات دولتـی بـه عنوان یـک اصل 
در برنامـه هـای ایشـان و دولـت دوازدهم می باشـد.

دفاتـر  از خدمـات صادقانـه  تشـکر  ایشـان، ضمـن 
پیشـخوان از آنـان خواسـت تـا همیـاری خـود را بـا 
سـازمان ثبـت احـوال،را در چنـد مـاه مانده تـا آخر 
سـال افزایـش داده و تمـام تـاش خـود را در جهت 
خدمـات رسـانی بهتـر بـه مـردم و تسـریع روند ثبت 

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

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

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

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

باشـند.
» هدف از برون سپاری خدمات ثبت 

احوال، رضایت مندی و افزایش کیفیت 
خدمات رسانی «

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

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

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

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

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

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

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

گشـت.
خبرنگار : مرضیه قاضی زاده

فرصت4ماهه مردم 
برای دریافت کارت هوشمند ملی در سال 96

  رئیس جهاد کشاورزی شمال استان کرمان:

19 هزار هکتار اراضی کشاورزی 
به سیستم های آبیاری نوین 

مجهز می شوند

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

. د شو
گزارش از : ساره نخعی فر
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ــرکت  ــی ش ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــا حضــور  معــادن زغالســنگ کرمــان ب
ــادن و  ــری مع ــورای کارگ ــای ش اعض
ــد جلســه ای  ــه زغالشــویی زرن کارخان
جهــت رفــع مشــکات کارگــران عزیــز 

ــزاری اســت .  در حــال برگ
 در ایــن جلســه در خواســت هــای 
ــاری  ــل بیم ــری از قبی ــورای کارگ ش

ــاوت  ــه التف ــکن، ماب ــق مس ــی، ح زای
ــدی مشــاغل  ــه بن اجــرای طــرح طبق
ــی و  ــرح بررس ــرای ط ــکاات اج و اش
ــل  ــر عام ــط مدی ــتورات ازم توس دس
شــرکت صــادر گردیــد .  دکتــر نیــک 
ــن  ــرکت در ای ــل ش ــر عام ــع مدی طب
ــدف  ــه ه ــت  ک ــوان داش ــه عن جلس
بــه کارگــران  اصلــی مــا خدمــت 
اســت  زغالســنگ  مجموعــه  عزیــز 
ــتمر  ــاش مس ــت و ت ــا هم ــزود  ب اف
ــرعت  ــه س ــادن ب ــز مع ــران عزی کارگ
پیگیــر رفــع مشــکات هســتیم  مدیــر 
عامــل شــرکت در ایــن جلســه ضمــن 
ــک  ــر نی ــد دکت ــل تولی ــادآوری اص ی
ــا  ــال ب ــان س ــد پای ــزود بای ــع اف طب
ــت و  ــا کیفی ــراه ب ــد هم ــش تولی افزای
ایمنــی جبــران کســری تولیــد اول 
ســال را پوشــش داد اضافــه کــرد 
شــوارهای کارگــری بایــد بــا همراهــی 
و  درخواســت  ضمــن  همیــاری  و 
عزیــز  کارگــران  انتقــال مشــکات 

ــند .  ــز باش ــد نی ــر تولی ــر ام ــاری گ ی
در ادامــه ایــن جلســه اعضــای شــورای 
زحمــات  از  تشــکر  بــا  کارگــری 
مدیریــت شــرکت عنــوان داشــتند 
الحمــدا... مکتــب حــاج قاســمی مدیــر 
عامــل شــرکت موجــب رضایــت و 
دلگرمــی کارگــران مــی باشــد افزودنــد 
بســیار خرســندیم کــه لطــف خداونــد 
ــری شــده کــه  منــان باعــث ورود مدی
مشــکات  رفــع  پیگیــر  خودشــان 

ــتند. ــز هس ــران عزی کارگ

مدیر عامل شرکت معادن زغالسنگ کرمان :

هدف اصلی ما خدمت به کارگران 
عزیز مجموعه زغالسنگ است

مراســم تودیــع و معارفــه مدیرعامــل شــرکت 
معدنــی و صنعتــی گل گهــر، در محل ســازمان 

ــد.  ــدرو برگزار ش ایمی
بین الملــل  امــور  و  روابط عمومــی  گــزارش  بــه 
شــرکت معدنــی و صنعتــی گل گهــر، در مراســمی که 
بــا حضــور مهنــدس جعفــری معــاون وزیــر و رئیــس 

ــرکت  ــره ش ــا هیئت مدی ــدرو، اعض ــل ایمی هیئت عام
ــازمان  ــل س ــهامداران در مح ــده س ــر و نماین گل گه
ایمیــدرو برگــزار شــد، از زحمــات مهنــدس جمشــید 
ــد و مهنــدس ایمــان  ــر به عمــل آم مارحمــان تقدی
عتیقــی، رســما به عنــوان مدیرعامــل جدیــد شــرکت 

معدنــی و صنعتــی گل گهــر معرفــی شــد. 
باســابقه  مدیــران  از  عتیقــی  ایمــان  مهنــدس 
ــت  ــال فعالی ــن س ــت و چندی ــر اس ــرکت گل گه ش
در قســمت های مختلــف مدیریتــی ایــن شــرکت 

ــت در  ــن آن عضوی ــه مهم تری ــه دارد ک را در کارنام
ــاون  ــن مع ــر و همچنی ــرکت گل گه ــره ش هیئت مدی
مدیرعامــل و مدیــر مجتمــع گل گهــر می باشــد.

وی همچنیــن عضویــت در هیئت مدیــره شــرکت های 
ــگاه  ــره باش ــرروش و هیئت مدی ــواد و گه ــان ف جه
گل گهــر، معــاون پشــتیبانی مجتمــع گل گهــر، مدیــر 
رفــاه و خدمــات اجتماعــی شــرکت گل گهــر و رییــس 
نظــارت تولیــد و فــروش شــرکت گل گهــر را نیــز در 

کارنامــه دارد.

و  فاصلــه ســی  هفتــواد: دهســتان گوغــر در 
هشــت کیلومتــری شــمال غربــی شهرســتان 
بافــت واقــع شــده اســت. ارتفــاع متوســط 
ــر  ــای آزاد 2570 مت ــطح آبه ــتان از س ــن دهس  ای
ــت  ــاد و جه ــاع زی ــل ارتف ــه دلی ــد. ب ــی باش م
ــارش آن   ــن ب ــتانها، میانگی ــب کوهس ــری مناس گی
بــاای 380 میلیمتــر و میانگیــن دمــای ســاانه  
آن  12.2  + درجــه ســانتی گــراد  مــی باشــد. لــذا 
ــب  ــوب در قل ــدل و مطل ــیار معت ــم بس ــک اقلی ی
بیابــان هــای ایــران مرکــزی شــکل گرفتــه اســت. 
ــش  ــوب، پوش ــبتا مرط ــم نس ــن اقلی ــن ای ــه یم ب
ــی آن  ــمال غرب ــات ش ــا در ارتفاع ــی، خصوص گیاه
ــم  ــزار،  متراک ــی م ــای آهک ــوه ه ــته ک ــی رش یعن
بــوده و جنــگل هــای بکــر ی از درختــان بنــه، 
کهکــم، ارچــن، بــادام کوهــی و ... گیاهــان دارویــی 
ــن  ــره و ...در ای ــه، زی ــن، درمن ــون آاله،ازگ همچ
ــه  ــه را ب ــن منطق ــه  و  ای ــترش  یافت ــه  گس ناحی
یکــی از بهتریــن مناطــق خــوش آب و هــوا و یکــی 
از  قطــب هــای کشــاورزی اســتان کرمــان تبدیــل 
کــرده اســت. عــاوه بــر آن  بایــد اشــاره داشــت 
کــه  تاریــخ باســتانی ایــن منطقــه در اســتانمان بــی 
ــز،  ــبز، جفری ــمه س ــتاهای چش ــت و روس ــر اس نظی
گنبــدان، گــوه ســلطانی، قایــی و ...  از کهــن تریــن 
روســتاهای حوضــه آبریــز  سرشــاخه هــای هلیــل 
رود بــوده و شــواهد، حاکــی از ارتبــاط ایــن تمــدن 
بــا تمــدن  کنارصنــدل در ازمنــه دور مــی باشــد .

امــا متاســفانه بهــره بــرداری از معــدن کــوه مــزار 
گوغــر بــا توجــه بــه خطــای آشــکار کارشناســان در 
مــکان یابــی و واگــذاری معــدن و نابــودی بســیاری 
ــا  ــش از صده ــًا بی ــان، گاه ــا و درخت ــه ه از بوت
ســاله،بُهت و بغــض ِ مــردم نجیــب دوســتداران و 
نخبــگان ایــن منطقــه را برانگیختــه اســت.آن هــم 
ــادی از  ــداد زی ــاانه تع ــه س ــری ک ــه  بک در منطق
گردشــگران سراســر کشــور را بــه خــود فــرا مــی 

خوانــد .
ــوژی و  ــد ژئومورفول ــناس ارش ــادری کارش ــد ن ــای محم ــا آق ب
مــدرس دانشــگاه فرهنگیــان کرمــان کــه از اهالــی ایــن منطقــه 
ــی  ــت و گوی ــوص گف ــن خص ــی در ای ــایر اهال ــت از س ــه نیاب ب

ــت . ــده اس ــما آورده ش ــت ش ــه خدم ــتیم ک داش
بنــده اصالتــا اهــل گوغــر بافــت هســتم کــه بــه نیابــت از 
ــکنی و  ــد ش ــه ح ــراض نســبت ب ــودم، اعت ــایر همشــهریان خ  س
ــه کوهســتانی  ــی در منطق ــر کارشناســی معدن ــرداری غی ــره ب به
ــرم و  ــا ی محت ــتانی ه ــم اس ــه ه ــت هم ــر را  خدم ــزار گوغ م

ــرم  ــئوان محت ــن  مس ــت و همچنی ــط زیس ــتداران محی دوس
برســانم تــا هــر چــه زودتــر جلــوی ایــن فاجعــه زیســت محیطــی 
را کــه در حــال تبدیــل شــدن بــه یــک فاجعــه اجتماعــی اســت، 

گرفتــه شــود .
منطقــه گوغــر بــا آب و هــوای بســیار مطبــوع و پوشــش گیاهــی 
ــده خــودم  ــان اســت. بن ــزد اســتان کرم ــی زبان ــاده غن ــوق الع ف
ــیاری از  ــه بس ــی  ب ــته تحصیل ــغلی و رش ــائل ش ــر مس ــه خاط ب
ــر  ــی و پ ــه از زیبای ــر چ ــا ه ــته ام ام ــفر داش مناطــق کشــور س

ــاز کــم اســت . ــم ب ــودن ایــن منطقــه بگوی خیــر و برکــت ب
ــدن ســنگ را در  ــه  شــخصی  مع ــرار اســت ک ــن ق ــه از ای قضی
ــزه و  ــدت تکتونی ــه بش ــد ک ــت داده ان ــت ثب ــر باف ــه گوغ منطق
نــارس بــوده وارزش اقتصــادی چنــدان هــم نــدارد . ایــن 
ــع  ــاا، دارای مناب ــری ب ــوذ پذی ــل نف ــه دلی ــتی ب ــه کارس منطق
ــتی  ــراوان کارس ــای ف ــمه ه ــوده و چش ــی ب ــی غن آب زیرزمین
ــتقرارگاهای  ــری اس ــکل گی ــبب ش ــراف آن س ــلی در اط و گس
متعــدد انســانی دراطــراف ان شــده اســت . حــدود ده ســال قبــل 
فــردی تقاضــای  ثبــت ایــن ناحیــه را بعنــوان معــدن از ســازمان 
ــن مجــوز  ــان  ای ــد،  در اســتان کرم ــی نمای ــدن م ــت و مع صنع
ــادن،  ــع و مع ــت، صنای ــط زیس ــه )محی ــای مربوط ــتگاه ه را دس
ــه  ــت ک ــخص نیس ــد و مش ــرده ان ــد نک ــی ...( تایی ــع طبیع مناب
ایشــان از چــه کانالــی وارد شــده انــد و در تهــران از شــورای عالی 
معــادن مجــوزی بــرای ســازمان صنعــت و معــدن اســتان کرمــان 
ــوان ســنگ اشــه ثبــت داده اســت  وی   ــه و معــدن را بعن گرفت
چندیــن ســال هــم تمدیــد کــرده و اخیــراً  شــروع بــه اســتخراج 

ــوده اســت. ــرداری نم ــره ب و به
ــا روی  ــدن دقیق ــن مع ــه ای ــت ک ــکل اینجاس مش
ســفره آب زیرزمینــی چشــمه ســبز پوشــان واقــع 
ــت  ــی را رعای ــفره آب زیرزمین ــم س ــده و حری ش
ننمــوده و  احتمــال ریــزش  ســقف غارهــا و 
ــیر  ــدن مس ــدود ش ــوه  و مس ــای درون ک داان ه
ــمه  ــت چش ــر اس ــت.قابل ذک ــاد اس ــیار زی آب بس
ــید  ــه جمش ــیم آب آن را ب ــه تقس ــوش ک ــبز پ س
ــی  ــی  باای ــد،  داری دب ــی دهن ــبت م ــم نس ج
ــزده شــبانه روز  ــردش آب آن  پان ــدار گ ــوده و م ب
ــاری  ــذر کار را آبی ــن ب ــزار َم ــی باشــد و ســه ه م
ــون  ــن میلی ــر چندی ــال حاض ــد و در ح ــی نمای م
... در مســیر  و  بــادام  و  اصلــه درخــت گــردو 
ــی  ــه برخ ــت ک ــده اس ــت ش ــان آب آن  کش جری
ــان در  ــاا خودت ــد .ح ــاله  دارن ــزار س ــی ه قدمت
نظــر بگیریــد ســه هــزار َمــن معــادل چــه مقــدار 
ــد  ــه تولی ــت و چ ــاورزی اس ــول کش ــاد محص زی
ایــن منطقــه صــورت  کشــاورزی عظیمــی در 
ــه  ــن منطق ــی ای ــی اهال ــد اصل ــه درآم ــرد ک میگی
ویکــی از پایــه هــای اصلــی محصــوات کشــاورزی 
ــه  ــن منطق ــادام در ای ــردو و ب ــه گ ــتان از جمل  اس
مــی باشــد. بایــد اضافــه کنــم: دانســتن ایــن 
نکتــه ضــروری اســت کــه اســتخراج  ایــن معــدن 
ــی  ــفره آب زیرزمین ــی س ــب ناگهان ــال تخری احتم
ــزش  ــوه ری ــن ک ــه ای ــال اینک ــن احتم و همچنی
داشــته باشــد بســیار زیــاد اســت و ایــن قضیــه از 

ــت .  ــاده اس ــاق افت ــم اتف ــی ه ــر تاریخ نظ
 * طبق تاریخ شــفاهی دهســتان  گوغر، سال 1302 
رخ  زار  الــه  گســل  امتــداد  در  ای  زلزلــه 
مــی دهــد در همــان  ســال قلعــه  تاریخــی 
گوغــر تخریــب مــی شــود و تعــداد 28 نفــر 

ــبز  ــمه س ــه  آب چش ــن زلزل ــر ای ــر اث ــد ب ــی کنن ــوت م ــز ف نی
نــذر   پــوش گوغــر 15-16 روز قطــع مــی شــود و مــردم 
ــزده روز  ــد از پان ــند و بع ــی کش ــفند م ــد و گاو و گوس ــی کنن م
ــان  ــه جری ــاز مــی کنــد و شــروع ب ــه تدریــج آب راه خــود را ب ب
مــی کنــد ولــی آن ســال آبدهــی چشــمه بســیار کمتــر از 
ســالهای مشــابه بــوده اســت کــه نشــانی از ریــزش ســقف غارهــا 

ــد . ــی باش ــی م ــیر آب زیرزمین ــدن مس ــدود ش و مس
ــال 1370   ــدود  س ــده ام ح ــه دی ــه عین ــودم ب ــه خ ــه ک * آنچ
جهــاد ســازندگی آن زمــان بــه ایــن منطقــه آمدنــد و قــرار شــد 
اســتخر چشــمه ســبز پوشــان بــاز ســازی و وســیعتر  شــود کــه 
در اثــر کنــده کاری کــه توســط دســتگاهای مکانیکــی  در مظهــر 
ــبانه روز  ــک ش ــمه  ی ــن چش ــت،  آب ای ــورت گرف ــمه  ص چش

ــان نمــود.  ــه جری ــه تدریــج شــروع ب ــی بعــد ب قطــع شــد ول
ایــن شــواهد دال بــر حساســیت منابــع آبــی کارســتی بــه 

دســتکاری هــای انســانی اســت .
چشــمه  ایــن  روی  هایــی  دســتکاری  مجــدد  اگــر   حــال 
ــه  ــد داد و در نتیج ــاره رخ خواه ــاق دوب ــن اتف ــود ای ــام ش انج
ــادی از  ــداد زی ــک و تع ــا خش ــمه ه ــدود و چش ــیر آب مس مس
 روســتاهای اطــراف نابــود و  اقتصــاد خانــواده هــای منطقــه  فلــج  

می شود و ... 
مشــکل دیگــر اینکــه  بــه دلیــل بــرش ســنگ هــا بــا ســیم بــرش 
ــوذ در درون  ــن آب و نف ــدن ای ــیدی ش ــتفاده از آب و اس و اس
ــش ســرعت انحــال  ــر افزای ــی عــاوه ب ــا و ســفره زیرزمین غاره
ــی و  ــبب آلودگ ــی، س ــوب زای ــش رس ــیم و افزای ــات کلس کربن
ــا  ــمه زیب ــن چش ــی ای ــده و آب طبیع ــدن  آب  ش ــیدی ش اس

کــه تامیــن کننــده  آب کشــاورزی، دامــداری و آشــامیدن  
ــارج  ــتفاده خ ــه اس ــد، از حیط ــی باش ــه م ــن خط ــتاهای ای روس

ــی شــود . م
ــت  ــن ثب ــه قوانی ــدن ب ــن مع ــت ای ــه در ثب ــر اســت ک ــل ذک قاب
معــادن و مســائل زیســت محیطــی توجــه چندانــی نشــده اســت 
از جملــه: عــدم رعایــت حریــم جنــگل و مرتــع و منطقــه حفاظت 
شــده،عدم رعایــت حریــم جــاده  و اماکــن مقــدس )زیــارت ســبز 
پــوش و گلــزار شــهدا ( عــدم رعایــت حریــم ســد)محدوده معــدن 
دقیقــا بــر روی ســد احداثــی توســط آبخیــزداری اســتان جهــت 
ــه  ــوب رودخان ــار رس ــش ب ــی و کاه ــفره آب زیرزمین ــه س تغذی
ســلطانی یکــی از مهمتریــن سرشــاخه هــای  هلیــل رود احــداث 
شــده اســت( عــدم رعایــت حریــم چشــمه هــا و قنــوات اطــراف، 
ــه حریــم باغــات و زمیــن هــای زراعــی و جنــگل   عــدم توجــه ب
ــتی  ــای توریس ــم اندازه ــه چش ــه ب ــدم توج ــاورکان، ع ــوه ُگن انب

مثــل غــار گردشــگری جفریــز، چــاه یــا دولیــن مــزار، و.....  
ــدان دور  ــه چن ــده ای ن ــی در آین ــت محیط ــل زیس ــن معض ای
عــاوه بــر مشــکات زیســت محیطــی، پیامدهــای مخــرب 
ــن  انســانی و اجتماعــی همچــون مهاجــرت تجــاری ســاکنین ای
روســتاها، نابــودی تمــدن کهــن روســتاهای چشــمه ســبز، 

ــی و..... ــدان، قای ــاد، گنب ــر آب ــز، امی جفری
ــه  ــات وحــش منطق ــودی حی ــردو ناب ــادام و گ ــات ب ــودی باغ  ناب

و .... را در پی خواهد داشــت . 
ــرم  ــئواِن محت ــی مس ــر  از تمام ــردم گوغ ــا م م
ــی  ــتاندار گرام ــزز، اس ــه مع ــام جمع ــژه  ام ــه وی ب
ــامی  ــورای اس ــس ش ــرم دِر ِ مجل ــده محت و نماین

و مســئولین محتــرم صنعــت و معــدن، محیــط 
ــدار  ــز فرمان ــتان و نی ــی اس ــع طبیع ــت و مناب زیس
ــتان  ــورای شهرس ــریف ش ــای ش ــرم و اعض محت
بافــت درخواســت داریــم  ایــن  نعمــت الهــی  را از 
ــد  ــات دهن ــدادادی نج ــم ِ خ ــی در نظ ــم ریختگ به
ــگل  ــای جن ــِت رعن ــد طبیع ــز بتوان ــر عزی ــا گوغ ت
ــن  ــتانی ای ــخ باس ــا تاری ــد ب ــاورکان را در پیون ُگن
ــدان  ــرای فرزن ــزار، ب ــوه م ــا ک ــراه ب ــه هم منطق

ــه دارد . ــدگان  نگ ــال و آین ح
گزارش از : کمالی فرد

تخریب مراتع و جنگلهای گوغر بافت و استمداد ازمسئوان 

با برگزاری مراسم تودیع و معارفه در سازمان ایمیدرو؛

 مهندس ایمان عتیقی، 
رسما مدیرعامل گل گهر شد

ــی  ــط عموم ــر رواب ــی مدی ــا کاف محمدرض
در  مــس  شــرکت  بین الملــل  امــور  و 
ــا عنــوان بررســی عملکــرد  میزگــردی کــه ب
مســئولیت  حــوزه  در  مــس  شــرکت 
اجتماعــی در ســومین همایــش فلــزات غیــر 
آهنــی برگــزار شــد گفــت: مســئولیت 
ــه  ــت ک ــدرن اس ــوم م ــک مفه ــی ی اجتماع
در حــدود نیــم قــرن عمــر دارد و  همزمــان 
ــوان  ــه عن ــد و ب ــاد ش ــع ایج ــد صنای ــا رش ب
شــرکت ها  و  صنایــع  وظیفــه  و  تعهــد 
گرفتــه  نظــر  در  مصرف کننــدگان  بــه 

. د می شــو

بــه گــزارش مــس پــرس، کافــی بــا بیــان این کــه 
ــد در  ــی تعه ــی نوع ــه صــورت کل ــی ب مســئولیت اجتماع
قبــال کارکنــان، مــردم، بــازار هــدف و محیط زیســت 
ــوم  ــن مفه ــی ای ــرد: ول ــح ک ــود، تصری ــداد می ش و ... قلم
ــه،  ــل بودج ــی از قبی ــل چالش های ــه دلی ــا ب ــور م در کش
بــاور مدیــران، اعتقــاد دســت انــدرکاران و تصمیم گیــران، 
زودبــازده نبــودن و البتــه غیرقابــل محاســبه بــودن اثــرات 
مثبــت آن در بســیاری از مواقــع بــا مانــع روبــرو می شــود 
یــا صرفــاً بــه صــورت یــک نمایــش رســانه ای و تبلیغاتی در 
می آیــد کــه در کنــار غیراخاقــی بــودن ایــن رفتــار، ایــن 
موضــوع کلیــدی را از مفهــوم واقعــی خــود تهــی می کنــد.
ــا از  ــزرگ دنی ــرکت های ب ــه ش ــر این ک ــد ب ــا تاکی وی ب

مســئولیت اجتماعــی در حــوزه برندینــگ و گســترش 
داشــت:  اظهــار  می کننــد،  اســتفاده  کار  و  کســب 
بــرای نمونــه بررســی شــیوه عمــل شــرکتی ماننــد 
»خوشــنامی   آنهــا  کــه  می دهــد  نشــان  سامســونگ 
در  کلیــدی  اهــداف  از  یکــی  عنــوان  بــه  را  برنــد« 
کرده انــد. تعریــف  اجتماعــی  مســئولیت   حــوزه 

 و خدمات پایه  ارائه می کنند. 
مدیــر روابــط عمومــی و امــور بین الملــل شــرکت مــس بــا 
ــی  ــرد از مســئولیت اجتماع ــن رویک ــه ای ــر این ک ــد ب تاکی
ــنامی کســب و کار  ــوم خوش ــاش در گشــترش مف ــه ت ک
داشــته باشــد در ایــران بســیار کــم اســت اظهــار داشــت: 
همیــن مــورد مصداقــی اســت کــه نشــان می دهــد 

بســیار  ظرفیت هــای  دارای  اجتماعــی«  »مســئولیت 
ــران هوشــمند  گســترده اســت کــه در صــورت آنکــه مدی
روابــط عمومــی بتواننــد آن را برابــر نیازهــای جامعــه 
هــدف تعریــف کننــد، و نــه تنهــا گــره از مشــکات مــردم 

ــد. ــح می کنن ــم فت ــا را ه ــب آنه ــه قل ــد بلک ــاز کنن ب
وی در ادامــه بــا اشــاره بــه اقدامــات صورت گرفتــه از 
ســوی شــرکت مــس در حــوزه مســئولیت اجتماعــی اظهار 
داشــت: شــرکت مــس در ســال های اخیــر در مســیر 
ــت  ــته اس ــر داش ــی گام ب ــئولیت اجتماع ــی از مس متفاوت
ــع  به طوری کــه کــه ایــن شــرکت جــزو پیشــروترین صنای
در کشــور بــوده کــه مقولــه »مســئولیت اجتماعــی« را بــا 
همدلــی مدیــران ارشــد و همراهــی کارکنــان فرهیختــه به 

عنــوان یــک اســتراتژی پیــش گرفتــه و آن را از موضوعــی 
تئوریــک بــه اقدامــی عملــی تبدیــل کــرده اســت.

مدیر روابط عمومی و امور بین الملل شرکت مس 
شرکت مس پیشروترین صنعت در حوزه مسئولیت اجتماعی
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اطمینــان  مــردم  بــه  گفــت:  کرمــان  اســتاندار 
و  اســامی  شــوراهای  انتخابــات  کــه  می دهیــم 
ریاســت جمهــوری ۱۴۰۰ را بــا نهایــت دقــت، ســامت 

می کنیــم. برگــزار  شــفافیت  و 
ــان  ــت : در جری ــار داش ــد اظه ــی زینی ون ــر عل دکت
ــی در  ــای اجرای ــکیل هیات ه ــات تش ــزاری انتخاب برگ
اختیــار فرمانــداران اســت و بــه همــه همکارانمــان در 
فرمانــداری هــا و بخشــداری هــا نیــز تکلیــف و تاکیــد 
هیات هــای  بی طرفــی  نهایــت  در  کــه  کرده ایــم 

ــبهه ای  ــه ش ــه هیچ گون ــد ک ــکیل دهن ــی را تش اجرای
در ایــن زمینــه نباشــد و انتخابــات در شــفافیت کامــل 

برگــزار شــود.
ــه وزارت  ــن وظیف ــات را اصلی تری ــزاری انتخاب وی برگ
ــات  ــه انتخاب ــد ب ــردم نبای ــزود: م ــت و اف ــور دانس کش
ــی  ــر دولت ــدار و مدی ــچ فرمان ــند، هی ــاد باش بی اعتم
ــداری در  ــن جانب ــدارد کوچکتری ــق ن ــداری ح و بخش
رونــد انتخابــات داشــته باشــد. اگــر چنیــن مســئله ای 
را ببینیــم و گــزارش شــود، حتمــا و حتــی در روز 
انتخابــات هــم باشــد، جابجایــی مدیــر را انجــام 

می دهیــم.
انتخابــات  ابــراز داشــت: بــرای  اســتاندار کرمــان 
ــه  ــوری ۱۴۰۰ ب ــت جمه ــامی و ریاس ــوراهای اس ش
مــردم اطمینــان می دهــم کــه بــا نهایــت دقــت، 

می کنیــم. برگــزار  شــفافیت  و  ســامت 
ــا  ــو  ب ــری از گفتگ ــش دیگ ــان در بخ ــتاندار کرم اس
اشــاره بــه رفــع 8۰ درصــد مســائل شهرســتان ها 
در ســفرهای شهرســتانی و ســتادهای رفــع موانــع 
ــز  ــه مســائل نی ــد و اقتصــاد مقاومتــی گفــت: بقی تولی
ــاع  ــد ارج ــع تولی ــع موان ــتانی رف ــای اس ــه کمیته ه ب

می شــوند. داده 
در  گــذاری  ســرمایه  طرحهــای  خصــوص  در  وی 
ســیرجان ابــراز داشــت: حریــم شــهر ســیرجان وســیع 
و در حــد 7۰ کیلومتــر دیــده شــده اســت، طرح هایــی 
ــد  ــوند بای ــی ش ــم  اجرای ــد در حری ــه بخواهن ــم ک ه
مجوزهــای زیســت محیطــی را بگیرنــد و محیــط 
زیســت هــم بــا محدودیت هــای بیشــتری مواجــه 

ــت. اس

ــیرجان  ــرز س ــواری م ــه همج ــاره ب ــا اش ــد ب زینی ون
ــان  ــارس بی ــا اســتان ف ــه لحــاظ زیســت محیطــی ب ب
داشــت: بــرای همیــن مســئله هــم نیــاز بــه هماهنگــی 
ــرد:  ــان ک ــود دارد. وی خاطرنش ــتان وج ــن دو اس بی
رعایــت مســائل محیــط   زیســتی هــم بــرای مــا مهــم 
ــد داده  ــای تعه ــه چارچوب ه ــد ب ــا بای اســت و واحده
شــده را عمــل کننــد و توســعه پایــدار و متــوازن 

ــردد. تســریع گ
ــوری در  ــه ان ــد از موقوف ــه بازدی ــان ب ــتاندار کرم اس
ســیرجان اشــاره کــرد و گفــت: نهایــت تــاش خودمان 
ــد  ــته باش ــارکت داش ــهرداری مش ــه ش ــم ک را می کنی
کــه هــم نیــت واقــف اجــرا شــود و هــم بــا توجــه بــه 
قرارگیــری در بهتریــن نقطــه شــهر، وضعیــت بهتــری 

را داشــته باشــیم.

استاندار کرمان:
انتخابات را با نهایت دقت، سامت و شفافیت برگزار می کنیم

دکتــر محمدرضــا پــور ابراهیمــی نماینــده مردم 
ــان و راور در مجلــس شــورای اســامی در  کرم
دیــدار بــا رییــس ســازمان امدادونجــات گفــت: 
ــت  ــی جمعی ــامی حام ــورای اس ــس ش مجل

ــت. ــر اس ــال احم ه
ــر  ــال احم ــت ه ــی جمعی ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــی  ــور ابراهیم ــا پ ــر محمدرض ــان؛ دکت ــتان کرم اس
ــورای  ــس ش ــان و راور در مجل ــردم کرم ــده م نماین
ــازمان امدادونجــات  ــس س ــا ریی ــدار ب اســامی در دی
ــت  ــی جمعی ــامی حام ــورای اس ــس ش ــت: مجل گف

ــت. ــر اس ــال احم ه
ــر در  ــال احم ــت ه ــه جمعی ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
حــوزه نیازهــای ضــروری مــورد توجــه مجلــس اســت، 

ــا  ــا کرون افــزود: هــال احمــر در خــط مقــدم مقابلــه ب
ــا توجــه  ــی انجــام داده اســت و ب اقدامــات بســیار خوب
بــه اینکــه انتظــارات خاصــی از ایــن نهــاد شــکل گرفتــه 

تــا کنــون عملکــرد قابــل قبولــی ارائــه شــده اســت.
ــف  ــه عط ــال ۱۴۰۰ نقط ــه س ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
ــرد: در  ــح ک ــود، تصری ــد ب ــادی خواه ــوات اقتص تح
مجلــس شــورای اســامی ضــرورت هــا و ظرفیــت 
هــای بودجــه ای جمعیــت هــال احمــر بــا هــدف رفــع 

ــرد. ــم ک ــی خواهی ــه بررس ــکات مربوط مش
ــن  ــت تامی ــه اهمی ــاره ب ــا اش ــی ب ــور ابراهیم ــر پ دکت
ــای  ــت ه ــع فعالی ــات از مناب ــایر امکان ــزات و س تجهی
اقتصــادی هــال احمــر افــزود: بازنگــری فعالیــت هــای 
تاثیرگــذار  افــکار عمومــی  و  اعتمــاد  در  اقتصــادی 
ــه اینکــه جمعیــت هــال احمــر  ــا اشــاره ب اســت.وی ب
ــد،  ــه دارن ــه آن عاق ــردم ب ــردم اســت و م از جنــس م
اظهــار کــرد: بیشــترین موقوفــات جمعیــت هــال 
ــگ  ــد فرهن ــه بای ــت ک ــان اس ــتان کرم ــر در اس احم
وقــف را احیــا کنیــم و منابــع مــردم در جمعیــت هــال 

ــت. ــمند اس ــر ارزش احم

دکترپور ابراهیمی نماینده مردم کرمان و راور:
مجلس حامی جمعیت هال احمر است

پویــش  از  هفتــه  ســی امین  در 
»افتتــاح« شــهرداری کرمــان، بــا 
ــاح«  ــک افتت ــه ی ــر هفت ــعار »ه ش
ــاب«  ــهروندی »کت ــگ ش ــه فرهن خان
ــه  ــید و دبیرخان ــرداری رس ــه بهره ب ب
طــرح ملــی »پایتخــت کتــاب کشــور« 

ــرد. ــه کار ک ــاز ب آغ
بــه گــزارش کرمان آنایــن، شــهردار کرمــان 
در آییــن افتتــاح خانــه فرهنــگ شــهروندی 
»کتــاب« و دبیرخانــه طــرح ملــی »پایتخــت 
ــی از  ــور جمع ــا حض ــه ب ــور« ک ــاب کش کت
اعضــای شــورای اســامی شــهر کرمــان، 
مدیــرکل فرهنــگ و ارشــاد اســامی اســتان 
ــاان  ــگان و فع ــی از فرهیخت ــان و جمع کرم
ــه  ــت: خان ــد، گف ــزار ش ــاب برگ ــوزۀ کت ح
ضمــن  »کتــاب«،  شــهروندی  فرهنــگ 
ــرای شــهروندان عاقه منــد  اینکــه پاتوقــی ب
ــرای  ــه ای ب ــود، زمین ــد ب ــاب خواه ــه کت ب
ــای کتاب محــور و فضــای مناســبی  رویداده

ــرد. ــد ک ــاد خواه ــی ایج ــرای کتابخوان ب
ــه  ــه اینک ــاره ب ــا اش ــم زاده ب ــیدمهران عال س
کتــاب، دروازه اي بــه ســوي جهــان گســتردۀ 
دانــش و معرفــت اســت و ارایــه کتــاب خوب، 
ــال  ــه کم ــراي ب ــا ب ــن ابزاره ــي از بهتری یک
رســاندن انسان هاســت، افــزود: در ایــن دوره 
از مدیریــت شــهری، در کنــار پرداختــن بــه 
ــۀ  ــه مقول ــی، ب ــات فرهنگــی اجتماع موضوع

کتــاب نیــز توجــه شــده اســت.
ــه  ــدازی خان ــه راه ان ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
ــه  ــاب« و دبیرخان ــهروندی »کت ــگ ش فرهن
»پایتخــت کتــاب کشــور« در شــهر کرمــان، 
ــت  ــن دوره از مدیری ــه ای ــارز توج ــه ب نمون
ــت:  ــت، گف ــه اس ــن مقول ــه ای ــهرداری ب ش
اقــدام نه تنهــا در راســتای ترویــج  ایــن 
راســتای  در  بلکــه  کتابخوانــی،  فرهنــگ 
حضــور  بــرای  پویــا  مکان هایــی  ایجــاد 

ــت. ــه اس ــف جامع ــار مختل اقش
معــاون شــهردار و رییــس ســازمان فرهنگــی، 

اجتماعــی و ورزشــی شــهرداری کرمــان 
ــود  ــه وج ــاره ب ــا اش ــن ب ــن آیی ــز در ای نی
»یخــدان مؤیــدی«، »کتابخانــه ملــی« و 
ــه  ــی خان ــر«، در نزدیک ــرای کوث »فرهنگ س
فرهنــگ شــهروندی »کتــاب« گفــت: یکــی 
از اهــداف راه انــدازی خانــه فرهنــگ »کتاب« 
در ایــن محــدوده، کیفیت بخشــی بــه عناصــر 

ــت. ــان اس ــهر کرم ــی ش فرهنگی-تاریخ
محمــد جهانشــاهی اختصــاص ســهم ۲۰ 
شــهرداری  »افتتــاح«  پویــش  درصــدی 
کرمــان بــه ایجــاد فضاهــای فرهنگــی را 
اســامی  شــورای  رویکــرد  نشــان دهندۀ 
ــای  ــه مقوله ه ــهری ب ــت ش ــهر و مدیری ش
شــهرداری  افــزود:  و  دانســت  فرهنگــی 
فضاهــای  راه انــدازی  ادامــۀ  در  کرمــان 
ــاخص های  ــای ش ــدف ارتق ــا ه ــی ب فرهنگ
امــروز فضــای  فرهنگــی شــهر کرمــان، 
ــی  ــاب و کتابخوان ــت کت ــا محوری ــدی ب جدی
و در راســتای اهــداف طــرح ملــی »پایتخــت 

ــد. ــاح ش ــور«، افتت ــاب کش کت
معــاون شــهردار کرمــان بــا اشــاره بــه 
ــت  ــی »پایتخ ــرح مل ــه ط ــتقرار دبیرخان اس
ــا  ــت: ب ــکان گف ــن م ــور« در ای ــاب کش کت
توجــه بــه مصوبــه شــورای فرهنــگ عمومــی 
ــاش  ــته و ت ــال گذش ــان در س ــتان کرم  اس

ــوان »پایتخــت  ــان به عن ــرای انتخــاب کرم ب
کتــاب کشــور« و همچنیــن بــا در نظــر 
ــهری در  ــت ش ــم مدیری ــش مه ــن نق گرفت
رســیدن بــه ایــن هــدف، ایــن موضــوع مــورد 

ــه اســت. ــرار گرفت توجــه شــهرداری ق

در سی امین هفته از پویش »افتتاح« شهرداری کرمان؛
خانه فرهنگ شهروندی »کتاب« و دبیرخانه طرح ملی »پایتخت کتاب کشور« افتتاح شد

بــا حضــور دکتــر عبــاس صــادق 
اســتان  بهزیســتی  مدیــرکل  زاده 
ــی  ــرکل اجتماع ــدوی مدی ــان، مه کرم
ــان، محمــدی انارکــی  اســتانداری کرم
دبیــر شــورای هماهنگــی مــواد مخــدر 
اســتان، حجــت ااســام دانشــی امــام 
ــدار  ــور فرمان ــوار پ ــم،  شهس ــه ب جمع
ــتانی  ــئولین اس ــی از مس ــم و جمع ب
ــع  ــامانه جام ــم از س ــتان ب و شهرس
ــیبهای  ــد آس ــل و رص ــاری تحلی آم

ــد. ــی ش ــم رونمای ــی ب اجتماع
عبــاس صــادق زاده مدیــر کل بهزیســتی 
ــه  ــه اینک ــاره ب ــا اش ــز ب ــان نی ــتان کرم اس
از  اجتماعــی  هــای  آســیب  رفتــن  بــاا 
و...   اعتیــاد  خودکشــی،   ، طــاق  جملــه 
باعــث شــده مــا دور هــم جمــع شــویم 
ــعه  ــه توس ــه دغدغ ــری ک ــر مدی ــت: ه گف
ــه مســائل و  داشــته باشــدنمیتواند نســبت ب
موضوعــات اجتماعــی بــی تفــاوت باشــد زیــرا 
توســعه زمانــی محقــق مــی شــود کــه همــه 

ــد.  ــه باش جانب

بــا  مدیــرکل بهزیســتی اســتان کرمــان 
بیــان اینکــه تاریخــی بــه مســائل اجتماعــی 
ــی  ــرد: ب ــان ک ــم اذع ــرده ای ــی ک ــی توجه ب
برنامگــی و نبــود اســتراتژی مشــخص باعــث 
شــده کــه نتوانیــم در مسیرمســائل اجتماعی 
توفیقــی داشــته باشــیم و اگــر جامعه  دســت 
خــوش مشــکات اســت بــه دلیــل بــی 
ــوده اســت ــه مســائل اجتماعــی ب  توجهــی ب

اجتماعــی  آســیب  بحــث  در  گفــت:  وی 
ــرده  ــه موضوعــی اشــاره ک شــاید در لفــظ ب
ایــم امــا در عمــل کمتــر بــه آن توجــه شــده 
ــج  ــاً نتای ــورد قطع ــن دو م ــی ای ــا جابجای و ب

ــرد. ــم ک ــب خواهی ــری کس بهت
ــا  ــا ب صــادق زاده اظهارداشــت: در گذشــته ت
ــه  ــدیم هم ــه ش ــی مواج ــی اجتماع موضوع
ــه شــدت  ــم و ب ــه دســت هــم دادی دســت ب
ــن  ــم و ای ــکار اســتفاده کردی از اســتراتژی ان
ــای  ــدن ضرره ــود آم ــث بوج ــتراتژی باع اس

ــی شــد. ــی و درازمدت آن
بــه  امنیتــی  پلیســی  ورودی  آن  از  بعــد 
مســائل اجتماعــی داشــتیم و بــا هرچــه کــه 

ــه عنــوان ناهنجــار  ــود ب معضــل اجتماعــی ب
ــه و  ــل از ورود عالمان ــم و قب ــام بردی از آن ن
ــم و  ــی کردی ــورد امنیت ــا آن برخ ــه ب مدبران
ــتن  ــی و نداش ــا آگاه ــی از روی ن ــر جوان اگ
مهــارت اقدامــی کــرد آن جــوان را در مــاء 
عــام تخریــب و تحقیــر کردیــم  و بعــدا 
ــز  ــی نی ــی امنیت ــتراتژی پلیس ــم اس فهمیدی
جــواب نــداده اســت در نتیجــه بــه اســتراتژی 

ــم. ــت پرداختی ــه نصیح ــی ب ــوم یعن س
کرمــان  اســتان  بهزیســتی  مدیــرکل 
عالمانــه  رویکــرد  در  کــرد:  خاطرنشــان 
ــیب  ــوش آس ــت خ ــه دس ــه ای ک در جامع
اجتماعــی شــده مــوازی کاری و مــدل هــای 
بومــی دســتگاه هــا مانــع بزرگــی اســت و بــه 
ــتان  ــی اس ــائل اجتماع ــی مس ــوان متول عن
ــه  ــرات عالمان ــه تفک ــی ک ــا زمان ــم ت میگوی
را نپذیریــم و راهکارهایمــان مبتنــی بــر 
ــه  ــک برنام ــاس ی ــه و براس ــرد عالمان رویک
ــان  ــد عملکردم ــی نباش ــح علم ــزی صحی ری
بــا رویکــرد انــکار ،رفتــار پلیســی و نصیحــت 
ــی  ــی کار یک ــدارد و خروج ــی ن ــچ تفاوت هی

ــت . اس
مدیــرکل بهزیســتی اســتان کرمــان تاکیــد 
ــائل  ــه مس ــه ب ــدون توج ــعه ب ــرد: توس ک
ــان  ــر رویکردم ــت اگ ــر اس ــی ابت اجتماع
پرهیــز  مــوازی کاری  از  و  یکــی شــود 
میتوانیــم  کــه  اســت  آنوقــت  کنیــم 
ــه اســت و درســت  بگوییــم کارمــان عالمان
اجتماعــی مســائل  وارد  ســنجیده   و 

شده ایم.
داشــت:  اذعــان  بهزیســتی  مدیــرکل 
ــا در حــوزه مســائل اجتماعــی  دانشــگاه ه
ــا  ــای م ــگاه ه ــد، دانش ــرده ان ــی ک کوتاه

ــی گل در  ــد یعن ــه ای دارن ــدات گلخان تولی
ــد  ــخص رش ــای مش ــخص و دم ــای مش فض
مــی کنــد و اگــر آن گل وارد طبیعــت شــود 
بــا اولیــن بــاد می افتــد و لــذا بایــد محصولی 
تولیــد کنیــم کــه درجامعــه کاربــرد داشــته 
باشــد و بــرای همیــن اعتقــاد دارم دانشــگاه 

ــوند. ــدان ش ــی وارد می ــد عملیات ــا بای ه
ــدرت  ــی ق ــیب اجتماع ــت: آس او اظهارداش
زیــادی دارد آنقــدر کــه حتــی دغدغــه مقــام 

معظــم رهبــری هــم همیــن موضــوع اســت 
ــا را  ــته م ــه توانس ــدرت دارد ک ــدر ق و آنق
بــه دور هــم جمــع کنــد امــا مــا بایــد یــک 
نکتــه را در نظــر داشــته باشــیم وآن اینکــه 
ــود دارد  ــیب وج ــز آس ــر نی ــع دیگ در جوام
ــا آســیبها  ــه ب ــا رویکــرد عالمان امــا آن هــا ب
ــرده و  ــت ک ــد و آن را مدیری ــورد کردن برخ
ــد  ــه بتوانن ــد ک ــث ش ــرکوب نکردندوباع س
ــد. ــت کنن ــرل و مدیری ــان را کنت آسیبهایش

رونمایی از سامانه جامع آماری تحلیل و رصد آسیبهای اجتماعی بم 

مدیرکل بهزیستی استان کرمان: توسعه بدون در نظر گرفتن مسائل اجتماعی ابتر است

شـرکت  عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 
توزیـع بـرق جنوب اسـتان کرمـان، دو 
پـروژه حـوزه صنعـت بـرق بـا حضـور 
اسـتاندار، مدیـران ارشـد صنعـت برق 
اسـتان کرمـان و همچنیـن وزیـر نیرو 
و سـایر مقامـات صنعـت بـرق کشـور 
بـه صـورت ویدئـو کنفرانسـی افتتـاح 

. ید د گر
وزیـر نیـرو ضمن تشـکر از فعالیـت های ویژه 
ای که در اسـتان کرمان صورت گرفته اسـت 
بیـان نمـود: تا کنـون ۲۰۴ پروژه بـا اعتباری 
بالـغ بر۵۵هـزار میلیـارد تومـان در سـال ۹۹ 
در قالـب پویـش« هـر هفتـه الـف-ب« بـه 

بهره داری رسـیده اسـت.
وی اهـداف پروژه های صنعت برق در اسـتان 
هـای یـزد و کرمـان برشـمرد و گفـت: تامین 
بـرق پایـدار، بهبـود کیفیـت برق مشـترکان، 
کاهـش تلفـات بـرق، تامیـن بـرق متقاضیان 
صنعتـی، ایجـاد اشـتغال در بخـش صنایـع 
پایین دسـتی پسـت و کاهش خاموشـی ها از 

جملـه اهـداف پروژه هـای صنعت بـرق در دو 
اسـتان کرمـان و یزد اسـت.

کرمـان  اسـتاندار  زینی ونـد  علـی  دکتـر 
اسـتاندار کرمـان بـا بیـان اینکـه ۴۱ درصـد 
مصـرف برق اسـتان در بخش صنعتی اسـت، 
عنـوان کـرد: تـراز مصـرف و تولیـد اسـتان 
مسـاوی اسـت، امـا بـا توجـه بـه برنامه هـای 
توسـعه ای اسـتان در حـوزه صنعـت و معدن 
بـه ویـژه جنـوب، ایـن اسـتان نیـاز بـه تولید 

بـرق بیشـتر دارد.
زینی ونـد با اشـاره به اینکـه در حاضر ۵۲۳7 
روسـتاهای  درصـد   ۹۹.7 معـادل  روسـتا 
گفـت:  هسـتند،  بـرق دار  کرمـان  اسـتان 
تمـام روسـتاهای بـاای ۱۰ خانـوار اسـتان 
برق رسـانی شـده و یـا در حال تکمیل اسـت.

اسـتاندار کرمـان ابراز داشـت: منطقـه کرمان 
قـرار  خورشـید  تابـش  طایـی  ذوذنقـه  در 
گرفتـه اسـت و مـی تـوان برنامه هـای زیادی 
در حـوزه نیروگاه هـای خورشـیدی را مد نظر 
قـرار گرفـت و ازآن جایـی کـه ایـن اسـتان 

مرکـز تبـادل انـرژی در جنوب شـرق کشـور 
اسـت، توجـه جـدی وزارت نیـرو را می طلبد.

زینی ونـد بیـان داشـت: در حـوزه آب و بـرق 
توجـه جـدی بـه اسـتان شـده و با تـداوم آن 
ضمـن خودکفایـی در حـوزه انـرژی، امـکان 
صـادرات و مرکزی بـرای تولید بـرق به دیگر 

اسـتان ها می توانـد باشـد.
مدیرعامـل شـرکت بـرق منطقـه ای اسـتان 
بـرداری طـرح  بهـره  آییـن  نیـز در  کرمـان 
هـای بـرق اسـتان کرمـان گفـت: امسـال به 
بـاری  پـر  سـال  اقتصـادی  مشـکات  رغـم 
بـرای همـکاران صنعـت بـرق در کرمـان رقم 
خـورد و امـروز دو پـروژه سـاخت و سـازی 
تومـان  میلیـارد   ۴۳ مجموعـا  اعتبـاری  بـا 
در قالـب پویـش الف-ب-ایـران افتتـاح و بـه 

مرحلـه بهـره بـرداری مـی رسـد.
عبدالوحیـد مهـدوی نیـا مدیر عامل شـرکت 
توزیـع نیـروی بـرق جنـوب اسـتان کرمـان 
در خصـوص  نشسـت  ایـن  حاشـیه  در  نیـز 
برقرسـانی بـه ۱۱ روسـتای فاقـد بـرق تحت 

حـوزه ایـن شـرکت بیـان نمـود: تعـداد ۱۱ 
میلیـارد   ۳۰ بـر  بالـغ  اعتبـاری  بـا  روسـتا 
ریـال بـرق رسـانی شـدند کـه در مجمـوع 
۱۲8 خانـوار به شـبکه بـرق سراسـری وصل 
گردیدند.ایـن مقام مسـئول خاطرنشـان کرد: 
بـا تـاش جهادگـران صنعـت توزیـع نیـروی 

بـرق جنوب اسـتان کرمـان تا کنون توانسـته 
و  بـه ۳۰7۹۵ روسـتا  بـرق رسـانی  بـا  ایـم 
۱۴۴۱۳۹ خانـوار تا پایان سـال۹8، رتبه دوم 
و همچنیـن رتبه اول کشـوری در روسـتاهای 
بـرق دار شـده با سـامانه های خورشـیدی را 

در کشـور بـه دسـت آوریـم. 

در هفته سی و هفتم پویش »هر هفته-الف-ب-ایران«
دو پروژه بزرگ صنعت برق استان کرمان به بهره برداری رسید

ــا حکــم مهنــدس »علی رضــا رزم حســینی« وزیــر صمــت »اردشــیر ســعدمحمدی«  ب
ــا حفــظ ســمت سرپرســت  ــران ب ــی شــرکت ملــی صنایــع مــس ای مدیرعامــل کنون

معاونــت معدنــی وزارت صمــت شــد.
بــه گــزارش مــس پــرس، پــس از اســتعفای داریــوش اســماعیلی از معاونــت امــور معــادن و صنایــع 
معدنــی وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت، اردشــیر ســعدمحمدی مدیرعامــل کنونــی شــرکت ملــی 
صنایــع مــس ایــران بــا حفــظ ســمت به  عنــوان سرپرســت معاونــت معدنــی وزارت صمــت انتخــاب 

شــد.
ــش آموختــه رشــته مهندســی معــدن در  ــن گــزارش، »اردشــیر ســعدمحمدی« دان ــر اســاس ای ب
ــی  ــی و مدیریت ــای اجرای ــمت ه ــر س ــاوه ب ــته ع ــه گذش ــی دو ده ــه ط ــت ک ــرا اس ــع دکت مقط
ــواد  ــد و م ــه تولی ــرکت های تهی ــی ش ــت. مدیرعامل ــوده اس ــز ب ــگاه نی ــی دانش ــات علم ــو هی عض
ــواد، ذوب آهــن اصفهــان، هلدینــگ توســعه معــادن  ــی ف ــران، مل ــع مــس ای ــی صنای ــی، مل معدن
روی، قائــم مقامــی و معــاون معدنــی ســازمان توســعه و نوســازی معــادن و صنایــع معدنــی ایــران 
)ایمیــدرو(، عضویــت در هیــات عامــل ایمیــدرو و هیات مدیــره فــواد مبارکــه بخشــی از کارنامــه 

ــوده اســت. ــر ســعدمحمدی در بخــش صنعــت و معــدن ب دکت

مدیرکل تامین اجتماعی کرمان :
ضریب پوشش بیمه ای در جنوب استان 

کمتر از نرم کشوری
ــا  ــی، رض ــن اجتماع ــازمان تامی ــی س ــط عموم ــزارش اداره کل رواب ــه گ ب
امینــی، مدیــرکل هماهنگــی امــور اســتان هــای ســازمان تامیــن اجتماعــی 
در ایــن جلســه بــا گرامیداشــت یــاد و خاطــره ســپهبد شــهید حــاج  قاســم 
ســلیمانی گفــت: بــه دنبــال حــل مشــکات بیمــه شــدگان اســتان کرمــان 

هســتیم.
ــا  ــی ب ــن اجتماع ــازمان تامی ــای س ــتان ه ــور اس ــی ام ــرکل هماهنگ مدی

اشــاره بــه وســعت اســتان کرمــان و توجــه ویــژه بــه جنــوب اســتان درخواســت کرد:دســتگاه هــا و 
نهادهــای مرتبــط موضوعــات و پیشــنهادات اصلــی را تجمیــع و ارائــه کننــد. وی بــا اشــاره بــه اینکه 
بــا اولویــت بنــدی و نهایتــا تدویــن و ارائــه راهکارهــا و برنامــه هــای مناســب جهــت رفــع مشــکات 
ــا اولویــت بنــدی و نتیجــه واحــد در نهایــت مــی تــوان  مــی تــوان موفــق تــر حرکــت کرد،گفت:ب

مصوباتــی در جهــت رفــاه حــال مــردم داشــته باشــیم.
ــوب  ــه ای در جن ــش بیم ــب پوش ــه ضری ــن جلس ــز در ای ــان نی ــی کرم ــن اجتماع ــرکل تامی مدی
ــوان  ــوری عن ــرم کش ــر از ن ــد و کمت ــت درص ــتان را بیس اس
کــرد و خواســتار توجــه بــه ایــن قشــر از جامعــه هــدف شــد 
و افــزود : در مناطــق جنوبــی شــعبه مســتقل نداریــم ازجملــه 
ــر ۵ هــزار نفــر بیمــه شــده  ــغ ب ــاد کــه بال شهرســتان عنبرآب
ــه ۱۲۰  ــا توجــه ب اصلــی دارد و همچنیــن در رودبارجنــوب ب
ــن  ــده تامی ــه ش ــر بیم ــزار نف ــا دو ه ــت ام ــر جمعی ــزار نف ه
اجتماعــی را دارد و فقــط شــعب اقمــاری در آن منطقــه اســت.

علــی حســینی از صــدور ۱۰۰ هــزار کارت مهــارت قالــی بافــی 
در اســتان کرمــان خبــرداد و افــزود: امــا فقــط ۱۶ هــزار بیمــه 
ــم کــه مــی طلبــد  ــی بافــی در جامعــه هــدف داری شــده قال
ــتا  ــن راس ــایری در ای ــتایی و عش ــه روس ــکاری بیم ــا هم  ب
ــی،۱7 شــعبه  ــه ۲۶ شــعبه اصل ــن ب ــم و اساســی برداشــته شــود. حســینی همچنی ــای مه گام ه
اقمــاری و ۱۳ کارگــزاری در اســتان کرمــان اشــاره کــرد و افزود:درصــد جمعیــت تحــت پوشــش این 

نهــاد ۴8 درصــد اســت کــه چهاردرصــد رشــد نســبت بــه ســال قبــل داشــته اســت.

مدیرعامل شرکت آب و فاضاب کرمان:
رفسنجان و انار در زمینه آب شرب 

به شدت در مضیقه هستند
مدیرعامــل شــرکت آب و فاضــاب اســتان کرمــان گفــت: 

ــع  ــر مناب ــار از نظ ــنجان و ان ــتان های رفس شهرس
آبــی و آب شــرب بــه شــدت در مضیقــه هســتند.

محمــد طاهــری در حاشــیه بازدیــد نایــب رئیــس مجلس و 
هیئــت همــراه از مخــزن ۱۵ هــزار مترمکعبــی رفســنجان، 
ــه  ــنجان ک ــهر رفس ــکات ش ــی از مش ــت: یک ــار داش اظه
جمعیتــی بیــش از ۲۰۰ هــزار نفــر در محــدوده شــهر دارد، 

نداشــتن مخــزن ذخیــره بــرای پیــک مصــرف اســت.
و روســتاهای  اینکــه شــهر رفســنجان  بیــان  بــا  وی 
ــد،  ــتفاده می کنن ــزن اس ــن مخ ــز از ای ــهر نی ــون ش پیرام
ــت  ــی اس ــه مدت ــی ک ــزار مترمکعب ــزن ۱۵ ه ــزود: مخ اف

ــت. ــده اس ــی مان ــوز باق ــزن هن ــقف مخ ــار س ــود اعتب ــل کمب ــه دلی ــده و ب ــاخته ش س
ــک مصــرف اســتفاده می شــود،  ــره آب در پی ــرای ذخی ــن مخــزن ب ــه از ای ــه اینک ــا اشــاره ب وی ب
ادامــه داد: مشــکل کیفیــت آب بــا اختــاط در ایــن مخــازن حــل می شــود. مدیرعامــل شــرکت آب 
و فاضــاب اســتان کرمــان در خصــوص مشــکات مخــزن ذخیــره ۱۵ هــزار مترمکعبــی رفســنجان 
کــه هنــوز تکمیــل نشــده اســت، توضیــح داد: ســقف مخــزن، اتصــاات پیرامــون و خــط انتقــال 
حــدود 8 هــزار و ۵۰۰ متــری کــه بایــد آب را بــه ورودی شــهر متصــل کنــد بــه دلیــل نداشــتن 

بودجــه تکمیــل نشــده اســت.
ــه  ــر ســایر مســائل، ب ــاوه ب ــن ســامانه آبرســانی ع ــم از ای ــم بتوانی ــرد: امیدواری ــان ک ــری بی طاه
صــورت موقــت و اضطــراری اســتفاده کنیــم کــه اگــر مشــکل اعتبــار آن حــل شــود، ظــرف ۳ تــا ۴ 

ــد. ــتفاده کنن ــد از آن اس ــردم می توانن ــن مخــزن ســاخته می شــود و م ــده ای ــاه آین م

******

با حکم وزیر صمت؛
اردشیر سعدمحمدی 

سرپرست 
معاونت معدنی 

وزارت صمت شد

******

 روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق شمال استان کرمان

30 درصد کسانی که 
کرونا دارند 
بی عامتند...

فاصله و استفاده از 
ماسک را رعایت کنیم.

ﾕا｣یLگ ヴک└V｢

با کاهش و مدیریت مصرف انرژی برق در فصل زمستان 
ما را در تامین برق پایدار و مطمئن یاری نمائید. تا چرخه 

تولید و اقتصاد کشور همواره در گردش باشد.

 روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق شمال استان کرمان
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                                                                 از تبار )هابیل(
بر قله ی دینمداری و عرفانی حاج قاسم گل عصاره ی خوبانی    

جانت به جهان روان و، در میدانی در توطئه ی )ترامپ( گر جسمت رفت   
معشوقه خدا بود و، برایت ساقی ای نادره در فضائل اخاقی    
دادی همه را بر آن )شراب باقی( دنیا و تجمات زیر پایت     

که ذوب شدی در معنویت ها ای مرد هرگز نشدی اسیر دنیا ای مرد    
همراه امام و در رکابش برگرد  www.Haftvadnews. ir  دنیا به )گل دوازدهم( محتاج است    

غامحسین رضایی - نقاش

 امام خمینی )رحمه ا...( :
اان هــم ســخت معتقــدم کــه لیبــرال 
ــزی  ــه چی ــته ب ــزدگان وابس ــا و غرب ه
ــی  ــاب از تمام ــراف انق ــر از انح کمت
ــکا  ــه ســوی آمری ــش و حرکــت ب اصول
جهانخــوار قناعــت نمــی کننــد در 
حالــی کــه در کارهــای دیگــر نیــز جــز 

ــد. ــری ندارن ــا هن ــرف و ادع ح

صحیفه امام ج21،ص 285

ــان در مســیر  ــتان کرم ــری شهرس ــه  14 کیلومت ــه در فاصل ــه دو کوه منطق
جــاده کرمــان - چتــرود، واقــع شــده. منطقــه دوکوهــه دارای باغهــای پســته 
ــع تامیــن  ــا قدمــت بیــش از ســی و پنــج ســال میباشــد، مناب کاری شــده ب
کننــده آب  از اول چاهــی بــوده کــه در مجــاورت یــک پایــاب بســیار قدیمــی 
حفــاری شــده، عمــق حفــاری در شــروع کار بیســت و پنــج متــر، و ایــن چــاه 

بــه نــام اشــرفی معروفیــت داشــته اســت.  
ــق  ــه عم ــی ب ــای زیرزمین ــفره ه ــطح آب س ــی س ــن تدریج ــن رفت ــا پایی ب
ــرداری از  ــه پمپــاژ آب و بهــره ب ــادر ب دویســت متــر رســیده کــه مالکیــن ق

ــد.  ــوده ان آن نب
ــا هماهنگــی وزارت نیــرو  ضــرورت تامیــن آب مالکیــن را وادار نمــوده کــه ب
چاهــی در فاصلــه ســی متــر بــه ســمت غــرب چــاه اول جابجائــی گرفتــه و 

حفــاری نماینــد. 
ــرای  ــه گرفتــن مجــوز ب فقــدان آب چــاه حفــاری شــده شــماره دو منجــر ب
ــوم  ــاه س ــاه اول، وچ ــرق چ ــرف ش ــه ط ــر ب ــه 25 مت ــه فاصل ــی ب جابجای

ــود.  ــاری ش حف

ــه  ــی در فاصل ــه  چاه ــوده ک ــن را وادار نم ــاز مالکی ــت آب ب ــز محدودی نی
هیجــده متــری جنــوب چــاه اول حفــاری نماینــد. بعــد از چــاه شــماره چهــار 
ــاری  ــاه اول حف ــرقی چ ــری جنوبش ــه یکصدمت ــج در فاصل ــماره پن ــاه ش چ

شــده اســت.  
ــای  ــفره ه ــه س ــان داده ک ــه نش ــی نتیج ــای ب ــاری ه ــن حف ــه ای مجموع
زیرزمینــی بــه بــن بســت رســیده و فاقــد آب مــی باشــند . بنابرایــن بــرروی 
چــاه مجاورچــاه شــماره یــک بیشــتر حفــاری و آبــی در حــد یــک پنجــم آب 

ــاژ نماینــد. ــه پمپ اولی
ــه نمــی باشــد.  ــن آب هــم پاســخگوی باغهــای پســته کاری شــده  منطق ای
تبــادل نظــر هــای  عدیــده ،کشــاورزان را وادار نمــوده کــه  در مجــاورت چــاه 
آب هــای فعلــی چاهــی دســتی بــه عمــق یکصــد و هشــتاد مترحفــاری و در 

عمــق آن دســتکی بــه طــول پنجــاه متــر حفــاری نماینــد. 
ــد،  ــی کن ــاه کار م ــش از چ ــن بخ ــه روی ای ــی ک ــر مقن ــار نظ ــه اظه ــا ب بن
ــه  در  ــند، البت ــه آب برس ــی ب ــتکهای جانب ــاری در دس ــه حف ــا ادام ــاید ب ش

ــد. ــود ندارن ــی وج ــن معین ــم تضمی ــوص ه ــن خص ای

بررســی هــای کارشناســی بیشــتر از منطقــه مطرحــه نشــان مــی دهــد کــه 
در فاصلــه نهصــد متــری چــاه شــرقی چــاه حســن ترابــی واقــع شــده کــه بــا 
عمــق حفــاری دویســت و شــصت متــر در حــال حاضــر خشــک شــده، نیــز 
در فاصلــه یکصدمتــری چــاه اشــرفی در جنــوب غربــی چــاه ســاعدی حفــاری 

شــده کــه خشــک شــده اســت. 
ــرو در  ــرد وزارت نی ــی از عملک ــه مصداق ــی دو کوه ــاه زن ــاه و چ ــریح چ تش
قــا نمــودن آب ســفره هــای زیــر زمینــی دشــتهای اســتان کرمــان هســت.

راســتی در شــرایطی کــه میتــوان بــا ذخیــره ســازی و مهــار آبهــای ســطحی 
و روان آبهــای ناشــی از بارندگیهــا، چهــره اســتان را 
در مقابــل کمبــود آب متحــول نمــود، چگونــه وزارت 
ــد آب  ــد در ص ــه ص ــه تخلی ــت ب ــر هم ــرو کم  نی

ســفره های زیر زمینی نموده است.؟؟؟

وزارت نیرو و قا شدن آب سفره های زیر زمینی دشتهای استان کرمان 

مهندس حسن اشرگنجوئی
کارشناس رسمی و محقق تامین آب

سوگند
شدم پل دوستان از من گذشتند     

 چو از پل رد شدند پیمان شکستند
نداشتم نان ولی از بهر یاران                  

فراهم کردم مرغ و فسنجان
دلم را چون که دیدم پر زخون بود          

  همیشه بوی صحرای جنون بود
قلم دادم به دست دل شد آرام          

 نوشتارم همه یکسر جنون بود
از اول این دل من بی ثمر بود        

سر من روز و شب پر از شرر بود
نگفتم بهر نان از کس تملق           

  نگاه من همیشه بی اثر بود
سه دیوانه به دنیا دیده ام       

  اول آنکه ز قدرت می زند َدم
دوم آن کس که ثروت را بیندوخت  

 سوم آن که نخورد پول اندوخت
شما راستی در جانتان هست  

 اگر آدم شوید می با شما هست
نیازی نیست با انگور می سازید    

همیشه عشق اندر جانتان هست 
به غربت بسیجیان سوگند          

 به تحمل ایرانیان سوگند
به صداقت همکاران ارتش در جنگ  

 به بردباری بازنشستگان سوگند

حمزه فریفته

ΧϪࣥএ ජࡁॲ

بازید میدانی  مدیر مخابرات 
منطقه کرمان از  اجراي طرح 

توسعه tth در منطقه ا… آباد کرمان
ــام  ــید ره ــدس س مهن
مدیــر  حســینی 
منطقــه  مخابــرات 
ــرای طرح  ــان از اج کرم
ــه ا…  ــعه tth منطق توس
ــد  ــان بازدی ــاد کرم آب

ــرد. ک
روابــط  گــزارش  بــه 
ــرات منطقــه  عمومــی مخاب

کرمــان مدیــر مخابــرات ایــن منطقــه وهیــات همــراه بــا حضــور در منطقــه ا... آبــاد کرمــان  
از رونــد اجــرای طــرح tth در ایــن منطقــه بازدیــد و از نزدیــک مســائل ومشــکات را مــورد 
 Ftth بررســی قــرار داد. گفتنــی اســت طــی ایــن  بازدیــد میدانــی  در  اجــرای طــرح توســعه
مدیــر مخابــرات منطقــه کرمــان عنــوان کــرد: حــدود 25 کیلومتــر کابــل کشــی نــوری بــا 
نصــب ODC 6 و 200 عــددFAT اجــرا شــده اســت و هــم اکنــون کابــل کشــی نــوری درمحل 
منــزل مشــترک بــه همــراه مــودم در حــال تحویــل اســت. همچنیــن تــا 30 دایــری در ایــن 

ــد اســتان برســیم. ــه تعه ــه ب ــان هفت ــا پای ــاءا... ت ــه ان ش ــم ک ــه داشــته ای منطق
ــل در ایــن منطقــه مهنــدس حســینی ضمــن مذاکــره   ــودن ســرقت کاب ــه بااب ــا توجــه ب ب

ــه تبــادل نظــر پرداختنــد. ــدار کرمــان جهــت اخــذ مجــوز از دهــداری ب بافرمان

حمیدرضــا رشــیدی نژاد در تشــریح آخریــن وضعیــت شــیوع 
ویــروس کرونــا در اســتان کرمــان اظهــار داشــت: اســتان کرمــان 
بســیار پهنــاور اســت و از یکســال قبــل بیمــاری کرونــا در اســتان 

شــیوع پیــدا کــرده اســت.
ــتان  ــا در اس ــی کرون ــک اصل ــون دو پی ــه تاکن ــان اینک ــا بی وی ب
ــال و  ــت ماه امس ــن و اردیبهش ــت: در فروردی ــم گف ــاهد بودی را ش

ــه رو  ــا پیــک اصلــی بیمــاری روب پیــک دوم در تیــر و خرداد مــاه ب
ــم. ــاری را گذرانده ای ــک بیم ــز پی ــاه نی ــط آذرم ــم و از اواس بودی

ــه اینکــه در  ــا اشــاره ب ــان ب ــوم پزشــکی کرم رئیــس دانشــگاه عل
حــال حاضــر بیــش از 70 درصــد بیمــاران و بیــش از 80 درصــد 
ــت  ــرده اس ــدا ک ــش پی ــان کاه ــتان کرم ــا در اس ــرگ و میره م
ــا  ــود دارد و اص ــی وج ــای نگران ــی ج ــر حال ــرد: در ه ــد ک تاکی

ــود. ــگاری ش ــاری عادی ان ــد بیم نبای
ــذرد و  ــارم می گ ــش از 50 روز از گام چه ــه بی ــان اینک ــا بی وی ب
در ایــن مرحلــه بســیج عمومــی بــرای کاهــش بیمــاری در حــال 
انجــام اســت افــزود: طــرح شــهید ســپهبد قاســم ســلیمانی مقابلــه 
ــی  ــه پیش بین ــش از آنچ ــت و بی ــرا اس ــال اج ــا در ح ــا کرون ب
می شــد ایــن طــرح در اســتان کرمــان موفقیت آمیــز بــوده اســت.

ــرح  ــن ط ــا در ای ــه هــدف م ــه اینک ــاره ب ــیدی نژاد بــا اش رش

ــردم  ــه م ــاز اســت هم ــاران اســت و نی ــگام بیم ــایی زودهن شناس
ــکاری  ــون هم ــردم تاکن ــت: م ــد گف ــکاری کنن ــارکت و هم مش
بســیار خوبــی داشــتند امــا در بعضــی مقاطــع کــه تعــداد بیمــاران 
ــگاری توجــه و حساســیت آنهــا  ــا عادی ان بســتری کــم می شــود ب

ــود. ــم می ش ــاری ک ــه بیم ــبت ب نس
وی بــا بیــان اینکــه ســامت مــردم بــرای مــا بســیار اهمیــت دارد 
ــه ویــروس باعــث در خطــر  ــی نســبت ب و هــر کوتاهــی و بی خیال
ــه،  ــت فاصل ــرد: رعای ــح ک ــود تصری ــردم می ش ــان م ــن ج گرفت
شستشــوی دســت ها و اســتفاده از ماســک از ابتاشــدن بــه کرونــا 

جلوگیــری خواهــد کــرد.
ــه  ــه اینک ــاره ب ــا اش ــان ب ــکی کرم ــوم پزش ــگاه عل ــس دانش رئی
ــاده و  ــی س ــک بی حال ــد و از ی ــم ندارن ــان عائ ــی از مبتای خیل
ــط  ــوا فق ــت: معم ــود گف ــخص می ش ــرماخوردگی مش ــم س عائ

10 درصــد عائــم شــدید دارنــد و اگــر ایــن افــراد زود شناســایی 
ــع  ــز قط ــره آن نی ــری و زنجی ــدی جلوگی ــرات بع ــوند از خط ش

می شــود.
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه بــرای کرونــا تاکنــون هیــچ دارویــی ثابــت 
نشــده کــه موثــر باشــد و هنــوز داروی قطعــی بــرای ایــن بیمــاری 
ــود  ــری در بهب ــه تاثی ــی ک ــه داروهای ــزود: هم ــدارد اف ــود ن وج

ــد در اســتان وجــود دارد. بیمــاری دارن
ــه اینکــه در ابتــدای اجــرای ایــن طــرح  ــا اشــاره ب رشــیدی نژاد ب
ــی  ــت: ط ــود گف ــد ب ــا 57 درص ــت کرون ــت های مثب ــد تس درص
ــود و اخیــرا  ــه 6 درصــد رســیده ب هفتــه هــای قبــل ایــن آمــار ب
ایــن هفتــه بــه 12درصــد رســیده کــه زنــگ خطــر شــروع پیــک 

ــد در اســتان اســت. جدی
وی بــا بیان اینکه تشــخیص زودهنــگام بیماری در بهبود آن بســیار 

اثرگــذار اســت ادامــه داد: واقعیــت این اســت که بیــش از 80 درصد 
ــد. ــوت می کنن ــد ف ــور می رون ــتگاه ونتیات ــر دس ــه زی ــانی ک  کس

ــه از  ــه اینک ــاره ب ــا اش ــان ب ــوم پزشــکی کرم ــس دانشــگاه عل رئی
هفتــه قبــل نگرانــی آغــاز پیــک جدیــد بیمــاری در اســتان کرمــان 
آغــاز شــده افــزود: در صــورت عادی انــگاری و عــدم توجــه مــردم 
بــه دســتورالعمل ها پیش بینــی پیــک ســنگین کرونــا در بهمــن و 

اســفند مــا در اســتان کرمــان می شــود.
وی بــا بیــان اینکــه ســرانه تخت هــای بیمارســتانی مــا در کشــور 
1.7 بــه ازای هــر هــزار نفــر اســت کــه ایــن آمــار در اســتان کرمان 
ــا  از میانگیــن کشــوری پایین تــر و حــدود 1.6 اســت ادامــه داد: ب
ایــن وجــود تا کنــون کمبــود تخــت در اســتان پیــدا نکردیــم امــا 
اگــر مــوج بیمــاری ســنگین شــود ایــن احتمــال وجــود دارد کــه 

دیگــر تخت هــای مــا جوابگــو نباشــد. )منبــع / تســنیم (

 رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان:
  بیش از ۸۰ درصد بیماران کرونایی زیر دستگاه ونتیاتور فوت می کنند 

یحیــی صادقــی در شــورای زکات اســتان کرمــان کــه بــا حضــور 
ــده  ــلیمانی نماین حجت ااســام والمســلمین حســن علیدادی س
ولی فقیــه در اســتان و امــام جمعــه کرمــان، حجت ااســام 
ســیدمصطفی  و  کشــور  زکات  مدیــرکل  مهــری  محمدطــه 
ــی  ــاون امورعمران ــوی مع ــی موس آیت الله
ــار  ــد اظه ــزار ش ــان برگ ــتانداری کرم اس
ــه  ــت ک ــال اس ــک س ــش از ی ــت: بی داش
مــردم ایــران و اســتان کرمــان داغــدار 
شــهید ســپهبد قاســم ســلیمانی هســتند 

ــاد.  ــه روحــش شــاد ب ک
وی بــا بیــان اینکــه فضــای همدلــی و وفــاق در اســتان کرمــان 
ــه  ــود دارد و از برنام ــه زکات وج ــی از جمل ــث مختلف در مباح
ــوان  ــر هســتیم عن ــورد زکات جلوت ــداد در م ــه ام ســاانه کمیت
کــرد: در 9 ماهــه امســال 159 درصــد در جمــع آوری زکات رشــد 
داشــته ایم و کرمــان در ســال قبــل رتبــه برتــر را کســب کــرده 

اســت. 
ــه در  ــوان اینک ــا عن ــان ب ــتان کرم ــداد اس ــه ام ــرکل کمیت مدی
اســتان 2 هــزار و 665 روســتا داریــم کــه بیــش از هــزار روســتا 

شــامل پرداخــت زکات می شــوند ادامــه داد: 3 هــزار و 298 
نفــر عاملیــن افتخــاری زکات در اســتان بــا مــا همــکاری دارنــد. 
وی بــا بیــان اینکــه در 9 ماهــه نخســت ســال 99 مبلــغ هفــت 
ــزود:  ــده اف ــت ش ــان زکات پرداخ ــون توم ــارد و 203 میلی میلی
ــان اســت و در  ــارد توم ــار میلی ــش از چه ــز بی ــه نی زکات فطری
مجمــوع 39 میلیــارد و 910 میلیــون تومــان مبلــغ زکات 

ــتان  ــده در اس ــع آوری ش جم
صادقــی بــا عنــوان اینکــه 73 درصــد از زکات جمــع آوری شــده 
اســتان در امــور نیازمنــدان شــامل جهیزیــه، مســکن و معیشــت 

ــی در  ــور عمران ــرف ام ــی ص ــت و مابق ــده اس ــه ش ــا هزین آنه
مناطــق شــده اســت گفــت: در ســطح اســتان کرمــان نیروهــای 
ســازمان تبلیغــات اســامی بــه کمــک مــا در بحــث زکات آمدنــد 

کــه جــای قدردانــی دارد. 
ــف  ــق مختل ــوکاری در مناط ــز نیک ــه مراک ــان اینک ــا بی وی ب
ــه  ــک کمیت ــد ی ــرد آن مانن ــه عملک ــده ک ــکیل ش ــتان تش اس
ــوده و کار شناســایی و  امــداد کوچــک در روســتاها و محــات ب
ــر  ــک ام ــزود: زکات ی ــدان انجــام می شــود اف ــه نیازمن کمــک ب
واجــب الهــی اســت و بــرکات زیــادی حاصــل اجــرای آن خواهــد.

مدیرکل کمیته امداد استان کرمان گفت: 
از برنامه ساانه کمیته امداد در حوزه زکات جلوتر هستیم و در استان 1۵9 درصد در جمع آوری زکات رشد داشتیم 

 بنیــاد مســکن انقــاب اســامی اســتان کرمــان در نظــر دارد تهیــه مصالــح و اجــرای پــروژه هــای واحدهــای مســکونی بــه شــرح منــدرج در جــدول ذیــل را از طریــق برگــزاری مناقصــه عمومــی یــک 
مرحلــه ای روش اول براســاس مشــخصات فنــی منضــم بــه اســناد مناقصــه در بســتر ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت ) ســتاد (بــه اشــخاص حقوقــی دارای گواهینامــه صاحیــت پیمانــکاری در رشــته 

ســاختمان و ابنیــه پایــه 5 بــه بــاا واگــذار نمایــد .
فراخوان مناقصه :

1 - نوع فراخوان : عمومی  یک مرحله ای ) روش اول (                                            
 2- نام و نشانی دستگاه مناقصه گزار : بنیاد مسکن انقاب اسامی استان کرمان واقع در کرمان انتهای خیابان خواجو، نبش ابوذر

3- موضوع مناقصه: اجرای واحدهای مسکونی به شرح جدول ذیل براساس نقشه ها و مشخصات فنی منضم به اسناد مناقصه 
4 - مهلت دریافت اسناد: از ساعت10 صبح روز سه شنبه 99/10/30 تا ساعت  14 روز سه شنبه 99/11/7

www.setadiran.ir 5 – محل دریافت اسناد:  سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس
6 - آخرین مهلت زمانی ارائه پیشنهادات توسط مناقصه گران :  تا ساعت 14 روز شنبه مورخ 99/11/18

ــه آدرس فــوق  ) حضــور یــک نفــر نماینــده  ــاکات : ســاعت 10 صبــح روز یکشــنبه  مــورخ 1399/11/19 در محــل دفتــر  امــور قراردادهــای بنیــاد مســکن انقــاب اســامی اســتان کرمــان ب ــخ و محــل بازگشــایی پ  7 - تاری
مناقصه گران با ارائه معرفی نامه کتبی در جلسه بازگشایی پاکات بامانع است (

8 - شــرایط مناقصــه گــران : کلیــه شــرکت هــا )اشــخاص حقوقــی ( دارای گواهینامــه صاحیــت پیمانــکاری پایــه 5 و بااتــر در رشــته  ســاختمان و ابنیــه از ســازمان مدیریــت و برنامــه ریــزی کــه در ســامانه ســتاد ثبــت نــام 
نمــوده و امضــای الکترونیکــی دریافــت کــرده انــد.

ــال ( از طریــق درگاه تعییــن شــده در ســامانه ســتاد بــه حســاب 0105841897001   بنــام بنیــاد مســکن انقــاب اســامی اســتان کرمــان بــرای  ــا پرداخــت مبلــغ 1/000/000 )یــک میلیــون ری 9 - خریــد اســناد مناقصــه ب
مناقصــه گــران مــکان پذیــر مــی باشــد.

10 - ضمنًا جهت کسب  اطاعات بیشتر می توانید با شماره تلفن 32524896 دفتر امور نظارت و ارزیابی مسکن شهری تماس حاصل نمائید .
11- رعایت بخشنامه های صادره از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور در خصوص ظرفیت نهایی پیمانکاران جهت شرکت در مناقصه پیمانکاران الزامی است .

 برآورد اولیه براساس فهرست  محل اجرای پروژه ها مشخصات پروژه های احداث واحدهای مسکونیشهرستان استانردیف 
بهای پایه ابنیه سال 1399 )ریال(

مبلغ تضمین شرکت 
در مناقصه )ریال(

مدت اجرای 
پروژه

شماره 
مناقصه

کرمانکرمان1
40 واحد مسکونی دو طبقه چهار واحدی در قالب 10 

بلوک دو طبقه تا مرحله اجرای اسکلت و دیوار چینی به 
متراژ4797 مترمربع

کرمان ، بلوار شهید 
صدوقی بعد از پل راه آهن 

، روستای حاجی آباد 
899/9/9 ماه61/480/229/7293/100/000/000

جیرفتکرمان2
15 واحد مسکونی آپارتمانی فاز اول در قالب 1 بلوک 
6 طبقه با سازه بتنی تا مرحله اجرای اسکلت و دیوار 

چینی به متراژ 2309/96 مترمربع

شهر جیرفت ، بلوار امام 
رضا )ع(، جنب واحدهای 

مسکن مهر
899/10 ماه36/950/682/8771/850/000/000

روابط عمومی بنیاد مسکن انقاب اسامی استان کرمان

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ) نوبت اول (
تهیه مصالح و اجرای پروژه های واحدهای مسکونی

رییــس دادگســتری شهرســتان بافــت از ورود 
دســتگاه قضایــی بــه پرونــده معــدن ســنگ 
مرمریــت منطقــه گوغــر در ایــن شهرســتان 

خبــر داد.
ســجاد علیــدادی ســلیمانی در تشــریح ایــن خبر 
افــزود: معــدن ســنگ مرمریــت گوغــر دارای 
ــی  ــی توجه ــا ب ــت ام ــرداری اس ــره ب ــه به پروان
ــه مســایل زیســت محیطــی و  مدیــران معــدن ب
آســیب هــای وارده بــه طبیعــت منطقــه، اهالــی 
ــراض و  ــه اعت ــور ب ــوار را مجب ــتاهای همج روس
پیگیــری مســایل از طریــق مراجــع قانونــی 

ــرده اســت. ک
ــکایتی  ــه ش ــب ک ــن مطل ــه ای ــاره ب ــا اش وی ب

ــه  ــی علی ــع طبیع ــب مناب ــوان تخری ــت عن تح
ــر در  ــت گوغ ــدن مرمری ــدرکاران مع ــت ان دس
ــت  ــتان باف ــاب شهرس ــی و انق ــرای عموم داس
مطــرح شــده اســت، اظهارداشــت: براســاس 
شــواهد موجــود، ایــن معــدن خــارج از محــدوده 
ــای را انجــام داده  ــب ه ــز تخری ــه خــود نی پروان

ــت. اس
ــای  ــا و بازدیده ــری ه ــی پیگی ــان پ ــا بی وی ب
انجــام شــده از ســوی مســئوان قضایــی، گفــت: 
پرونــده صاحــب پروانــه معــدن بــه اتهــام تخریب 
منابــع طبیعــی در دادســرای عمومــی و انقــاب 
شهرســتان بافــت در حــال رســیدگی مــی باشــد. 
ــا  ــدن موقت ــن مع ــت ای ــرد: فعالی ــوان ک وی عن

ــن  ــت ای ــان فعالی ــا کارشناس ــده ت ــف ش متوق
ــد. ــف بررســی کنن معــدن را از جهــات مختل

ــر  ــت گوغ ــدن مرمری ــت: مع ــر اس ــایان ذک ش
بافــت در دهــه 80 مجــوز و پروانــه اکتشــاف در 
ــاری را از صنعــت و معــدن  مســاحت 400 هکت
ــه برخــی تخریــب  ــا توجــه ب دریافــت کــرده وب
هــای صــورت گرفتــه در منطقــه از ســوی 
دســت انــدرکاران ایــن معــدن، دســتگاه قضایــی 
ــه  ــی منطقــه ب ــه درخواســت اهال پاســخگویی ب
منظــور جلوگیــری از ایجــاد خســارتهای بیشــتر 
بــه محیــط زیســت را در اولویــت قــرار داده 

اســت.
)خبرگزاری میزان،  دفتر کرمان(

پس از پیگیری رسانه ها و از جمله گزارش هفته گذشته در هفته نامه هفتواد کرمان صورت گرفت :
ورود دستگاه قضایی به پرونده معدن منطقه گوغر شهرستان بافت

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 ۱۵۰ فرزند مددجوی کرمانی 
در شرکت رینگ پارس 

هفته نامه فرهنگی، سیاسی، خبری                                                                     

ƴɧƳई

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

نشانی: کرمان، چهارراه شهید باهنر، جنب اداره معاونت 
ترافیک و حمل و نقل شهرداری کرمان
مجتمع میاد نور، طبقه دوم واحد 305
تلفن: 32253815- 034
نمابر: 32253856- 034، همراه: 09131978997

. آدرس ایمیل: 
آدرس سایت هفتواد کرمان

 . .  
پیش چاپ و چاپخانه: مهدوی کرمان 

برخی از نمایندگی های فروش نشریه هفتواد در استان کرمان
* شهرستان کوهبنان: حمیدرضا اکبری 09138353191

* جیرفت:  محمدی ـ آدرس بلوار امام خمینی ـ خیابان امداد- جنب فضای سبز)آبی گرافیک( 09131491068
 * راور: حسن هدایت ـ  آدرس بلوار غربی کتاب فروشی پژوهش 33724126- 09136196720

 * سیرجان: حمداه گویینی ـ آدرس ـ خیابان امام کتاب فروشی حافظ میدان گیتی 90  42259404-  09137694267
 * شهر بابک: شعبانی ـ خیابان امام روبروی بانک ملت، کتاب دانشجو  09132900496

 * بافت: حبیبی ـ چهارراه سینما روبروی آتش نشانی جنب اداره مخابرات)باجه مطبوعات رسالت(
 * رفسنجان: محمد فارسی ـ میدان ابراهیم کتاب فروشی و مطبوعات فارسی 34263366 ـ09135004171
*  رفسنجان:  محمد حسین مصلح الدینی ـ خیابان معلم مطبوعات مسلم 34264445 ـ  09137659767

* منوجان:  حسن حیدری ـ کتابفروشی و لوازم تحریراندیشه  43302535 ـ  09131498554
*کهنوج ـآقای گلشنی ـ خیابان امام کتابفروشی کلشنی روبروی پاساژ آزادی 09387250031

* بردسیر- مرتضی خاکساری ـ آدرس خیابان امام، کتابفروشی دانش 33522560 ـ  09131423742 
* قلعه گنج: ادیب حیدری 09132482630                                    * نمایندگی زرند: ابراهیمی 09131426385                       

* نمایندگی بم:  آقای یعقوبی 09139948179                                * نمایندگی شهرستان رابر: تاج الدینی 09133470242

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  335  ـ شنبه 27 دی ماه 1399   ـ  2  جمادی الثانیه 1442 ـ  16 ژانویه  2021 ـ 4 صفحه ـ 1000 تومان
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   هفته نامه فرهنگی، سیاسی، خبری

ــرکت  ــی ش ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــا حضــور  معــادن زغالســنگ کرمــان ب
ــادن و  ــری مع ــورای کارگ ــای ش اعض
ــد جلســه ای  ــه زغالشــویی زرن کارخان
جهــت رفــع مشــکات کارگــران عزیــز 

ــزاری اســت .  در حــال برگ
 در ایــن جلســه در خواســت هــای 
ــاری  ــل بیم ــری از قبی ــورای کارگ ش

ــاوت  ــه التف ــکن، ماب ــق مس ــی، ح زای
ــدی مشــاغل  ــه بن اجــرای طــرح طبق
ــی و  ــرح بررس ــرای ط ــکاات اج و اش
ــل  ــر عام ــط مدی ــتورات ازم توس دس
شــرکت صــادر گردیــد .  دکتــر نیــک 
ــن  ــرکت در ای ــل ش ــر عام ــع مدی طب
ــدف  ــه ه ــت  ک ــوان داش ــه عن جلس
بــه کارگــران  اصلــی مــا خدمــت 
اســت  زغالســنگ  مجموعــه  عزیــز 
ــتمر  ــاش مس ــت و ت ــا هم ــزود  ب اف
ــرعت  ــه س ــادن ب ــز مع ــران عزی کارگ
پیگیــر رفــع مشــکات هســتیم  مدیــر 
عامــل شــرکت در ایــن جلســه ضمــن 
ــک  ــر نی ــد دکت ــل تولی ــادآوری اص ی
ــا  ــال ب ــان س ــد پای ــزود بای ــع اف طب
ــت و  ــا کیفی ــراه ب ــد هم ــش تولی افزای
ایمنــی جبــران کســری تولیــد اول 
ســال را پوشــش داد اضافــه کــرد 
شــوارهای کارگــری بایــد بــا همراهــی 
و  درخواســت  ضمــن  همیــاری  و 
عزیــز  کارگــران  انتقــال مشــکات 

ــند .  ــز باش ــد نی ــر تولی ــر ام ــاری گ ی
در ادامــه ایــن جلســه اعضــای شــورای 
زحمــات  از  تشــکر  بــا  کارگــری 
مدیریــت شــرکت عنــوان داشــتند 
الحمــدا... مکتــب حــاج قاســمی مدیــر 
عامــل شــرکت موجــب رضایــت و 
دلگرمــی کارگــران مــی باشــد افزودنــد 
بســیار خرســندیم کــه لطــف خداونــد 
ــری شــده کــه  منــان باعــث ورود مدی
مشــکات  رفــع  پیگیــر  خودشــان 

ــتند. ــز هس ــران عزی کارگ

مدیر عامل شرکت معادن زغالسنگ کرمان :

هدف اصلی ما خدمت به کارگران 
عزیز مجموعه زغالسنگ است

مراســم تودیــع و معارفــه مدیرعامــل شــرکت 
معدنــی و صنعتــی گل گهــر، در محل ســازمان 

ــد.  ــدرو برگزار ش ایمی
بین الملــل  امــور  و  روابط عمومــی  گــزارش  بــه 
شــرکت معدنــی و صنعتــی گل گهــر، در مراســمی که 
بــا حضــور مهنــدس جعفــری معــاون وزیــر و رئیــس 

ــرکت  ــره ش ــا هیئت مدی ــدرو، اعض ــل ایمی هیئت عام
ــازمان  ــل س ــهامداران در مح ــده س ــر و نماین گل گه
ایمیــدرو برگــزار شــد، از زحمــات مهنــدس جمشــید 
ــد و مهنــدس ایمــان  ــر به عمــل آم مارحمــان تقدی
عتیقــی، رســما به عنــوان مدیرعامــل جدیــد شــرکت 

معدنــی و صنعتــی گل گهــر معرفــی شــد. 
باســابقه  مدیــران  از  عتیقــی  ایمــان  مهنــدس 
ــت  ــال فعالی ــن س ــت و چندی ــر اس ــرکت گل گه ش
در قســمت های مختلــف مدیریتــی ایــن شــرکت 

ــت در  ــن آن عضوی ــه مهم تری ــه دارد ک را در کارنام
ــاون  ــن مع ــر و همچنی ــرکت گل گه ــره ش هیئت مدی
مدیرعامــل و مدیــر مجتمــع گل گهــر می باشــد.

وی همچنیــن عضویــت در هیئت مدیــره شــرکت های 
ــگاه  ــره باش ــرروش و هیئت مدی ــواد و گه ــان ف جه
گل گهــر، معــاون پشــتیبانی مجتمــع گل گهــر، مدیــر 
رفــاه و خدمــات اجتماعــی شــرکت گل گهــر و رییــس 
نظــارت تولیــد و فــروش شــرکت گل گهــر را نیــز در 

کارنامــه دارد.

و  هفتــواد: دهســتان گوغــر در فاصلــه ســی 
هشــت کیلومتــری شــمال غربــی شهرســتان 
بافــت واقــع شــده اســت. ارتفــاع متوســط 
ــر  ــای آزاد 2570 مت ــطح آبه ــتان از س ــن دهس  ای
ــت  ــاد و جه ــاع زی ــل ارتف ــه دلی ــد. ب ــی باش م
ــارش آن   ــن ب ــتانها، میانگی ــب کوهس ــری مناس گی
بــاای 380 میلیمتــر و میانگیــن دمــای ســاانه  
آن  12.2  + درجــه ســانتی گــراد  مــی باشــد. لــذا 
ــب  ــوب در قل ــدل و مطل ــیار معت ــم بس ــک اقلی ی
بیابــان هــای ایــران مرکــزی شــکل گرفتــه اســت. 
ــش  ــوب، پوش ــبتا مرط ــم نس ــن اقلی ــن ای ــه یم ب
ــی آن  ــمال غرب ــات ش ــا در ارتفاع ــی، خصوص گیاه
ــم  ــزار،  متراک ــی م ــای آهک ــوه ه ــته ک ــی رش یعن
بــوده و جنــگل هــای بکــر ی از درختــان بنــه، 
کهکــم، ارچــن، بــادام کوهــی و ... گیاهــان دارویــی 
ــن  ــره و ...در ای ــه، زی ــن، درمن ــون آاله،ازگ همچ
ــه  ــه را ب ــن منطق ــه  و  ای ــترش  یافت ــه  گس ناحی
یکــی از بهتریــن مناطــق خــوش آب و هــوا و یکــی 
از  قطــب هــای کشــاورزی اســتان کرمــان تبدیــل 
کــرده اســت. عــاوه بــر آن  بایــد اشــاره داشــت 
کــه  تاریــخ باســتانی ایــن منطقــه در اســتانمان بــی 
ــز،  ــبز، جفری ــمه س ــتاهای چش ــت و روس ــر اس نظی
گنبــدان، گــوه ســلطانی، قایــی و ...  از کهــن تریــن 
روســتاهای حوضــه آبریــز  سرشــاخه هــای هلیــل 
رود بــوده و شــواهد، حاکــی از ارتبــاط ایــن تمــدن 
بــا تمــدن  کنارصنــدل در ازمنــه دور مــی باشــد .

امــا متاســفانه بهــره بــرداری از معــدن کــوه مــزار 
گوغــر بــا توجــه بــه خطــای آشــکار کارشناســان در 
مــکان یابــی و واگــذاری معــدن و نابــودی بســیاری 
ــا  ــش از صده ــًا بی ــان، گاه ــا و درخت ــه ه از بوت
ســاله،بُهت و بغــض ِ مــردم نجیــب دوســتداران و 
نخبــگان ایــن منطقــه را برانگیختــه اســت.آن هــم 
ــادی از  ــداد زی ــاانه تع ــه س ــری ک ــه  بک در منطق
گردشــگران سراســر کشــور را بــه خــود فــرا مــی 

خوانــد .
ــوژی و  ــد ژئومورفول ــناس ارش ــادری کارش ــد ن ــای محم ــا آق ب
مــدرس دانشــگاه فرهنگیــان کرمــان کــه از اهالــی ایــن منطقــه 
ــی  ــت و گوی ــوص گف ــن خص ــی در ای ــایر اهال ــت از س ــه نیاب ب

ــت . ــده اس ــما آورده ش ــت ش ــه خدم ــتیم ک داش
بنــده اصالتــا اهــل گوغــر بافــت هســتم کــه بــه نیابــت از 
ــکنی و  ــد ش ــه ح ــراض نســبت ب ــودم، اعت ــایر همشــهریان خ  س
ــه کوهســتانی  ــی در منطق ــر کارشناســی معدن ــرداری غی ــره ب به
ــرم و  ــا ی محت ــتانی ه ــم اس ــه ه ــت هم ــر را  خدم ــزار گوغ م

ــرم  ــئوان محت ــن  مس ــت و همچنی ــط زیس ــتداران محی دوس
برســانم تــا هــر چــه زودتــر جلــوی ایــن فاجعــه زیســت محیطــی 
را کــه در حــال تبدیــل شــدن بــه یــک فاجعــه اجتماعــی اســت، 

گرفتــه شــود .
منطقــه گوغــر بــا آب و هــوای بســیار مطبــوع و پوشــش گیاهــی 
ــده خــودم  ــان اســت. بن ــزد اســتان کرم ــی زبان ــاده غن ــوق الع ف
ــیاری از  ــه بس ــی  ب ــته تحصیل ــغلی و رش ــائل ش ــر مس ــه خاط ب
ــر  ــی و پ ــه از زیبای ــر چ ــا ه ــته ام ام ــفر داش مناطــق کشــور س

ــاز کــم اســت . ــم ب ــودن ایــن منطقــه بگوی خیــر و برکــت ب
ــدن ســنگ را در  ــه  شــخصی  مع ــرار اســت ک ــن ق ــه از ای قضی
ــزه و  ــدت تکتونی ــه بش ــد ک ــت داده ان ــت ثب ــر باف ــه گوغ منطق
نــارس بــوده وارزش اقتصــادی چنــدان هــم نــدارد . ایــن 
ــع  ــاا، دارای مناب ــری ب ــوذ پذی ــل نف ــه دلی ــتی ب ــه کارس منطق
ــتی  ــراوان کارس ــای ف ــمه ه ــوده و چش ــی ب ــی غن آب زیرزمین
ــتقرارگاهای  ــری اس ــکل گی ــبب ش ــراف آن س ــلی در اط و گس
متعــدد انســانی دراطــراف ان شــده اســت . حــدود ده ســال قبــل 
فــردی تقاضــای  ثبــت ایــن ناحیــه را بعنــوان معــدن از ســازمان 
ــن مجــوز  ــان  ای ــد،  در اســتان کرم ــی نمای ــدن م ــت و مع صنع
ــادن،  ــع و مع ــت، صنای ــط زیس ــه )محی ــای مربوط ــتگاه ه را دس
ــه  ــت ک ــخص نیس ــد و مش ــرده ان ــد نک ــی ...( تایی ــع طبیع مناب
ایشــان از چــه کانالــی وارد شــده انــد و در تهــران از شــورای عالی 
معــادن مجــوزی بــرای ســازمان صنعــت و معــدن اســتان کرمــان 
ــوان ســنگ اشــه ثبــت داده اســت  وی   ــه و معــدن را بعن گرفت
چندیــن ســال هــم تمدیــد کــرده و اخیــراً  شــروع بــه اســتخراج 

ــوده اســت. ــرداری نم ــره ب و به
ــا روی  ــدن دقیق ــن مع ــه ای ــت ک ــکل اینجاس مش
ســفره آب زیرزمینــی چشــمه ســبز پوشــان واقــع 
ــت  ــی را رعای ــفره آب زیرزمین ــم س ــده و حری ش
ننمــوده و  احتمــال ریــزش  ســقف غارهــا و 
ــیر  ــدن مس ــدود ش ــوه  و مس ــای درون ک داان ه
ــمه  ــت چش ــر اس ــت.قابل ذک ــاد اس ــیار زی آب بس
ــید  ــه جمش ــیم آب آن را ب ــه تقس ــوش ک ــبز پ س
ــی  ــی  باای ــد،  داری دب ــی دهن ــبت م ــم نس ج
ــزده شــبانه روز  ــردش آب آن  پان ــدار گ ــوده و م ب
ــاری  ــذر کار را آبی ــن ب ــزار َم ــی باشــد و ســه ه م
ــون  ــن میلی ــر چندی ــال حاض ــد و در ح ــی نمای م
... در مســیر  و  بــادام  و  اصلــه درخــت گــردو 
ــی  ــه برخ ــت ک ــده اس ــت ش ــان آب آن  کش جری
ــان در  ــاا خودت ــد .ح ــاله  دارن ــزار س ــی ه قدمت
نظــر بگیریــد ســه هــزار َمــن معــادل چــه مقــدار 
ــد  ــه تولی ــت و چ ــاورزی اس ــول کش ــاد محص زی
ایــن منطقــه صــورت  کشــاورزی عظیمــی در 
ــه  ــن منطق ــی ای ــی اهال ــد اصل ــه درآم ــرد ک میگی
ویکــی از پایــه هــای اصلــی محصــوات کشــاورزی 
ــه  ــن منطق ــادام در ای ــردو و ب ــه گ ــتان از جمل  اس
مــی باشــد. بایــد اضافــه کنــم: دانســتن ایــن 
نکتــه ضــروری اســت کــه اســتخراج  ایــن معــدن 
ــی  ــفره آب زیرزمین ــی س ــب ناگهان ــال تخری احتم
ــزش  ــوه ری ــن ک ــه ای ــال اینک ــن احتم و همچنی
داشــته باشــد بســیار زیــاد اســت و ایــن قضیــه از 

ــت .  ــاده اس ــاق افت ــم اتف ــی ه ــر تاریخ نظ
 * طبق تاریخ شــفاهی دهســتان  گوغر، سال 1302 
رخ  زار  الــه  گســل  امتــداد  در  ای  زلزلــه 
مــی دهــد در همــان  ســال قلعــه  تاریخــی 
گوغــر تخریــب مــی شــود و تعــداد 28 نفــر 

ــبز  ــمه س ــه  آب چش ــن زلزل ــر ای ــر اث ــد ب ــی کنن ــوت م ــز ف نی
نــذر   پــوش گوغــر 15-16 روز قطــع مــی شــود و مــردم 
ــزده روز  ــد از پان ــند و بع ــی کش ــفند م ــد و گاو و گوس ــی کنن م
ــان  ــه جری ــاز مــی کنــد و شــروع ب ــه تدریــج آب راه خــود را ب ب
مــی کنــد ولــی آن ســال آبدهــی چشــمه بســیار کمتــر از 
ســالهای مشــابه بــوده اســت کــه نشــانی از ریــزش ســقف غارهــا 

ــد . ــی باش ــی م ــیر آب زیرزمین ــدن مس ــدود ش و مس
ــال 1370   ــدود  س ــده ام ح ــه دی ــه عین ــودم ب ــه خ ــه ک * آنچ
جهــاد ســازندگی آن زمــان بــه ایــن منطقــه آمدنــد و قــرار شــد 
اســتخر چشــمه ســبز پوشــان بــاز ســازی و وســیعتر  شــود کــه 
در اثــر کنــده کاری کــه توســط دســتگاهای مکانیکــی  در مظهــر 
ــبانه روز  ــک ش ــمه  ی ــن چش ــت،  آب ای ــورت گرف ــمه  ص چش

ــان نمــود.  ــه جری ــه تدریــج شــروع ب ــی بعــد ب قطــع شــد ول
ایــن شــواهد دال بــر حساســیت منابــع آبــی کارســتی بــه 

دســتکاری هــای انســانی اســت .
چشــمه  ایــن  روی  هایــی  دســتکاری  مجــدد  اگــر   حــال 
ــه  ــد داد و در نتیج ــاره رخ خواه ــاق دوب ــن اتف ــود ای ــام ش انج
ــادی از  ــداد زی ــک و تع ــا خش ــمه ه ــدود و چش ــیر آب مس مس
 روســتاهای اطــراف نابــود و  اقتصــاد خانــواده هــای منطقــه  فلــج  

می شود و ... 
مشــکل دیگــر اینکــه  بــه دلیــل بــرش ســنگ هــا بــا ســیم بــرش 
ــوذ در درون  ــن آب و نف ــدن ای ــیدی ش ــتفاده از آب و اس و اس
ــش ســرعت انحــال  ــر افزای ــی عــاوه ب ــا و ســفره زیرزمین غاره
ــی و  ــبب آلودگ ــی، س ــوب زای ــش رس ــیم و افزای ــات کلس کربن
ــا  ــمه زیب ــن چش ــی ای ــده و آب طبیع ــدن  آب  ش ــیدی ش اس

کــه تامیــن کننــده  آب کشــاورزی، دامــداری و آشــامیدن  
ــارج  ــتفاده خ ــه اس ــد، از حیط ــی باش ــه م ــن خط ــتاهای ای روس

ــی شــود . م
ــت  ــن ثب ــه قوانی ــدن ب ــن مع ــت ای ــه در ثب ــر اســت ک ــل ذک قاب
معــادن و مســائل زیســت محیطــی توجــه چندانــی نشــده اســت 
از جملــه: عــدم رعایــت حریــم جنــگل و مرتــع و منطقــه حفاظت 
شــده،عدم رعایــت حریــم جــاده  و اماکــن مقــدس )زیــارت ســبز 
پــوش و گلــزار شــهدا ( عــدم رعایــت حریــم ســد)محدوده معــدن 
دقیقــا بــر روی ســد احداثــی توســط آبخیــزداری اســتان جهــت 
ــه  ــوب رودخان ــار رس ــش ب ــی و کاه ــفره آب زیرزمین ــه س تغذی
ســلطانی یکــی از مهمتریــن سرشــاخه هــای  هلیــل رود احــداث 
شــده اســت( عــدم رعایــت حریــم چشــمه هــا و قنــوات اطــراف، 
عــدم توجــه بــه حریــم باغــات و زمیــن هــای زراعــی و جنــگل  
ــتی  ــای توریس ــم اندازه ــه چش ــه ب ــدم توج ــاورکان، ع ــوه ُگن انب

مثــل غــار گردشــگری جفریــز، چــاه یــا دولیــن مــزار، و.....  
ــدان دور  ــه چن ــده ای ن ــی در آین ــت محیط ــل زیس ــن معض ای
عــاوه بــر مشــکات زیســت محیطــی، پیامدهــای مخــرب 
ــن  انســانی و اجتماعــی همچــون مهاجــرت تجــاری ســاکنین ای
روســتاها، نابــودی تمــدن کهــن روســتاهای چشــمه ســبز، 

ــی و..... ــدان، قای ــاد، گنب ــر آب ــز، امی جفری
ــه  ــات وحــش منطق ــودی حی ــردو ناب ــادام و گ ــات ب ــودی باغ  ناب

و .... را در پی خواهد داشــت . 
ــرم  ــئواِن محت ــی مس ــر  از تمام ــردم گوغ ــا م م
ــی  ــتاندار گرام ــزز، اس ــه مع ــام جمع ــژه  ام ــه وی ب
ــامی  ــورای اس ــس ش ــرم دِر ِ مجل ــده محت و نماین

و مســئولین محتــرم صنعــت و معــدن، محیــط 
ــدار  ــز فرمان ــتان و نی ــی اس ــع طبیع ــت و مناب زیس
ــتان  ــورای شهرس ــریف ش ــای ش ــرم و اعض محت
بافــت درخواســت داریــم  ایــن  نعمــت الهــی  را از 
ــد  ــات دهن ــدادادی نج ــم ِ خ ــی در نظ ــم ریختگ به
ــگل  ــای جن ــِت رعن ــد طبیع ــز بتوان ــر عزی ــا گوغ ت
ــن  ــتانی ای ــخ باس ــا تاری ــد ب ــاورکان را در پیون ُگن
ــدان  ــرای فرزن ــزار، ب ــوه م ــا ک ــراه ب ــه هم منطق

ــه دارد . ــدگان  نگ ــال و آین ح
گزارش از : کمالی فرد

تخریب مراتع و جنگلهای گوغر بافت و استمداد ازمسئوان 

با برگزاری مراسم تودیع و معارفه در سازمان ایمیدرو؛

 مهندس ایمان عتیقی، 
رسما مدیرعامل گل گهر شد

ــی  ــط عموم ــر رواب ــی مدی ــا کاف محمدرض
در  مــس  شــرکت  بین الملــل  امــور  و 
ــا عنــوان بررســی عملکــرد  میزگــردی کــه ب
مســئولیت  حــوزه  در  مــس  شــرکت 
اجتماعــی در ســومین همایــش فلــزات غیــر 
آهنــی برگــزار شــد گفــت: مســئولیت 
ــه  ــت ک ــدرن اس ــوم م ــک مفه ــی ی اجتماع
در حــدود نیــم قــرن عمــر دارد و  همزمــان 
ــوان  ــه عن ــد و ب ــاد ش ــع ایج ــد صنای ــا رش ب
شــرکت ها  و  صنایــع  وظیفــه  و  تعهــد 
گرفتــه  نظــر  در  مصرف کننــدگان  بــه 

. د می شــو

بــه گــزارش مــس پــرس، کافــی بــا بیــان این کــه 
ــد در  ــی تعه ــی نوع ــه صــورت کل ــی ب مســئولیت اجتماع
قبــال کارکنــان، مــردم، بــازار هــدف و محیط زیســت 
ــوم  ــن مفه ــی ای ــرد: ول ــح ک ــود، تصری ــداد می ش و ... قلم
ــه،  ــل بودج ــی از قبی ــل چالش های ــه دلی ــا ب ــور م در کش
بــاور مدیــران، اعتقــاد دســت انــدرکاران و تصمیم گیــران، 
زودبــازده نبــودن و البتــه غیرقابــل محاســبه بــودن اثــرات 
مثبــت آن در بســیاری از مواقــع بــا مانــع روبــرو می شــود 
یــا صرفــاً بــه صــورت یــک نمایــش رســانه ای و تبلیغاتی در 
می آیــد کــه در کنــار غیراخاقــی بــودن ایــن رفتــار، ایــن 
موضــوع کلیــدی را از مفهــوم واقعــی خــود تهــی می کنــد.
ــا از  ــزرگ دنی ــرکت های ب ــه ش ــر این ک ــد ب ــا تاکی وی ب

مســئولیت اجتماعــی در حــوزه برندینــگ و گســترش 
داشــت:  اظهــار  می کننــد،  اســتفاده  کار  و  کســب 
بــرای نمونــه بررســی شــیوه عمــل شــرکتی ماننــد 
»خوشــنامی   آنهــا  کــه  می دهــد  نشــان  سامســونگ 
در  کلیــدی  اهــداف  از  یکــی  عنــوان  بــه  را  برنــد« 
کرده انــد. تعریــف  اجتماعــی  مســئولیت   حــوزه 

 و خدمات پایه  ارائه می کنند. 
مدیــر روابــط عمومــی و امــور بین الملــل شــرکت مــس بــا 
ــی  ــرد از مســئولیت اجتماع ــن رویک ــه ای ــر این ک ــد ب تاکی
ــنامی کســب و کار  ــوم خوش ــاش در گشــترش مف ــه ت ک
داشــته باشــد در ایــران بســیار کــم اســت اظهــار داشــت: 
همیــن مــورد مصداقــی اســت کــه نشــان می دهــد 

بســیار  ظرفیت هــای  دارای  اجتماعــی«  »مســئولیت 
ــران هوشــمند  گســترده اســت کــه در صــورت آنکــه مدی
روابــط عمومــی بتواننــد آن را برابــر نیازهــای جامعــه 
هــدف تعریــف کننــد، و نــه تنهــا گــره از مشــکات مــردم 

ــد. ــح می کنن ــم فت ــا را ه ــب آنه ــه قل ــد بلک ــاز کنن ب
وی در ادامــه بــا اشــاره بــه اقدامــات صورت گرفتــه از 
ســوی شــرکت مــس در حــوزه مســئولیت اجتماعــی اظهار 
داشــت: شــرکت مــس در ســال های اخیــر در مســیر 
ــت  ــته اس ــر داش ــی گام ب ــئولیت اجتماع ــی از مس متفاوت
ــع  به طوری کــه کــه ایــن شــرکت جــزو پیشــروترین صنای
در کشــور بــوده کــه مقولــه »مســئولیت اجتماعــی« را بــا 
همدلــی مدیــران ارشــد و همراهــی کارکنــان فرهیختــه به 

عنــوان یــک اســتراتژی پیــش گرفتــه و آن را از موضوعــی 
تئوریــک بــه اقدامــی عملــی تبدیــل کــرده اســت.

مدیر روابط عمومی و امور بین الملل شرکت مس 
شرکت مس پیشروترین صنعت در حوزه مسئولیت اجتماعی

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  از سـال 88 
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 ۱۵۰ فرزند مددجوی کرمانی 
در شرکت رینگ پارس 
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شـاهنامه  در  ای  افسـانه  ای  اسـطوره 
دارای  کـه  کارمانیـا  سـرزمین  از   فردوسـی 
ظالـم  حاکـم  بـا  دختـر   یـک  و  پسـر   هفـت 
دوره اشـکانیان کرمـان بـه مبـارزه پرداختـه، او 
را شکسـت مـی دهـد و قلعـه بـم)ارگ بـم( و قلعـه دختر کرمـان محل حکومـت هفتواد 
بـوده اسـت، امـا بـا روی کار آمـدن ساسـانیان در نبردهـای سـختی بـا اردشـیر بابـکان 
مغلـوب مـی شـود .  تولیـد ابریشـم در دوران  وی در جنـوب شـرق ایـران رونـق داشـته 

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

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

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

  منابع: شاهنامه فردوسی، لغت نامه دهخدا

ï悉 r依卿Э ﾔｸ└ぐ医Μ

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

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

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

مکانیـزه شـامل تخفیـف  10 درصـد خواهـد بود.

ماک توسعه و پیشرفت استان 
واگذاری خدمات به بخش خصوصی 

است 
آقـای زیـن الصالحیـن مـاک توسـعه و پیشـرفت 
اسـتان را واگـذاری خدمـات بـه بخـش خصوصـی 
دانسـت و افـزود:  محوریـت برنامـه هـای مهنـدس 
رزم حسـینی ) اسـتاندار محتـرم  ( برنامـه ریـزی در 
جهت توسـعه اسـتان بـوده و یک ضلع  مـدل  مثلث 
توسـعه ، بخـش خصوصـی و مرکـز ثقـل آن ائمـه 
محتـرم جمعـه مـی باشـند. لـذا بخـش خصوصـی و 
بـرون سـپاری خدمـات دولتـی بـه عنوان یـک اصل 
در برنامـه هـای ایشـان و دولـت دوازدهم می باشـد.

دفاتـر  از خدمـات صادقانـه  تشـکر  ایشـان، ضمـن 
پیشـخوان از آنـان خواسـت تـا همیـاری خـود را بـا 
سـازمان ثبـت احـوال،را در چنـد مـاه مانده تـا آخر 
سـال افزایـش داده و تمـام تـاش خـود را در جهت 
خدمـات رسـانی بهتـر بـه مـردم و تسـریع روند ثبت 

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

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

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

سـازمان ثبـت احـوال اسـتعام بگیرنـد. 
پایـه  بـر  بایسـت  مـی  خدمـات  انجـام  افـزود:  وی 
امنیـت کامـل و رازداری دفاتـر پیشـخوان صـورت 
پذیـرد و در صـورت هـر گونـه تخلف مسـئول دفتر 
و مدیـر فنـی آن دفتـر مسـئول بـوده و مـی بایسـت 
پاسـخگو باشـد. لـذا فراهـم آوردن اقدامـات امنیتی 
از جملـه دوربیـن مداربسـته، گاوصنـدوق و سـایر 
اقدامـات امنیتـی ازمـه دفاتـر پیشـخوان مـی باشـد.

و  مسـئول  کرمان،مدیـر  پیشـخوان  دفاتـر  رییـس 
و  کارمنـدان  جـزء  را  پیشـخوان  دفاتـر  کارکنـان 
خانـواده ثبـت احـوال دانسـت و از آنـان خواسـت 
تـا در رعایـت شـئونات اسـامی و اخاقـی کوشـا 

باشـند.
» هدف از برون سپاری خدمات ثبت 

احوال، رضایت مندی و افزایش کیفیت 
خدمات رسانی «

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

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

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

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

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

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

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

گشـت.
خبرنگار : مرضیه قاضی زاده

فرصت4ماهه مردم 
برای دریافت کارت هوشمند ملی در سال 96

  رئیس جهاد کشاورزی شمال استان کرمان:

19 هزار هکتار اراضی کشاورزی 
به سیستم های آبیاری نوین 

مجهز می شوند

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

 . ند شو
عبـاس سـعیدی بـا اشـاره بـه تجهیـز 43 
کشـاورزی  اراضـی  از  هکتـار  هـزار 
اسـتان کرمـان به سیسـتم آبیـاری تحت 
فشـار از اول انقـاب تـا سـال 93 اظهار 
کـرد: طـی چهـار سـال اخیـر بیـش از 
ایـن  بـه  هـم  دیگـر  هکتـار  هـزار   20
سیسـتمهای آبیـاری مجهز شـده اسـت.
در  بحـران آب  امـروز  داد:  ادامـه  وی 
بایـد  اسـتان جـدی اسـت؛ کشـاورزان 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

. د شو
گزارش از : ساره نخعی فر

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

نویسنده: صدیقه انجم شعاع

سال هشتم ـ شماره  335  ـ شنبه 27 دی ماه 1399   ـ  2  جمادی الثانیه 1442 ـ  16 ژانویه  2021 ـ 4 صفحه ـ 1000 تومان
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ــرکت  ــی ش ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــا حضــور  معــادن زغالســنگ کرمــان ب
ــادن و  ــری مع ــورای کارگ ــای ش اعض
ــد جلســه ای  ــه زغالشــویی زرن کارخان
جهــت رفــع مشــکات کارگــران عزیــز 

ــزاری اســت .  در حــال برگ
 در ایــن جلســه در خواســت هــای 
ــاری  ــل بیم ــری از قبی ــورای کارگ ش

ــاوت  ــه التف ــکن، ماب ــق مس ــی، ح زای
ــدی مشــاغل  ــه بن اجــرای طــرح طبق
ــی و  ــرح بررس ــرای ط ــکاات اج و اش
ــل  ــر عام ــط مدی ــتورات ازم توس دس
شــرکت صــادر گردیــد .  دکتــر نیــک 
ــن  ــرکت در ای ــل ش ــر عام ــع مدی طب
ــدف  ــه ه ــت  ک ــوان داش ــه عن جلس
بــه کارگــران  اصلــی مــا خدمــت 
اســت  زغالســنگ  مجموعــه  عزیــز 
ــتمر  ــاش مس ــت و ت ــا هم ــزود  ب اف
ــرعت  ــه س ــادن ب ــز مع ــران عزی کارگ
پیگیــر رفــع مشــکات هســتیم  مدیــر 
عامــل شــرکت در ایــن جلســه ضمــن 
ــک  ــر نی ــد دکت ــل تولی ــادآوری اص ی
ــا  ــال ب ــان س ــد پای ــزود بای ــع اف طب
ــت و  ــا کیفی ــراه ب ــد هم ــش تولی افزای
ایمنــی جبــران کســری تولیــد اول 
ســال را پوشــش داد اضافــه کــرد 
شــوارهای کارگــری بایــد بــا همراهــی 
و  درخواســت  ضمــن  همیــاری  و 
عزیــز  کارگــران  انتقــال مشــکات 

ــند .  ــز باش ــد نی ــر تولی ــر ام ــاری گ ی
در ادامــه ایــن جلســه اعضــای شــورای 
زحمــات  از  تشــکر  بــا  کارگــری 
مدیریــت شــرکت عنــوان داشــتند 
الحمــدا... مکتــب حــاج قاســمی مدیــر 
عامــل شــرکت موجــب رضایــت و 
دلگرمــی کارگــران مــی باشــد افزودنــد 
بســیار خرســندیم کــه لطــف خداونــد 
ــری شــده کــه  منــان باعــث ورود مدی
مشــکات  رفــع  پیگیــر  خودشــان 

ــتند. ــز هس ــران عزی کارگ

مدیر عامل شرکت معادن زغالسنگ کرمان :

هدف اصلی ما خدمت به کارگران 
عزیز مجموعه زغالسنگ است

مراســم تودیــع و معارفــه مدیرعامــل شــرکت 
معدنــی و صنعتــی گل گهــر، در محل ســازمان 

ــد.  ــدرو برگزار ش ایمی
بین الملــل  امــور  و  روابط عمومــی  گــزارش  بــه 
شــرکت معدنــی و صنعتــی گل گهــر، در مراســمی که 
بــا حضــور مهنــدس جعفــری معــاون وزیــر و رئیــس 

ــرکت  ــره ش ــا هیئت مدی ــدرو، اعض ــل ایمی هیئت عام
ــازمان  ــل س ــهامداران در مح ــده س ــر و نماین گل گه
ایمیــدرو برگــزار شــد، از زحمــات مهنــدس جمشــید 
ــد و مهنــدس ایمــان  ــر به عمــل آم مارحمــان تقدی
عتیقــی، رســما به عنــوان مدیرعامــل جدیــد شــرکت 

معدنــی و صنعتــی گل گهــر معرفــی شــد. 
باســابقه  مدیــران  از  عتیقــی  ایمــان  مهنــدس 
ــت  ــال فعالی ــن س ــت و چندی ــر اس ــرکت گل گه ش
در قســمت های مختلــف مدیریتــی ایــن شــرکت 

ــت در  ــن آن عضوی ــه مهم تری ــه دارد ک را در کارنام
ــاون  ــن مع ــر و همچنی ــرکت گل گه ــره ش هیئت مدی
مدیرعامــل و مدیــر مجتمــع گل گهــر می باشــد.

وی همچنیــن عضویــت در هیئت مدیــره شــرکت های 
ــگاه  ــره باش ــرروش و هیئت مدی ــواد و گه ــان ف جه
گل گهــر، معــاون پشــتیبانی مجتمــع گل گهــر، مدیــر 
رفــاه و خدمــات اجتماعــی شــرکت گل گهــر و رییــس 
نظــارت تولیــد و فــروش شــرکت گل گهــر را نیــز در 

کارنامــه دارد.

و  هفتــواد: دهســتان گوغــر در فاصلــه ســی 
هشــت کیلومتــری شــمال غربــی شهرســتان 
بافــت واقــع شــده اســت. ارتفــاع متوســط 
ــر  ــای آزاد 2570 مت ــطح آبه ــتان از س ــن دهس  ای
ــت  ــاد و جه ــاع زی ــل ارتف ــه دلی ــد. ب ــی باش م
ــارش آن   ــن ب ــتانها، میانگی ــب کوهس ــری مناس گی
بــاای 380 میلیمتــر و میانگیــن دمــای ســاانه  
آن  12.2  + درجــه ســانتی گــراد  مــی باشــد. لــذا 
ــب  ــوب در قل ــدل و مطل ــیار معت ــم بس ــک اقلی ی
بیابــان هــای ایــران مرکــزی شــکل گرفتــه اســت. 
ــش  ــوب، پوش ــبتا مرط ــم نس ــن اقلی ــن ای ــه یم ب
ــی آن  ــمال غرب ــات ش ــا در ارتفاع ــی، خصوص گیاه
ــم  ــزار،  متراک ــی م ــای آهک ــوه ه ــته ک ــی رش یعن
بــوده و جنــگل هــای بکــر ی از درختــان بنــه، 
کهکــم، ارچــن، بــادام کوهــی و ... گیاهــان دارویــی 
ــن  ــره و ...در ای ــه، زی ــن، درمن ــون آاله،ازگ همچ
ــه  ــه را ب ــن منطق ــه  و  ای ــترش  یافت ــه  گس ناحی
یکــی از بهتریــن مناطــق خــوش آب و هــوا و یکــی 
از  قطــب هــای کشــاورزی اســتان کرمــان تبدیــل 
کــرده اســت. عــاوه بــر آن  بایــد اشــاره داشــت 
کــه  تاریــخ باســتانی ایــن منطقــه در اســتانمان بــی 
ــز،  ــبز، جفری ــمه س ــتاهای چش ــت و روس ــر اس نظی
گنبــدان، گــوه ســلطانی، قایــی و ...  از کهــن تریــن 
روســتاهای حوضــه آبریــز  سرشــاخه هــای هلیــل 
رود بــوده و شــواهد، حاکــی از ارتبــاط ایــن تمــدن 
بــا تمــدن  کنارصنــدل در ازمنــه دور مــی باشــد .

امــا متاســفانه بهــره بــرداری از معــدن کــوه مــزار 
گوغــر بــا توجــه بــه خطــای آشــکار کارشناســان در 
مــکان یابــی و واگــذاری معــدن و نابــودی بســیاری 
ــا  ــش از صده ــًا بی ــان، گاه ــا و درخت ــه ه از بوت
ســاله،بُهت و بغــض ِ مــردم نجیــب دوســتداران و 
نخبــگان ایــن منطقــه را برانگیختــه اســت.آن هــم 
ــادی از  ــداد زی ــاانه تع ــه س ــری ک ــه  بک در منطق
گردشــگران سراســر کشــور را بــه خــود فــرا مــی 

خوانــد .
ــوژی و  ــد ژئومورفول ــناس ارش ــادری کارش ــد ن ــای محم ــا آق ب
مــدرس دانشــگاه فرهنگیــان کرمــان کــه از اهالــی ایــن منطقــه 
ــی  ــت و گوی ــوص گف ــن خص ــی در ای ــایر اهال ــت از س ــه نیاب ب

ــت . ــده اس ــما آورده ش ــت ش ــه خدم ــتیم ک داش
بنــده اصالتــا اهــل گوغــر بافــت هســتم کــه بــه نیابــت از 
ــکنی و  ــد ش ــه ح ــراض نســبت ب ــودم، اعت ــایر همشــهریان خ  س
ــه کوهســتانی  ــی در منطق ــر کارشناســی معدن ــرداری غی بهــره ب
ــرم و  ــا ی محت ــتانی ه ــم اس ــه ه ــت هم ــر را  خدم ــزار گوغ م

ــرم  ــئوان محت ــن  مس ــت و همچنی ــط زیس ــتداران محی دوس
برســانم تــا هــر چــه زودتــر جلــوی ایــن فاجعــه زیســت محیطــی 
را کــه در حــال تبدیــل شــدن بــه یــک فاجعــه اجتماعــی اســت، 

گرفتــه شــود .
منطقــه گوغــر بــا آب و هــوای بســیار مطبــوع و پوشــش گیاهــی 
ــده خــودم  ــان اســت. بن ــزد اســتان کرم ــی زبان ــاده غن ــوق الع ف
ــیاری از  ــه بس ــی  ب ــته تحصیل ــغلی و رش ــائل ش ــر مس ــه خاط ب
ــر  ــی و پ ــه از زیبای ــر چ ــا ه ــته ام ام ــفر داش مناطــق کشــور س

ــاز کــم اســت . ــم ب ــودن ایــن منطقــه بگوی خیــر و برکــت ب
ــدن ســنگ را در  ــه  شــخصی  مع ــرار اســت ک ــن ق ــه از ای قضی
ــزه و  ــدت تکتونی ــه بش ــد ک ــت داده ان ــت ثب ــر باف ــه گوغ منطق
نــارس بــوده وارزش اقتصــادی چنــدان هــم نــدارد . ایــن 
ــع  ــاا، دارای مناب ــری ب ــوذ پذی ــل نف ــه دلی ــتی ب ــه کارس منطق
ــتی  ــراوان کارس ــای ف ــمه ه ــوده و چش ــی ب ــی غن آب زیرزمین
ــتقرارگاهای  ــری اس ــکل گی ــبب ش ــراف آن س ــلی در اط و گس
متعــدد انســانی دراطــراف ان شــده اســت . حــدود ده ســال قبــل 
فــردی تقاضــای  ثبــت ایــن ناحیــه را بعنــوان معــدن از ســازمان 
ــن مجــوز  ــان  ای ــد،  در اســتان کرم ــی نمای ــدن م ــت و مع صنع
ــادن،  ــع و مع ــت، صنای ــط زیس ــه )محی ــای مربوط ــتگاه ه را دس
ــه  ــت ک ــخص نیس ــد و مش ــرده ان ــد نک ــی ...( تایی ــع طبیع مناب
ایشــان از چــه کانالــی وارد شــده انــد و در تهــران از شــورای عالی 
معــادن مجــوزی بــرای ســازمان صنعــت و معــدن اســتان کرمــان 
ــوان ســنگ اشــه ثبــت داده اســت  وی   ــه و معــدن را بعن گرفت
چندیــن ســال هــم تمدیــد کــرده و اخیــراً  شــروع بــه اســتخراج 

ــوده اســت. ــرداری نم ــره ب و به
ــا روی  ــدن دقیق ــن مع ــه ای ــت ک ــکل اینجاس مش
ســفره آب زیرزمینــی چشــمه ســبز پوشــان واقــع 
ــت  ــی را رعای ــفره آب زیرزمین ــم س ــده و حری ش
ننمــوده و  احتمــال ریــزش  ســقف غارهــا و 
ــیر  ــدن مس ــدود ش ــوه  و مس ــای درون ک داان ه
ــمه  ــت چش ــر اس ــت.قابل ذک ــاد اس ــیار زی آب بس
ــید  ــه جمش ــیم آب آن را ب ــه تقس ــوش ک ــبز پ س
ــی  ــی  باای ــد،  داری دب ــی دهن ــبت م ــم نس ج
ــزده شــبانه روز  ــردش آب آن  پان ــدار گ ــوده و م ب
ــاری  ــذر کار را آبی ــن ب ــزار َم ــی باشــد و ســه ه م
ــون  ــن میلی ــر چندی ــال حاض ــد و در ح ــی نمای م
... در مســیر  و  بــادام  و  اصلــه درخــت گــردو 
ــی  ــه برخ ــت ک ــده اس ــت ش ــان آب آن  کش جری
ــان در  ــاا خودت ــد .ح ــاله  دارن ــزار س ــی ه قدمت
نظــر بگیریــد ســه هــزار َمــن معــادل چــه مقــدار 
ــد  ــه تولی ــت و چ ــاورزی اس ــول کش ــاد محص زی
ایــن منطقــه صــورت  کشــاورزی عظیمــی در 
ــه  ــن منطق ــی ای ــی اهال ــد اصل ــه درآم ــرد ک میگی
ویکــی از پایــه هــای اصلــی محصــوات کشــاورزی 
ــه  ــن منطق ــادام در ای ــردو و ب ــه گ ــتان از جمل  اس
مــی باشــد. بایــد اضافــه کنــم: دانســتن ایــن 
نکتــه ضــروری اســت کــه اســتخراج  ایــن معــدن 
ــی  ــفره آب زیرزمین ــی س ــب ناگهان ــال تخری احتم
ــزش  ــوه ری ــن ک ــه ای ــال اینک ــن احتم و همچنی
داشــته باشــد بســیار زیــاد اســت و ایــن قضیــه از 

ــت .  ــاده اس ــاق افت ــم اتف ــی ه ــر تاریخ نظ
 * طبق تاریخ شــفاهی دهســتان  گوغر، سال 1302 
رخ  زار  الــه  گســل  امتــداد  در  ای  زلزلــه 
مــی دهــد در همــان  ســال قلعــه  تاریخــی 
گوغــر تخریــب مــی شــود و تعــداد 28 نفــر 

ــبز  ــمه س ــه  آب چش ــن زلزل ــر ای ــر اث ــد ب ــی کنن ــوت م ــز ف نی
نــذر   پــوش گوغــر 15-16 روز قطــع مــی شــود و مــردم 
ــزده روز  ــد از پان ــند و بع ــی کش ــفند م ــد و گاو و گوس ــی کنن م
ــان  ــه جری ــاز مــی کنــد و شــروع ب ــه تدریــج آب راه خــود را ب ب
مــی کنــد ولــی آن ســال آبدهــی چشــمه بســیار کمتــر از 
ســالهای مشــابه بــوده اســت کــه نشــانی از ریــزش ســقف غارهــا 

ــد . ــی باش ــی م ــیر آب زیرزمین ــدن مس ــدود ش و مس
ــال 1370   ــدود  س ــده ام ح ــه دی ــه عین ــودم ب ــه خ ــه ک * آنچ
جهــاد ســازندگی آن زمــان بــه ایــن منطقــه آمدنــد و قــرار شــد 
اســتخر چشــمه ســبز پوشــان بــاز ســازی و وســیعتر  شــود کــه 
در اثــر کنــده کاری کــه توســط دســتگاهای مکانیکــی  در مظهــر 
ــبانه روز  ــک ش ــمه  ی ــن چش ــت،  آب ای ــورت گرف ــمه  ص چش

ــان نمــود.  ــه جری ــه تدریــج شــروع ب ــی بعــد ب قطــع شــد ول
ایــن شــواهد دال بــر حساســیت منابــع آبــی کارســتی بــه 

دســتکاری هــای انســانی اســت .
چشــمه  ایــن  روی  هایــی  دســتکاری  مجــدد  اگــر   حــال 
ــه  ــد داد و در نتیج ــاره رخ خواه ــاق دوب ــن اتف ــود ای ــام ش انج
ــادی از  ــداد زی ــک و تع ــا خش ــمه ه ــدود و چش ــیر آب مس مس
 روســتاهای اطــراف نابــود و  اقتصــاد خانــواده هــای منطقــه  فلــج  

می شود و ... 
مشــکل دیگــر اینکــه  بــه دلیــل بــرش ســنگ هــا بــا ســیم بــرش 
ــوذ در درون  ــن آب و نف ــدن ای ــیدی ش ــتفاده از آب و اس و اس
ــش ســرعت انحــال  ــر افزای ــاوه ب ــی ع ــا و ســفره زیرزمین غاره
ــی و  ــبب آلودگ ــی، س ــوب زای ــش رس ــیم و افزای ــات کلس کربن
ــا  ــمه زیب ــن چش ــی ای ــده و آب طبیع ــدن  آب  ش ــیدی ش اس

کــه تامیــن کننــده  آب کشــاورزی، دامــداری و آشــامیدن  
ــارج  ــتفاده خ ــه اس ــد، از حیط ــی باش ــه م ــن خط ــتاهای ای روس

ــی شــود . م
ــت  ــن ثب ــه قوانی ــدن ب ــن مع ــت ای ــه در ثب ــر اســت ک ــل ذک قاب
معــادن و مســائل زیســت محیطــی توجــه چندانــی نشــده اســت 
از جملــه: عــدم رعایــت حریــم جنــگل و مرتــع و منطقــه حفاظت 
شــده،عدم رعایــت حریــم جــاده  و اماکــن مقــدس )زیــارت ســبز 
پــوش و گلــزار شــهدا ( عــدم رعایــت حریــم ســد)محدوده معــدن 
دقیقــا بــر روی ســد احداثــی توســط آبخیــزداری اســتان جهــت 
ــه  ــوب رودخان ــار رس ــش ب ــی و کاه ــفره آب زیرزمین ــه س تغذی
ســلطانی یکــی از مهمتریــن سرشــاخه هــای  هلیــل رود احــداث 
شــده اســت( عــدم رعایــت حریــم چشــمه هــا و قنــوات اطــراف، 
ــه حریــم باغــات و زمیــن هــای زراعــی و جنــگل   عــدم توجــه ب
ــتی  ــای توریس ــم اندازه ــه چش ــه ب ــدم توج ــاورکان، ع ــوه ُگن انب

مثــل غــار گردشــگری جفریــز، چــاه یــا دولیــن مــزار، و.....  
ــدان دور  ــه چن ــده ای ن ــی در آین ــت محیط ــل زیس ــن معض ای
عــاوه بــر مشــکات زیســت محیطــی، پیامدهــای مخــرب 
ــن  انســانی و اجتماعــی همچــون مهاجــرت تجــاری ســاکنین ای
روســتاها، نابــودی تمــدن کهــن روســتاهای چشــمه ســبز، 

ــی و..... ــدان، قای ــاد، گنب ــر آب ــز، امی جفری
ــه  ــات وحــش منطق ــودی حی ــردو ناب ــادام و گ ــات ب ــودی باغ  ناب

و .... را در پی خواهد داشــت . 
ــرم  ــئواِن محت ــی مس ــر  از تمام ــردم گوغ ــا م م
ــی  ــتاندار گرام ــزز، اس ــه مع ــام جمع ــژه  ام ــه وی ب
ــامی  ــورای اس ــس ش ــرم دِر ِ مجل ــده محت و نماین

و مســئولین محتــرم صنعــت و معــدن، محیــط 
ــدار  ــز فرمان ــتان و نی ــی اس ــع طبیع ــت و مناب زیس
ــتان  ــورای شهرس ــریف ش ــای ش ــرم و اعض محت
بافــت درخواســت داریــم  ایــن  نعمــت الهــی  را از 
ــد  ــات دهن ــدادادی نج ــم ِ خ ــی در نظ ــم ریختگ به
ــگل  ــای جن ــِت رعن ــد طبیع ــز بتوان ــر عزی ــا گوغ ت
ــن  ــتانی ای ــخ باس ــا تاری ــد ب ــاورکان را در پیون ُگن
ــدان  ــرای فرزن ــزار، ب ــوه م ــا ک ــراه ب ــه هم منطق

ــه دارد . ــدگان  نگ ــال و آین ح
گزارش از : کمالی فرد

تخریب مراتع و جنگلهای گوغر بافت و استمداد ازمسئوان 

با برگزاری مراسم تودیع و معارفه در سازمان ایمیدرو؛

 مهندس ایمان عتیقی، 
رسما مدیرعامل گل گهر شد

ــی  ــط عموم ــر رواب ــی مدی ــا کاف محمدرض
در  مــس  شــرکت  بین الملــل  امــور  و 
ــا عنــوان بررســی عملکــرد  میزگــردی کــه ب
مســئولیت  حــوزه  در  مــس  شــرکت 
اجتماعــی در ســومین همایــش فلــزات غیــر 
آهنــی برگــزار شــد گفــت: مســئولیت 
ــه  ــت ک ــدرن اس ــوم م ــک مفه ــی ی اجتماع
در حــدود نیــم قــرن عمــر دارد و  همزمــان 
ــوان  ــه عن ــد و ب ــاد ش ــع ایج ــد صنای ــا رش ب
شــرکت ها  و  صنایــع  وظیفــه  و  تعهــد 
گرفتــه  نظــر  در  مصرف کننــدگان  بــه 

. د می شــو

بــه گــزارش مــس پــرس، کافــی بــا بیــان این کــه 
ــد در  ــی تعه ــی نوع ــه صــورت کل ــی ب مســئولیت اجتماع
قبــال کارکنــان، مــردم، بــازار هــدف و محیط زیســت 
ــوم  ــن مفه ــی ای ــرد: ول ــح ک ــود، تصری ــداد می ش و ... قلم
ــه،  ــل بودج ــی از قبی ــل چالش های ــه دلی ــا ب ــور م در کش
بــاور مدیــران، اعتقــاد دســت انــدرکاران و تصمیم گیــران، 
زودبــازده نبــودن و البتــه غیرقابــل محاســبه بــودن اثــرات 
مثبــت آن در بســیاری از مواقــع بــا مانــع روبــرو می شــود 
یــا صرفــاً بــه صــورت یــک نمایــش رســانه ای و تبلیغاتی در 
می آیــد کــه در کنــار غیراخاقــی بــودن ایــن رفتــار، ایــن 
موضــوع کلیــدی را از مفهــوم واقعــی خــود تهــی می کنــد.

ــا از  ــزرگ دنی ــرکت های ب ــه ش ــر این ک ــد ب ــا تاکی وی ب

مســئولیت اجتماعــی در حــوزه برندینــگ و گســترش 
داشــت:  اظهــار  می کننــد،  اســتفاده  کار  و  کســب 
بــرای نمونــه بررســی شــیوه عمــل شــرکتی ماننــد 
»خوشــنامی   آنهــا  کــه  می دهــد  نشــان  سامســونگ 
در  کلیــدی  اهــداف  از  یکــی  عنــوان  بــه  را  برنــد« 
کرده انــد. تعریــف  اجتماعــی  مســئولیت   حــوزه 

 و خدمات پایه  ارائه می کنند. 
مدیــر روابــط عمومــی و امــور بین الملــل شــرکت مــس بــا 
ــی  ــرد از مســئولیت اجتماع ــن رویک ــه ای ــر این ک ــد ب تاکی
ــنامی کســب و کار  ــوم خوش ــاش در گشــترش مف ــه ت ک
داشــته باشــد در ایــران بســیار کــم اســت اظهــار داشــت: 
همیــن مــورد مصداقــی اســت کــه نشــان می دهــد 

بســیار  ظرفیت هــای  دارای  اجتماعــی«  »مســئولیت 
ــران هوشــمند  گســترده اســت کــه در صــورت آنکــه مدی
روابــط عمومــی بتواننــد آن را برابــر نیازهــای جامعــه 
هــدف تعریــف کننــد، و نــه تنهــا گــره از مشــکات مــردم 

ــد. ــح می کنن ــم فت ــا را ه ــب آنه ــه قل ــد بلک ــاز کنن ب
وی در ادامــه بــا اشــاره بــه اقدامــات صورت گرفتــه از 
ســوی شــرکت مــس در حــوزه مســئولیت اجتماعــی اظهار 
داشــت: شــرکت مــس در ســال های اخیــر در مســیر 
ــت  ــته اس ــر داش ــی گام ب ــئولیت اجتماع ــی از مس متفاوت
ــع  به طوری کــه کــه ایــن شــرکت جــزو پیشــروترین صنای
در کشــور بــوده کــه مقولــه »مســئولیت اجتماعــی« را بــا 
همدلــی مدیــران ارشــد و همراهــی کارکنــان فرهیختــه به 

عنــوان یــک اســتراتژی پیــش گرفتــه و آن را از موضوعــی 
تئوریــک بــه اقدامــی عملــی تبدیــل کــرده اســت.

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

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

اسـت. اروپـا  اسـتاندارد   
توجه به استخدام نیروهای بومی 

در شرکت بابک مس

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

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

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

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

محسـوب می شـود.

شرکت بابک مس ایرانیان 
چهارمین تولید کننده لوله مسی 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

اولویـت برنامـه هـای خـود قـرار داده اند.

خبرنگار : مرضیه قاضی زاده

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

سازگاری مناسبی با محیط زیست ایجاد شده است

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

بـا روش هـای نویـن این کار عملی شـده اسـت . 

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

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

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

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

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

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

اسـتان کرمـان اعـام کـرد.

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

اشتغال 150 فرزند مددجوی کرمانی 
در شرکت رینگ پارس 
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برخی از نمایندگی های فروش نشریه هفتواد در استان کرمان
* شهرستان کوهبنان: حمیدرضا اکبری 0۹1383531۹1

* جیرفت:  محمدی ـ آدرس بلوار امام خمینی ـ خیابان امداد- جنب فضای سبز)آبی گرافیک( 0۹1314۹1068
 * راور: حسن هدایت ـ  آدرس بلوار غربی کتاب فروشی پژوهش 337۲41۲6- 0۹1361۹67۲0

 * سیرجان: حمداه گویینی ـ آدرس ـ خیابان امام کتاب فروشی حافظ میدان گیتی ۹0  4۲۲5۹404-  0۹1376۹4۲67
 * شهر بابک: شعبانی ـ خیابان امام روبروی بانک ملت، کتاب دانشجو  0۹13۲۹004۹6

 * بافت: حبیبی ـ چهارراه سینما روبروی آتش نشانی جنب اداره مخابرات)باجه مطبوعات رسالت(
 * رفسنجان: محمد فارسی ـ میدان ابراهیم کتاب فروشی و مطبوعات فارسی 34۲63366 ـ0۹135004171
*  رفسنجان:  محمد حسین مصلح الدینی ـ خیابان معلم مطبوعات مسلم 34۲64445 ـ  0۹13765۹767

* منوجان:  حسن حیدری ـ کتابفروشی و لوازم تحریراندیشه  4330۲535 ـ  0۹1314۹8554
*کهنوج ـآقای گلشنی ـ خیابان امام کتابفروشی کلشنی روبروی پاساژ آزادی 0۹387۲50031

* بردسیر- مرتضی خاکساری ـ آدرس خیابان امام، کتابفروشی دانش 335۲۲560 ـ  0۹1314۲374۲ 
* قلعه گنج: ادیب حیدری 0۹13۲48۲630                                    * نمایندگی زرند: ابراهیمی 0۹1314۲6385                       

* نمایندگی بم:  آقای یعقوبی 0۹13۹۹4817۹                                * نمایندگی شهرستان رابر: تاج الدینی 0۹133470۲4۲

سال ششمـ  شماره 199ـ  شنبه  27 آبان  1396 ـ  29 صفر 1439ـ   1۸ 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 336  ـ شنبه 4 بهمن ماه 1399   ـ   9 جمادی الثانیه 1442 ـ  23 ژانویه  2021 ـ 4 صفحه ـ 1000 تومان
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کلیــه افــرادی کــه فاقــد 
ــه ای  ــش بیم ــه پوش هرگون
ــا  ــد ت ــی توانن ــتند، م هس
ــزاری  ــه کارگ ــن ۹۹ ب ۲۲ بهم
بیمــه  صنــدوق  هــای 
و  روســتائیان  کشــاورزی، 
ــتان  ــر اس ــایر در سراس عش
دریافــت  جهــت  کرمــان 
مراجعــه  بیمــه  پوشــش 

نماینــد.
ــدگان  ــع نماین ــت مجم نشس
ــا مدیرعامل  اســتان کرمــان ب
صنــدوق بیمــه اجتماعــی 

کشــاورزی، روســتائیان و عشــایر کشــور برگــزار شــد.
مجمــع  رییــس  حســن پور  شــهباز  نشســت  ایــن  در 
نماینــدگان، بــا اشــاره بــه وجــود 120 هــزار سرپرســت خانــوار 
ــه منظــور  فاقــد پوشــش بیمــه ای در اســتان کرمــان گفــت: ب
ــرار دادن  ــش ق ــت پوش ــه تح ــی ک ــدف نهای ــه ه ــیدن ب رس
ــن  ــت، ضم ــان اس ــتان کرم ــرایط در اس ــد ش ــرا واج ــه اف کلی
ــاع  ــه اط ــود در زمین ــای موج ــه ی ظرفیته ــری از هم بهره گی
رســانی، تبلیغــات و مشــارکت خیریــن اســتان، نیــاز اســت کــه 
ــم. ــتفاده کنی ــامی اس ــوراهای اس ــاران و ش ــت دهی از ظرفی

ــن ۹۹ از  ــخ 22 بهم ــا تاری ــد ت ــرر گردی ــت مق ــن نشس در ای
ــه ای هســتند  ــه پوشــش بیم ــد هرگون ــه فاق ــرادی ک ــن اف بی
ــاورزی،  ــه کش ــدوق بیم ــای صن ــزاری ه ــه ی کارگ ــه کلی و ب

روســتائیان و عشــایر در سراســر اســتان کرمــان جهــت دریافت 
ــه قیــد قرعــه  پوشــش بیمــه مذکــور مراجعــه مــی نماینــد، ب

ــردد. ــت گ ــس پرداخ ــزه نفی 110 جای
* شــایان ذکــر اســت کلیــه افــرادی کــه فاقــد 
ــتان  ــر اس ــه ای در سراس ــش بیم ــه پوش هرگون
کرمــان هســتند، میتواننــد ضمــن مراجعــه 
ــت  ــت دریاف ــور جه ــای مذک ــزاری ه ــه کارگ ب
ــدوق  ــزی صن ــر مرک ــا دفت ــتر ب ــات بیش اطاع
ــتان  ــایر اس ــتائیان و عش ــاورزی، روس ــه کش بیم

ــد. ــل نماین ــاس حاص ــان تم کرم
034-3۲۲۲۵۶4۵
0۹۱3۷4۵43۷۸

افراد فاقد پوشش بیمه ای تا 22 بهمن 
به کارگزاری های صندوق بیمه کشاورزی، 

روستائیان و عشایر مراجعه کنند

آییــن تکریــم و معارفــه مدیرعامــل شــرکت معدنــی و صنعتی 
ــر  ــرکت گل گه ــد ش ــس امی ــالن پردی ــل س ــر، در مح گل گه

برگــزار شــد.
بــه گــزارش روابط عمومــی و امــور بین الملــل شــرکت معدنــی و 
ــاون  ــا حضــور مهنــدس جعفــری مع ــن مراســم ب صنعتــی گل گهــر، ای
امــور  معــاون هماهنگــی  ایمیــدرو،  رئیــس هیئت عامــل  و  وزیــر 
ــردم  ــده م ــیرجان، نماین ــه س ــان، امام جمع ــتانداری کرم ــادی اس اقتص
شــریف ســیرجان در مجلــس شــورای اســامی، فرمانــدار ویــژه 
ســیرجان، جمعــی از مســئولین اســتانی و شهرســتانی، مدیــران عامــل 
و اعضــا هیئت مدیــره شــرکت های معدنــی و صنعتــی منطقــه گل گهــر 

ــد.  ــزار ش برگ
مهنــدس ایمــان عتیقــی مدیرعامــل شــرکت معدنــی و صنعتــی گل گهــر 
ــره  ــه در زنجی ــن مجموع ــروز ای ــه؛ ام ــه اینک ــاره ب ــا اش ــخنانی ب در س

تولیــد فــواد کشــور حــرف بــرای 
امیــدوارم  گفــت:  دارد،  گفتــن 
در کنــار هیئت مدیــره شــرکت، 
ــات  ــتای فرمایش ــم در راس بتوانی
ــت  ــری و اهمی ــام معظــم رهب مق
برداریــم،  گام  معــدن  بخــش 
ــت  ــک امان ــر را ی ــه گل گه چراک

ملــی می دانیــم. 
وی، توســعه پایــدار را مهم تریــن هــدف گل گهــر دانســت و افــزود: ایــن 
شــرکت در چارچــوب برنامه ریزی هــای فنــی و اســتراتژیک در حرکــت 

اســت و بایــد نقــش خــود در زنجیــره فــواد را به خوبــی ایفــا کنــد.
مهنــدس عتیقــی، ضمــن تشــکر از وزیــر صمــت، ســهامداران و 
هیئت مدیــره شــرکت گل گهــر بــرای انتخــاب وی به عنــوان  مدیرعامــل 
گفــت: امــروز بــا توجــه بــه تولیــدات انجام شــده در مجموعــه، نیازمنــد 
ــگاه هلدینگــی در مدیریــت شــرکت هســتیم و چشــم انداز گل گهــر و  ن

ــت. ــور اس ــواد کش ــت ف ــم انداز صنع ــه، چش ــرکت های منطق ش
ــل  ــه مدیرعام ــم و معارف ــن تکری ــدرو در آیی ــل ایمی ــس هیئت عام رئی
مدیرعامــل  مارحمــان  جمشــید  مهنــدس  گل گهــر:  شــرکت 
ــت  ــه فعالی ــه ب ــا توج ــر ب ــی گل گه ــی و صنعت ــرکت معدن ــابق ش س
دو  ایــن  در  بنــده  گفــت:  گل گهــر  شــرکت  در  خــود  ســاله   2
ســال ســعی بــر امانــت داری داشــتم. شــرکت معدنــی و صنعتــی 
گل گهــر نقــش بیــش از ٣0 درصــدی در زنجیــره فــواد کشــور 
 دارد و رشــد تولیــد در ایــن بنــگاه از اهمیــت باایــی برخــوردار 

است.
در ادامــه ایــن مراســم، وجیــه ا... جعفــری معــاون وزیــر و رئیــس 
ــی و  ــرکت معدن ــذاری ش ــه اثرگ ــاره ب ــا اش ــدرو، ب ــل ایمی هیئت عام
صنعتــی گل گهــر در زنجیــره اقتصــادی کشــور گفــت: ســازمان ایمیــدرو 
همــواره از مجموعــه گل گهــر حمایــت خواهــد کــرد، زیــرا حاصــل ایــن 
حمایت هــا، توســعه فعالیت هــای معدنــی و رشــد اقتصــادی بــرای 

کشــور اســت.
ــه اینکــه گل گهــر یکــی از نقش آفرینــان مهــم در  ــا اشــاره ب جعفــری ب
ــد  ــاخت ها بای ــعه زیرس ــه توس ــزود: ب ــت، اف ــور اس ــواد کش ــره ف زنجی
توجــه ویــژه داشــت، چراکــه امــروز بســیاری از نگرانی هــا بــرای توســعه 
ــده  ــرف ش ــاخت ها برط ــرکت ها در زیرس ــرمایه گذاری ش ــا س ــت ب صنع

اســت.

 مهندس ایمان عتیقی مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی گل گهر:

گل گهر یک امانت ملی است

با همکاری موسسه خیریه ثامن الحجج

ششمین مرکز کنترل سرطان ایرانیان در کرمان راه اندازی می شود

تفاهــم نامــه راه انــدازی ششــمین مرکــز 
کنتــرل ســرطان ایرانیــان بیــن مجموعــه 
خیریــه راهبــری آا و موسســه خیریــه بیمــاران 
ــد  ــان منعق ــج )ع( در کرم ــن الحج ــاص ثام خ

ــد.  ش
ــن  ــیه آیی ــری آا در حاش ــه راهب ــاد خیری ــل بنی مدیرعام
ــرل  ــز کنت ــمین مرک ــدازی شش ــه راه ان ــم نام ــای تفاه امض
ــگار  ــا خبرن ــو ب ــت و گ ــان در گف ــان در کرم ــرطان ایرانی س
ایرنــا گفــت: ظــرف یــک مــاه آینــده ســاختمان ایــن مرکز در 
کرمــان تجهیــز می شــود و نیــروی انســانی بعد از شناســایی، 
آمــوزش ازم را فــرا خواهنــد گرفــت و تــا پایــان ســال ایــن 

بخــش بــه صــورت عملیاتــی آغــاز بــه کار مــی کنــد.
محمدصالــح طیــب نیــا افــزود: یکــی از مراکــز تابعــه بنیــاد 
آا مرکــز کنتــرل ســرطان ایرانیــان بــا عنــوان مکســا اســت 
ــان  ــهد و کاش ــم، مش ــران، ق ــان، ته ــون در اصفه ــه اکن ک
ــت  ــرطانی را تح ــار س ــزار بیم ــش از 2٣ ه ــعبه دارد و بی ش

ــرار داده اســت. پوشــش ق
وی بیــان کــرد: مرکــز کنتــرل ســرطان ایرانیــان در کرمــان 
ــود  ــل وج ــه دلی ــر ب ــای دیگ ــتان ه ــز اس ــه مراک ــبت ب نس
تجهیــزات و خیریــن پــای کار ســریع تــر رشــد خواهــد کــرد.    
وی بــا اشــاره بــه هشــت کلینیــک تخصصــی و ارائــه بیــش از 
1٣0 هــزار خدمــت بــه بیمــاران ســرطانی در منــزل توســط 
مرکــز کنتــرل ســرطان ایرانیــان تصریــح کــرد: ایــن مرکــز 
ــاران  ــرای بیم ــتان ب ــک بیمارس ــه ی ــی ک ــه امکانات مجموع
ــن،  ــواج، ساکش ــک م ــه تش ــاز دارد را از جمل ــرطانی نی س
وســایل و تجهیــزات آی ســی یــو، تخــت بســتری و دســتگاه 
اکســیژن ســاز همــراه بــا خدمــات تخصصــی و تامیــن 
ــی  ــی روحان ــی، روانشــناس و حت پزشــک متخصــص، عموم

ــه مــی دهــد. ــه بیمــاران ســرطانی ارائ ــزل ب در من
مدیرعامــل بنیــاد راهبــری خیریــه راهبــری آا بیــان کــرد: 
در ایــن طــرح بیمــار پرونــده آنایــن دارد و مــی توانــد در 2۴ 

ســاعت شــبانه روز خدمــات رایــگان دریافــت کنــد.
عرصــه  چهــار  شــامل  ســرطان  مدیریــت  گفــت:  وی 
ــان و  ــگام، درم ــخیص زودهن ــا تش ــری ی ــگیری، غربالگ پیش
طــب تســکینی اســت در حالــی کــه امــروز در کشــور فقــط 
درمــان ســرطان انجــام مــی شــود و عرصــه هــای دیگــر ایــن 

ــت. ــده اس ــا ش ــور ره ــاری در کش بیم
طیــب نیــا اظهــار داشــت: بنیــاد آا متقبــل اجــرای 2 عرصــه 
پیشــگیری و طــب تســکینی بــرای بیمــاران ســرطانی شــده 
ــرل  ــز کنت ــدازی مرک ــا راه ان ــان ب ــن 2 خدمــت در کرم و ای

ســرطان بــه بیمــاران ارائــه مــی شــود.
ــام  ــان اع ــرطان از زم ــه س ــا ب ــاران مبت ــت: بیم وی گف
ــا  ــودی ی ــس از بهب ــا پ ــواده وی ت ــار و خان ــه بیم بیمــاری ب

ــد. ــتیبانی دارن ــه پش ــاز ب ــوت، نی ــا ف احیان
ــگ  ــک هلندین ــری آا ی ــه راهب ــه خیری ــزود: مجموع وی اف

فعــال در ســطح ملــی و بیــن اامللــی اســت و اکنــون بــرای 
ــای  ــاری ه ــه بیم ــای موسســه خیری ــت ه 2 حــوزه از فعالی
خــاص کرمــان برنامــه هایــی در ایــن اســتان در دســتور کار 

ــرار دارد. ق
مدیرعامــل بنیــاد راهبــری خیریــه راهبــری آا ادامــه 
ــی  ــج رایزن ــن الحج ــه ثام ــه خیری ــکاری موسس ــا هم داد: ب
ــرل  ــز کنت ــم مرک ــعبه شش ــاد ش ــرای ایج ــه ب ــای اولی ه
ــان  ــزود: کرم ــت.وی اف ــده اس ــام ش ــان انج ــرطان ایرانی س
ــور  ــرق کش ــوب ش ــز جن ــن در مرک ــرار گرفت ــل ق ــه دلی ب
 موقعیتــی اســتراتژیک دارد و محوریــت ایــن منطقــه اســت 
و مــی توانــد بــه اســتان هــای همجــوار نیــز خدمــات ارائــه 
کنــد. وی بــا تاکیــد بــر اینکــه موسســه خیریــه ثامــن الحجج 
زیرســاخت هــا و ظرفیــت بســیاری خوبــی بــرای راه انــدازی 
مرکــز کنتــرل ســرطان ایرانیــان دارد اظهــار داشــت: خیریــن 
ــاد  ــی ایج ــیار خوب ــای بس ــاخت ه ــتان زیرس ــن اس  در ای

کرده اند.
ــروز در مکســا  ــه ام ــی ک ــش فن ــرد: دان ــان ک ــا بی ــب نی طی
ایجــاد شــده بــه جــرات مــی تــوان گفــت در دنیــا کــم نظیــر 
ــاد  ــکینی ایج ــب تس ــه در ط ــز ک ــی نی ــش بوم اســت و دان

شــده نیــز بســیار قابــل اهمیــت اســت.
وی گفــت: موسســه خیریــه ثامــن الحجــج بــه منظــور 
تامیــن فضــای فیزیکــی مــورد نیــاز مرکــز کنتــرل ســرطان 
در کرمــان قــول مســاعد داده و تجهیــز ایــن واحــد بــر عهــده 

مــا اســت.
ــان  ــا بی ــری آا ب ــه راهب ــری خیری ــاد راهب ــل بنی مدیرعام
ــددی دارد و  ــای متع ــرطان فازه ــرل س ــز کنت ــه مرک اینک
ــوع  ــرایط و ن ــه ش ــه ب ــا توج ــز ب ــن مرک ــداث ای ــه اح هزین
کارکــرد در اســتان کرمــان در طــول کار مشــخص مــی شــود 
ــر از  ــه ای کمت ــا هزین ــاز نخســت ب ــزود: ممکــن اســت ف اف
یــک میلیــارد تومــان راه انــدازی شــود امــا فــاز هــای بعــدی 
متناســب بــا حمایــت هــای خیریــن مشــخص خواهــد شــد.

وی از مدیریــت دانــش بنیــان خیریــه هــا بــه عنــوان بخــش 
ــا  ــی ب ــاد آا طرح ــرد: بنی ــح ک ــرد و تصری ــام ب دوم کار ن
عنــوان خیــر مانــدگار دارد کــه بــرای رشــد و تربیــت خیریــن 
ــون در  ــر در کشــور اســت و اکن ــور خی ــوی ام و اصــاح الگ
اســتان اصفهــان و تهــران فعــال اســت. وی گفــت: بــا توجــه 
بــه برگــزاری نشســت بــا خیریــن و مســئوان دانشــگاه علــوم 
ــر  ــعبه خی ــال ش ــان س ــا پای ــم ت ــان امیدواری ــکی کرم پزش
مانــدگار را در اســتان کرمــان راه انــدازی کنیــم و امــر خیــر 
را در حــوزه آمــوزش خیریــن و آمــوزش و تولیــد دانــش امــر 

خیــر نیــز در کرمــان راه انــدازی شــود.
ارائه 130 هزار خدمت رایگان به بیماران 

سرطانی کرمان در منزل از اول بهمن
ــج  ــن الحج ــه ثام ــه خیری ــل موسس مدیرعام
)ع( بیمــاران خــاص اســتان کرمــان گفــت: 
ــان از اول  ــرطان در کرم ــه س ــا ب ــاران مبت بیم
بهمــن ســال جــاری بــا همراهــی ایــن موسســه 
و خیریــه آا ۱30 هــزار خدمــت مراقبتــی، 
دارویــی و تجهیزاتــی را بــه صــورت رایــگان در 

منــزل دریافــت می کننــد. 
علــی شمســی نیــا افــزود: مرکــز کنتــرل ســرطان ایرانیــان 
ــا عنــوان مکســا مجموعــه امکاناتــی کــه یــک بیمارســتان  ب
ــایل و  ــه وس ــاز دارد را از جمل ــرطانی نی ــاران س ــرای بیم ب
ــت  ــن، تخ ــواج، ساکش ــک م ــو، تش ــی ی ــزات آی س تجهی
بســتری و دســتگاه اکســیژن ســاز همــراه بــا خدمــات 
تخصصــی و تامیــن پزشــک متخصــص، عمومــی، روانشــناس 

ــه  ــرطانی ارائ ــاران س ــه بیم ــزل ب ــی در من ــی روحان  و حت
می دهد.

ــا  ــان ب ــرطان ایرانی ــرل س ــز کنت ــت: مرک ــار داش وی اظه
ــده آنایــن بیمــاران در 2۴ ســاعت شــبانه  ــه پرون اســتناد ب

ــد. ــی کن ــه م ــگان ارائ ــات رای ــاران خدم ــه بیم روز ب
شمســی نیــا اظهــار داشــت: تفاهــم نامــه راه اندازی ششــمین 
مرکــز کنتــرل ســرطان ایرانیــان پایــان هفتــه گذشــته بیــن 
ــاران  ــه بیم ــه خیری ــری آا و موسس ــه راهب ــه خیری مجموع
ــرار  ــد و ق ــد ش ــان منعق ــج )ع( در کرم ــن الحج ــاص ثام خ
ــه  ــز ب ــن مرک ــاختمان ای ــده س ــاه آین ــک م ــرف ی اســت ظ
طــور کامــل در کرمــان تجهیــز شــود و از اول بهمــن ســال 
 جــاری خدمــات رســانی اش را بــه صــورت رایــگان آغــاز کند. 
ــاران  ــج )ع( بیم ــن الحج ــه ثام ــه خیری ــل موسس مدیرعام
خــاص اســتان کرمــان بــا اشــاره بــه اینکــه نمایندگــی حــوزه 
مســائل علمــی و مدیریتــی امــر خیــر نیــز بــزودی در کرمــان 
ــه آا در  ــاد خیری ــرد: بنی ــح ک ــود تصری ــدازی می ش راه ان
2 زمینــه اصلــی و در عرصــه ملــی فعالیــت مــی کنــد کــه 
یکــی عرصــه خدمــات رســانی امــور خیریــه بــه مددجویــان 
ــات  ــه خدم ــن آن ارائ ــدان اســت کــه برجســته تری و نیازمن

مراقبــت تســکینی بــه بیمــاران مبتــا بــه ســرطان اســت.
در  کرمــان  ســرطان  کنتــرل  مرکــز  کــرد:  تاکیــد  وی 
ــاد  ــا ایج ــرور و ب ــه م ــان و ب ــهر کرم ــت در ش ــه نخس وهل
زیرســاختهای ازم در ســایر مناطــق و شهرســتان هــای ایــن 
ــه  ــل موسس ــد کرد.مدیرعام ــانی خواه ــات رس ــتان خدم اس
خیریــه ثامــن الحجــج )ع( افــزود: نیــروی انســانی مــورد نیــاز 
در مرکــز کنتــرل ســرطان کرمــان بعــد از شناســایی و فــرا 
ــد. ــد ش ــه خواهن ــه کار گرفت ــای ازم ب ــوزش ه ــن آم گرفت

ــت  ــا اس ــوان مکس ــا عن ــان ب ــرطان ایرانی ــرل س ــز کنت مرک
ــال  ــان فع ــهد و کاش ــم، مش ــران، ق ــان، ته ــون در اصفه اکن
اســت و بیــش از 2٣ هــزار بیمــار ســرطانی را تحــت پوشــش 
ــه  ــار عرص ــامل چه ــرطان ش ــت.مدیریت س ــرار داده اس ق
ــان و  ــگام، درم ــخیص زودهن ــا تش ــری ی ــگیری، غربالگ پیش
طــب تســکینی اســت در حالــی کــه امــروز در کشــور فقــط 
درمــان ســرطان انجــام مــی شــود و عرصــه هــای دیگــر ایــن 
بیمــاری در کشــور رهــا شــده اســت.بنیاد آا متقبــل اجــرای 
2 عرصــه پیشــگیری و طــب تســکینی بــرای بیمــاران 
ســرطانی شــده و ایــن 2 خدمــت در کرمــان بــا راه انــدازی 

ــه مــی شــود. ــه بیمــاران ارائ مرکــز کنتــرل ســرطان ب
ــرق  ــوب ش ــز جن ــن در مرک ــرار گرفت ــل ق ــه دلی ــان ب کرم
کشــور موقعیتــی اســتراتژیک دارد و محوریــت ایــن منطقــه 

ــه شــمار مــی رود. ب

رئیس انجمن خون و سرطان : ۸00 هزار 
بیمار سرطانی در کشور وجود دارند

رئیــس انجمــن خــون و ســرطان کــودکان 
ــرل  ــز کنت ــره مرک ــات مدی ــو هی ــران و عض ای
ــن مرکــز  ــان اینکــه ای ــا بی ــان ب ســرطان ایرانی
و  حمایتــی  اقدامــات  انجــام  راســتای  در 
ــات  ــرطانی اقدام ــاران س ــرای بیم ــکینی ب تس
ــزار  ــت: ۸00 ه ــت گف ــام داده اس ــی انج مهم
ــود  ــور وج ــرطان در کش ــه س ــا ب ــار مبت بیم

دارد. 
حســن ابوالقاســمی در حاشــیه انعقــاد تفاهــم نامــه راه 
ــن  ــان بی ــرطان ایرانی ــرل س ــز کنت ــمین مرک ــدازی شش ان
ــاران  ــه بیم ــه خیری ــری آا و موسس ــه راهب ــه خیری مجموع
ــا  ــو ب ــت و گ ــان در گف ــج )ع( در کرم ــن الحج ــاص ثام خ
خبرنــگار ایرنــا افــزود: موسســه مکســا )مرکــز کنتــرل 
ــات  ــه خدم ــور ارائ ــه منظ ــزی را ب ــان( مراک ــرطان ایرانی س
حمایتــی تســکینی و پیشــگیری از ســرطان در کشــور 

ــد. ــی کن ــاح م افتت
ــه  ــرطانی ب ــار س ــزار بیم ــاانه 120 ه ــرد: س ــد ک وی تاکی
جمعیــت ایــن بیمــاران اضافــه مــی شــود و طــب حمایتــی 
ــه  ــاران ســرطانی ب ــه بیم ــی اســت ک ــدام مهم تســکینی اق

ــد.  ــاز دارن آن نی
ــو  ــران و عض ــودکان ای ــرطان ک ــون و س ــن خ ــس انجم رئی
ــان  ــا بی ــان ب ــرطان ایرانی ــرل س ــز کنت ــه مرک ــات مدیری هی
اینکــه موسســه مکســا اقدامــات بــه زمیــن مانــده و مغفــول 
شــده در زمینــه مدیریــت کنتــرل ســرطان را در کشــور بــر 
ــان   ــران، اصفه ــون در ته ــم اکن ــز ه ــن مرک ــده دارد و ای عه

ــدازی شــده اســت. ــان و مشــهد راه ان ــم، کاش ق
وی بــا اشــاره بــه راه انــدازی شــمین مرکــز کنتــرل ســرطان 
ایرانیــان در موسســه خیریــه بیمــاران خــاص اســتان کرمــان 
افــزود: در راســتای راه انــدازی ایــن مرکــز خیریــن کرمانــی 
دعــوت شــده انــد و محــل اســتقرار ایــن مرکــز مــورد بازدیــد 
قــرار گرفتــه و قــرار اســت بــزودی امکانــات و تجهیــزات مورد 
نیــاز آن تامیــن شــود. ابوالقاســمی گفــت: موسســه خیریــه 
ــاز  ــن نی ــد تامی ــکینی مانن ــی و تس ــات حمایت ــا اقدام مکس
ــوندگذاری،  ــوی، س ــای ق ــکن ه ــه مس ــرطانی ب ــاران س بیم
آمــوزش کلســتومی تامیــن ویلچــر و خدمــات روانشناســی را 
بــر عهــده دارد تــا بیمــاران بــه زحمــت نیفتنــد و زندگیشــان 

از کیفیــت بهتــری برخــوردار باشــد.
 وی شــیوع ســرطان خــون را در کــودکان، ســرطان پســتان را 

در بانــوان و ســرطان دســتگاه گــوارش را در آقایــان از جملــه 
شــایع تریــن انــواع ســرطان در کشــور عنــوان کــرد.

ــرل ســرطان  ــز کنت ــدازی ششــمین مرک ــه راه ان ــم نام تفاه
ــه  ــری آا و موسس ــه راهب ــه خیری ــن مجموع ــان  بی ایرانی
خیریــه بیمــاران خــاص ثامــن الحجــج )ع( در کرمــان منعقد 
ــن  ــاختمان ای ــده س ــاه آین ــک م ــرف ی ــت ظ ــد.قرار اس ش
مرکــز در کرمــان تجهیــز شــود و ایــن بخــش تــا پایــان ســال 

ــد. ــه کار کن ــاز ب ــی آغ ــه صــورت عملیات جــاری ب
نمایندگی بنیاد خیریه آا در کرمان 

راه اندازی می شود
 قائــم مقــام مدیرعامــل و مدیــر مرکــز 
توســعه نیکــوکاری بنیــاد آا گفــت: نمایندگــی 
و  علمــی  مســائل  حــوزه  در  بنیــاد  ایــن 
ــان راه  ــتان کرم ــر در اس ــر خی ــی ام مدیریت

می شــود.  انــدازی 
ــدازی  ــاد تفاهــم نامــه راه ان ــوری در حاشــیه انعق ــی مان عل
ــه  ــن مجموع ــان بی ــرل ســرطان ایرانی ــز کنت ششــمین مرک
خیریــه راهبــری آا و موسســه خیریــه بیمــاران خــاص 
ــگار  ــا خبرن ــان در گفــت و گــو ب ثامــن الحجــج )ع( در کرم
ایرنــا افــزود: بنیــاد خیریــه آا در 2 زمینــه اصلــی و در 
عرصــه ملــی فعالیــت مــی کنــد کــه یکــی عرصــه خدمــات 
رســانی امــور خیریــه بــه مددجویــان و نیازمنــدان اســت کــه 
ــه  ــکینی ب ــت تس ــات مراقب ــه خدم ــن آن ارائ ــته تری برجس

ــه ســرطان اســت. ــا ب ــاران مبت بیم
ــه آا  ــاد خیری ــاش بنی ــه دوم ت ــت: عرص ــار داش وی اظه
ــور  ــه در کش ــور خیری ــردن ام ــان ک ــش بنی ــتای دان در راس
ــش  ــد دان ــن حــوزه تولی ــای ای ــن محوره ــم تری اســت و مه
 بومــی، تربیــت نیروهــای متخصــص بــرای خدمــت در حــوزه 
ــور  ــر کش ــور خی ــع ام ــامانه جام ــیس س ــا و تاس ــه ه خیری
اســت.قائم مقــام مدیرعامــل و مدیــر مرکــز توســعه نیکوکاری 
ــبرد  ــرای پیش ــه آا ب ــاد خیری ــرد: بنی ــد ک ــاد آا تاکی بنی
ــور از  ــای کش ــتان ه ــا و شهرس ــتان ه ــود در اس ــداف خ اه
طریــق همــکاری و مشــارکت بــا موسســات و مراکــز خیریــه 

ــد. ــی نمای ــدام م ــی اق ــز علم ــن مراک و همچنی
وی بــا اشــاره بــه اینکــه اســتان کرمــان دارای ســابقه طوانی 
در امــور مربــوط بــه وقــف و نیکــوکاری اســت گفــت: اجــرای 
2 اقــدام مهــم در ایــن اســتان برنامــه ریــزی شــده کــه اقــدام 
نخســت تاســیس شــعبه مرکــز کنتــرل ســرطان ایرانیــان بــا 
ــه بخصــوص موسســه  ــکاری و مشــارکت موســات خیری هم

خیریــه ثامــن الحجــج اســت.
حجــت ااســام مانــوری ادامــه داد: اقــدام دوم ایــن مرکــز 
ــوزه  ــه آا در ح ــاد خیری ــی بنی ــیس نمایندگ ــه تاس خیری
ــان  ــتان کرم ــر در اس ــر خی ــی ام ــی و مدیریت ــائل علم مس
اســت کــه در ایــن مــورد از دانشــگاه هــا و موسســات خیریــه 
اســتفاده خواهــد شــد. خدمــات در مرکــز کنتــرل ســرطان 
ایرانیــان بــه صــورت رایــگان ارائــه مــی شــود و ایــن مرکــز 
ــا ایجــاد  ــه مــرور و ب در وهلــه نخســت در شــهر کرمــان و ب
زیرســاخت هــای ازم در ســایر مناطــق و شهرســتان هــای 

ایــن اســتان خدمــات رســانی خواهــد کــرد. 
ــرل ســرطان  ــز کنت ــدازی ششــمین مرک ــه راه ان ــم نام تفاه
ــه راهبــری آا و موسســه  ایرانیــان بیــن مجموعــه خیری
خیریــه بیمــاران خــاص ثامــن الحجــج )ع( در کرمــان 
منعقــد شــد. قــرار اســت ظــرف یــک مــاه آینــده ســاختمان 
ایــن مرکــز در کرمــان تجهیــز شــود و ایــن بخــش تــا پایــان 

ــد. ــه کار کن ــاز ب ــی آغ ــه صــورت عملیات ســال جــاری ب


