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                                               حمایت عملی
داده انرژی به توان ایران رهبر هشتاد ساله ی مسلمان   

دسیسه های ضد واکسن شکست ُمَبلِّغ )واکسن ایرانی( است   
حمایت از )تولید داخلی( بود بهترین شیوه کار این )ولی( بود   

مضایقه ندارد از بذل جان ق دانش ایرانیان     ُمَشوِّ
ر در پی خودکفایی و تکثُّ ر    شفاف و بی پرده و بی تکبُّ

که واکسن ساخت وطن می زنیم خودباوریم و در خط رهبریم   

غالمحسین رضایی - نقاش

سردار بی سر
برده او سجده به درگاه بت و باطل؟ نه )حاج قاسم( دمی از یاد خدا غافل؟ نه  
دل و دست و سخنش گرم مددکاری بود دین و ایمان به خدا در عملش جاری بود 
پی فتوی و اشارات و نگاهش می رفت در )خط خامنه ای( بود و به راهش می رفت 
پرپرش کرد و سپس پرچم بازارش کرد عاشقی بوده که معشوقه گرفتارش کرد  
ذوب شد از عشق خدا، بی سر و بی پیکر رفت دعوت آمد، به مالقات خدا بی سر رفت 
قاتلش کرده سقوط و ز ریاست گم شد حاج قاسم سبب وحدت این مردم شد  

غالمحسین رضایی - نقاش

نماینــده مــردم کرمــان و راور در مجلــس گفــت: 
ــم  ــا نتوانی ــد م ــب ش ــرو موج ــکنی در وزارت نی کارش
تابســتان امســال مشــکل آب اســتان کرمــان و جاهــای 

ــم. ــل کنی ــر را ح دیگ
ــدگان  ــع نماین ــدار مجم ــی در دی ــا پورابراهیم ــر محمدرض دکت
اســتان کرمــان بــا نماینــده محتــرم ولــی فقیــه و امــام جمعــه 
ــع  ــس و مجم ــتان، مجل ــا در اس ــه م ــان اینک ــا بی ــان ب کرم
نماینــدگان نیازمنــد فضــای همدلــی و وحــدت هســتیم، 

ــی و وحــدت کــه  ــن رویکــرد همدل ــم ای ــار کــرد: امیدواری اظه
به واســطه ایــن اتخــاذ تدبیــر عملیاتــی شــد بتوانــد کمــک کنــد 

ــد. ــذار باش ــتان اثرگ ــائل کالن اس ــوزه مس و در ح
ــالمی  ــورای اس ــس ش ــان و راور در مجل ــردم کرم ــده م نماین
عنــوان کــرد: همچنــان اعتقادمــان بــر ایــن اســت مــا در شــرایط 
کنونــی کشــور می خواهیــم پیگیری هایــی انجــام بدهیــم و 
موضوعاتــی را در دســتور کار قــرار بدهیــم و در حــوزه مســائل 
ــی  ــات و هماهنگ ــور تصمیم ــه مح ــی فقی ــده ول ــتانی نماین اس
خواهــد بــود. وی تصریــح کــرد: در شــرایط کنونــی چنــد نکتــه 
ــه آن  ــن نکت ــم؛ اولی ــی داری ــار همراه ــه انتظ ــد ک ــش می آی پی
ایــن اســت کــه اولیــن بــار در تاریــخ کشــور اســت کــه بعــد از 
انتخابــات ریاســت جمهــوری یــک هماهنگــی جامــع بیــن ارکان 

نظــام پیش بینــی می شــود.
دکتــر پورابراهیمــی اظهــار داشــت: طبیعتــا پیشــرفت و توســعه 
ــت  ــز اهمی ــیار حائ ــرایط بس ــن ش ــز در ای ــان نی ــتان کرم اس
اســت، چیــزی کــه بــرای مــا اهمیــت دارد ایــن اســت کــه مــا 

ــم. ــخص کنی ــده مش ــت آین ــان را در دول اولویت هایم
ــده  ــت بن ــنهاد نخس ــردی پیش ــورای راهب ــرد: ش ــد ک وی تاکی
اســت تــا در اســرع وقــت تشــکیل شــود و پنــج تــا ۱۰ اولویــت 
ــوزه  ــتان در ح ــای اس ــود. اولویت ه ــاء ش ــان احص ــتان کرم اس
بخشــی تعریــف می شــود کــه از جملــه ایــن اولویت هــا موضــوع 
ــود و  ــاء ش ــی احص ــی و معدن ــای صنعت ــعه فعالیت ه آب و توس

اگــر ایــن مــوارد مشــخص شــود چــون رابطــه دوســتانه و کامــال 
ــال شــکل گیری  ــت در ح ــس و دول ــن مجل ــل بی ــاد متقاب اعتم

اســت، پیگیــری امــورات نیــز تســهیل خواهــد شــد.
رئیــس کمیســیون اقتصــادی مجلــس ادامــه داد: یــک نمونــه  از 
ــرق کشــور مشــاهده  ــت را در صنعــت ب عملکــرد نادرســت دول
ــک مســیر  ــط و ی ــک سیاســت گذاری غل ــن ی ــد، بنابرای می کنی
ــک  ــه ی ــن موضــوع ب ــه ای ــی رســانده ک ــه جای اشــتباه کار را ب

بحــران در کشــور تبدیــل شــده اســت.
وی خطــاب بــه نماینــده ولــی فقیــه در اســتان و امــام جمعــه 
ــه  ــت ب ــن اس ــی ای ــا از حضرتعال ــت م ــت: درخواس ــان گف کرم
اتفــاق اســتاندار و رئیــس دســتگاه قضــا و ۱۰ نماینــده کرمــان 
ــردی  ــورای راهب ــتان در ش ــدگان اس ــع نماین ــوان مجم ــه عن ب
چنــد اولویــت مهــم اســتان را احصــا کنیــد تــا در ایــن مــورد در 

ــه توافــق برســیم. شــورای راهبــردی ب
ــزو  ــتان ج ــدگان اس ــع نماین ــزود: مجم ــی اف ــر پورابراهیم دکت
ــرای  ــی ب ــود و گاه ــوب می ش ــتانی محس ــدر اس ــع مقت مجام
کمــک بــه موضوعــات از ایــن ظرفیــت مجمــع اســتفاده 
می کننــد. وی خاطرنشــان کــرد: در ایــن دوره وزرا بــا رای 
موقعیــت  ایــن  پــس  می شــوند  دولــت  وارد  مــا  اعتمــاد 
ــان  ــتان کرم ــدگان اس ــع نماین ــخ مجم ــاس ترین دوره تاری حس

ــت. ــی اس ــی طالی فرصت
ــان  ــتان کرم ــر در اس ــرد: اگ ــان ک ــس بی ــده مجل ــن نماین ای

مدیــران خوبــی وجــود دارنــد حمایــت شــوند اســتاندار خــوب 
کار می کنــد بایــد حمایــت کنیــم کــه بمانــد و کارش را ادامــه 
دهــد تیــم مدیریتــی در وزارت کشــور بایــد تقویــت شــود و از 

ــم. همیــن ظرفیــت اســتفاده کنی
در  ماموریت هــا  بــرای  اطالعاتــی  بانــک  مــا  افــزود:  وی 
وزارتخانه هــا نیــاز داریــم کــه ایــن ظرفیــت وجــود دارد.

ــرو  ــکنی در وزارت نی ــرد: کارش ــح ک ــی تصری ــر پورابراهیم دکت
موجــب شــد مــا نتوانیــم تابســتان امســال مشــکل آب اســتان 
کرمــان و جاهــای دیگــر را حــل کنیــم، بنابرایــن اگــر عقبــه ای 

در وزارت نیــرو داشــته باشــیم چنیــن مشــکالتی نداریــم.
وی ادامــه داد: ظرفیــت مجمــع نماینــدگان در کنــار ایــن 
دو موضــوع بخــش عمــده ای از مشــکالت و دغدغه هــا را در 
ــاوت  ــت را متف ــیر حرک ــد و مس ــل می کن ــه ای ح ــوزه منطق ح
ــت ا... ــه آی ــان کــرد: البت ــر پورابراهیمــی بی خواهــد کــرد. دکت
ــور  ــرار دارد، کش ــری ق ــیار خطی ــت بس ــز در موقعی ــی نی رئیس
ــدوار  ــیار امی ــزرگ بس ــرکات ب ــا ح ــرایط ام ــخت ترین ش در س

ــده اســت. کنن
وی بــا بیــان اینکــه دولــت ســیزدهم دولــت جناحــی و سیاســی 
نخواهــد بــود، متذکــر شــد: موفقیــت آیــت ا...رئیســی موفقیــت 
ــان  ــودن جری ــق نب ــز  موف ــودن او نی ــق نب ــت و موف ــام اس نظ
نیروهــای انقــالب در کشــور خواهــد بــود، بنابرایــن همــه 

ــد. ــک  کنن ــور کم ــی کش ــای سیاس جریان ه

دکتر پورابراهیمی: 

کارشکنی وزارت نیرو مانع حل مشکل آب کرمان و دیگر نقاط کشور شد 

ــروژه  ــرای پ ــت: اج ــان گف ــتاندار کرم  اس
ــه  ــور توجی ــرق کش ــتعدادیابی ش ــز اس مرک
ــان را  ــرا کرم ــتان دارد زی ــرای اس ــی ب خوب
بــه مرکــزی بــرای آمــوزش، اســتعدادیابی و 
توســعه زیرســاخت هــا و ارتقــای فوتبــال در 

ــد.  ــل می کن ــی تبدی ــن الملل ــگاه بی جای
علــی زینــی ونــد در جریــان بازدیــد از محــل 
ــرق  ــتعدادیابی ش ــز اس ــروژه مرک ــپ پ ــرای کم اج
کشــور در جمــع خبرنــگاران افــزود: اســتان کرمــان 
ــانی و  ــروی انس ــه نی ــا ازجمل ــت ه ــود ظرفی باوج
ــته  ــی رش ــا در تمام ــب ه ــی از قط ــادی یک اقتص
ــود  ــی می ش ــال تلق ــژه فوتب ــی به وی ــای ورزش ه

ــت. ــار اس ــث افتخ ــه باع ک
ــهاب  ــفر کاری ش ــتین س ــه نخس ــاره ب ــا اش وی ب
ــال  ــزی خــادم رئیــس فدراســیون فوتب ــن عزی الدی
ــا  ــی ه ــس از بررس ــت: پ ــان گف ــتان کرم ــه اس ب

ــهرهای  ــرای ش ــده ب ــد ای ــرای چن ــد اج ــرر ش مق
مختلــف اســتان در دســتور کار قــرار گیــرد و ســفر 
امــروز نیــز به همیــن منظــور صــورت گرفتــه اســت. 
ــح  ــان تصری ــت در اســتان کرم ــی دول ــده عال نماین
کــرد: پــس از جمــع بنــدی بــا فدراســیون فوتبــال، 
نماینــدگان مــردم کرمــان در مجلــس شــورای 
اســالمی مقــرر شــد کــه مرکــز اســتعدادیابی بــرای 
جنــوب شــرق کشــور در اســتان کرمــان زیــر نظــر 

ــود. ــداث ش ــیون اح فدراس
وی یــادآور شــد: پــس ازرایزینــی هــای اولیــه 
زمیــن اجــرای طــرح در جایــی انتخــاب شــد 
ــود  ــه باوج ــی)ع(( ک ــام عل ــی ام ــه ورزش )مجموع
زیرســاخت ها پــس از کلنــگ زنــی ۴۰ درصــد 

دارد. پیشــرفت 
ــم  ــروژه فراه ــن پ ــاختار ای ــزود: س ــد اف ــی ون زین
ــم و  ــام دادی ــتان انج ــازوکار آن را در اس ــده، س ش

ــال  ــیون فوتب ــه فدراس ــذاری ب ــاده واگ ــن آم زمی
اســت و شــرکت هــای بــزرگ اســتان کرمــان نیــز 
ــه مســئولیت اجتماعــی خــود  در راســتای عمــل ب

ــد. ــی کردن ــالم امادگ ــروژه اع ــن پ در ای
ــا حضــور  ــه زودی ب ــن طــرح ب ــرد: ای ــوان ک وی عن
نماینــدگان مــردم اســتان کرمــان در مجلــس 
شــورای اســالمی و شــرکت های ایــن اســتان و 
ــود و  ــخص می ش ــتگاه ها مش ــارکت دس ــوه مش نح

ــم. ــام دهی ــن کار را انج ــد ای ــریعتر بای س
ــزرگ  ــع ب ــون صنای ــان داشــت: اکن ــد بی ــی ون زین
ــد کــه  ــی اســتان کرمــان باشــگاه هایــی دارن معدن
ــد بازیکــن  ــرای خری ــی را ب ــارات کالن ســال ها اعتب
ــه  ــد در حالی ک ــل می کنن ــتان منتق ــارج اس ــه خ ب
ــا وجــود  ــا ب ــن تیم ه ــان و شــاکله ای عمــده بازیکن
ظرفیــت نیــروی انســانی اســتان، بایــد بومــی 
ــتانها  ــر اس ــی را از دیگ ــان تکمیل ــند و بازیکن باش

ــل  ــتانی مث ــچ  اس ــرد: هی ــد ک ــم.  وی تاکی بیاوری
ــتعدادیابی  ــز اس ــدازی مرک ــت راه ان ــان ظرفی کرم
ــاخت  ــازو کار س ــه زودی س ــدارد و ب ــال را ن فوتب
ــی  ــای قانون ــه کاره ــم؛ هم ــی کنی ــالم م آن را اع
ــا  ــده ام ــام ش ــان انج ــتان کرم ــروژه در اس ــن پ ای
ــی  ــگ زن ــی آن را کلن ــازوکار نهای ــف س ــا تعری ت

ــم. نکردی
از  معــادن  و  افــزود: صنایــع  اســتاندار کرمــان 
نیــز  آینــده  اســتان نمی رونــد و می تواننــد در 
ــد و فضــای اســتان  ــت اســتفاده کنن ــن ظرفی از ای
ــه نحــوی نیســت کــه دچــار تغییــر  کرمــان هــم ب
ــس و  ــام مجل ــب ن ــدگان صاح ــود، نماین ــل ش کام
ــزرگ  ــادن ب ــع و مع ــان و صنای ــذار شــهر کرم اثرگ
و فدراســیون فوتبــال پــای کار هســتند و بــا تغییــر 
ــی  ــروژه خلل ــن پ ــت و مســئوالن در اجــرای ای دول

ــود. ــی ش ــاد نم ایج

استاندار کرمان: احداث مرکز استعدادیابی فوتبال در شرق کشور توجیه دارد

در پنجاه وچهارمیــن هفتــه از پویــش 
»افتتــاح« شــهرداری کرمــان بــا شــعار 
ــامانۀ  ــاح«، س ــک افتت ــه ی ــر هفت »ه
شــهری«  تابلوهــای  »مدیریــت 

ــد. ــی ش رونمای

ــان، در  ــهردار کرم ــن، ش ــزارش کرمان آنالی ــه گ ب
ــیون  ــس کمیس ــور ریی ــا حض ــه ب ــن ک ــن آیی ای
گردشــگری و اصنــاف شــورای اســالمی شــهر 
کرمــان و جمعــی از مدیــران شــهری برگــزار شــد، 
بــا بیــان اینکــه امــروزه شــهرها به ویــژه شــهرهای 
ــق  ــتمی و ازطری ــورت سیس ــد به ص ــزرگ را بای ب
ــر  ــزود: دیگ ــرد، اف ــف اداره ک ــای مختل نرم افزاره
بــا شــیوه های ســنتی نمی تــوان ســازمان های 
ــم  ــا حج ــان را ب ــهرداری کرم ــون ش ــی چ بزرگ
مراجعــات و مســئولیت های فــراوان اداره کــرد.  
اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  عالــم زاده  ســیدمهران 
قبــل  ســال های  از  بایــد  کرمــان  شــهرداری 
و  ســخت افزاری  زیرســاخت های  تجهیــز  بــا 
ــه ســمت سیستمی شــدن  ــاز، ب ــزاری موردنی نرم اف
خدمــات و فرایندهــا حرکــت می کــرد، یادآور شــد: 
بــا توجــه بــه عقب ماندگــی فــراوان در ایــن زمینــه، 

ــه  ــهری، توج ــت ش ــن دوره از مدیری ــدای ای از ابت
ــزاری  ــاخت های نرم اف ــای زیرس ــه ارتق ــژه ای ب وی
و ســخت افزاری شــهرداری در راســتای تحقــق 
شــهرداری الکترونیــک صــورت گرفــت و اقدامــات 
و  برنامه ریــزی  معاونــت  توســط  ارزشــمندی 
ــازمان  ــهرداری و س ــانی ش ــرمایه انس ــعۀ س توس

ــد. ــام ش ــه انج ــن زمین ــاوا در ای ف
وی بــا اشــاره بــه تحقــق بخــش عمــده ای از 
ــت  ــن دوره از مدیری ــک در ای ــهرداری الکترونی ش

ــی کــه در ایــن  شــهری و تشــکر از همــۀ همکاران
ــه و  ــد: هزین ــادآور ش ــد، ی ــالش کردن ــه ت زمین
مدت زمانــی کــه بــرای جمــع آوری اطالعــات 
الزم و بارگــذاری آن هــا در نرم افزارهــا صــرف 
شــده، بیــش از هزینــۀ خریــداری و اســتقرار خــود 
نرم افــزار بــوده اســت. شــهردار کرمــان خاطرنشــان 
ــا  ــا ب ــتفاده از نرم افزاره ــروع اس ــوالً ش ــرد: معم ک
ــتمی  ــه سیس ــت؛ چراک ــه رو اس ــی روب مقاومت های
ــات  ــازی اطالع ــب شفاف س ــا موج ــدن فراینده ش

را  ســلیقه ای  اقدامــات  جلــوی  و  می شــود 
می گیــرد؛ بنابرایــن، عــده ای بــا آن مخالفــت 
می کننــد. عالــم زاده ادامــه داد: شــفافیت اطالعــات 
ــد  ــران ارش ــود مدی ــب می ش ــا موج در نرم افزاره
بتواننــد بــر انجــام امــور زیرمجموعــۀ خــود نظــارت 
ــد  ــا ح ــز ت ــردم نی ــد و م ــته باش ــرل داش و کنت

ــد. ــا را دارن ــد فعالیت ه ــکان رص ــادی ام زی
وی تأکیــد کــرد: در جریــان اجــرای نرم افــزار 
نیــز  شــهری«  تابلوهــای  مدیریــت  »ســامانۀ 
ــری از  ــت جلوگی ــی جه ــای دقیق ــد نظارت ه بای
ــیاه  ــازار س ــاد ب ــی و ایج ــتفاده های احتمال سوءاس

ــود.  ــال ش اِعم
ــان اینکــه سیستمی شــدن  ــا بی ــان ب شــهردار کرم
کاغذبــازی  از  جلوگیــری  موجــب  فرایندهــا 
سیستمی شــدن  کــرد:  خاطرنشــان  می شــود، 
فرایندهــا همچنیــن امــکان پیگیــری درخواســت ها 
را در هــر زمــان و مکانــی فراهــم می کنــد و 

موجــب تســهیل و تســریع امــور می شــود.
ــان در  ــهرداری کرم ــه ش ــان اینک ــا بی ــم زاده ب عال
ــک و  ــهرداری الکترونی ــۀ ش ــور از مرحل ــال عب ح
ــمند  ــهرداری هوش ــهر و ش ــه ش ــیدن ب در راه رس
ــر  ــته 2۱ کیلومت ــال گذش ــد: س ــادآور ش اســت، ی
ــا  ــد و ب ــرا ش ــان اج ــهر کرم ــوری در ش ــر ن فیب
ــر  ــوری دیگ ــر ن ــر فیب ــدن 58 کیلومت ــه ش اضاف
در ســال جاری، زیرســاخت های اساســی بــرای 

ــود.  ــم می ش ــمند فراه ــهر هوش ــق ش تحق
تــالش  و  حمایت هــا  از  تشــکر  ضمــن  وی 

ــزی  ــی و اقصــادی« و »برنامه ری ــای »مال معاونت ه
و توســعه ســرمایه انســانی شــهرداری« در راســتای 
ــان  ــی، بی ــای خدمات ــتقرار نرم افزاره ــد و اس خری
کــرد: اینکــه از چنیــن نرم افزارهایــی در قالــب 
ــان از  ــود، نش ــی می ش ــاح« رونمای ــش »افتت پوی
ــهروندان  ــرای ش ــی آن ب ــامانه و کارآی ــت س اهمی
دارد؛ چراکــه خدمــت مهمــی ارائــه می شــود 
ــد.  ــرار گیرن ــان آن ق ــد در جری ــهروندان بای و ش
شــهردار کرمــان بــا بیــان اینکــه شــهرداری 
به دنبــال تســهیل فرایندهــا بــرای شــهروندان 
اســت، خاطرنشــان کــرد: اهمیــت فعالیت هــا 
از  کمتــر  فناورانــه،  و  فرهنگــی  زیرســاختی، 
پروژه هــای  عمرانــی نیســت و بایــد آگاهــی مــردم 
را نســبت بــه خدماتــی کــه ارائــه می شــود و 

ــم.  ــاال ببری ــا ب ــرد آن ه کارک
ــن دوره  ــاوا در ای ــان کــرد: ســازمان ف ــم زاده بی عال
ــود  ــا وج ــرده و ب ــل ک ــق عم ــا و موف ــیار پوی بس
ــده ای  ــات ارزن ــا، خدم ــکالت و کمبوده ــۀ مش هم

ــت. ــرده اس ــه ک ــهرداری ارائ ــردم و ش ــه م ب
وی یــادآور شــد: در گام دوم می تــوان بــا مشــارکت 
شــرکت های تبلیغاتــی خصوصــی و اضافــه کــردن 
اطالعــات مربــوط بــه ظرفیت هــای تبلیغاتــی 
ایــن شــرکت ها، مدیریــت یکپارچــۀ تبلیغــات 
ــای  ــت تابلوه ــامانۀ مدیری ــب س ــهری را در قال ش
شــهری ایجــاد کــرد و بــا نظــر شــورا، مبلغــی هــم 
ــاع  ــت ارج ــرای شــهرداری باب ــزد ب ــوان کارم به عن

ــد. ــاص یاب ــرکت ها اختص ــه ش ب

در پنجاه وچهارمین هفته از پویش »افتتاح« هشرداری کرمان؛

سامانه »مدیریت اتبلوهای هشری« رومنایی شد

               
فرمانده انتظامی کرمان:

برای کنترل مرزهای استانی نیاز 
به افزایش نیروی انسانی داریم

 
ــای  ــرل مرزه ــرای کنت ــت: ب ــان گف ــتان کرم ــی اس ــده انتظام  فرمان

ــم. ــش دهی ــان را افزای ــد نیروهایم ــان بای ــتان کرم اس
ســردار عبدالرضــا ناظــری در 
جلســه ســتاد اســتانی مدیریــت 
ــا بحرانــی  ــا اظهــار کــرد: ب کرون
شــدن وضعیــت اســتان کرمــان 
و  انتظامــی  نیروهــای  تمــام 
نیــروی  ســتادهای  امکانــات 
ــتان  ــه بیمارس ــی از جمل انتظام
ــوم  ــت عل ــهدا در خدم سیدالش
پزشــکی اســت و آمادگــی کامــل 
بــرای همــکاری بــا بقیــه ادارات 
پیــک  از  عبــور  و  ارگان هــا  و 

ــم. ــا را داری ــیوع کرون ش
همجــوار  بــه  اشــاره  بــا  وی 
ــایه  ــورهای همس ــا کش ــترک ب ــرز مش ــه دارای م ــتان هایی ک ــا اس ــودن ب ب
هســتند، افــزود: بــرای کنتــرل مــرز اســتان بایــد نیروهایمــان را افزایــش دهیــم 
ــدن از  ــان مان ــا در ام ــد ب ــوران بتوانن ــه مأم ــم ک ــن کنی ــی را تأمی و جایگاه های
ــد. ــرل کنن ــان را کنت ــه خودش ــوط ب ــای مرب ــید حوزه ه ــدید خورش ــور ش ن

ســردار ناظــری عنــوان کــرد: بــا اینکــه در تمامــی مصوبــات ســتادهای مبــارزه 
بــا کرونــا چــه در ســطح ملــی و چــه در ســطح اســتانی 8۰ درصــد وظایــف بــر 
عهــده نیروهــای انتظامــی اســت بــا ایــن حــال در ایــن شــرایط از هیــچ کمکــی 

بــرای گــذر از ایــن بحــران دریــغ نخواهیــم کــرد.
فرمانــده انتظامــی کرمــان همچنیــن در رابطــه بــا ممنوعیــت ورود بــه پارک هــا 
گفــت: اینگونــه نیســت کــه مــردم فقــط در شــب ها بــه پارک هــا برونــد کــه بــا 
قطــع کــردن بــرق ایــن مشــکل حــل بشــود، در طــول روز هــم خانواده هایــی را 
مشــاهده کــرده ایــم کــه دور هــم جمــع شــده انــد و بهتــر اســت بــا فرهنــگ 

ســازی و پیامــک انبــوه آنهــا را متقاعــد بــه تــرک آن محــل کنیــم.
ــرای  ــی ب ــر جای ــا اگ ــروس کرون ــار وی ــری از انتش ــرای جلوگی ــت: ب وی گف
تعطیلــی نیازمنــد پرداخــت هزینــه اســت بایــد بــا جدیــت تعطیــل شــود و ایــن 

ــم. ــد بپردازی ــرای حفــظ جــان عزیزانمــان بای ــی را ب ضــرر مال
 

دکتررودري از تمدید بسته 
حمایت از کسب و کارها و مشاغل 

به شدت آسیب دیده از کرونا 
تاپایان شهریور خبر داد

بــه گــزارش روابــط عمومــي ســازمان دکتــر رودري رئیــس 
ســازمان مدیریــت و برنامــه ریــزي و  دبیــر کارگــروه 
ــاره  ــا اش ــتان   ب ــذاري اس ــرمایه گ ــتغال و س ــادي، اش اقتص
بــه تعهــد اشــتغال ۴۲۶۴۶ نفــري اســتان در ســال گذشــته از 
ایجــاد ۴۲۹۹۷ فرصــت شــغلي و تحقــق ۱۰۰ درصــدي تعهــدات 

ــر داد. ــتان خب ــتغال اس اش
ــن  ــتان همچنی ــذاري اس ــرمایه گ ــتغال و س ــادي، اش ــروه اقتص ــر کارگ دبی

ــه  ــم ب ــر بخواهی ــرد اگ ــان ک خاطرنش
کار  بــازار  در  نســبي  تعــادل  یــک 
متناســب بــا هدفگذاریهــا ي انجــام 
شــده برســیم بایــد حداقــل ۴5۰۰۰ 
فرصــت شــغلي جدیــد طــي ســال 

جــاري در اســتان ایجــاد نمائیــم.
از  قدردانــي  ضمــن  رودري  دکتــر 
اجرایــي  دســتگاههاي  همراهــي 
ــر  ــتغال اکث ــاد اش ــدات ایج ــت: تعه گف
دســتگاههاي اجرایــي اســتان بــراي 
ســال جــاري  نســبت بــه ســال گذشــته 
ــاد  ــاس ایج ــن اس ــر ای ــتربوده و ب بیش

5۳55۷ فرصــت شــغلي جدیــد )۴۱55۷  فرصــت شــغلي جدیــد تعهــد 
دســتگاههاي اجرایــي،۱2۰۰۰ فرصــت شــغلي جدیــد تعهــد از محــل گــردش 
حســاب شــرکتهاي بــزرگ بــا بانــک قــرض الحســنه رســالت( در ســال جــاري 

بــراي اســتان برنامــه ریــزي و هدفگــذاري شــده اســت.
رئیــس ســازمان مدیریــت و برنامــه ریــزي اســتان  بــا تشــریح تعهــد اشــتغال 
ــال ۱۴۰۰  ــادي در س ــهاي اقتص ــک بخش ــه تفکی ــي ب ــاي اجرای ــتگاه ه دس
گفت:قاعدتاگرایــش توســعه اســتان بایــد بــه ســمت بخشــهاي صنعــت و معــدن 
و خدمــات باشــد کــه در ایــن راســتا ۳۳ درصــد اشــتغال تعهــد شــده  اســتان 
در ســال جــاري در بخــش خدمــات،52 درصــد در بخــش صنعــت و معــدن و 

۱5 درصــد در بخــش کشــاورزي اســت.
ــر کارگــروه اقتصــادي، اشــتغال و ســرمایه گــذاري اســتان، شهرســتانهاي  دبی
کرمان،سیرجان،رفســنجان،جیرفت و بــم را هــدف بیشــترین تعهــدات اشــتغال 
ــن  ــي اســتان در ســال جــاري اعــالم نمــود و گفــت در ای دســتگاههاي اجرای
ــیلهاي  ــا و پتانس ــاس ظرفیته ــر اس ــتانها ب ــي شهرس ــالم آمادگ ــه از اع مقول

ــم. موجــود  اســتقبال میکنی
وي بــا اشــاره بــه اینکــه در بهــار ســال جــاري اشــتغال 28۹2 نفــر در ســامانه 
رصــد ثبــت شــده اســت از مدیــران دســتگاههاي اجرایــي خواســت نســبت بــه 
ثبــت تعهــدات اشــتغال جهــت بــه روز رســاني ســامانه مذکــور و اســتخراج آمــار 

جهــت تصمیــم گیــري و برنامــه ریــزي اقــدام نماینــد.
ــن خاطــر نشــان  ــزي اســتان  همچمی ــه ری ــت و برنام رئیــس ســازمان مدیری
کــرد بــر اســاس بنــد الــف - تبصــره ۱8 قانــون بودجــه ۱۴۰۰ » مبلــغ ســیصد 
ــف  ــع ردی ــال از مناب ــارد )۳2۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰( ری ــزار میلی ــت ه و بیس
)28( مصــارف جــدول تبصــره )۱۴( ایــن قانــون، بــه ایجــاد و توســعه، تولیــد، 
اشــتغال و کارآفرینــي بــا اولویــت اســتان هاي بــا نــرخ بیــکاري باالتــر اختصــاص 
ــره )۱8(  ــف تبص ــد ال ــا ۹ بن ــزء ۱ ت ــتورالعمل ج ــاس دس ــر اس ــه ب مي یابد«ک
قانــون بودجــه ســال ۱۴۰۰ کل کشــور ســهم دســتگاه  هاي اجرایــي بــا لحــاظ 
برنامــه کمیتــه امــداد امــام خمینــي )ره( و ســازمان بهزیســتي از منابــع بنــد 
)۱( مــاده )2( 2۷2۰۰ میلیــارد تومــان تعییــن و دســتگاههاي اجرایــي اســتان 
ــراي تخصیــص ســهم  ــرش اســتاني ب ــا ب ــد ت ــان تیــر مــاه فرصــت دارن ــا پای ت
اســتان بــا توجــه بــه باالتــر بــودن نــرخ بیــکاري اســتان نســبت بــه متوســط 
کشــور )نــرخ بیــکاري کشــور: ۹,۶ نــرخ بیــکاري اســتان: ۱۰.۶( ارائــه نماینــد.
رئیــس ســازمان مدیریــت و برنامــه ریــزي اســتان  وضعیــت پرداخــت 
ــده و حفــظ اشــتغال ۳528۰  ــره پرون ــارا تشــکیل 2۴2۱8 فق تســهیالت کرون

ــود. ــالم نم ــان  اع ــارد توم ــت 255 میلی ــا پرداخ ــر ب نف
وي همچنیــن از تمدیــد بســته حمایــت از کســب و کارهــا و مشــاغل بــه شــدت 
آســیب دیــده از کرونــا )مصوبــه هفتــاد و یکمیــن جلســه ســتاد ملــي مدیریــت 

ــامل: کرونا( ش
الف - حمایت هاي مالیاتي

ب- حمایت هاي بانکي
ج - حمایت هاي بیمه اي

د- سایر حمایت ها
ــام طــرح اعطــاي تســهیالت  ــه ثبــت ن ــر اســاس ایــن مصوب خبــر داد و افــزود ب
ــان شــهریور مــاه  ــا پای ــا ت بانکــي ویــژه کســب و کارهــاي آســیب دیــده از کرون
ســال ۱۴۰۰ تمدیــد گردیــده و الزم اســت دســتگاه هــاي اجرایــي، اطــالع رســاني 

مناســب بــه خصــوص در شهرســتان هــاي اســتان داشــته باشــند.

******

ــان در  ــتان کرم ــا اس ــرکت آبف ــل ش مدیرعام
ــور  ــای کش ــا آبف ــس ب ــو کنفران ــه ویدئ جلس
ــابقه  ــی س ــا ب ــان ب ــتان کرم ــرد: اس ــرح ک مط
تریــن خشکســالی در نیــم قــرن گذشــته 

ــد.  ــی کن ــرم م ــه ن ــت و پنج دس
ــان،  ــا اســتان کرم ــط عمومــی شــرکت آبف ــه گــزارش رواب ب
محمــد طاهــری گفــت:  عــدم نقدینگــی و مشــکالت مالی در 
بســیاری از مــوارد مــا را در اجــرای طــرح های آبرســانی دچار 
 مشــکل مــی کنــد و یــا ســرعت انجــام کار را پایین مــی آورد.
ــرر  ــان مق ــهر کرم ــود آب در ش ــل کمب ــه دلی ــزود: ب وی اف

ــای  ــتحصالی از چاه ه ــع آوری آب اس ــوط جم ــا خط ــد ت ش
محفــوره دشــت جوپــاری بــه ظرفیــت ۱5۰ لیتــر بــر ثانیــه 
ــه  ــرق ب ــال ب ــط انتق ــرای خ ــر  و اج ــول ۱۳ کیلومت ــه ط ب
طــول ۱۷ کیلومتــر تــا قبــل از تابســتان ۱۴۰۰ تکمیــل شــود  

ــرد. ــرار گی ــرداری ق ــدار بهره ب و در م
ــرداری و  ــره ب ــاون به ــژاد مع ــلطانی ن ــاس س ــه عب در ادام
توســعه آب شــرکت آبفــا اســتان کرمــان بیــان کــرد: بــرای 
رفــع مشــکالت بخــش آب شــهر کرمــان تــا کنــون 2 حلقــه 
چــاه حفــر  و تجهیــز شــده  و خطــوط جمــع آوری آن اجــرا 

شــده اســت.

ــع  ــرب مجتم ــن آب ش ــت تامی ــرد: جه ــان ک وی خاطرنش
ــز شــده و  ــر و تجهی ــاه  حف ــه چ ــک حلق ــز ی سرآســیاب نی
ــز ۶۰ درصــد پیشــرفت داشــته  ــال آن نی اجــرای خــط انتق

اســت.
ــتان  ــاه در اس ــه چ ــازی ۱5 حلق ــه بازس ــژاد ب ــلطانی ن س
ــح کــرد:  یــک حلقــه چــاه در شــهر  کرمــان اشــاره و تصری
بــــابک،یک حلقــه چــاه در قلعه گنــج، یــک حلقــه چــاه در 
ــد، ۳  ــاه در  زرن ــه چ ــم، ۳ حلق ــاه  در ب ــگان،۳ حلقهچ ری
ــازی  ــوج بازس ــه در کهن ــت و ۳ حلق ــاه در جیرف ــه چ حلق

ــده اســت. ش
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بهزیســتی  عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
اســتان کرمــان  دومیــن جلســه شــورای اداری 
ــی  ــتور کاربررس ــا دس ــت ب ــتی جیرف بهزیس
ــات  ــاری وموضوع ــائل ج ــن مس عملکرد،تبیی
ییــش روی حــوزه هــا بــا حضــور محمــد 
و  جیرفــت  بهزیســتی  رئیــس   رضانــژاد 

کارشناســان تخصصــی  واحدهــا در محــل 
ــتان  ــن شهرس ــتی  ای ــات بهزیس ــالن اجتماع س

ــد. ــزار ش برگ
محمــد رضانــژاد رئیــس اداره بهزیســتی جیرفــت  در ابتــدای 
ایــن جلســه بــا بیــان اهمیــت وضــرورت اطــالع رســانی وآگاه 

نمــودن درســت و بهنــگام مــردم نســبت.

 بــه عملکــرد وخدمات گســترده بهزیســتی اظهارداشــت:وقتی 
مخاطــب بــا اطــالع رســانی، نســبت بــه کارهــای انجام شــده 
آگاهــی پیــدا مــی کنــد مــی توانــد نقــش مثبتــی در تغییــر 
نگــرش مــردم نســبت بــه امــور بهزیســتی ایجــاد کنــد وایــن 
موضــوع ســبب جلــب مشــارکت هــای عمومــی خواهــد شــد 
ــک  ــوان ی ــه عن ــش فضــای مجــازی ب ــه نق ــاره ب ــا اش وی ب
بســتر بالفعــل بــرای شــکل گیــری ایــن ارتبــاط، بــر اســتفاده 

بیشــتر وموثــر تــر کارکنــان از ایــن ظرفیــت تاکیــد نمــود.
ــت  ــی ازفعالی ــریح برخ ــت در تش ــتی جیرف ــس بهریس  رئی
هــای حــوزه دفترمشــاوره ویشــگیری از آســیبهای اجتماعــی 
ــدی  ــه بهرمن در بســتر فضــای مجــازی در ســال گذشــته ب
۱8۰۰ نفرآمــورش گیرنــده از ســه دوره آموزشــی پیــش 
از ازدواج، زندگــی خانــواده ومهارتهــای زندگی،برگــزاری 
5کلیــب  وانتشــار  عمــوم  ویــژه  آموزشــی  ۱۳وبینــار 
ــا موضوعــات آســیب هــای اجتماعــی  ــی ب و۱۰موشــن گراف

ــود. ــاره نم اش
ــح  ــا توضی ــود ب ــخنان خ ــری از س ــش دیگ ــرده در بخ نامب
ــت  ــترده اس ــیار گس ــتی بس ــات بهزیس ــه خدم ــه دامن اینک
وامکانــات آن محدود،وبایــد بتوانیــم بــا همیــن منابــع محدود 

ــن  ــود بهتری ــای موج ــت ه وظرفی
ــم  ــه نمایی ــن را ارای ــرد ممک عملک
بــه نقــش تاثیــر گــذار شــرکای 
بهزیســتی درحمایــت از ســازمان 
اشــاره  اهــداف  بــه  رســیدن  در 
کــرد وگفت:درکنارمراکــز خیریــه 
وســازمان هــای مــردم نهاد،هــر 

ــریک  ــد ش ــاری کن ــداف ی ــه اه ــیدن ب ــا را در رس ــس م ک
اجتماعــی بهزیســتی محســوب مــی شــود ، و شــرکای 
اجتماعــی بهتریــن یــاوران مــا در خدمــت بــه جامعــه هــدف 
هســتند کــه در همیــن راســتا میتــوان بــه مشــارکت هــای 
ــال مشــارکت  ــغ 5۷۹58۹۰۰۰ ری ــوع مبل ــا مجم ــی ب مردم
نقــدی، و 25۴۰۰۷۶۳۰۰۰ ریــال مشــارکت غیــر نقــدی در 
ــن مشــارکت ارزشــمند  ــه ای ســال گذشــته اشــاره نمــود ک
ــن  ــداوم ای ــور ت ــه منظ ــزی ب ــه ری ــزوم برنام ــر ل ــدی ب تاکی

مشــارکتها میباشــد.
 رضانــژاد در ادامــه بــا ورود بــه موضــوع تحــت پوشــش قــرار 
ــاورزان،  ــی کش ــه اجتماع ــدوق بیم ــان در صن دادن مددجوی
ــده  ــه2۰۰۰  پرون ــک ب ــوان نزدی ــا عن روســتاییان وعشــایر ب
ــر  مددجــوی نســاکن در روســتاها خواســتار اهتمــام ویــژه ب
ــان واســتفاده ازایــن ظرفیــت شــد اطــالع رســانی مددجوی

ــت  ــا محوری ــر ب ــان حاض ــه کارشناس ــن جلس ــان  ای  در پای
مطالــب عنــوان شــده بــه بیــان نقطــه نظــرات وپیشــنهادات 

ــد. خــود پرداختن

محمد رضانژاد رئیس اداره بهزیستی جیرفت:
 شرکای اجتماعی بهترین یاوران بهزیستی هستند
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غالمحسین رضایی - نقاش

                                            جواداالئمه)ع(
غالم مسیر و مرامت منم  جواداالئمه سالمت کنم  

پیام تو دعوت به اردوی حق  تویی رهنمای بشر سوی حق  
که روییده بر ساقه ی مصطفی)ص(  شما ناشران پیام خدا   

گالب گلستان پیغمبرید  شما از زمان و مکان برترید  
نگاهش شده وقف کوی شما  جهان تا ابد مست بوی شما  
که سرسبز از الله ها باغتان شهادت بها دیده از داغتان  

                                                                      سنت رسول ا...
که بقای بشر به این کار است  ازدواج سنت رسول خدا    

چون درختی ُبَود که بی بار است  آنکه از ازدواج گردد دور    
اسوه هایی بر ازدواج ناب  علی)ع( و فاطمه)س( دو عبد خدا    

ازدواج بهترین مسیر صواب  ساده اما ز معرفت لبریز    
ازدواج به دودل دهد پیوند  خواست پروردگار در این که    

تکروی و تجردی تا چند؟ غالمحسین رضایی - نقاشازدواج کن تو ای جوان عزیز    

* ازگمنامی نترس

ورســمی  اســم  اینکــه  از 
ــت  ــرس از تنهایی ــداری نت ن
ــن  ــلوغیها غمگی ــن ش در عی
ــاش کــه گمنامــی اولیــن  مب
گام بــرای رســیدن اســت!

شهیدمدافع حرم 
میثم ساعدی

شادی ارواح طیبه شهدا صلوات.....

یاد یارانیاد یاران

 خونه تکونی

روی سخن با )نارفیق( و مسئول   
نیست کسی کز تو نباشد ملول    

مسئول این ملت باشعوری   
چرا ز خواست ملتت به دوری؟    

تو را بر عزت آفریده خدا   
ظریف و ترد و شکننده چرا؟    

عزت با )ذلت( ننشیند به بار   
در بی نیازی بَُود و اقتدار    

سوار قدرت شدی و تاختی   
اعتبار و آینده را باختی    

نشستی بر میز ریاست ما   
لنگ از تو شد کار و سیاست ما    

دور تو آمد به سر ای نارفیق   
پرونده ات بسته و گردد عتیق    

آنچه که ِکشتی همه خار و خس است  
وجدان بیدار بگوید بس است    

وجدان اگر بود، نبودی چنین   
نمی شدی مدافع ظالمین    

که )دشمن ملل( حبیبت نبود   
که نیشخند او نصیبت نبود    

روزی ز اعمال تو افتد نقاب   
به پوزه ی شب بزند آفتاب    

طی شود امروز و بیفتی به زیر   
به خود بیا و، آخرت را بگیر    

زانو زدی تو پیش بیگانگان   
زدی خسارت تو بر ایرانیان    

وارد )تور کدخدا( شدی تو   
ز اردوی خدا جدا شدی تو    

نرفتی راهی که خدا خواسته   
راهی که دین آن را بیاراسته    

پستی که بوده دست تو امانت   
دیده ز تدبیر شما خسارت!    

بودی تو در ظلم به مردم شریک   
تمام شدی، اما نه با نام نیک    

زمان تغییر فضا رسیده    
 مردی ز نسل مصطفی)ص( رسیده

عوض کند مسیر پیش رو را 
 برگرداند به مسئولین وضو را!

که بر هوای تازه از ما درود   
که درس عبرتی ست وضع موجود   

با رأی خود ما خانه را تکاندیم   
حق را به جای ضد آن نشاندیم    

خانه تکانی سنتی بی بدیل   
تازه بیاورد به جای فسیل    

به لطف حق )دولت نو( می رسد   
واپسگر؟؟ نه، به جلو می رسد    

روغن به ریل و چرخ صنعت زند   
رونق به کارگاه عزت دهد    

تولید )غیرت( کند و )کار( و )نان(   
در خدمت ایران و ایرانیان    

کار مقدس و سر از گوهر است   
عزت ما تو جیب و دست پر است    

دادن یارانه نباشد عالج    
که کار نان را نکند اسفناج   

خودکفایی بَُود سفارش دین   
درود ما به هر چه کارآفرین    

)نقاش( حذر کن از رکود و سستی   
)فعالیت( مادر تندرستی    

همواره سجده بر به درگاه حق   
تا که نیفتی ز خط و راه حق    

لعنت به هرچه انگل و نارفیق   
رحمت به روح و جسم یار شفیق    

غالمحسین رضایی - نقاش   

شعرشعر  هفتوادهفتواد

 زنانی که در اوج امنیت 
 می جنگند، برای برداشتن
تکه ای پارچه از سرشان!

و زنانــی کــه  زیــر بمبــاران مــی گردنــد ،بــه دنبــال همــان یــک 
تکــه پارچــه بــرای حفاظــت از شرافتشــان...

آیــت ا... جــوادی آملــی  میفرمایــد: حرمــت زن، نــه اختصــاص 
ــرادران و  ــژه ب ــه وی ــوهر و ن ــال ش ــه م ــود زن دارد، ن ــه خ ب

ــد. ــی باش ــش م فرزندان
همــه ی اینهــا اگــر رضایــت بدهنــد، »قــرآن« راضــی نخواهــد 
ــوان »حــق ا...«  ــه عن ــت زن ب ــت زن و حیثی ــود، چــون حرم ب

مطــرح اســت.
�� حجاب زن حقی است الهی

�� عصمت زن حق ا... است.
�� زن به عنوان امین حق ا... ، از نظر قرآن مطرح است.

ــا  ــاب او تنه ــه حج ــد ک ــئله را درک کن ــن مس ــد ای �� زن بای
ــودم  ــق خ ــن از ح ــد م ــا بگوی ــت ت ــود او نیس ــه خ ــوط ب مرب

ــردم! ــر ک ــرف نظ ص
ــا مــرد بگویــد مــن  ــه مــرد نیســت ت �� حجــاب زن مربــوط ب

راضیــم!
ــواده  ــای خان ــا اعض ــت ت ــواده نیس ــال خان ــاب زن م �� حج

ــد... ــت دهن رضای
�� حجاب زن حقی الهی است...

ــتان  ــداد اس ــه ام ــرکل کمیت مدی
ــان  ــت از مجری ــور حمای ــت: به منظ ــان گف کرم
ــن  ــاز ای ــه موردنی ــروری علوف ــای دام پ طرح ه
بــا  امــداد اســتان  طرح هــا توســط کمیتــه 
ــن  ــتانی تأمی ــدات اس ــت تولی ــتفاده از ظرفی اس

ــد. ش
بــه گــزارش پایــگاه اطالع رســانی کمیتــه امــداد، یحیــی 
ــه  ــرکل کمیتــه امــداد اســتان کرمــان در ســفر ب صادقــی، مدی
رودبــار جنــوب در بازدیــد از شــرکت تولیــد علوفــه دام در ایــن 
ــان  ــن مجری ــه بی ــگان علوف ــن رای ــع نمادی ــتان و توزی شهرس
ــی  ــتان یک ــن شهرس ــداد در ای ــه ام ــداری کمیت ــای دام طرح ه
از مشــکالت دامــداران در ســطح کشــور و اســتان را بحــث 
تأمیــن علوفــه دام عنــوان کــرد و گفــت: کمیتــه امــداد اســتان 

کرمــان بــا انعقــاد تفاهم نامــه بــا گــروه جهــادی انصــار المهــدی 
قابــل  غنی شــده  و  بســته بندی  علوفــه  تأمیــن  به منظــور 
ــت از  ــتیبانی در حمای ــی و پش ــای فن ــا کمک ه ــداری و ب نگه
مجریــان طرح هــای اشــتغال مددجویــی دارای دام ســبک و 
ــدم برداشــت. ــن طرح هــای ق ــداری ای ــن پای ســنگین و هم چنی
وی بــا اشــاره بــه اینکــه شــرکت تولیــد علوفــه دام در شهرســتان 
ــار جنــوب از یــک ســال گذشــته کــه کار خــود را شــروع  رودب
ــازی  ــس از آماده س ــیالژ و پ ــورت س ــر را به ص ــه ت ــرده یونج ک
بســته بندی و در اختیــار دامــداران قــرار می دهــد افــزود: یکــی 
از اقدامــات ارزشــمندی کــه در ایــن شــرکت صــورت می گیــرد 
ــا مانــدگاری دوســاله  ایــن اســت کــه یونجــه را بــه صورت تــر ب

ــد. ــاال تولیــد می کن ــی ب ــاارزش غذای و ب
ــون  ــرد: تاکن ــان ک ــان بی ــتان کرم ــداد اس ــه ام ــرکل کمیت مدی

تولیــدات ایــن شــرکت در خــارج از اســتان بــرای دامداری هــای 
اســتان  درون  دامداری هــای  و  می شــده  ارســال  بــزرگ 

هیچ کــدام از محصــول ایــن شــرکت بهــره ای نبرده انــد.
ــرار  ــه ق ــای صــورت گرفت ــا تالش ه ــه ب ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
شــد محصــول ایــن شــرکت بیــن دامــداران اســتان بــا اولویــت 
طرح هــای دامــداری مددجویــی توزیــع شــود خاطرنشــان 
ــی در  ــداری مددجوی ــزار طــرح دام ــداد 12 ه ــه ام ــرد: کمیت ک
ــا ۵۰ درصــد  ســطح اســتان دارد کــه علوفــه موردنیــاز آن هــا ب
کمــک بالعــوض و ۵۰ درصــد تســهیالت در اختیــار آن هــا قــرار 

می گیــرد.
ــی  ــذای باارزش ــرکت هم غ ــن ش ــول ای ــزود: محص ــی اف صادق
بــرای دام اســت و هــم قیمــت تمام شــده آن نســبت بــه دیگــر 

ــت. ــر اس ــاده دام ارزان ت ــای س خوراک ه

مدیرکل کمیته امداد استان کرمان خبر داد؛

تأمین علوفه طرح های اشتغال دام پروری مددجویان امداد با استفاده از ظرفیت تولیدات استانی

رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی کرمــان گفــت: ویــروس در گــردش 
اســتان کرمــان از نــوع دلتــا اســت کــه شــدت واگیــری آن 2.۵ تــا 

ســه برابــر ویروس هــای قبلــی اســت.
ــروس در  ــوع وی ــه ن ــه اینک ــاره ب ــا اش ــژاد ب حمیدرضــا رشــیدی ن
ــری آن  ــه شــدت واگی ــا اســت ک ــوع دلت ــا از ن ــتان م ــردش اس گ
ــن  ــزود: س ــت، اف ــی اس ــای قبل ــر ویروس ه ــه براب ــا س ــم ت دو نی
ــداری  ــم آن مق ــده و عالئ ــر آم ــروس پایین ت ــن وی ــری در ای درگی

ــت. ــاوت اس متف
ــان  ــی در کرم ــرایط خوب ــه ش ــه اینک ــاره ب ــا اش ــژاد ب ــیدی ن رش
نداریــم، اضافــه کــرد: در حــال حاضــر بیــش از 2۶۰ نفــر در 
ــر  ــتان پیامب ــر در بیمارس ــش از 1۷۰ نف ــی و بی ــتان افضل بیمارس

ــتند. ــتری هس ــان بس ــم کرم اعظ
ــا بیــان ایــن مطلــب کــه در حــوزه دانشــگاه علــوم پزشــکی  وی ب
جیرفــت بیــش از 2۴۰ نفــر بیمــار در آن منطقــه بســتری هســتند، 

ــتری  ــر بس ــش از 12۰ نف ــم بی ــتان ب ــت: در شهرس ــار داش اظه
هســتند و متأســفانه بــا قرمــز شــدن اســتان ایــن آمــار گســترش 
ــح  ــان تصری ــکی کرم ــوم پزش ــگاه عل ــس دانش ــد. رئی ــدا می کن پی
ــد  ــت کنن ــتی را رعای ــای بهداش ــیوه نامه ه ــد ش ــردم بای ــرد: م ک
ــه ایــن مســئله کننــد و بــه درواقــع بــه فکــر  و توجــه بیشــتری ب

ســالمتی خــود باشــند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان:

هشدار در خصوص گردش ویروس دلتا در کرمان
شرایط خوبی نداریم

هفته فرهنگ مالیاتی)۱۶ تا ۲۲ تیرماه( گرامی باد.

پرداخت مالیات = زندیگ هبرت
روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی استان کرمان

رسمایه گذاری ۵۰میلیارد توماین
 بر روی کسب و کارهای کرماین

بــه گــزارش روابــط عمومــی مرکــز 
نــوآوری و شــتابدهی تگ، مســعود 
باژیــان مدیــر روابــط عمومــی این 
مرکــز گفــت: رویــداد پــل فرصــت 
 ، ایــده هــا  پذیــرش وجــذب 
ــه و  ــه و فناوران ــوالت نوآوران محص
ــی و  ــال کرمان ــتارتاپ های فع اس
ایرانــی را فراهــم کــرده تــا اقشــار 
ــت  ــد فرص ــه بتوانن ــف جامع مختل
رشــد و شــکوفایی را پیــدا کننــد 
حوزه هــای  در  رویــداد  ایــن 
»کشــاورزی، صنعــت و معــدن، 

ــالمت«  ــکی و س ــوژی و پزش ــگری، بایوتکنول ــتی و گردش ــع دس صنای
ــد.  ــد ش ــزار خواه برگ

ــه اینکــه در کــدام مرحلــه  ــا توجــه ب وی افــزود : اســتارتاپ ها و کســب و کارهــا ب
از تکامــل قــرار دارنــد، در یکــی از دوره هــای پیــش شــتابدهی، شــتابدهی و 
ــای بهــره گیــری از آمــوزش و مشــاوره تخصصــی  پساشــتابدهی پذیــرش و از مزای
ــول و  ــه محص ــده ب ــل ای ــت از تبدی ــرمایه گذار ، حمای ــذب س ــب و کاری، ج و کس
تجــاری ســازی آن و اســتقرار در فضــای کار اشــتراکی و اختصاصــی تــا ســقف ۵۰ 

ــد شــد. ــان برخــوردار خواهن ــارد توم میلی
باژیــان گفــت: تمامی افــراد متخصــص، صاحبان ایــده، فنــاوران و نوآوران 
 بــه مــدت ۱ مــاه از تاریــخ  ۱۴۰۰/۴/۱ فرصــت دارنــد تــا از طریق وبســایت
ــت  ــن جه ــد و همچنی ــام نماین ــت ن   elearn.tagsoo.ir/bridge  ثب

ــات  ۰3۴2229733 ــب اطالع کس

مدیر امور دیسپاچینگ و فوریت های برق شرکت توزیع نیروی برق شمال استان کرمان :

قطعی برق در کرمان پایان یافت
ــرق  ــروی ب ــع نی ــرکت توزی ــرق ش ــای ب ــپاچینگ و فوریت ه ــور دیس ــر ام مدی

ــت  ــتان و مدیری ــن اس ــزرگ ای ــع ب ــر صنای ــوب و موث ــکاری خ ــا هم ــت: ب ــان گف ــتان کرم ــمال اس ش
ــت.  ــم داش ــتان نخواهی ــن اس ــی ای ــاری و خانگ ــای تج ــی در بخش ه ــچ خاموش ــروز هی ــرف، از ام مص
حســین علیــزاده افــزود: در روزهــای اخیــر بــه دلیــل افزایــش مصــرف بــرق شــاهد افزایــش خاموشــی هــا در بخــش 
ــرق در  ــرق از طــرف صنایــع اســتان کرمــان، ب ــه کاهــش مصــرف ب ــا توجــه ب هــای تجــاری و خانگــی بودیــم کــه ب

بخــش هــای غیرصنعتــی قطــع نمــی شــود.
وی تصریــح کــرد: هرگونــه خاموشــی احتمالــی در اســتان کرمــان نیــز قبــل از اعمــال حتمــا از طریــق اطالعیــه هــای 

شــرکت توزیــع بــرق بــه آگاهــی مشــترکان خواهــد رســید.
مدیــر امــور دیســپاچینگ و فوریــت هــای بــرق شــرکت توزیــع نیــروی بــرق شــمال اســتان کرمــان بــا بیــان اینکــه 
ــرق  ــه مدیریــت مصــرف ب ــا انتهــای مــرداد ادامــه دارد اظهــار داشــت: شــهروندان همچنــان ب ــرق ت پیــک مصــرف ب

توجــه داشــته باشــند تــا عــالوه بــر کاهــش هزینــه، از خاموشــی هــای احتمالــی جلوگیــری شــود.
وی بیــان کرد:هــم اکنــون صنایــع بــزرگ کرمــان بــا حداقــل ظرفیــت در حــال فعالیــت هســتند تــا مشــکالت قطعــی 

بــرق در ایــن اســتان بــه حداقــل برســد.

مار از پونه بدش میاد، مار از پونه بدش میاد، 
کروانکروان از پنجره ... از پنجره ...

پیام تربیک مدیر کل اتمین اجمتاعی استان کرمان به مناسبت 19 ایل 25 تیرماه آغاز هفته اتمین اجمتاعی
تأکیــدات دیــن مبیــن اســالم بــه عنــوان منــادی عدالــت اجتماعــی 
و صراحــت قانــون اساســی جمهــوری اســالمی ایــران بــر گســترش 
حمایــت هــای اجتماعــی و کاهــش فقــر بــه منظــور افزایــش ســطح 
رفــاه شــهروندان و گســترش فرصــت هــای اشــتغال و توانمندســازی 
ــی از  ــن اجتماع ــه تأمی ــم اســت ک ــن مه ــر ای ــع انســانی بیانگ مناب
منظــر اقتصــادی و اجتماعــی از اهمیتــی روزافــزون برخــوردار بوده و 
بــه رکــن اساســی در اقتصــاد و اجتمــاع تبدیــل شــده اســت تردیدی 
نیســت هــدف اصلــی و غایــی ایــن ســازمان بــزرگ، تأمیــن امنیــت 
ــه  ــه ب ــاختن جامع ــرم س ــالمی و دلگ ــران اس ــه ای ــی جامع اجتماع
ــن  ــت و ای ــن اس ــده ای روش ــه آین ــد ب ــه کار و تولی ــوص جامع خص
مهــم زمینــه ســاز رشــد، توســعه و آبادانــی کشــور در همــه حــوزه 

هــا و زمینــه هــا اســت.
ســازمان تأمیــن اجتماعــی در ســالهای اخیــر بــا ســرلوحه قــرار دادن 
ــب  ــد  و کس ــاد مقاومتی،تولی ــود از اقتص ــی خ ــتهای  حمایت سیاس

کار، همــراه و همــگام باطــرح هــای بزرگــی همچــون خدمــات غیــر 
حضــوری و حــذف دفاتــر درمانــی  بــا برنامــه ریــزی و سیاســتگذاری 
هــای درراســتای صیانــت از حقــوق شــهروندان و جلوگیــری از صرف 
ــب و کار و   ــای کس ــود فض ــت بهب ــان و در جه ــت آن ــه و وق هزین

تقویــت تولیــد و اشــتغال گام برداشــته اســت. 
بــی تردیــد اعتــالء و ارتقــاء ســازمانهای مــردم مــدار، بویــژه تأمیــن 
ــت  ــور را تح ــت کل کش ــی از جمعی ــش از نیم ــه بی ــی ک اجتماع
ــادی  ــرمایه های م ــت س ــظ و تقوی ــرو حف ــود دارد در گ پوشــش خ
ــن  ــن »روز تامی ــر گرفت ــن رو در نظ ــد .از ای ــوی آن می باش و معن
اجتماعــی«  حاکــی از جایــگاه ویــژه و تعییــن کننــده ایــن ســازمان 
در چرخــه اقتصــادی مــی باشــد و بــدون شــک همــکاران  وظیفــه 
شــناس کــه علــی رغــم وجــود مشــکالتی همچــون مواجــه شــدن 
بــا ویــروس کرونــا هیچگونــه خللــی در ارائــه خدمــت رســانی آنــان 
ــوان  ــاورده اســت ، بعن ــن ســازمان بوجــود نی ــه جامعــه هــدف ای ب

و  انســانی  هــای  ســرمایه  ارزشــمندترین 
اجتماعــی جهــت ارتقــاء کیفیــت خدمــات و 
افزایــش ســطح بهــره وری در حــوزه فعالیــت 
ــعه  ــوده و توس ــش نم ــالش و کوش ــود ت خ

همــه جانبــه را رقــم مــی زننــد.
اینجانــب ضمــن گرامیداشــت یــاد و خاطــره 
اجتماعــی  تامیــن  ســازمان   شــهید   ۶2
ــن  ــه« تامی ــوان هفت ــاه( بعن ــی 2۵ تیرم 19ال

اجتماعــی  را بــه جامعــه کارگــری، کارفرمایــی و بازنشســتگی، 
همچنیــن کارکنــان خــدوم و پرتــالش ســازمان تامیــن اجتماعــی، 
تبریــک عــرض نمــوده و بــه نمایندگــی از همــکاران خــود اعــالم می 
ــت  ــان حــق و صیان ــوق صاحب ــت از حق ــه در راســتای صیان دارم ک
ــی  ــچ تالش ــاس دارد از هی ــق الن ــا ح ــه منش ــازمان ک ــع س از مناب

ــود. ــم ب ــذار نخواهی فروگ

افتخار آفرینی حوزه ارتباطات سیار  وحوزه تجاری مخابرات منطقه 
کرمان در ارزیابی شرکت مخابرات ایران  

ــران،  ــرات ای ــی یــک ســاله ی شــرکت مخاب در ارزیاب
ــرات  ــاری  مخاب ــوزه تج ــیار وح ــات س ــوزه ارتباط ح
منطقــه کرمــان   بــا افتخــار در صــدر مناطــق 

ــتادند.   ــور ایس ــی کش مخابرات
بــه گــزارش روابــط عمومــی مخابــرات منطقــه کرمــان ، مدیــر 
ــر اســاس  ــزود: ب ــر اف ــن خب ــالم ای ــا اع ــان  ب ــه کرم ــرات منطق مخاب
ــرد و  ــت راهب ــوی معاون ــال 99 از س ــه س ــرد 12 ماه ــی عملک ارزیاب
کســب و کار شــرکت مخابــرات ایــران،  شــاخص پــروژه هــای توســعه 
ــد  ــص بان ــری ناخال ــق دای ــاخص تحق ــیار   وش ــبکه س ــداری ش ونگه
پهــن مخابــرات منطقــه کرمــان نیــز  در جایــگاه نخســت کشــور قــرار 

ــت. گرف

حســینی مدیــر مخابــرات منطقــه کرمــان  اظهــار داشــت: ایــن ارزیابــی 
هــا کــه بــه منظــور بررســی عملکــرد مخابراتــی مناطــق در شــاخص 
ــی  ــرد مال ــت، دیتا،عملک ــن ثاب ــیار، تلف ــات س ــون ارتباط ــی چ های
ــره  ــر و غی ــای متناط ــوزه ه ــتادی از ح ــای س ــت ه ــی معاون و ارزیاب
انجــام مــی شــود، مخابــرات کرمــان توانســت بــا کســب امتیــاز  برتــر 
جایــگاه   را در کشــورحفظ نمایــد. ودر شــاخصهای مربوطــه در حــوزه 
ــن  ــور را  بی ــه  اول کش ــز  رتب ــاری نی ــوزه تج ــیار وح ــات س ارتباط

ــه خــود اختصــاص بدهــد. ــی  را ب مناطــق مخابرات
ــان  ــی کارکن ــالش و همــکاری تمام ــدس حســینی از ت ــه مهن در ادام
خصوصــا همــکاران  حــوزه ارتباطــات ســیار وحــوزه تجــاری مخابــرات 

منطقــه کرمــان در رســیدن بــه ایــن رتبــه تقدیــر و تشــکر کــرد.



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 آالینـده 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   HSE-MS  ،18001 اهسـاس   ،14001 ایـزو   ،9001 ایـزو  هـای 

اسـت. اروپـا   CE MARK 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 بیالن 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 
سـاالنه 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 محصوالت 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 
والیـت 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. اصـاٌل 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 سـالح 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 ایـالم، 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 دالوری 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 سـالم ا... علیهـا« قسـم دهنـد تـا آرام و رام باشـد و 
رزمنـدگان را بـه سـالمت بـه آن سـوی آب ببـرد و چنیـن شـد و در پایان 
شـب ظلمانی تسـلط دشـمن،  فجری دمید که چشـم بدخواهان و دشمنان 

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

قالویزان تو را می شناسـند. 
و  یـاران  و  تـو  بغـض  دشـمن  اسـت.  دیـده  را  تـو  رزم   »  »کربـالی4 
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 اعـالم 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 اعـالم کـرد.

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

هفتواد یعنی هچ؟

هفتواد : آقـای زین الصالحین )مدیر کل سـازمان 
ثبـت احوال اسـتان کرمـان( کارت هوشـمند ملی را  
پاالیـش  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.

مالک توسعه و پیشرفت استان 
واگذاری خدمات به بخش خصوصی 

است 
آقـای زیـن الصالحیـن مـالک 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 تـالش 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 واال مقـام ) رییـس دفاتـر پیشـخوان کرمـان(  
هـدف از تعویـض شناسـنامه و صـدور کارت ملـی 
هوشـمند را پاالیـش 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 اطالعـات از 

سـازمان ثبـت احـوال اسـتعالم 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 الزمـه 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 اسـالمی و اخالقـی 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 اطالعـات 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  بالفاصلـه  پیشـخوان، 
پسـت اعـالم 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  الزم  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 سـاالنه  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 انقـالب 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 تسـیهالت 
نظـر  در  منظـور  ایـن  بـرای  بالعـوض 
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 محصـوالت زراعـی اجـرا 
شـده و جوابگـو بـوده اسـت؛ بنابرایـن 
ایـن  کـه  باشـند  مطمئـن  کشـاورزان 
شـیوه آبیـاری بـرای انـواع محصـوالت 

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 سـالمت 
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  مشـکالت  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 معضالت 
اجتماعـی از جملـه اعتیـاد و طـالق 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
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   هفته نامه فرهنگی، سیاسی، خبری

«دعوت به همکاری در شرکت ارتباط گستر نخل جنوب»

ــل شــرکت گل گهــر،  ــور بین المل ــه گــزارش روابط عمومــی و ام ب
ــی  ــی و صنعت ــی شــرکت معدن ــر طرح هــای اقتصــاد مقاومت مدی
گل  گهــر گفــت: کمبــود نقدینگــی بــرای کارگاه هــا و راه انــدازی 
ــوان،  ــراد ج ــیاری از اف ــا بس ــده ت ــب ش ــا موج ــب و کاره کس
ــد.  ــان را راه بیاندازن ــب و کارش ــد کس ــد نتوانن ــزه و توانمن باانگی
ــر عامــل محتــرم شــرکت گل گهــر  ــا تاکیــد مدی از همیــن رو  ب

ــن خصــوص  ــر گــذار در ای ــد و تاثی ــر انجــام گامــی بلن مبنــی ب
ــی و  ــه شــهروندان ، شــرکت معدن ــی ارزشــمند ب ــه خدمت و ارای
ــن اقتصــادی شهرســتان های  ــوان معی ــه عن صنعتــی گل گهــر ب
ســیرجان و بردســیر طــرح پرداخــت تســهیالت اشــتغال زایی را 

ــد. در شهرســتان ســیرجان اجــرا مــی کن
ــا  ــزود: ب ــن طــرح اف ــاره جزییــات ای مهنــدس محســن آرش درب
ــتاها و  ــا در روس ــتغالزایی خصوص ــود اش ــعه و بهب ــدف توس ه
حمایــت از راه انــدازی کســب و کارهــا و کارگاه هــا، بــر اســاس 
الگــوی توســعه اجتماعــی رســالت، تفاهم نامــه  ســه جانبــه 
شــرکت معدنــی و صنعتــی گل گهــر، اســتانداری کرمــان و 
ــان امضــا شــده  ــتان کرم ــالت اس ــی رس ــعه اجتماع ــبکه توس ش
ــر اســاس ایــن تفاهــم نامــه قــرار اســت امســال 2000  اســت. ب
ــان  ــون توم ــقف 100 میلی ــا س ــتغال زایی ت ــهیالت اش ــره تس فق
ــک رســالت  ــزد بان ــر ن ــاز حســاب شــرکت گل گه از محــل امتی
بــا کارمــزد صفــر تــا 2 درصــد و دوره بازپرداخــت 36 ماهــه بــه 

ــود. ــت ش ــان پرداخ متقاضی
ــح  ــر تصری ــرکت گل گه ــی ش ــاد مقاومت ــای اقتص ــر طرح ه مدی
ــان سرپرســت  ــراد بیــکار، زن ــه اف ــا ب کــرد: ایــن تســهیالت صرف
ــق  ــند تعل ــی باش ــه کارفرمای ــد بیم ــه فاق ــرادی ک ــوار و اف خان
می گیــرد و کارمنــدان، کارکنــان شــرکت های بخــش خصوصــی 

ــن تســهیالت نیســتند. ــت ای و بازنشســتگان مشــمول دریاف

در اطالعیــه ایــن طــرح آمــده اســت کــه متقاضیــان بــرای کســب 
ــران  ــه راهب ــرح ب ــن ط ــات ای ــاره جزیی ــتر درب ــات بیش اطالع
کانون هــای اجتماعــی در روســتاها و در شــهر ســیرجان بــه 
ــی و  ــوار دکتــر صادق ــع در بل ــک قــرض الحســنه رســالت واق بان
یــا بــه لینــک زیــر https://geg.ir/eshteghalzaie مراجعــه 

ــد. فرماین

تســهیالت  پرداخــت  بــزرگ  طــرح 
اشــتغا ل زایی بــه منظــور حمایــت از راه 
انــدازی کارگاه هــا و کســب و کارهــای 
شــرکت  توســط   ، متوســط  و  کوچــک 
ــیرجان و  ــر در س ــی گل گه ــی و صنعت معدن

می شــود. اجــرا  بردســیر  

به منظور توسعه  و بهبود کسب وکارهای کوچک و متوسط؛
جزئیات طرح بزرگ پرداخت تسهیالت اشتغال زایی گل گهر برای شهروندان سیرجان و بردسیر اعالم شد

ــع  ــی صنای ــرکت مل ــل ش مدیرعام
ــه  ــه ماه ــت: در س ــران گف ــس ای م
نخســت ســال جــاری بیــش از 100 
ــبت  ــروش نس ــد در ف ــد رش درص

ــتیم. ــته داش ــال گذش ــه س ب
مدیرعامــل  ســعدمحمدی  اردشــیر  دکتــر   
شــرکت ملــی صنایــع مــس ایــران بــه وضعیــت 
شــرکت اشــاره و عنــوان کــرد: تــا پایــان تیرمــاه 
ــم  ــروش خواهی ــال 1398 ف ــدازه کل س ــه ان ب

ــزرگ اســت. ــاق ب ــک اتف ــن ی ــه ای ــرد ک ک
ســعد محمــدی بــا بیــان اینکــه در حــال حاضــر  
ــی  ــی م ــی را ط ــرایط خوب ــب و ش ــد مناس رون
کنیــم اظهــار داشــت: در بحــث تولیــد تاکنــون 
بیــش از 80 هــزار کاتــد را بــه همــت کارکنــان و 

پرســنل  تولیدکردیــم، شــرایط فــروش مســاعد 
ــی در  ــاق خوب ــز اتف ــا نی ــعه ه ــت و در توس اس
ــم ظــرف  ــم خــوردن اســت و امیدواری حــال رق
چهــار ســال آینــده جــزو 10 شــرکت برتــر دنیــا 
در تولیــد مــس باشــیم. مدیرعامــل شــرکت ملی 
صنایــع مــس ایــران خاطرنشــان کــرد: امیدواریم 
ــددی  ــاخصه های ع ــه ش ــزرگ را ک ــن کار ب ای
ــدا و  ــاری خ ــه ی ــی را دارد ب ــن الملل ــیار بی بس

همــت پرســنل و کارکنــان اجــرا کنیــم.

مدیرعامل رشکت میل صنایع مس ایران خرب داد :

رشد بیش از 100 درصدی در فروش در سه ماهه نخست امسال
جلسه شورای کارگری 

معادن و کارخانه زغالشویی زرند 
در سالن مرحوم کاشیگر برگزار گردید 

بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت 
نشســت  کرمــان  زغالســنگ  معــادن 
بــا  شــرکت  عامــل  مدیــر  صمیمانــه 

گردیــد.  برگــزار  کارگــری  شــورای 
ــر عامــل  ــر نیــک طبــع مدی ــن جلســه ابتــدا دکت در ای
شــرکت ضمــن تشــکر از حضــور اعضــای شــورای 
کارگــری عنــوان داشــت کــه بایــد بــا همدلــی و 
ــه پیشــرفت های شــرکت کمــر همــت بســته  ــاری در راســتای دســتیابی ب همی

ــرد . ــی ک ــت را ط ــای موفقی ــه ه و پل
ــزود  ــت و اف ــت دانس ــازوی مدیری ــری را ب ــورای کارگ ــع ش ــک طب ــر نی دکت

ــی  ــزی و هماهنگ ــه ری ــا برنام ــد ب بای
کارگــران  مشــکالت  برتمامــی  الزم 
عزیــز فائــق آمــد. ایشــان خدمــت 
بــه کارگــران را عبــادت دانســت و 
ادامــه داد مبنــای اصلــی مــا خدمــت 
ــواده آن  ــران و خان ــه کارگ ــانی ب رس

می باشــد.  عزیــزان 
ذیــل  مــوارد  بــه  جلســه  ایــن  در 
ایــن  در  راهکارهــای الزم  و  اشــاره 

. گردیــد  پیشــنهاد  خصــوص 
دیــوار   نشــینی  عقــب  علــت   :  1
ــوار شــهید  ــه شــرکت در بل ــوط ب مرب
صورتجلســه  طبــق  کــه  صدوقــی 
ــرکت  ــده و ش ــام ش ــال 1392 انج س

ملــزم بــه اجــرای آن بــود .
2 : پیگیــری  موارد و مشــکالت طرح طبقه بندی 

ــایت  ــی در س ــای حقوق ــش ه ــه فی ــوص ارائ ــوراها در خص ــت ش 3 : درخواس
ــرکت  ــری ش خب

4: مســائل مربوط بیمه تکمیلی 
5 : مــوارد مربــوط به امور درمان و قرارداد های کلنیک های دندانپزشــکی 

ــی  ــات درمان ــی و خدم ــه تکمیل ــرای بیم ــوص اج ــزارش در خص ــه گ 6 : ارائ
ــن تســهیالت  ــودن اســتفاده ازای ــاری ب ــن بیمــه در شــرکت و اختی مشــمول ای

ــی .  ــی متقاض ــد کتب ــرط تعه ــا ش ب
ــواده هــای باالتــراز 4 نفــر ، عضــو  7 : طبــق فرمــان مقــام معظــم رهبــری خان
پنجــم خانــواده )فرزندســوم(  از پرداخــت حــق بیمــه مربوطــه معــاف میباشــد. 

8 : پیگیــری مربــوط بــه لوح تقدیر و هدیه ماه تولد پرســنل عزیز 
9 : بررســی موضــوع فرزنــدان و خانــواده هــای ایثارگــران عزیــز جهــت تبدیــل 

وضعیــت 
ــاوت اجــرای طــرح  ــه التف ــن نقدینگــی الزم ، پرداخــت ماب 10 : براســاس تامی

ــه بنــدی  طبق
ــه  11 : مقــرر گردیدبعــد از انتخــاب و تاییــد فروشــگاه هــای مرتبــط نســبت ب

توزیــع ســپ کارت خریــد اقــدام گــردد.
ــرکت و  ــش ش ــنل زحمتک ــدان پرس ــه فرزن ــن جهیزی ــه تامی ــک هزین 12 :  کم

ــن خصــوص  ــرارداد در ای ــاد ق انعق
13 : پیگیــری خالء بیمه کارگران 

14 : پیشــنهاد شــوراهای کارگــری جهــت جــذب نیــرو و افزایــش کارگاه  هــای 
جدیــد مــورد بحــث و تبــادل نظــر قــرار گرفــت.

ــا  ــزاری کالس ه ــاو برگ ــوس کرون ــاری منح ــود بیم ــه وج ــه ب ــا توج 15 : ب
بصــورت مجــازی بــا پیشــنهاد شــوراها وموافقــت مدیــر عامــل محتــرم شــرکت 
ــرار  ــد ق ــورد تایی ــاال م ــی ب ــع تحصیل ــویقی در مقاط ــاز تش ــره امتی ــک نم ی

ــت . گرف
ــر عامــل شــرکت ضمــن آرزوی موفقیــت خواســتار  ــن جلســه مدی ــان ای در پای
ــش  ــرکت افزای ــات ش ــا راه نج ــتند تنه ــوان داش ــده و عن ــد ش ــش تولی افزای
ــی  ــکاری و همدل ــا هم ــر ب ــق نخواهدشــد مگ ــر محق ــن ام ــه ای ــد اســت ک تولی
پرســنل زحمتکــش شــرکت کــه یقینــا همیــار مجموعــه بــوده و خواهنــد بــود.

ــع  ــت از صنای ــالت حمای ــتای رس ــان در راس ــی کرم ــهرکهای صنعت ــرکت ش ش
کوچــک و متوســط مســتقر  در شــهرکها و نواحــی  صنعتــی اســتان و تامیــن نیــاز 
ــزاری و مشــاوره ای ،از مشــاورین دارای  ــرم اف ــه خدمــات ن واحدهــای صنعتــی ب
صالحیــت و ســابقه کاری عالقمنــد جهــت اســتقرار و عضویــت در مرکــز خدمــات 

ــد: ــی آی ــاوری و کســب و کار دعــوت بعمــل م فن
شــاخص هــای عمومــی: دارا بــودن حداقــل 3 ســال  ســابقه مشــاوره در  زمینــه 
ــه هــای تخصصــی از مراجــع  هــای تخصصــی _ مجــوز فعالیــت مشــاوره در زمین

ذیصــالح 
ــودن حداقــل مــدرک کارشناســی ارشــد _ انجــام حداقــل 5 پــروژه  شــاخص هــای تخصصــی: دارا ب
ــات  ــودن خصوصی ــام کار( _ دارا ب ــن انج ــی حس ــه گواه ــی کاری )ارائ ــا تخصص ــه ه ــق در زمین موف

ــازی  ــم س ــدت و تی ــد م ــدگاه بلن ــردی، دی ــری، راهب رهب
ــع انســانی  ــروش - آمــوزش هــای تخصصــی و عمومــی - مناب ــی و ف ــه هــای تخصصــی: بازاریاب زمین
ــت کیفیــت - مشــاوره  ــوژی - مدیری ــاوری و تکنول ــات و برندینــگ - فن ــی - تبلیغ - حســابداری و مال

ــین آالت و... ــزات و ماش ــی و تجهی فن
ــت  ــت درخواس ــه ثب ــبت ب ــامانه eservice.isipo.ir نس ــه س ــه ب ــا مراجع ــد ب ــی توانن ــان م متقاضی

ــی :1249114 ــه آگه ــد. شناس ــدام نماین ــده اق ــته ش ــات خواس ــل اطالع ــاور و تکمی ــوان مش بعن

مهلــت ثبت نام تا تاریخ : 1400/4/30

تلفن تماس جهت کســب اطالعات بیشــتر ۰۳۴۳۱۲۷۲۰۲۵ 

روابط عمویم رشکت هشرکهای صنعیت کرمان

فراخوان آگهی 
 پذیرش متقاضی استقرار در مرکز خدمات فناوری و کسب کار کرمان 


