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ガ醇砿ょ章 ク砿Ｚ 迭 カ樗も ｆカもケぶ 弁
る巡もカ ガ少もヮ碕象 カヮ主ロ ゲ秒父 ｆも ラガ食ケクも ジ裳砿ろ昌

هفته نامه فرهنگی، سیاسی، خبری

با پی گیری های مستمر دکتر پور ابراهیمی و با همت شرکت کاوند نهان زمین صورت گرفت ؛

             عملیات اجرایی احداث 
فاز دوم و سوم کارخانه فواد راورآغاز شد

نشست هم  اندیشی تشکلهای مردم نهاد کرمان با 
دکتر پورابراهیمی نماینده کرمان و راور و رئیس 

کمیسیون اقتصادی مجلس  برگزار شد
 الویت اصلی کرمان آب شرب 

مردم است

3

دادستان کرمان به مطالبه گری جمعی از 
دانشجویان درباره شهدای تشییع پاسخ داد
پرونده مسببان شهدای بدرقه 
در حال بررسی و رسیدگی است

4

استاندار کرمان : 
حجم عظیمی از 
سرمایه کشور 
صرف آموزش 

افرادی شده که 
هیچ مهارتی ندارند 

چگونگی تصمیم گیری تصویب ارز 
4200 تومانی از زبان عضو هیئت 

رئیسه مجلس )دکتر محسن 
دهنوی نماینده تهران، ری و 

شمیرانات( و تبعات آن

2

3

حكم نهایي
 مهدي جهانگیري 

صادر شد
3

جناب آقای سید ابراهیم یزدی نژاد 
جانباز دوران دفاع مقدس  و همرزم سردار شهید حاج قاسم سلیمانی

انتصـاب شایسـته جنابعالـی بـه عنوان » مشـاور اسـتاندار کرمـان  در امور 
ترویج فرهنگ مکتب سـردار شـهید  سـپهبد قاسـم سـلیمانی ، پیشکسـوتان 
مقاومـت و تشـکل هـا و هیـات هـای مذهبی » کـه حاکـی از  تعهـد، توانمندی 
و حسـن سـوابق خدمتـی جنابعالـی دارد  را بـه شـما تبریک عـرض نموده و 
سـامتی، موفقیـت و سـربلندی روزافـزون تـان را در ایـن زمینـه از خداونـد 

متعـال  مسـئلت داریم .

 نشریه هفتواد کرمان

پیـام تسـلیت نماینـده مدیران مسـئول در هیات نظارت به حسـین انتظامی در پی درگذشـت 
پـدر دکتر حسـین انتظامـی معـاون وزیر و رئیس سـازمان سـینمایی کشـور پـدرام پاک 
آییـن نماینـده مدیـران مسـئول مطبوعـات در هجدهمیـن دوره هیـات نظارت بـر مطبوعات 

پیـام تسـلیتی خطـاب به ایشـان صـادر کرد کـه در زیـر از نظرتان مـی گذرد.
､ｭj=Lت ｩا{ی ｬ ئU |ت کｭک‾｢ ｨHی بیJ}ا､  اBبRq

جناب آقای دکتر حسین انتظامی  رییس محترم سازمان سینمایی کشور
انـدوه جانفرسـای درگذشـت پدر بزرگـوار جنابعالی بر دوسـتدارانتان سـایه افکنـد و فقـدان آن ذات گرامی، 
دلهـای بسـیاری را عرصـه درد و داغ کـرد. ایـن جانـب خـود را در غـم بزرگتان شـریک دانسـته و از خداوند 
متعـال مـی خواهـم آن پیـر به حق پیوسـته را کـه از خادمان سـاحت قدس رضـوی بودند، در بهشـت حضور 
خویـش مـأوا دهـد و بـه جنابعالـی کـه نامتـان همـواره یـادآور خدمـت بـه اهـل رسـانه و فرهنـگ اسـت و 

خانـواده محتـرم صبر و اجـر کرامـت فرماید.
پدرام پاک آیین

تسلیت

 بـه دلیـل افزایش مصـرف بـرق و گاز در بخش خانگی 
و تجـاری و محدودیـت سـوخت تحویلـی بـه تعـداد 
از نیـروگاه هـای کشـور احتمـال اعمال خاموشـی در 
مناطـق تحـت پوشـش شـرکت  توزیـع نیـروی برق 
جنـوب  اسـتان کرمـان وجـود خواهـد داشـت، لـذا 
درخواسـت می شـود با کاهـش 10 درصـد مصرف برق 
و کـم کـردن یک تـا دو درجـه از دمای منـازل و محل 
کار در مناطـق برخوردار از گاز، امکان اسـتمرار تامین 

برق بـرای هموطنـان را فراهـم آورید. 
مشـترکین می توانند بـا مراجعه به  پورتال شـرکت به 
آدرس www.sked.co.ir و همچنیـن  طریق اپلیکیش 

بـرق من )بخش خاموشـی ها( مشـاهده نمائید.
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روابط عمومی شرکت توزیع
 نیروی برق جنوب استان کرمان

مدیرعامل شرکت آب و فاضاب استان کرمان :
پروژه های بزرگی در زمینه آبرسانی 

4در جنوب استان اجرا شده است
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در طلیعه ی  روزهای  درخشان  فجر از همه  چیز شایسته تر 
تکریم  شهیدان  و خضوع  در برابر روح  فداکار آنهاست  . 

)رهبر معظم انقاب(

فرمانده انتظامی استان کرمان:
 هدف از اجرای طرح مکنا 
)مدیریت کیفیت نیروی 

انتظامی( خوش آیندسازی 
محیط های انتظامی 

برای کارکنان و مردم

ســردار عبدالرضــا ناظــری فرمانــده انتظامــی اســتان کرمــان 
شهرســتان  مکنــا   ۱۱ کانتــری  از  بازدیــد  حاشــیه  در 
ــی  ــام کار قضای ــل انج ــازی مراح ــان س ــت: آس ــان گف کرم
و انتظامــی، ایجــاد محیــط زیبــا، آرام و دلنشــین، بهبــود و 
ــوآوری از مهمتریــن  ارتقــاء رفتــار کارکنــان و خاقیــت و ن
شــاخص های حــوزه اجرایــی طــرح مکنــا اســت کــه 

ــوند. ــل ش ــی تبدی ــدام عمل ــه اق ــرد ب ــت از راهب می بایس
او اصلی تریــن موضــوع و هــدف از اجــرای مکنــا را یکپارچــه 
ســازی و اصــاح فراینــد ارائــه خدمــات در کنــار خوشــایند 
ســازی محیــط بــرای کارکنــان و مــردم دانســت و تصریــح 
کــرد: هــدف اجرایــی مکنــا خــوش آیندســازی محیط هــای 
ــروی از  ــتای پی ــردم در راس ــان و م ــرای کارکن ــی ب انتظام
ــی( در  ــه العال ــری )مدظل ــم رهب ــام معظ ــای مق رهنمود ه
ــراز اســامی اســت کــه از ایــن طریــق  عرصــه پلیــس در ت
بتــوان پلیــس را بــه عنــوان الگویــی از یــک ســازمان جامعــه 

محــور و خدمتگــذار مــردم معرفــی کــرد.
ســردار ناظــری بــر ضــرورت تجهیــز کانتری هــا بــه اصــول 
ــر ســاخت اولیــه ایــن طــرح و رفــع  ــا، تهیــه زی طــرح مکن
ــه  ــته ب ــات شایس ــه خدم ــدف ارائ ــا ه ــود ب ــوب موج عی
مــردم و جلــب رضایــت آنــان تاکیــد کــرد و گفــت: اجــرای 
ــی رفتــار فــردی  ــر در تعال هدفمنــد ایــن طــرح گامــی موث
و ســازمانی نیــروی انتظامــی داشــته و بســتر ســاز افزایــش 

ــس اســت. ــه پلی ــی ب ــاد عموم اعتم
ــان راه  ــه از زم ــان اینک ــا بی ــتان ب ــی اس ــده انتظام فرمان
ــردم  ــدی م ــش رضایتمن ــاهد افزای ــا ش ــرح مکن ــدازی ط ان
از خدمــات پلیــس هســتیم، افــزود: بایــد بــا همــت جمعــی 
و احســاس مســئولیت ســازمانی تــاش کنیــم تــا بــه 
بااتریــن ســطح اســتاندارد طــرح مکنــا برســیم و خدمــات 

ــم. ــه دهی ــهروندان ارائ ــه ش ــری را ب ــت ت ــا کیفی ب

 به منظور کمک به خرید تولیدات مددجویان؛ 
کمیته امداد کرمان و شرکت 

صنعت آفرینان امداد تفاهم نامه 
همکاری امضاء کردند 

ــت  ــرکت صنع ــان و ش ــتان کرم ــداد اس ــه ام کمیت
طــرح  اجــرای  به منظــور  امــداد  آفرینــان 
ــره  ــب زنجی ــتی در قال ــغلی صنایع دس ــری ش راهب
اقتصــادی تأمیــن نهــاده، تأمیــن تجهیــزات و 
ــکار  ــه هم ــان تفاهم نام ــدات مددجوی ــد تولی خری

ــد.  ــاء کردن امض

بــه گــزارش پایــگاه اطاع رســانی کمیتــه امــداد، یحیــی 
ــان در  ــتان کرم ــداد اس ــه ام ــرکل کمیت ــی، مدی صادق
حاشــیه انعقــاد تفاهم نامــه یکــی از برنامه هــای مهــم 
ــان اعــام  ــه اشــتغال مددجوی ــداد را توجــه ب ــه ام کمیت
ــان  ــرای مددجوی ــتغال ب ــاد اش ــا ایج ــت: ب ــرد و گف ک
خانگــی  مشــاغل  حــوزه  در  به خصــوص  محرومــان  و 

بســیاری از دغدغه هــای آن هــا برطــرف می شــود.
ــان  ــط مددجوی ــادی توس ــدات زی ــرد: تولی ــان ک وی بی
ــی  ــه بازاریاب ــه درزمین ــداد انجــام می شــود ک ــه ام کمیت
ــم  ــا مشــکاتی مواجــه بودی ــن محصــوات ب ــروش ای و ف
و  امــداد  کمیتــه  بیــن  تفاهم نامــه  انعقــاد  بــا  کــه 
امــداد تولیــدات و دســت  شــرکت صنعــت آفرینــان 
توســط  تضمینــی  به صــورت  مددجویــان  ســازه های 

ایــن شــرکت خریــداری می شــود.
اســتعداد  و  تــوان  ارزیابــی  اســت؛  ذکــر  بــه  ازم 
انتخــاب  و  امــداد  ســوی  از  معرفی شــده  مددجویــان 
افــراد مناســب بــرای اجــرای طــرح از میــان آن هــا 
ازای  بــه  طــرح  اجــرای  امــکان  میدانــی  بررســی  و 
افــراد منتخــب به صــورت رایــگان و بــدون دریافــت 
ــه  ــک ب ــاوره و کم ــان، مش ــهم از مددجوی ــا س ــه ی هزین
مجریــان طــرح در تمــام ابعــاد کســب وکار مربوطــه 
ــزات،  ــزار و تجهی ــاده، اب ــن نه ــه تأمی ــک ب ــه کم ازجمل
محصــوات  خریــد  تضمیــن  نقشــه،  و  طــرح  ارائــه 
و  مشــاوره  صنایع دســتی،  و  گلیــم  فــرش،  تولیــد 
و  جمعــی  تشــکل های  شــکل گیری  در  همــکاری 
ــت  ــور مدیری ــرح به منظ ــان ط ــان مجری ــی در می تعاون
حســن  بــر  نظــارت  و  مشــترک  اقدامــات  جمعــی 
صنعــت  شــرکت  تعهــدات  حملــه  از  طــرح  اجــرای 
 آفرینــان امــداد در راســتای انعقــاد ایــن تفاهم نامــه

است.
متقاضیــان  و  نیازمنــدان  مددجویــان،  شناســایی 
ــرای  ــی ب ــای آموزش ــزاری دوره ه ــتغال، برگ ــتعد اش مس
مجریــان طــرح بــر اســاس ضوابــط اباغــی کمیتــه 
ــرح  ــرای ط ــف اج ــل مختل ــر مراح ــارت ب ــداد و نظ ام
توســط مجریــان در تمــام مــدت اجــرای طــرح ازجملــه 
ایــن  انعقــاد  راســتای  در  امــداد  کمیتــه  تعهــدات 

اســت.  تفاهم نامــه 
شایســته ذکــر اســت: ایــن تفاهم نامــه بیــن یحیــی 
ــه  ــان ب ــتان کرم ــداد اس ــه ام ــرکل کمیت ــی، مدی صادق
ــه،  ــی علویچ ــدی ابراهیم ــاد و مه ــن نه ــی از ای نمایندگ
بــه  امــداد  آفرینــان  صنعــت  شــرکت  مدیرعامــل 

نمایندگــی از ایــن شــرکت منعقــد شــد.

******

علــی زینی ونــد اســتاندار کرمــان در دیــدار ابراهیــم صالحی عمــران 
ــعه  ــه توس ــاره ب ــا اش ــور ب ــه ای کش ــی و حرف ــگاه فن ــس دانش رئی
ــت:  ــار داش ــف اظه ــای مختل ــان در بخش ه ــتان کرم ــوازن اس نامت
در حــوزه معــدن و بخشــی از صنایــع مرتبــط بــا معــدن در 
ــه  ــع نســبت ب ــا در ســایر صنای ــم ام ــی داری اســتان پیشــرفت خوب
ــال  ــدان فع ــان چن ــتان کرم ــای اس ــوار ظرفیت ه ــتان های همج اس

نشــده اســت. 
ــتان های  ــتغال اس ــد اش ــهم تولی ــن س ــه میانگی ــان اینک ــا بی وی ب
همجــوار در حــوزه خدمــات بــاای 50 درصــد اســت گفــت: ایــن در 
ــا 38 درصــد  حالــی اســت کــه ایــن آمــار در اســتان کرمــان 37 ت
اســت و کاهــش ایــن فاصلــه نیــاز بــه آمــوزش و ســازماندهی دارد. 
ــه اینکــه در بخــش خدمــات اســتان  ــا اشــاره ب ــان ب اســتاندار کرم
کرمــان تأکیــد مــا بــر آموزش هــای حرفــه ای اســت افــزود: ضمــن 

اینکــه بخــش کشــاورزی و فــرآوری محصــوات کشــاورزی اســتان 
کرمــان نیــز بــه شــدت بــه فــن، حرفــه و بــازار جدیــد نیــاز دارد و 

حــوزه صنایــع دســتی نیــز بایــد مــورد توجــه قــرار گیــرد. 
وی بــا بیــان اینکــه توجــه بــه حــوزه گردشــگری و مشــاغل مرتبــط 
بــا آن در اســتان کرمــان بســیار پاییــن بــوده اســت گفــت: دانشــگاه 
ــن حــوزه  ــا ای ــط ب ــه رشــته های مرتب ــد ب ــه ای می توان ــی و حرف فن

بپــردازد. 
ــته های  ــادر در رش ــگاه های م ــه دانش ــه اینک ــاره ب ــا اش ــد ب زینی ون
آن  کنــار  در  و  هســتند  تکمیــل  تقریبــا  معدنــی  و  صنعتــی 
ــد و مراکــز  ــدازی کردن ــردی راه ان ــز علمــی کارب خودروســازها مراک
ــرد:  ــوان ک ــد عن ــط را دارن ــته های مرتب ــز رش ــی نی ــوزش عال آم
رشــته هایی ماننــد برندینــگ، صــادرات و بازاریابــی از مــواردی 

ــود دارد.  ــتان وج ــای آن در اس ــدت تقاض ــه ش ــه ب ــت ک اس

ــان  ــادی از فارغ التحصی ــم زی ــا حج ــروز ب ــه ام ــان اینک ــا بی وی ب
بیــکار، بــی مهــارت و بــدون حرفــه روبــه رو هســتیم تصریــح کــرد: 
رشــته های تئوریــک دانشــگاهی مــا اشــباع شــده  و حجــم عظیمــی 
از ســرمایه کشــور صــرف آمــوزش افــرادی شــده کــه بیــکار هســتند. 
ــق دانشــگاه های  ــان اینکــه گســترش و رون ــا بی ــان ب اســتاندار کرم
ــم  ــه ای در راســتا و نشــان دهنده تنظی ــی ماننــد فنــی و حرف مهارت
ــف  ــارت ضع ــتن مه ــت: نداش ــت گف ــور اس ــی کش ــتم آموزش سیس

بزرگــی در نظــام آموزشــی کشــور اســت. 
ــگاه های  ــه دانش ــر ب ــال های اخی ــی س ــت ط ــه دول ــه توج وی ب
ــن  ــته های ای ــیس رش ــزود: تاس ــرد و اف ــاره ک ــه ای اش ــی و حرف فن
ــر تحلیــل دقیــق از نیازمندی هــا و آینــده  ــد مبتنــی ب دانشــگاه بای
ــند  ــت س ــن دول ــبختانه در ای ــه خوش ــد ک ــق باش ــعه مناط توس
آمایــش اســتان ها تهیــه شــده و می توانــد مبنــای کار قــرار گیــرد. 

زینی ونــد از رئیــس دانشــگاه  فنــی و حرفــه ای درخواســت کــرد تــا 
اســتقرار و راه انــدازی مراکــز دانشــگاهی براســاس ســندهای آمایــش 
انجــام شــود و گفــت: تطبیــق رشــته های دانشــگاهی بــا ســندهای 
آمایــش، عــاوه بــر رفــع مشــکل کمبــود مهــارت اســتان ها، فــارغ 
ــه  ــز ب ــایانی نی ــک ش ــود و کم ــد ب ــکار نخواهن ــا بی ــان م التحصی

ــد. ــور می کن ــوازن کش ت

استاندار کرمان : 

حجم عظیمی از سرمایه کشور صرف آموزش افرادی شده که هیچ مهارتی ندارند 

ــاح«  ــش »افتت ــه از پوی ــی ویکمین هفت در س
ــه  ــر هفت ــعار »ه ــا ش ــان، ب ــهرداری کرم ش
فــاز نخســت »پویــش  افتتــاح«،  یــک 
ــزان ۵۰۰  ــه می ــان ب ــهر کرم ــفالت« ش آس
ــید. ــرداری رس ــه بهره ب ــع ب ــزار مترمرب ه

بــه گــزارش کرمان آنایــن، شــهردار کرمــان در 
ــفالت«  ــش آس ــاز اول »پوی ــرداری از ف ــن بهره ب آیی
کــه بــا حضــور جمعــی از اعضــای شــورای اســامی 
شــهر کرمــان و مدیــران شــهرداری در یکــی از معابر 
مشــرف بــه خیابــان »ســرباز« برگــزار شــد، گفــت: 
بــا توجــه بــه گذشــت مدت زمــان طوانــی از زمــان 
آســفالت معابــر شــهر و عقب افتادگــِی تاریخــی کــه 
ــا  ــه اینکــه ب ــا عنایــت ب در حــوزۀ آســفالت دارد و ب
ــفالت  ــهری، آس ــاب ش ــروژۀ فاض ــتاب گرفتن پ ش
برخــی از معابــر مشــکل پیــدا کــرده اســت، امســال 
ــع از  ــزار مترمرب ــون و 830 ه ــک میلی ــفالت ی آس

ــفالت«  ــش آس ــب »پوی ــان در قال ــهر کرم ــر ش معاب
ــام، ســازمان  ــکار مناســب و صاحــب ن توســط پیمان
عمــران و بازآفرینــی فضاهــای شــهری شــهرداری و 

ــت. ــرار گرف ــتور کار ق ــه، در دس ــق پنج گان مناط
ــهر در  ــر ش ــفالت معاب ــم زاده از آس ــیدمهران عال س
پنــج منطقــۀ شــهری خبــر داد و افــزود: باتوجــه بــه 
اجــرای میــزان بیشــتر آســفالت در منطقــه چهــار، 
امــروز فــاز نخســت ایــن پویــش، در منطقــه چهــار 

ــید. ــرداری رس ــه بهره ب ــه ب ــهری ب ش
ــی  ــش غیرمنطق ــه افزای ــه ب ــا توج ــه داد: ب وی ادام
قیمــت قیــر، بــرای ایــن میــزان آســفالت، حــدود 50 

میلیــارد تومــان هزینــه شــده اســت.
مناطــق  از  را  آســفالت«  »پویــش  افــزود:  وی 
کم برخــوردار و هــدِف بازآفرینــی فضاهــای شــهری 

ــم. ــروع کردی ش
شــهردار کرمــان بــا بیــان اینکــه در ایــن دوره 

خدمت رســانی  بیشــترین  شــهری،  مدیریــت  از 
مناطــق  کم برخــورداِر  محله هــای  در  شــهرداری 
ــت:  ــت، گف ــوده اس ــان ب ــهر کرم ــک ش ــار و ی چه
ــفالت  ــم آس ــترین حج ــز بیش ــته نی ــال گذش در س
متعلــق بــه منطقــه چهــار شــهر کرمــان بــوده اســت.

دو  منطقــه  اینکــه  علی رغــم  افــزود:  عالــم زاده 
بیشــترین درآمــد را بــه خــود اختصــاص داده، 
ــات  ــهر، خدم ــوازن ش ــعه مت ــتای توس ــا در راس ام
ــه شــده  ــر برخــوردار ارای بیشــتری در مناطــق کم ت

ــت. اس
ــین آات  ــد ماش ــه، از خری ــان در ادام ــهردار کرم ش
ــرای آســفالت معابــر شــهر کرمــان خبــر  ســنگین ب
داد و گفــت: خریــد ایــن ماشــین آات، موجــب 
افزایــش ســرعت عمــل کار در آســفالت معابــر 

می شــود.
عالــم زاده بــا بیــان اینکــه بــا پایــان یافتــن بــرودت 

هــوا، آســفالت معابــر شــهر شــتاب بیشــتری 
خواهــد گرفــت، گفــت: بــا توجــه بــه شــروع 
ــال،  ــتان امس ــط تابس ــفالت« از اواس ــش آس »پوی
تــاش می کنیــم بــا توجــه بــه قــرارداد منعقدشــده 
بــا پیمانــکار، در مدت زمــان یک ســاله، حــدود 
دو میلیــون مترمربــع از معابــر شــهر کرمــان را 
آســفالت کنیــم.ازم بــه ذکــر اســت؛ در پایــان 

ایــن آییــن، شــهردار کرمــان بــا اهــدای گل، ضمــن 
ــفالت،  ــپ آس ــش اکی ــران زحمت ک ــر از کارگ تقدی
بهره بــرداری از فــاز نخســت »پویــش آســفالت« 
بــه متــراژ 500 هــزار مترمربــع را اعــام کــرد. 
همچنیــن، ریــز عملکــرد آســفالت معابــر شــهر 
ــاز نخســت »پویــش« آســفالت،  کرمــان در قالــب ف
در ســایت شــهرداری کرمــان بارگذاری شــده اســت.

در سی ویکمین هفته از پویش »افتتاح« شهرداری کرمان؛

فاز نخست »پویش آسفالت« شهر کرمان به بهره برداری رسید

کاربــردی  علمــی  جامــع  دانشــگاه  رئیــس 
کشــور بــا بیــان اینکــه یکــی از مشــکات 
اســت،  »کشــاورزی«  کشــور  کل  در  مهــم 
ــردی  ــی کارب ــی علم ــز دولت ــرد: مراک ــد ک تاکی
کشــاورزی جمــع آوری شــدند امــا ایجــاد 
مراکــز علمــی کاربــردی خصوصــی در مناطقــی 
از  اســت،  توســعه  محــور  کشــاورزی   کــه 
ــز  ــان نی ــتان کرم ــت و اس ــای ماس ــه ه برنام

ــود.  ــی ش ــورد م ــن م ــامل ای ش
ــا  ــری ب ــت خب ــد در نشس ــین امی ــد حس محم
بیــان اینکــه دانشــگاه علمــی کاربــردی مطابــق 
ــه  ــش رفت ــود پی ــول داده ب ــه ق ــه ای ک برنام
ــی را  ــه های ــال ۹۹ برنام ــت : در س ــت ،گف اس
کــه دنبــال می کردیــم کــه بحمــدا... همــه 

ــیدند.  ــرانجام رس ــه س ــا ب آنه
کاربــردی  علمــی  جامــع  دانشــگاه  رئیــس 
ــتارتاپ  ــش از 50 اس ــرد: بی ــد ک ــور تاکی کش
در زمینــه هــای مختلــف برگــزار کردیــم و 
ــت،  ــد داش ــه خواه ــم ادام ــال ه ــان س ــا پای ت

درحالــی کــه بســیاری از مراکــز تعطیــل اســت 
مــا نیمــی از اســتارتاپ هــا حضــوری و نیمــی از 
آنهــا مجــازی برگــزار مــی شــوند کــه در برخــی 
ــاد  ــذاران زی ــرمایه گ ــا س ــتارتاپ ه ــن اس از ای

ــدا شــد.  پی
ــا بیــان اینکــه اولیــن دانشــجویان علمــی  وی ب
کاربــردی بــه آلمــان اعــزام مــی شــوند، گفــت: 
تعــدادی از دانشــجویام مــا بــرای گذرانــدن 
ــزا  ــه دنبــال اخــذ وی دوره کارورزی در آلمــان ب
هســتند، فعــا تعــداد کمــی )کمتــر از ۱0 نفــر( 
ــد  ــکاتی همانن ــرا مش ــوند زی ــی ش ــزام م اع
دانســته زبــان و هزینــه هــای ســفر بــه آلمــان 
ــت  ــته صنع ــا در رش ــروع کار م ــود دارد، ش وج
ــاز  ــاب آن ب ــه ب ــود ک ــن ب ــم ای ــت و مه هس
ــادل  ــا در ســال هــای آینــده شــاهد تب شــود ت
دانشــجوی بیشــتری باشــیم واگــر مشــکل کرونا 
ــم.  ــام می دادی ــن کار را انج ــال ای ــود پارس نب

ــزاری  ــت برگ ــزوم اهمی ــه ل ــاره ب ــا اش ــد ب امی
ــزاری  ــرد: برگ ــد ک ــز تاکی ــای متمرک ــون ه آزم
ــده  ــخت و پیچی ــز کار س ــای متمرک ــون ه آزم
طــول  آن  کــردن  متعــادل  کــه  اســت  ای 
طــوری  بــه  هــا  آزمــون  ایــن   ، می کشــد 
هســتند کــه دانشــجویان حداقــل ۲0 درصــد از 
واحــد هــا را بایــد ازمــون دهنــد کــه ایــن کار با 
مقــاوت دانشــجویان و مدرســین همــراه بــود اما  

ــد.  ــام ش ــره انج بااخ
ــون  ــه میلی ــرد: درحالیک ــان ک ــد خاطرنش امی
نفــر جمعیــت دانشــجو کشــور حــدود ۱.5 
ــت  ــا جمعی ــت ام ــته اس ــش داش ــون کاه میلی
دانشــجو دانشــگاه  جامــع علمــی کاربــردی 
ــال  ــه دنب ــا ب ــون م ــت چ ــته اس ــش داش افزای
ــا  ــم، م ــم گرفتی ــه ه ــتیم و نتیج ــارت هس مه
آینــده درخشــانی داریــم و اصــا نگــران ریــزش 

نشــجو  ا د
ــا  نیســتیم م

نگــران کاهــش کیفیــت خواهیــم داشــت. 
رئیــس دانشــگاه جامــع علمــی کاربــردی کشــور 
ــه عــدم امــکان ادامــه تحصیــل در  ــا اشــاره ب ب
مقطــع کارشناســی ارشــد، بیــان کــرد: مــا 
ــان رســالتی در حــوزه تحصیــات  ــرای خودم ب
هــم  آن  مخالــف  امــا  نمیبینــم  تکمیلــی 
نیســتیم، بــه صــورت محــدود و خــاص در 
دســتور کار داریــم، امــا بســیار محــدود خواهــد 
بــود و بــه یــک درصــد جمعیــت دانشــجو هــم 
نمــی رســد؛ درحالیکــه ســال گذشــته ۱۴ هــزار 
ــردی در  ــگان علمــی کارب ــش اموخت ــر از دان نف
ــول  ــر قب ــای دیگ مقطــع ارشــد در دانشــگاه ه

ــدند.   ش
وی بــا بیــان اینکــه اگــر اســتارتاپ در راســتای 
ــا مشــکل مواجــه  تقاضــا نهــاد برگــزار کنیــم ب
نمیشــم گفــت: غالبــا  در اســتارتاپ هایــی 
کــه برگــزار کردیــم، ایــده هــای برتــر ســرمایه 
ــد،  ــه ان ــروش رفت ــه ف ــد و ب ــدا کردن ــذار پی گ
ــرایط کشــور نســبتا  ــه ش ــه ب ــا توج ــم ب ــا ه م
راضــی هســتیم امــا مــی دانیــم در ســال آینــده 
ــر  ــور بهت ــادی کش ــرایط اقتص ــود ش ــا بهب و ب
ــاره مشــکات  ــت. وی درب ــد گرف پاســخ خواهن
ــه دلیــل عــدم  دانشــجویان ایثارگــر و شــاهد ب
ــهید  ــاد ش ــط بنی ــا توس ــهریه آنه ــت ش پرداخ
ــز  ــه مراک ــهید ب ــاد ش ــی بنی ــرد: بده ــار ک اظه
ــارد  ــه 80 میلی ــک ب ــاد شــده و نزدی ــی زی خیل
تومــان بدهــی بــه مــا دارنــد و در حــال تهاتــر 
ــه  ــود و ب ــویه ش ــی تس ــن بده ــا ای ــتیم ت هس

ــد شــد. ــن مشــکل حــل خواه زودی ای

خبرنگار هفتواد : پهلوانی نژاد

رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی کشور :

لزوم ایجاد مرکزعلمی کاربردی حوزه 
کشاورزی برای کرمان 

 دکتر پورابراهیمی در بازدید از پروژه استیک راور عنوان کرد:
آغاز عملیات اجرایی طرح کارخانه تولید استیک 

ماشین های فوق سنگین و روکش استیک 
شهرستان راور

300 میلیارد تومان 
در طرح کارخانه روکش 

استیک راور هزینه می شود
ــه  ــده مجموع ــان خــرداد ســال آین ــا پای ت
ســاخت تجهیــزات و ســازه هــای ایــن 
ــدود  ــه ح ــد ک ــی رس ــان م ــه پای ــرح ب ط
ــارد تومــان ســرمایه گــذاری در  300 میلی
ــن طــرح انجــام مــی شــود و 800 نفــر  ای

ــد.  ــی کن ــاد م ــتقیم ایج ــر مس ــتقیم و غی ــتغال مس اش
وی اظهــار داشــت: بعــد از موافقــت بــرای اجــرای طــرح کارخانــه روکــش اســتیک راور حــدود ۱0 مــاه 

قبــل ایــن مجموعــه بــا مشــکاتی چــون تامیــن منابــع مالــی بــه دلیــل افزایــش نــرخ ارز مواجــه شــد.
ــک  ــرخ ارز از ی ــر ن ــه در تغیی ــرایطی ک ــل ش ــه دلی ــود ب ــن ب ــاد ای ــه افت ــی ک ــه داد: اتفاق وی ادام
ــه  ــه حــدی ک ــرد ب ــر ک ــه شــدت تغیی ــروژه ب ــدد پ ــع ارزی ع ــدد مناب ــم خــورد ع  ســال گذشــته رق

سرمایه گذار اعام کرد امکان اجرای پروژه وجود ندارد.
وی بــا بیــان اینکــه چنــد مــاه طــول کشــید تــا مشــکات توافــق بانــک و ســرمایه گــذار طــرح کارخانــه 
روکــش اســتیک راور در زمینــه امــکان عقــد قــرارداد و مشــارکت فراهــم شــود تصریــح کــرد: یکــی 
ــرخ ارز در  ــی ن ــد نزول ــی رون ــه ط ــود ک ــرخ ارز ب ــر ن ــکات  تغیی ــاد مش ــی ایج ــای اصل ــوگاه ه  از گل

ماه های اخیر و تقویت ارزش پولی ملی در کشور کمی کار سبک تر شد.
ــیدن  ــول کش ــب ط ــی اداری موج ــار بروکراس ــات در کن ــن اتفاق ــه داد: همی ــی ادام ــر پورابراهیم دکت
اخــذ مجــوز احــداث کارخانــه تولیــد روکــش اســتیک در راور شــد تــا هفتــه گذشــته ایــن مجــوز بــا 

پیگیــری هــای مکــرر اخــذ شــد.
ــی  ــی و عملیات ــئوان میدان ــت مس ــور و حمای ــا حض ــی ب ــب ماندگ ــش از عق ــن بخ ــه داد: ای وی ادام
همچــون فرمانــدار راور و مدیــران دســتگاهای اجرایــی در ســطح شهرســتان و اســتان جبــران شــود تــا 

طــی چهــار مــاه آینــده ســازه هــا نصــب و نقشــه هــای اجرایــی عملیاتــی شــود.
نماینــده مــردم کرمــان و راور در مجلــس شــورای اســامی گفــت: اقدامــات بایــد بــه گونــه ای انجــام 
شــود کــه ظــرف یــک ســال آینــده کارخانــه روکــش اســتیک راور عملیاتــی و بــه بهــره بــرداری برســد.

ــران کل  ــان مدی ــاون اقتصــادی اســتاندار کرم ــی مع ــر مهراب ــد دکت ــن بازدی ــر اســت در ای شــایان ذک
ــد. ــی کردن ــر پورابراهیمــی را همراه ــی دکت ــع طبیع ــی مناب ــاه اجتماع ــاون، کار و رف ــع، تع صنای

دکتر پورابراهیمی در بازدید از طرح های 
آبخیزداری شهرستان راور مطرح کرد: 

سه میلیارد تومان 
در بخش آبخیزداری راور 

هزینه شده است
هــای  طــرح  اجــرای 
ــدن  ــزداری از وارد آم آبخی
ــاخت  ــه زیرس ــارت ب خس
هــای راور جلوگیــری مــی 

ــد کن
ــان و  ــردم کرم ــده م نماین
راور در مجلــس شــورای 
اســامی ادامــه داد: پیــش 
ــدود  ــود ح ــی ش ــی م بین
 ۲50 و  میلیــارد  یــک 
میلیــون متــر مکعــب روان 
ــاوه  ــورت ع ــن ص ــه در ای ــود ک ــت ش ــرح مدیری ــن ط آب در ای
ــارت  ــدن خس ــی از وارد آم ــای آب زیرزمین ــفره ه ــه س ــر تغذی ب
جلوگیــری مــی شــود.  وی ادامــه داد: اجــرای برخــی طــرح هــای 
ــب  ــتان راور در قال ــی شهرس ــای بوم ــط نیروه ــزداری توس آبخی
ــادل 50  ــود مع ــی ش ــی م ــش بین ــده و پی ــام ش ــا انج ــی ه تعاون
ــی  ــای فصل ــی ه ــل بارندگ ــه دلی ــه ب ــع روان آب ک درصــد از مناب
در منطقــه اتفــاق مــی افتــد بتوانــد ســفره هــای آب زیــر زمینــی 
ــر  ــه کند.دکت ــت را تغذی ــته اس ــا وابس ــه آنه ــردم ب ــات م ــه حی ک
ــن  ــتان راور ای ــا در شهرس ــدی م ــه بع ــت: برنام ــی گف پورابراهیم
ــی  ــارج م ــه خ ــن منطق ــه از ای ــی ک ــع آب ــی از مناب ــت بخش اس
شــود و بــه ســمت کویــر لــوت و منطقــه کویــری شــهداد حرکــت 
مــی کنــد مدیریــت و ایــن منابــع آبــی نیــز وارد چرخــه صنعــت 
ــا توافقــی  و کشــاورزی ایــن شهرســتان شــود. وی تاکیــد کــرد: ب
ــران ارشــد اســتانی و شهرســتانی  ــا مســئوان و مدی ــروز ب کــه ام
کرمــان و راور انجــام شــد قــرار اســت ایــن طــرح کــه مطالعــات آن 
ــار  ــان رســیده ظــرف چنــد مــاه آینــده آغــاز شــود و اعتب ــه پای ب
ایــن طــرح از محــل اعتبــارات ملــی و اســتانی در ســال ۱۴00 در 

ــت. ــد گرف ــرار خواه ــی ق ــع طبیع ــار مناب اختی

دکتر پورابراهیمی :
راهکار بسیار مهم در زمینه اشتغال 

جوانان در شرکت زغال سنگ کرمان 
ــس  ــی) ریی ــر پورابراهیم ــک روزه دکت ــفر ی در س
ــردم  ــده م ــس و نماین ــادی مجل ــیون اقتص کمیس
ــاح و  ــتان راور و افتت ــه شهرس ــان و راور ( ب کرم
ــادی،  ــی و اقتص ــرح صنعت ــن ط ــد از چندی بازدی
ایــن نماینــده مجلــس  در جلســه ســتاد اقتصــاد 
ــول  ــک تح ــر از ی ــتان راور خب ــی شهرس مقاومت
ــتانهای  ــنگ شهرس ــال س ــت زغ ــزرگ در صنع ب
ــم  ــه میدانی ــور ک ــان ط ــتان داد.هم ــمالی اس ش
ــد  ــان چن ــنگ کرم ــال س ــران زغ مشــکات کارگ
ســالی اســت کــه حــل نشــده و بحــث قراردادهــا 
و بیمــه و افزایــش ضریــب شــغلی آنهــا از یــک طــرف و از طرفــی هــم واگــذاری 
بــه بخــش خصوصــی ، از جملــه دغدغــه هــای چندیــن ســاله کارگــران زحمتکــش 
ــیت  ــت و حساس ــه اهمی ــه ب ــا توج ــا ب ــت.  ام ــان اس ــنگ کرم ــال س ــت زغ صنع
ــه راهکارهــای  ــه ارائ ــا ب ــه داشــته و ت ــی گیــری هــای مســووان ادام موضــوع ، پ
مناســب راه بــرون رفــت از مشــکات را همــوار بســازند ، از جملــه در جلســه ســتاد 
اقتصــاد مقاومتــی شهرســتان راور دکتــر پــور ابراهیمــی بــا توجــه بــه مســائل ذکــر 
شــده  یــک خبــر منحصــر بــه فــرد و بســیار مهــم را اعــام نمــود و آن اینکــه بــا 
تصمیــم و موافقــت ریاســت ســازمان تامیــن اجتماعــی )دکتــر مصطفــی ســااری ( 
ایــن ســازمان بــه معیــن هــای اقتصــادی کرمــان و راور اضافــه شــده و همچنیــن بــا 
بررســی بحــث معوقــات بیمــه ای و ارتقــاء ضریــب شــغلی و مــوارد دیگــِر احصــاء 
ــا  ــت ت ــده اس ــرر ش ــواد مق ــدوق ف ــا صن ــی ب ــع مال ــن مناب ــی تامی ــده و رایزن ش
۱700 نفــر از کارگــران شــرکت زغــال ســنگ کرمــان کــه شــرایط دارنــد بازنشســته 
شــوند و نیــروی جدیــد آن هــم بــا الویــت بــه کار گیــری در بخشــهای تولیــدی و 
ــرکت  ــی در ش ــث تحــول عظیم ــزرگ باع ــاق ب ــود.این اتف ــام ش ــتاد انج ــه در س ن
زغــال ســنگ از منظــر کادرســازی و رشــد شــاخص نیــروی انســانی مــی باشــد کــه 
ــر  ــی بی نظی ــد بخــش فرصت ــت اســت و نوی ــز اهمی در بحــث اشــتغال بســیار حائ
ــداوم  ــه و ت ــه جامع ــی ب ــد و آگاه ــان و امی ــه جوان ــغلی ب ــای ش ــه فرصته و ارائ
حرکتهــای اقتصــادی رو بــه رشــد در ســطح اســتان و کشــور اســت . امیــد اســت بــا 
ایــن تصمیــم خــوب جوانــان شهرســتانهای زرنــد ، راور و کوهبنــان بــه جــای افــراد 
بازنشســته در شــرکت زغــال ســنگ مشــغول بــه کار شــوند و بازنشســتگان عزیــز 
ایــن شــرکت هــم پــس از عمــری کار و تــاش دوران آرامــش بخــش بازنشســتگی 

ــد. ــان بگذارن ــار جوان ــز در اختی ــه هــای خــود را نی را طــی کــرده و تجرب
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يك ملتي كه زن و مردش براي جان فشاني حاضرند و طلب 
شهادت مي كنند هيچ قدرتي با آن نمي تواند مقابله كند . 
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ــه  ــان در پاســخ ب دادســتان عمومــی و انقــاب کرم
مطالبــه گــری جمعــی از دانشــجویان عضــو تشــکل 
هــای دانشــجویی کرمــان دربــاره سرنوشــت پرونــده 
شــهدای تشــییع و اقدامــات قضایــی بــرای برخــورد 
ــه، گفــت: خــون  ــن حادث ــان و مســببان ای ــا عام ب
ــامی  ــت اس ــای مقاوم ــییع در رگ ه ــهدای تش ش
جریــان دارد و دســتگاه قضایــی اســتان از روز وقــوع 
ــه  ــیدگی ب ــژه رس ــروه وی ــکیل کارگ ــا تش ــه ب حادث

ــرار داده اســت. ــن موضــوع را در دســتور کار ق ای
دادخــدا ســااری در تشــریح ایــن خبــر افــزود: 

ــروه  ــه کارگ ــن حادث ــوع ای ــس از وق ــه پ بافاصل
ــور  ــا حض ــان ب ــرای کرم ــوی دادس ــژه ای از س وی
ــی  ــوت از اکیپ ــا دع ــژه و ب ــی وی ــرس و قاض بازپ
ــی  ــس آگاه ــی و پلی ــروی انتظام ــدگان نی از نماین
ــارا...،  ــه عنــوان ضابــط قضایــی، نماینــده ســپاه ث ب
ــمی  ــان رس ــوال، کارشناس ــت اح ــتانداری، ثب اس
ــای  ــتگاه ه ــایر دس ــون وکا و س ــتری، کان دادگس
ــی  ــدد کارشناس ــات متع ــکیل و جلس ــه تش مربوط

ــد. ــزار ش برگ
وی ادامــه داد: در نخســتین لحظــات پــس از وقــوع 
ایــن حادثــه علــی رغــم عــدم طــرح هرگونــه 
ــاب  ــن ب ــهدا، م ــای دم ش ــوی اولی ــکایت از س ش
ــده  ــکیل پرون ــه تش ــدام ب ــا اق ــوم راس ــی العم مدع
در دادســرای مرکــز اســتان کــرده و تعــدادی از 
ــا  ــن مقصــر ی ــه منظــور تعیی ــه ب مســووان مربوط

ــدند. ــار ش ــه احض ــران حادث مقص
ــات  ــا و تحقیق ــه انجــام بازرســی ه ــا اشــاره ب وی ب

میدانــی از ســوی بازپــرس پرونــده شــهدای تشــییع، 
دیگــری  متعــدد  اقدامــات  کــرد:  خاطرنشــان 
از  اســتعام  موضــوع،  فنــی  بررســی  جملــه  از 
ــئوان  ــی از مس ــار برخ ــئول، احض ــازمانهای مس س
آنــان و  اســتماع شــکایات  و اخــذ توضیحــات 
و درخواســتهای خانــواده شــهدای تشــییع نیــز 
ــت. ــده اس ــام ش ــان انج ــرای کرم ــوی دادس از س

ــد:  ــادآور ش ــان ی ــاب کرم ــی و انق ــتان عموم دادس
بــا توجــه بــه حضــور برخــی از خانــواده هــای ایــن 
شــهدا در ســایر شهرســتان هــا و اســتان هــای 
ــی  ــه مســئوان قضای ــی ازم ب ــت قضای کشــور، نیاب
ــه و  ــه ارائ ــای مربوط ــتان ه ــا و اس ــتان ه شهرس
ــت  ــا جدی ــا ب ــای آنه ــت ه ــت درخواس ــد دریاف رون
ــا توجــه  دنبــال شــده است.ســااری تاکیــد کــرد: ب
ــان  ــواده ج ــای خان ــت ه ــدات و درخواس ــه تاکی ب
باختــگان ایــن حادثــه بــرای شــهید قلمــداد شــدن 
ــن  ــوق ای ــتیفای حق ــور اس ــه منظ ــراد و ب ــن اف ای

ــی  ــتگاه قضای ــوی دس ــه ای از س ــا،  نام ــواده ه خان
اســتان بــه دفتــر ریاســت قــوه قضاییــه تقدیــم شــد 
ــوه  ــت ق ــای ریاس ــی ه ــا و رایزن ــری ه ــا پیگی و ب
ــا شــهید  قضاییــه، رهبــر معظــم انقــاب اســامی ب
ــا  ــد.وی ب ــت کردن ــراد موافق ــن اف قلمــداد شــدن ای
ــواده  ــر اینکــه مهمتریــن مطالبــه ایــن خان تاکیــد ب
ــود و درخواســتی  هــا شــهید قلمــداد شــدن انهــا ب
ــر اخــذ دیــه از ســوی هیــچ  از ســوی انهــا مبنــی ب
ــود، ادامــه داد: دســتگاه  ــواده ای طــرح نشــده ب خان
ــث  ــی بح ــزام قانون ــف وال ــاس  تکلی ــی براس قضای

ــرد. ــش ب ــری وپی ــز پیگی ــه را نی ــت دی پرداخ
وی ضمــن اشــاره بــه ایــن مطلــب کــه رســیدگی بــه 
پرونــده مقصــران و مســببان بــروز ایــن حادثــه بــه 
صــورت خــارج از نوبــت انجــام شــده اســت، گفــت: 
رســیدگی هــای قضایــی بــه نحــوی انجــام شــد کــه 
ــتین  ــل از نخس ــا قب ــه ت ــن حادث ــهدای ای ــه ش دی
ســالگرد شــهادت ســردار ســپهبد شــهید حــاج 

ــون بخــش  قاســم ســلیمانی پرداخــت شــود و تاکن
زیــادی از ایــن دیــات پرداخــت شــده و تعــداد 
ــرار  ــز در دســت پرداخــت ق ــده نی ــی مان ــدک باق ان
دارد. دادســتان عمومــی و انقــاب کرمــان بــه صــدور 
ــده اشــاره و  ــن پرون ــرای برخــی متهمــان ای ــرار ب ق
بیــان کــرد: بخشــی از پرونــده مربــوط بــه شــهدای 
مراســم تشــییع ســردار ســپهبد شــهید حــاج قاســم 
ــوح و در حــال  ــان مفت ســلیمانی در دادســرای کرم
رســیدگی اســت کــه نتایــج نهایــی آن نیــز در 

ــد شــد. ــام خواه فرصــت مقتضــی اع
ــو  ــجویان عض ــی از دانش ــت؛ جمع ــر اس ــایان ذک ش
تشــکل هــای دانشــجویی از جملــه انجمــن اســامی 
دانشــجویان دانشــگاه شــهید باهنــر کرمــان، انجمــن 
اســامی دانشــجو معلمــان دانشــگاه فرهنگیــان 
شــهید  دانشــگاه  دانشــجویی  بســیج  کرمــان، 
ــن  ــام حس ــجویی ام ــکل دانش ــان، تش ــر کرم باهن
کرمــان،  باهنــر  شــهید  دانشــگاه  )ع(  مجتبــی 
مجمــع دانشــجویان عدالتخــواه دانشــگاه باهنــر 
کرمــان و مجمــع دانشــجو معلمــان عدالتخــواه 
ــه ای  ــال نام ــا ارس ــان ب ــان کرم ــگاه فرهنگی دانش
بــه دادســتانی کرمــان ســواات و درخواســت هایــی 

ــد. ــرده ان ــرح ک ــییع مط ــهدای تش ــاره ش درب

دادستان کرمان به مطالبه گری جمعی از دانشجویان درباره شهدای تشییع پاسخ داد
پرونده مسببان شهدای بدرقه در حال بررسی و رسیدگی است

در ایــن نشســت هم اندیشــی و ارائــه راهکارهــای مناســب بــا توجــه 
ــه وضــع موجــود کرمــان اعضــای انجمــن هــا و تشــکلهای مــردم  ب
نهــاد کرمــان )NGO هــا ( بــه بیــان دغدغــه هــا و مشــکات خ در 
ــیون  ــس کمیس ــد و رئی ــود پرداختن ــی خ ــش اجتماع ــای نق راه ایف
اقتصــادی مجلــس نیــز بــا توجــه بــه مســائل مطــرح شــده در ایــن 

نشســت هــم  اندیشــی بیــان داشــت  : 
بحــث آب شــرب مــردم  کرمــان اولویــت اول مدیــران و نماینــدگان 
ــتمی،  ــرات اکوسیس ــی و تغیی ــرایط اقلیم ــت ش ــه عل ــا  ب ــت ام اس
ــالی  ــر خشکس ــه درگی ــت ک ــال اس ــدود 20 س ــان ح ــتان کرم اس
 اســت کــه متوســط بارندگــی در اســتان از متوســط کشــوری 
ــی  ــای زیرزمین ــا و ســفره ه ــات ه ــر اســت و در بحــث قن ــن ت پایی
ــد  ــه نشــده ان ــز تغذی ــی نی ــع آب ــن مناب هــم مشــکات حــادی و ای
و از طــرف دیگــر کرمــان یکــی از اســتان هــای پــر مصــرف آب در 
زمینــه کشــاورزی اســت میــزان مصــرف آب  کشــاورزی در کرمــان 

95 درصــد اســت کــه  میانگیــن کشــوری 90 درصــد اســت.
ــه  ــارس ب ــج ف ــال آب از خلی ــم انتق ــروژه عظی ــوص پ وی در خص
ــدا  ــن طــرح ابت ــت : ای ــه توضیحــات گف ــان ضمــن ارائ اســتان کرم
مخالفــان زیــادی داشــت و مشــکات بســیاری از جملــه تامیــن مالــی 

ــود ایــن پــروژه مطــرح ب
ــه  ــر ب ــاله منج ــد س ــتمر چن ــای مس ــری ه ــبختانه پیگی ــا خوش ام
ــف  ــال متوق ــروژه در ح ــه پ ــال 97 ک ــد ،س ــروژه ش ــن پ ــام ای اتم
ــارس  ــج ف ــال آب از خلی ــر انتق ــاری ) مدی ــدس ی ــود مهن ــدن ب ش
ــه طــرح 75 درصــد  ــی داشــتند ک ــده گفتگوی ــا بن ــان (  ب ــه کرم ب
ــال  ــروژه انتق ــد پ ــا نکنی ــه م ــی ب ــر کمــک مال پیشــرفت داشــته اگ
ــا را  ــد م ــی توانن ــر نم ــهام داران دیگ ــود و س ــی ش ــف م آب متوق

تامیــن مالــی کننــد و  طبــق گزارشــی کــه ارائــه دادنــد کــه توجیــه 
ــور در  ــی کش ــندیکای بانک ــن س ــت، بزرگتری ــم داش ــادی ه اقتص
کمیســیون اقتصــادی مجلــس در ســال 97  کــه  بنــده هــم  رئیــس 

ــد و  ــکیل ش ــودم تش ــادی  ب ــیون اقتص کمیس
ده بانــک عامــل  اصلــی کشــور را آوردیــم و توافــق صــورت گرفــت و 
ســه وزیــر کشــور را بــه کمیســیون اقتصــادی دعــوت کردیــم ،  وزیــر 
نیــرو ) کــه متولــی حــوزه آب هســتند ( وزیــر صنعــت ) بــه واســطه 
اینکــه متولــی تامیــن آب بخــش هــای صنعتــی از جملــه : گل گهــر، 
ــا  ــی ب ــت هماهنگ ــاد ) باب ــر اقتص ــو  ( و وزی ــس ، چادرمل ــی م مل

بانکهــای عامــل ( بــه کمیســیون اقتصــادی آمدنــد.
ــق  ــت تواف ــروژه هس ــن پ ــه در مبداءای ــم ک ــزگان ه ــتان هرم اس
ــد  ــزگان اختصــاص یاب ــه هرم ــم درصــدی از آب شــرب هــم ب کردی
ــو در  ــی چادرمل ــم چــون  منطقــه معدن ــزد را هــم آوردی و اســتان ی
ــه  ــل س ــن دلی ــه همی ــد ب ــع میش ــده و منتف ــع ش ــزد واق ــتان ی اس
اســتاندار  مــورد اشــاره و ســه وزیــر یــاد شــده  و روســای بانــک هــا 
دعــوت شــدند و توانســتیم امضــای توافــق نامــه همــکاری در ســال 
97 را بگیریــم  کــه مبلغــی معــادل دو هــزار میلیــارد تومــان کــه در 
ــود را  در  ــور ب ــی کش ــن مال ــندیکای  تامی ــن س ــخ بزرگتری آن تاری
کمیســیون اقتصــادی تشــکیل دادیــم  و امــروز مــا افتخارمــی کنیــم 

ــم . ــان داری ــارس را  در کرم ــج ف ــت از خلی ــا کیفی آب ب
ــم  ــق کردی ــد تواف ــتاندار جدی ــا اس ــته ب ــه گذش ــط دوم را هفت خ
ــالیانه  ــط س ــن خ ــه ای ــود ک ــی ش ــی م ــه زودی عملیات ــاءا... ب انش
حــدود200 میلیــون متــر مکعــب آب  در ســال ظرفیــت دارد کــه از 
خــط جدیــد هــم بیشــتر اســت . همــه تــاش ایــن بــود کــه خــط 
ــر  ــا 700 کیلومت ــد تملــک حــدود 600 ت اول اجــرا شــود چــون بای
ــن  ــه در  ای ــد  ک ــی ش ــی م ــیری  ط ــد  مس ــرا بای ــود زی ــام ش انج
مســیر کــوه ، دشــت ، مــزارع و  ... وجــود داشــت  و کار ســخت بــود 
امــا زمانــی ایــن تملــک انجــام شــود  بــرای اجــرای پــروژه  فــاز دوم 
ــان  ــهر کرم ــه ش ــارس ب ــج ف ــود و آب خلی ــام میش ــر انج کار  راحت

میرســد . 
ــا و  ــات ه ــث قن ــت: بح ــان داش ــه بی ــی در ادام ــر پورابراهیم دکت
آبهــای زیــر زمینــی هــم مــوازی بــا ایــن طــرح درحــال انجــام اســت 
ــه انتقــال از خلیــج فــارس  ــرای بحــث آب کرمــان تنهــا ب و نبایــد ب
ــد در دســتور  ــز بای ــا نی ــاء آنه ــات و احی بســنده کــرد و مباحــث قن

کار جــدی باشــد .

ــات  ــائل ارتفاع ــه مس ــا از   جمل ــث ه ــی از بح ــزود : در بعض  وی اف
کوههــای صاحــب الزمــان و منطقــه شیوشــگان کرمــان  بنــده 
کارشــناس ایــن حــوزه نیســتم امــا بایــد در بســیاری از مســائل هــم 
ســو بــا پیشــرفت هــای تکنولــوژی جلــو رفــت میتوانیــم در بســیاری  
از ســاختارهای تاریخــی، کــوه هــا، جنــگل هــا، ابنیــه تاریخــی هــم 
ســو بــا تکنولــوژی جلــو رفــت البتــه بایــد نظــر کارشناســان را مــد 
ــه  ــی ایــن  مســائل را حــل کــرد، ن نظــر قــرار داد و از راههــای قانون
ــگل  ــا جن ــوه ی ــان ک ــه ف ــد ب ــیب میزن ــون آس ــم چ ــه بگویی اینک
ــا نظــر کارشناســان اســتفاده بهتــر و  ــه ، بایــد ب دســتکاری نشــود ن

ــن و مناطــق  شــود . ــه ای از اماک بهین
بنــده اعتقــادم ایــن اســت کــه ایــن دو موضــوع حفــظ و حراســت از 
مکانهــای تاریخــی و توســعه مناطــق همجــوار آنهــا  باهــم در تضــاد 
نیســتند و نبایــد یــک  موضــوع  را بــه کلــی رد و یــا تاییــد کــرد مــا 
میتوانیــم اگــر توســعه میخواهیــم داشــته باشــیم بــا آخریــن دســتگاه 
هــای فنــی و تکنولــوژی حریــم هــای تاریخــی و محیــط زیســت را 
مشــخص کنیــم و هــم امکانــات رفاهــی و تفریحــی جهــت اســتفاده 

مــردم را در کنــار ابنیــه تاریخــی ایجــاد کنیــم .
ــوی  ــا جل ــد حتم ــد بای ــی زن ــیب م ــعه آس ــن توس ــی ای ــر جای اگ
ــم  ــظ حری ــا حف ــی  ب ــار تاریخ ــار آث ــا  در کن ــود ام ــه ش آن گرفت

ــیم. ــته باش ــد داش ــم بای ــعه ای ه ــات توس ــن امکان آنها،بهتری
ــهید  ــپهبد ش ــردار س ــریف س ــزار ش ــوص م ــر در خص ــئله دیگ مس
قاســم ســلیمانی اســت کــه در آینــده ای نزدیــک کرمــان بــه یکــی 
ــردار  ــزار س ــطه  م ــه واس ــردم ب ــد م ــدف بازدی ــای ه ــهر ه از ش

ــی  ــل م ــت اســامی در کشــور تبدی ــدان  مقاوم ــه من ــا و عاق دله
ــره  ــا به ــی ب ــط و کار تخصص ــون ، ضواب ــاس قان ــد براس ــود و بای ش
ــان  ــور ش ــته و در خ ــای شایس ــن کاره ــای نوی ــده ه ــری از ای گی
ایــن مــزار  شــریف و شــخصیت بــزرگ ســردار شــهید حــاج قاســم 
ــرای  ــوب ب ــیار خ ــت بس ــک فرص ــن ی ــود و ای ــام ش ــلیمانی انج س
ــاد  ــان در ابع ــی کرم ــرای معرف ــت ب ــاد اس ــردم نه ــکلهای م تش
مختلــف گردشــگری، تاریخــی و حــوزه مقاومــت لــذا بــا توجــه بــه 
دغدغــه هــای تشــکلهای مــردم نهــاد بنــده اعــام آمادگــی میکنــم 
در زمینــه ی  اقتصــاد گردشــگری و اقتصــاد حــوزه محیــط زیســت 
و اکــو سیســتم و یــا صنایــع دســتی بــه هــر نتیجــه ای رســیدید و 
هــر طرحــی را کــه آمــاده نمودیــد  در کنــار شــما خواهــم بــود تــا 
در زمینــه طرحهــای اقتصــادی تشــکلهای مــردم نهــاد  کــه هــدف 
ــی  ــودن در زندگ ــر ب ــذار ت ــر گ ــدن و تاثی ــر ش ــوی ت ــی آن ق نهای

ــم . ــی ده ــای ازم را انجــام م ــه اســت حمایته ــردم و جامع م
اعضــای  از  تعــدادی  اســت  ذکــر   شــایان 
 تشــکل هــای مــردم نهــاد کرمــان بــه بیــان مســائل  روز و 
دغدغــه هــای مــردم کرمــان پرداختنــد از جملــه: آقایــان  
ــدوی ،  ــور مه ــجاعی ، منص ــر ش ــور ، ناص ــور ایرانپ منص
ــی، محمــد حســن عمــاد  ــی ، مؤمن حســن اشــرف گنجوی
ــوی  ــا موس ــم ه ــرکار خان ــی و س ــا بحرین ــینی ، رض الحس
ــارف  ــدون تع ــی و ب ــت صمیم ــن نشس ــش در ای و ایرانمن
ــا دکتــر پورابراهیمــی صحبــت کــرده و دیــدگاه خــود را  ب

ــد .  ــان نمودن بی

نشست هم  اندیشی تشکلهای مردم نهاد کرمان با دکتر پورابراهیمی نماینده کرمان و راور و رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس  برگزار شد
» الویت اصلی کرمان آب شرب مردم است «

* شهيد حاج قاسم سليمانی 
یــک  از  مــا  اغلــب 
مشــترکی  حــس 
و  برخورداریــم 
ــت  ــس مغمومی آن،ح
ــان  ــی انس ــت. وقت اس
دســت  از  را  چیــزی 
ــرای  ــا ب ــد، ی ــی ده م
ارزشــمندی  چیــز 
تــاش مــی کنــد امــا 
قــدرت وصــول بــه آن 
احســاس  نــدارد،  را 
مــی  مغمومیــت 
کنــد. ایــن مغمومیــت 
نشــاط آور اســت، پیــروزی آور اســت، معنویــت آور اســت... بــه 
ــه مــن  مــن خیلــی مراجعــه مــی کننــد. هرکســی دســتش ب
مــی رســد ایــن را میگویــد: دعــا کــن شــهید بشــوم...

مــن بــه آنهــا مــی گویــم دعــا کنیــد خداونــد ایــن حــال را در 
شــما حفــظ کنــد. وای بــه روزی کــه انســان ایــن حالــت غــم 
ــر  ــی را در اث ــس جاماندگ ــن ح ــن را، ای ــت باخت ــن حال را، ای

دنیــا از دســت بدهــد! او خاســر اســت...

یاد یاران

چگونگی تصميم گيری تصويب 
ارز 4200 تومانی از زبان عضو هيئت 

رئيسه مجلس )دكتر محسن دهنوی 
نماينده تهران، ری و شميرانات( 

و تبعات آن
ماجــرای قریبــی دارد ایــن تولــد  ارز برویــد بخوانیــد 

آقــای ســیف در مصاحبــه اش چــه میگویــد
ــه  ــد آن شــبی ک میگوی
ارز شــد  نــرخ  بحــث 
ــور  ــس جمه ــای رئی آق
مــا  مثــا  میگفــت 
ــرخ ارز را روی  3200  ن
بیندیــم یکــی دیگــه 
گفــت مثــا روی4700 
ببندیــم آقــای ســیف 
ــم5  ــا گفتی ــد م میگوی
هــزار تومــان ببندیــم 
آقــای  بعــد  تــو 
جهانگیــری گفــت مــن 
وســطش را میگیــرم  آمــدن بیــرون مصاحبــه گرفتنــد گفتنــد 

گرفتیــم. تصمیــم  تومــان   4200
ــا  ــد ب ــتن و همینق ــرخ ارز را بس ــت ن ــوخی  قیم ــد ش همینق
خنــده نشســتن و ایــن رانــت 500 میلیــارد تومانــی را تقســیم 
ــک شــوخی  ــن کار ی ــا ای ــان خودشــان ام ــن اطرافی ــد بی کردن
ــوخی  ــا ش ــه ه ــت » بچ ــهوری اس ــه ای مش ــود جمل ــخ ب تل
شــوخی بــه گنجشــک ســنگ میزدنــد امــا گنجشــک هــا جدی 
جــدی مــی میرنــد « اینــا شــوخی شــوخی نــرخ  ارز را تعییــن 
کردنــد شــوخی شــوخی پــول را بیــن رفقــای خودشــان تقســیم 
ــه دوش  ــورم را ب ــار ت ــا جــدی جــدی ب ــردم م ــی م ــردن ول ک
ــده  ــن پدی ــا ای ــد ب ــدی دارن ــدی ج ــا ج ــردم م ــیدن و م کش
ــد و  ــه میزنن ــد نام ــد میاین ــد بع ــرم میکنن ــه ن ــت و پنج دس
ــی  ــدوق توســعه مل ــا برجــام صن ــه ب ــی کنندک ــار نظــر م اظه
ــه رهبــری ) کــه اول توضیــح دادم  ــر شــد و نامــه میزننــد ب پ
ــم  ــی کنی ــت را حــذف م ــم ران ــا در بودجــه داری ــان م خدمتت
ــه را  ــری بودج ــوی کس ــم – جل ــی میکنی ــا را واقع – درآمده
میگیریــم جلــوی چــاپ پــول بــی پشــتوانه را مــی گیریــم کــه 
 تــورم بــاای 50-60 درصــد ایجــاد نکنــد مــا داریــم اینکارهــا را 
ــرات  ــه تغیی ــری ک ــه رهب ــد ب ــه میزنن ــد نام ــم ( بع ــی کنی م
ــن  ــم ای ــرات  نمیتوانی ــن تغیی ــا ای ــا ب ــتند م ــس زیادهس مجل
ــی  ــرات م ــا تغیی ــت م ــوم اس ــم – معل ــی کنی ــه را اجرای بودج
دهیــم  بــه هیــچ وجــه مــا اجــازه نمیدهیــم اینچنیــن بودجــه 
ــر  ــم اگ ــام میدهی ــون انج ــد نظرم ــارات م ــا اظه ــد م ای بیای
دولــت پذیرفــت ایــن بودجــه مصــوب میشــود نپذیرفــت ایــن 
ــراغ  ــم س ــا میروی ــا حتم ــود و م ــد نمیش ــا تایی ــه قطع بودج
ــم  ــم 3/12 بدهی ــواه بدهی ــت تنخ ــه دول ــر ب ــیرهای دیگ مس
ــی  ــاز جــای شــکرش باق ــرود ب ــت ب ــن دول ــه ای ــی ک ــا  زمان ت
اســت کــه کل طبقــه اشــراف دار جهانگیــری بــه زودی 
ــم  ــن امیدواری ــی اســت و م ــان رفتن ــن جری ــت  ای ــد رف خواه
 تــا آن زمــان کشــور را در یــک مســیر مناســب پیــش ببریــم . 

)شبکه سه (

تــااب هــا را مــی تــوان شــاهکار خلقــت بــه حســاب 
ــای  ــره ه ــه چه ــت در مجموع ــرأت گف ــه ج آورد و ب
محیــط طبیعــی زمیــن کمتــر زیســتگاهی مــی تــوان 
تــا بدیــن پایــه بــا اهمیــت پیــدا کــرد کــه تــا بدیــن 
حــد در مــورد آنهــا غفلــت شــده باشــد در واقــع مــی 

ــات   ــا ی حی ــام ه ــه نظ ــا را از جمل ــااب ه ــوان ت ت
بخشــی  بــه حســاب آورد که مطلقــا  جایگزیــن ندارند 
تــااب هــا مفیدتریــن و در عیــن حــال بــد بیارتریــن 
اکــو سیســتم هــای طبیعــت بــه شــمار میرونــد .هیــچ 
یــک از الکوسیســتم هــای جهــان  بــه انــدازه تاابهــا 
ــات  ــر و تمای ــی بش ــه اندیش ــی از کوت ــات ناش صدم
ــد  ــرده ان ــه نک ــوری را تجرب ــان مح ــه انس خودخواهان
ــا نابــودی تــااب هــا ســطح پاییــن  . در واقــع بشــر ب
معرفــت و دانــش خــود را در ابعــاد علمــی ، اقتصــادی، 
ــفانه  ــی نشــان داده اســت و متاس ــی و فرهنگ اجتماع
ــی  ــای طبیع ــتم ه ــن سیس ــب ای ــد تخری ــوز رون هن
ــوزون را  ــاوت و م ــرد متف ــا کارک ــه دهه ــا ک ــی همت ب
 یکجــا در خــود دارنــد متوقــف شــده اســت و بــه نظــر 
ــه  ــا هم ــااب ه ــدی از ت ــت ج ــد در حمای ــی رس م
کشــورها از نظــر پیشــینه فرهنگــی دارای ضعــف هــای 
کــم و بیــش یکســانی هســتند . در تمــام طــول تاریــخ 

انســان ، تــااب هــا بــه عنــوان اراضــی نامناســب، بــد، 
ــرای زندگــی وحــوش  ــده، مضــر ،بســته ای ب ــی فای ب
و مأمنــی بــرای حشــرات ناقــل بیمــاری هــا شــناخته 
مــی شــدند ! اراضــی غیــر قابــل مهــاری کــه همیشــه 
ــا  ــد ی ــته گردی ــل آراس ــاد کروکدی ــا نم ــر آن ب تصوی
تصویــر از باتــاق کــه هــر کــس در آن پــا بگــذارد در 

کام مــرگ فــرو مــی رود.
ــه آن  ــر علی ــی انســان ب ــتیز دائم ــز  س ــزه ای ج انگی
ــل رابطــه انســان  ــن دلی ــه وجــود نمــی آورد . همی ب
ــب آن  ــت تخری ــه و در جه ــه خصمان ــا همیش باتاقه
بــوده اســت . بــه طــوری کــه مهــار تاابهــا و تبدیــل  
آنهــا بــه اراضــی بائــر و رهــا شــده از جملــه موفقیــت 
هــای جامعــه انســانی تلقــی مــی شــده . بــه هــر جهت 
رابطــه انســانی باتــاب نیــز هماننــد مقــوات زیســت 
محیطــی قبــل از اینکــه دســتاوردهای فنــی دگرگــون 
ــی  ــد موضوعات ــوط باش ــی مرب ــار طبیع ــازی  و مه س
از طریــق ســاختارهای  بایــد  و  اســت  اجتماعــی 
اقتصــادی ، اجتماعــی و فرهنگــی ایــن رابطــه تلطیــف 
، مــوزون و هماهنــگ گــردد . در ســالهای اخیــر 
شــاهد برخــی موفقیــت هــا در تنویــر افــکار عمومــی 

ــون  ــز هســتیم . اکن ــا نی ــه حفاظــت از تاابه در زمین
ــدا شــده اســت کــه نســبت  ــن آگاهــی پی ــل ای حداق
بــه فایــده منــدی دگرگونــی ســازی تــااب هــا بــرای 
ــورد  ــاط برخ ــد و احتی ــا تردی ــا ب ــری ه ــایر کارب  س
مــی شــود آیــا ایــن آگاهــی بــرای تضمیــن بقــاء بلنــد 
ــت؟  ــی اس ــا کاف ــتگاه ه ــن زیس ــرک ای ــا ت ــدت م م
ــز  ــی حاصلخی ــوان اکوسیســتم های ــه عن ــااب هــا ب ت
ــه  ــد در برنام ــی توانن ــرد م ــه ف ــر ب ــی و منحص و غن
هــای راهبــردی اقتصــادی اجتماعــی نقشــی تعییــن 
کننــده داشــته باشــند . بنابرایــن اغلــب تــااب هــا از 
نظــر حیــات وحــش بســیار غنــی هســتند و بــه همین 
دلیــل نیــز از منابــع هــم تفــرج و تولیــدات تجــاری بــه 
ــد . تولیــدات تجــاری حیــات وحــش  شــمار مــی رون
ــدگان  ــا تخــم پرن ــا از گوشــت ، پوســت ، ت ــااب ه ت
ــدی  ــا کلی ــزاء ه ــا از اج ــااب ه ــت . ت ــترده اس گس
ــه  ــد ک ــی رون ــمار م ــه ش ــن ب ــی زمی ــیمای طبیع س
ــز  ــر نی ــوری مناظ ــه مح ــوع بلک ــث تن ــا باع ــه تنه ن

ــی شــوند . محســوب م
عبدا... صفری زاده بزنجانی 
دبیر انجمن پاکسازان کوهستان

حكم نهايي مهدي به مناسبت روز جهانی تااب ها 
جهانگيري صادر شد

 

ــه  ــري ب ــدي جهانگی ــا: مه ــتگاه قض ــخنگوي دس س
جــرم قاچــاق ارز بــا ارزش ریالــي 26  میلیــارد ریــال 
بــه تحمــل 2 ســال حبــس و ضبــط ارز قاچــاق شــده 
ــت جــزاي نقــدي 4 برابــر بهــاي ریالــي  و پرداخ

محکــوم شــده اســت.
همچنیــن بــراي تحصیــل مــال نامشــروع بــه تحمــل 
2 ســال حبــس و رد مــال و در رابطــه بــا خــودداري 
از ارائــه اطاعــات بــه ســازمان بــورس نیــز بــه 

ــده اســت. ــوم ش ــه شــاق محک ــل 74 ضرب تحم

بنیــاد مســکن انقــاب اســامی کرمــان در نظــر دارد 5 قطعــه زمیــن بــا مشــخصات ذکــر شــده در جــدول ذیــل واقــع در شهرســتان بافــت را از طریــق برگــزاری تجدیــد مزایــده کتبــی عمومــی 
بــه فــروش برســاند . لــذا کلیــه متقاضیــان مــی تواننــد جهــت دریافــت اســناد مزایــده بــا مراجعــه حضــوری بــه بنیــاد مســکن شهرســتان بافــت و بــا رعایــت کامــل دســتورالعمل هــای بهداشــتی 
اقــدام نماینــد و بــرای هماهنگــی و پرداخــت هزینــه اســناد و بازدیــد از نقشــه هــا و موقعیــت قطعــات مذکــور و ســایر شــرایط مزایــده در تاریــخ هــای مشــخص شــده بــه  بنیــاد مســکن انقــاب 

اســامی شهرســتان بافــت واقــع در بافــت ، بلــوار 22 بهمــن – جنــب اداره پســت مراجعــه نماینــد .
در ضمن متقاضیان جهت کسب اطاعات بیشتر می توانند با شماره تلفن 42422554 بنیاد مسکن شهرستان بافت آقای حاج ابراهیمی تماس حاصل نمایند .

1 - نوع فراخوان : تجدید مزایده عمومی کتبی اراضی  به شرح جدول ذیل 
2  - زمان دریافت اسناد : از ساعت 10 صبح سه شنبه مورخ 99/11/7 تا ساعت 14 روز چهارشنبه مورخ 99/11/15

3 – محل دریافت اسناد: بنیاد مسکن انقاب اسامی شهرستان بافت به آدرس فوق               
4  - آخرین مهلت ارائه پیشنهادات : ساعت 14 روز یکشنبه مورخ 26/ 99/11 و محل تحویل بنیاد مسکن بافت 

5  - زمان بازگشایی پاکات پیشنهاد قیمت : روز سه شنبه 99/11/28   بنیاد مسکن استان ، دفتر معاون پشتیبانی 

توجه : انتقال اسناد مالکیت پس از ارائه پایان کار از مراجع صدور پروانه صورت می پذیرد و خریداران حق تغییر کاربری غیر مجاز و بدون کسب نظر بنیاد بافت را ندارد .
 روابط عمومی بنياد مسكن انقاب اسامی استان كرمان 

آگهی تجدید مزایده 5 قطعه زمین با کاربری تجاری واقع در استان کرمان شهرستان بافت
 شهرک گلها )نوبت اول (

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

کرمان )1084856(

ایرانیــان  حفــار  کرمــان  مهندســی  شــرکت  تغییــرات  آگهــی 
ــی  ــه مل ــت 10589 و شناس ــماره ثب ــه ش ــاص ب ــهامی خ ــرکت س ش

مــورخ  مدیــره  هیئــت  اســتناد صورتجلســه  بــه   10630164850
02/10/1399 تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد : الف-تعییــن ســمت 
مدیــران : آقــای ســید محســن فائقــی بــه شــماره ملــی 3051133434 
بــه ســمت مدیــر عامــل و رئیــس هیئــت مدیــره خانــم ســمیه پــرورش 
ــت  ــس هیئ ــب رئی ــمت نای ــه س ــی 2992249882 ب ــماره مل ــه ش ب
ــی 2992112607  ــماره مل ــه ش ــوی ب ــا عل ــید رض ــای س ــره آق مدی
بــه ســمت عضــو هیئــت مدیــره خانــم زریــن علــوی بــه شــماره ملــی 

ــناد و  ــه اس ــره ب- کلی ــات مدی ــو هی ــمت عض ــه س 2991608366 ب
ــروات ،  ــفته ، ب ــک ، س ــل چ ــرکت از قبی ــدآور ش ــادار و تعه اوراق به
ــا  ــادی و اداری ب ــایر اوراق ع ــن س ــامی و همچنی ــا و عقوداس قرارداده
امضــاء مدیرعامــل یــا نائــب رئیــس هیــات مدیــره )منفــردا یــا متفقــا(

ــناد و  ــت اس ــد. اداره کل ثب ــی باش ــر م ــرکت معتب ــر ش ــا مه ــراه ب هم
امــاک اســتان کرمــان اداره ثبــت شــرکت هــا و موسســات غیرتجــاری 

)1084856( کرمــان 

شماره تجدید مزایدهقیمت پایه قطعه )ریال(محل وقوع ملکمساحت )مترمربع(کاربریشماره قطعهردیف
537/600/00099/4بافت شهرک گلها11/20تجاری11
772/800/0099/4بافت شهرک گلها16/10تجاری22
1/408/800/00099/4بافت شهرک گلها39/35تجاری35
1/699/200/00099/4بافت شهرک گلها35/40تجاری47
1/927/200/00099/4بافت شهرک گلها40/15تجاری58

ــد  ــدوی فرزن ــی مه ــای عیس آق
وکالتنامــه  طبــق  حســین 
80329-1397/07/12 ازســوی 
مالــک  عیســی  فرزنــد  مهــدوی  حمیدرضــا 
ششــدانگ پــاک 8115 فرعــی از 6 اصلــی واقــع 
در بخــش 4 کرمــان که ســند مالکیت آن بشــماره 
 139905319007002063 دفتــر  و   749080
صــادر و تســلیم گردیــد و ضمــن تســلیم دو 
ــده  ــا ش ــق امض ــی تصدی ــهاد محل ــرگ استش ب
مدعــی اســت ســند مالکیــت پــاک مزبــور 
بعلــت مفقــود/ از بیــن رفتــه  و درخواســت ســند 
ــاح  ــتناد اص ــذا باس ــوده ل ــی نم ــت المثن مالکی
ــه  ــن نام ــاده 120 آئی ــی م ــک اصاح ــره ی تبص
ــخ  ــت در تاری ــک نوب ــب در ی ــت مرات ــون ثب قان
ــا چنانچــه  ــل آگهــی مــی شــود ت منــدرج در ذی
ــک  ــه مل ــه نســبت ب ــی انجــام معامل کســی مدع
فــوق الذکــر بــا وجــود ســند مالکیــت نــزد 
ــس از  ــدت ده روز پ ــرف م ــد ظ ــی باش ــود م خ
انتشــار آگهــی بــه اداره ثبــت شهرســتان کرمــان 
ــه اصــل  ــراض خــود را ضمــن ارائ ــه و اعت مراجع
ســند مالکیــت یــا ســند معاملــه تســلیم نماینــد 
در غیــر ایــن صــورت پــس از مــدت مذکــور 
نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت المثنــی اقــدام 

ــد.                                         ــد ش خواه
م الف :  1410

 تاریخ انتشــار:  11 /11 /99 
رونوشت: 

ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره(

عیسی حافظی فر
رئیس اداره ثبت اسناد و اماک منطقه 1 

کرمان  
 از طرف ، مصیب افشار منش 

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

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

اسـت. اروپـا  اسـتاندارد   
توجه به استخدام نیروهای بومی 

در شرکت بابک مس

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

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

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

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

محسـوب می شـود.

شرکت بابک مس ایرانیان 
چهارمین تولید کننده لوله مسی 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

اولویـت برنامـه هـای خـود قـرار داده اند.

خبرنگار : مرضیه قاضی زاده

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

سازگاری مناسبی با محیط زیست ایجاد شده است

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

بـا روش هـای نویـن این کار عملی شـده اسـت . 

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

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

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

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

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

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

اسـتان کرمـان اعـام کـرد.

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

اشتغال 150 فرزند مددجوی کرمانی 
در شرکت رینگ پارس 
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شـاهنامه  در  ای  افسـانه  ای  اسـطوره 
دارای  کـه  کارمانیـا  سـرزمین  از   فردوسـی 
ظالـم  حاکـم  بـا  دختـر   یـک  و  پسـر   هفـت 
دوره اشـکانیان کرمـان بـه مبـارزه پرداختـه، او 
را شکسـت مـی دهـد و قلعـه بـم)ارگ بـم( و قلعـه دختر کرمـان محل حکومـت هفتواد 
بـوده اسـت، امـا بـا روی کار آمـدن ساسـانیان در نبردهـای سـختی بـا اردشـیر بابـکان 
مغلـوب مـی شـود .  تولیـد ابریشـم در دوران  وی در جنـوب شـرق ایـران رونـق داشـته 

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

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

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

  منابع: شاهنامه فردوسی، لغت نامه دهخدا

ï悉 r依卿Э ﾔｸ└ぐ医Μ

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

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

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

مکانیـزه شـامل تخفیـف  10 درصـد خواهـد بود.

ماک توسعه و پیشرفت استان 
واگذاری خدمات به بخش خصوصی 

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

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

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

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

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

باشـند.
» هدف از برون سپاری خدمات ثبت 

احوال، رضایت مندی و افزایش کیفیت 
خدمات رسانی «

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

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

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

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

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

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

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

گشـت.
خبرنگار : مرضیه قاضی زاده
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  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 337 ـ شنبه 11 بهمن ماه 1399   ـ   16 جمادی الثانیه 1442 ـ  30  ژانویه  2021 ـ 4 صفحه ـ 1000 تومان
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با پی گیری های مستمر دکتر پور ابراهیمی و با همت شرکت کاوند نهان زمین صورت گرفت ؛
عملیات اجرایی احداث فاز دوم و سوم کارخانه فواد راور آغاز شد

عملیــات اجرایــی احــداث فــاز دوم و ســوم 
کارخانــه فــواد راور بــه منظــور تکمیلــی زنجیــره 
ــزار  ــتغالزایی ه ــا اش ــتان ب ــن شهرس ــواد در ای ف

ــد.  ــاز ش ــر آغ نف
عملیــات اجرایــی خطــوط تولیــد آهــن اســفنجی 
نیــز در کنــار آغــاز بــه کار طــرح احــداث فــاز دوم 
ــا پیگیــری  ــه فــواد در ۲ بخــش ب و ســوم کارخان
ــردم  ــده م ــی نماین ــا پورابراهیم ــر محمدرض دکت
کرمــان و راور در مجلــس شــورای اســامی در 

ــد. ــاز ش ــتان راور آغ شهرس
نماینــده مــردم کرمــان و راور در مجلــس شــورای اســامی 
ــواد راور  ــاز دوم ف ــی ف ــات اجرای ــاز عملی ــیه آغ در حاش
ــری راور  ــه گ ــد ذوب و ریخت ــداث واح ــروز اح ــت: ام گف
ــا ظرفیــت تولیــد ۱۰۰ هــزار تــن شــمش فــوادی  نیــز ب
در ســال انجــام شــد کــه ایــن ظرفیــت قابــل تبدیــل بــه 

ــن در ســال اســت. ۲۰۰ هــزار ت
دکتــر محمدرضــا پورابراهیمــی اظهــار داشــت: ایــن 
ــر  ــتقیم و ۴۰۰ نف ــر مس ــتغالزایی ۱۸۰ نف ــا اش ــرح ب ط
غیرمســتقیم و ســرمایه گــذاری ۲ هــزار میلیــارد ریــال و 

ــد. ــاز ش ــورو آغ ــون ی ــم میلی ــج و نی پن
ــواد راور و  ــوم ف ــاز س ــی ف ــاز طراح ــن از آغ وی همچنی
ــدون درز و مقاطــع فــوادی در شهرســتان  ــه ب ــورود لول ن
راور خبــر داد و اظهــار داشــت: ایــن طــرح نیــز بــا 
ظرفیــت ۹۰ هــزار تــن در ســال و ســرمایه گــذاری ۲۳۰ 
میلیــون یــورو و اشــتغالزایی ۱۴۰ نفــر موجــب رونــق ایــن 

ــد. ــد ش ــتان خواه شهرس
نماینــده مــردم کرمــان و راور در مجلــس شــورای اســامی 
ــواد راور  ــه اول ف ــت کارخان ــاز نخس ــه ف ــان اینک ــا بی ب
امــروز عملیاتــی شــد اظهــار داشــت: فــاز دوم ایجــاد ایــن 
ــور  ــه منظ ــفنجی ب ــن اس ــد آه ــس از تولی ــز پ ــه نی چرخ
ــه  ــوادی ب ــای ف ــاد واحده ــری و ایج ــه گ ــام ریخت انج

ــد. ــه اجــرا درآم مرحل
وی ادامــه داد: امــروز عملیــات اجرایــی ایــن طــرح پــس 
ــی کــه در وزارت  از پیگیــری هــای انجــام شــده و اقدامات
ــد  ــداث واح ــوز اح ــذ مج ــد از اخ ــد بع ــام ش ــت انج صم

ــتان راور  ــوادی در شهرس ف
تولیــد  فعالیــت  ادامــه  در 
ــه  ــه مرحل آهــن اســفنجی ب

ــد. ــرا در آم اج
کمیســیون  رئیــس 
ــورای  ــس ش ــادی مجل اقتص
ــاز  ــرح ف ــزود: ط ــامی اف اس
ــه  ــواد راور ک دوم و ســوم ف
ــی آن  ــات اجرای ــروز عملی ام
ــال  ــرف ۲ س ــده ظ ــاز ش آغ
آینــده بــه بهــره بــرداری 
مــی رســد و حــدود ۵۰۰ 
و  مســتقیم  اشــتغال  نفــر 
ــد  غیرمســتقیم ایجــاد خواه

کــرد و تقریبــا حــدود ۶۰۰ میلیــارد تومــان در ایــن طــرح 
ــود. ــی ش ــذاری م ــرمایه گ س

وی ادامــه داد: فــاز ســوم طــرح کارخانــه فــواد راور نیــز 
کــه مطالعــات آن آغــاز شــده چرخــه بعــدی فعالیــت ایــن 
ــدون درز اســت  ــه هــای ب ــه اســت کــه تولیــد لول کارخان
ــاز  ــای ف ــت ه ــاز فعالی ــا آغ ــان ب ــز همزم ــه کار آن نی ک
دوم آغــاز شــده و امیدواریــم در بــازه زمانــی حداکثــر دو 
ــا  ــی کام ــد و محصوات ــرانجام برس ــه س ــم ب ــال و نی س

ــی دارد. صادرات
دکتــر پورابراهیمــی تصریــح کــرد: کار ارزشــمندی را 
مجموعــه ســرمایه گــذاری فــواد راور انجــام داده و پیــش 
ــان  ــارد توم ــا ۶۰۰ میلی ــدود ۵۰۰ ت ــود ح ــی ش ــی م بین
ســرمایه گــذاری در ایــن پــروژه انجــام شــود و نزدیــک بــه 

ــی داشــته باشــد. ــر اشــتغال زای ۵۰۰ نف
ــواد  ــه ف ــی ک ــذاری های ــه ســرمایه گ وی گفــت: مجموع
راور انجــام مــی شــود در فــاز دوم و ســوم بیــش از هــزار 
و ۱۰۰ میلیــارد تومــان اســت و ایــن ســرمایه گــذاری هــا 

ــر مســتقیم  ــه صــورت مســتقیم و غی ــر ب ــزار نف ــرای ه ب
اشــتغالزایی ایجــاد خواهــد کــرد.  

بزرگتریــن  جــزء  طــرح  ایــن  داشــت:  اظهــار   وی 
ــه  ــتان راور و در ادام ــه در شهرس ــت ک ــی اس ــروژه های پ
فعالیــت هــای قبلــی کــه در فــاز نخســت مجموعــه بــوده 
در دســتور کار قــرار گرفتــه و امیدواریــم ایجــاد زیرســاخت 
ــد  ــا توافقــی کــه امــروز در جلســه انجــام شــد بتوان هــا ب
بــرای توســعه صنعتــی شهرســتان راور خیــر و برکــت بــه 

همــراه داشــته باشــد.

ــد  ــرکت کاون ــل ش ــر عام ــی )مدی ــدس ضیائ مهن
ــت :  ــم گف ــن مراس ــز در ای ــن (  نی ــان زمی نه
ــه همــراه کســب  ــر ســاخت هــای متعــدادی ب زی
ــا  ــه ب ــود ک ــاز ب ــدازی نی ــرای راه ان ــا ب مجوزه
ــزان  ــه می ــرق ب ــبکه ب ــر ش ــداث 30 کیلومت اح
ــتگاه  ــن ایس ــم و همچی ــام دادی ــگاوات انج 3.5 م
ســوخت گاز را نیــز آمــاده نمــوده ایــم و ســایر زیر 
ســاخت هــا  و از جملــه مســأله آب را پــی گیــری 
کــرده ایــم  و بــه نتایــج خوبــی رســیده ایــم. وی 
افــزود:  بــا همــکاری و تــاش هــای شــبانه روزی 
دکتــر پــور ابراهیمــی مســائل متعــدد و ســخت 
آمــاده ســازی زیرســاخت هــا و مجــوز هــا حــل 
شــد واگــر ایشــان در کنــار مــا نبودنــد چندیــن 

ــید . ــول کش ــا ط ــن مجوزه ــال ای س
مهنــدس ضیایــی بــا توجــه بــه مســائل 
آب کارخانــه افــزود : بــا تــاش و همــکاری 
مســأله   ) اژدری  )مهنــدس  راور  فرمانــداری 
ــم و  ــرده ای ــال ک ــدت دنب ــه ش ــن آب را ب تامی
ــتان  ــال گاز از اس ــط انتق ــث خ ــن در بح همچنی
هرمــزگان نیــز اقــدام صــورت گرفتــه  اســت تــا 

ــیم . ــد برس ــی صدرص ــه اجرای ــه مرحل ب

مدیرعامــل شــرکت آب و فاضــاب اســتان کرمــان گفــت: طــی ســالهای 
گذشــته پــروژه هــای آبرســانی متعــدد و بزرگــی در جنــوب اســتان اجــرا 

شــده اســت. 
ــان،  ــتان کرم ــاب اس ــرکت آب و فاض ــی ش ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
آبرســانی  بررســی مشــکات حــوزه  محمــد طاهــری در نشســت 
شهرســتان قلعــه گنــج کــه بــا حضــور فرمانــدار ایــن شهرســتان، نماینده 
بنیــاد علــوی، معــاون بهــره بــرداری و توســعه آب شــرکت آبفــا و مدیــر 
امــور آبفــا قلعــه گنــج برگــزار شــد افــزود: برخــاف بــی مهــری هایــی 
کــه گاهــی در فضــای مجــازی دیــده مــی شــود، یکــی از آرزوهــای مــن 
از آغــاز مدیریــت، ایجــاد تحــول اساســی در جنــوب اســتان در موضــوع 

ــوده اســت.  آب ب
ــای  ــال ه ــی س ــتان ط ــوب اس ــده در جن ــرا ش ــای اج ــروژه ه ــه پ وی ب
گذشــته اشــاره و اظهــار کــرد: پــروژه آبرســانی بــه قلعــه گنــج بــا اجــرای 
۶۵ کیلومتــر خــط انتقــال بــا اســتفاده از بهتریــن لولــه و احــداث مخــزن 

۱۰ هــزار مترمکعبــی کــه چنــد برابــر نیــاز مــردم اســت یکــی از اقدامــات 
مهــم در جنــوب اســتان بــه شــمار مــی رود. 

طاهــری ادامــه داد: آبرســانی بــه کهنــوج کــه ســال گذشــته توســط وزیــر 
ــره  ــه به ــا حضــور اســتاندار ب ــی شــد و ســال جــاری ب ــگ زن ــرو کلن نی
بــرداری رســید نیــز یکــی دیگــر از کارهــای بــزرگ انجــام شــده در حــوزه 

ــوده اســت. مدیرعامــل شــرکت آب و فاضــاب اســتان کرمــان  جنــوب ب
ــودژ و  ــه ن ــروژه فاضــاب کهنــوج، آبرســانی ب ــرداری از پ اجــرا و بهــره ب
منوجــان کــه در حــال حاضــر در دســت اجراســت و بیــش از ۶۰ درصــد 

پیشــرفت فیزیکــی دارد را از دیگــر پــروژه هــای اجــرا شــده نــام بــرد. 
بــه گفتــه وی پــروژه آبرســانی بــه منوجــان یکــی از پــروژه هــای مهــم و 
بــزرگ بــه شــمار مــی رود کــه از فاصلــه ۲۳ کیلومتــری آب را بــه شــهر 

منوجــان مــی رســاند. 
ــا  ــزی ب ــار چی ــم رودب ــه مســئولیت گرفت ــادآور شــد: روزی ک ــری ی طاه
ــه چــاه در  ــا ســه حلق ــوان ســامانه و شــبکه آبرســانی نداشــت و تنه عن
ــن مــی  ــرای شــهر تأمی ــدار را ب ــود کــه آب ناپای ــف شــهر ب ــاط مختل نق
ــانی  ــع آبرس ــامانه جام ــتان از س ــن شهرس ــر ای ــال حاض ــا در ح ــرد ام ک
برخــوردار اســت کــه ایــن امــر بــا خریــد هفــت حلقــه چــاه، اجــرای خــط 
انتقالــی بــه طــول ۱۶ کیلومتــر، ایســتگاه پمپــاژ و احــداث مخــزن محقــق 
شــد.   وی افــزود: همچنیــن آبرســانی بــه فاریــاب نیــز کــه در دوره قبلــی، 
کار آن آغــاز امــا بــا مشــکل مواجــه شــده بــود در ایــن دوره بــا احــداث 

مخــزن پنــج هــزار مترمکعبــی و ۲ حلقــه چــاه بــه پایــان رســید. 
ایــن مقــام مســئول بــا اشــاره بــه اینکــه پــس از ادغــام شــرکت هــای آب 
ــوت  ــرای زهکل ــن آب اضطــراری ب ــتایی، تأمی و فاضــاب شــهری و روس
ــای  ــروژه ه ــز پ ــارز نی ــاد و جبالب ــت، عنبرآب ــت: در جیرف ــد گف ــاز ش آغ

بزرگــی اجــرا شــده اســت. 
وی خاطرنشــان کــرد: بــا وجــود همــه کارهــای انجــام شــده در جنــوب 
اســتان ایــن منطقــه بــه مدینــه فاضلــه تبدیــل نشــده و هنــوز کارهــای 

ــد انجــام شــود.  ــده ای وجــود دارد کــه بای زمیــن مان

ــه  ــن شــرکت در سراســر اســتان از جمل ــران ای ــه داد: مدی ــری ادام طاه
زحمــت کــش تریــن مدیــران هســتند و بــرای خدمــت بــه مــردم از جــان 
ــی  ــه خــود م ــردم را وظیف ــه م ــت ب ــه خدم ــرا ک ــد چ ــی گذارن ــه م مای

داننــد. 
دسترسی قلعه گنج به آب شرب پایدار از میانگین 

استان بااتر است
 مهــدی شهســواری فرمانــدار قلعــه گنــج نیــز در ایــن جلســه گفــت: در 
بحــث دسترســی بــه آب شــرب پایــدار وضعیــت قلعــه گنــج و روســتاهای 
ــکات  ــه مش ــاره ب ــن اش ــت. وی ضم ــر اس ــتان باات ــن اس آن از میانگی
تعــدادی از روســتاهای قلعــه گنــج تصریــح کــرد: خوشــبختانه در شــمال 
شهرســتان مشــکلی در زمینــه تأمیــن آب وجــود نــدارد و امیدواریــم بــا 
همــکاری یکدیگــر مســائل روســتاهایی کــه بــا مشــکل روبــرو هســتند را 
ــدار قلعــه گنــج از خدمــات آبرســانی در ایــن  نیــز مرتفــع کنیــم.  فرمان
ــا اســتان  ــه مدیرعامــل شــرکت آبف ــر کــرد و خطــاب ب شهرســتان تقدی
ــه  ــانی ب ــائل آبرس ــر مس ــژه پیگی ــورت وی ــه ص ــه ب ــرد: از اینک اظهارک

روســتاهای قلعــه گنــج و اعتبــارات آن هســتید تشــکر مــی کنــم. 
ــن  ــا در ای ــل آبف ــات مدیرعام ــوح از زحم ــدای ل ــا اه ــن ب وی همچنی

ــرد.  ــی ک ــتان قدردان شهرس
ــوزه  ــکات ح ــائل و مش ــه مس ــن جلس ــزارش، در ای ــن گ ــاس ای براس
آبرســانی شهرســتان قلعــه گنــج از جملــه اســتفاده از دســتگاه آب 
شــیرین کــن بــرای تعــدادی از روســتاهای ایــن شهرســتان مــورد بحــث 
قــرار گرفــت و مقــرر شــد پــس از انجــام بررســی هــای کارشناســی دقیــق 

ــات ازم اتخــاذ شــود.   ــن مشــکات تصیم ــع ای ــرای رف ب

مدیرعامل شرکت آب و فاضاب استان کرمان :
پروژه های بزرگی در زمینه آبرسانی 

در جنوب استان اجرا شده است

سفرهای غیرضروری
یکی از عوامل گسترش 
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