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ات آزادی ااقتند رد کار نباشد
ستایش ارزنده ای نیز وجود نخواهد داشت

هفته نامه فرهنگی، سیاسی، خبری

نمونه ای از درد

ماجراي عكسي كه 
جاودانه شد
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نماینده مردم کرمان و راور:
سیالب به ۲۵ روستای راین خسارت 

جدی وارد کرده است

* لزوم ایجاد 
سدهای 

موقت

2

4
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استاندار:

سرمازدگی ۱۵ هزار 
میلیارد تومان به 
کشاورزی کرمان 

خسارت زد
2

به زودی و به ابتکار 
شرکت گل گهر؛

هفتاد ناشر برترکشور 
با ۲۰ هزار عنوان 

کتاب جدید به سیرجان 
می آیند

2 2

مهندس مهران میردریکوند
 )مدیر بازرسی

و نظارت اصناف استان کرمان(:

اصناف
و کسبه کرمان 
توان و تحمل 

ضربه اقتصادی 
دیگری را ندارند

آگهی فراخوان )نوبت دوم( شناسایی تولیدکنندگان
 به شماره 1400/2/ف 

شـرکت معدنـي و صنعتـي گل گهـر )سـهامي عام( در نظـر دارد به منظـور ایجاد فضای سـبز به مسـاحت 300 هکتار نسـبت به 
شناسـایی تولیدکننـدگان نهال غیـر مثمر با شـرایط ذیل اقـدام نماید.

1. تولید کنندگان نهال می باید دارای پروانه بهره برداری و مجوز تولید نهال از وزارت جهاد کشاورزی باشند.
۲. نهـال هـای غیـر مثمـر همیشـه سـبز و خـزان کننده مـورد نیـاز مطابق لیسـت ذیـل، می بایـد عمر باالی 10 سـال داشـته 

باشـند و محیـط بـن آن هـا 30 تا 60 سـانتی متر باشـد.
3.نهال ها می باید ریشه پر بوده و عاری از هر گونه آفات و بیماری ها باشند.

اقاقیای پیوندی         توت نرک سپیدار صنوبر نارون           زبان گنجشک

پده          کاج توپی             کاج تهران ارغوان چنار             توت آمریکایی

جگ یا شیشم سدروس       نخل فونیکس    نخل واشنگتونیا   سرو الوسون     کاج کاشفی

کلیـه تولیـد کننـدگان واجـد شـرایط در صـورت تمایل به شـرکت در 
فراخـوان مـی باید نوع نهـال هـا )مطابق با لیسـت فوق( و تعـداد نهال 
هـای از هـر نـوع را کـه مـی تواننـد تأمیـن نماینـد، بـه همـراه پروانه 
بهـره بـرداری و مجـوز تولیـد نهـال خـود از وزارت جهاد کشـاورزی و 
نشـانی کامـل نهالسـتان خـود را در پاکـت دربسـته و مهر و موم شـده 
)روي پاکـت بایسـتي نـام تجـاری تولیـد کننـده، شـماره و موضـوع 
فراخوان قید شـود ( قـرار داده و حداکثـر تا تاریخ یکشـنبه 1400/۵/10 
بـه نشـاني دفتـر مرکـزي شـرکت معدنـي و صنعتـي گل گهـر واقع در 
تهـران- خیابـان دکتـر فاطمي- روبـروي هتل اللـه- سـاختمان نگین، 
پـالك ۲73 – دبیرخانه مرکزي-کدپسـتی 1414618۵۵1 و یا به نشـاني 
دفتـر کمیسـیون معامالت شـرکت معدنـي و صنعتـي گل گهـر واقع در 

کیلومتـر ۵0 جـاده سیرجان-شـیراز ارسـال نمایند. 
ضمنـأ الزم اسـت تصاویـر نهـال ها بـا ذکر مشـخصات کامل نهالسـتان 

بـه آدرس ایمیـل  mottaghi_mo@golgohar.com ارسـال گردد.

کمیسیون معامالت شرکت معدني و صنعتي گل گهرکمیسیون معامالت شرکت معدني و صنعتي گل گهر

3

عضو شورای مرکزی حزب موتلفه 
اسالمی:

شورای شهر کرمان، با 
تشکیل ائتالف و اتاق 

فکر بر توسعه و آبادانی 
کرمان تمرکز کند

در پنجاه وششمین 
هفته از پویش »افتتاح« شهرداری کرمان؛

بوستان »پارسیان« در بلوار 
»پزشک« به بهره برداری رسید

دیدار مدیر کل تامین 
اجتماعی استان با خانواده 

شهیدان همکار
)شهید حسن علی زینلی(

و )شهید حمید باقری(

فرمانده سپاه ثارا... : 
توزیع 7میلیارد

و 700میلیون تومان 
کمک مؤمنانه در کرمان 

آغاز شد
3

2
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                                                      دهمین پیشوا
زاهد است و نقی و با تقوا دهمین پیشوا، امام هادی   

ریشه اش در بهشت و، نور خدا ر جهان ز میالدش     شد ُمَنوَّ
که علمدار راه توحید است ُبَود از آل عصمت و، معصوم   

که جهانتاب همچو خورشید است نه فقط چتر او سر شیعه    
عامل امر و آیه ی قرآن وارث رحمت رسول رحیم    

به هر آن آفریده در دو جهان گویم این تهنیت ز عمق وجود   

غالمحسین رضایی - نقاش

عملیات مرصاد
کشته هفده هزار مرد و زن سازمان منافقین پلید   
شد فراری ز ملت و میهن با جنایات بیشمار خود   

عامل طرح و نقشه ی شیطان شد شریک جنایت صدام   
تا بگیرد حکومت ایران زد شبیخون به سرزمین ما   

دهن یاوه گوی او را دوخت عملیات قاطع مرصاد    
دم و، ریش نداشته اش را سوخت پوزه اش را به خاک و خون مالید   
غالمحسین رضایی - نقاش

               
فرمانده سپاه ثارا... : 

توزیع ۷میلیارد و ۷۰۰میلیون 
تومان کمک مؤمنانه در کرمان 

آغاز شد 
 

ســردار حســین معروفــی در 
مؤمنانــه  کمــک  رزمایــش 
بــا  آســمانی  جهادگــران 
خاطــره  و  یــاد  گرامیداشــت 
و  شــهدا  امــام  شــهدا، 
ــت  ــه مقاوم سیدالشــهدای جبه
قاســم  ســپهبد  شــهید 
داشــت:  اظهــار  ســلیمانی 
و  امامــت  هفتــه  به مناســبت 
ــن  ــام حس ــرارگاه ام ــت ق والی
ــه  ــن مرحل ــی)ع( چهارمی مجتب
ــان  ــه را در سراســر اســتان کرم ــع کمک هــای معیشــتی مواســات مؤمنان توزی

آغــاز کــرد.
ــزار بســته  ــع 70 ه ــش توزی ــن رزمای ــه اول ای ــه در مرحل ــوان اینک ــا عن وی ب
کمــک مؤمنانــه، مرحلــه دوم 35 هــزار بســته و مرحلــه ســوم 125 هــزار بســته 
ــه  ــبت هفت ــروز و به مناس ــزود: ام ــت اف ــده اس ــام ش ــان انج ــتان کرم در اس
ــام  ــرارگاه ام ــب ق ــتی در قال ــته معیش ــزار بس ــع 22 ه ــت توزی ــت و والی امام

ــود. ــاز می ش ــان آغ ــتان کرم ــی)ع( در اس ــن مجتب حس
ــام  ــداد ام ــه ام ــرد: کمیت ــوان ک ــان عن ــتان کرم ــارا... اس ــپاه ث ــده س فرمان
ــارا... اســتان  ــام)ره(، ســپاه ث ــان حضــرت ام ــی فرم ــی)ره(، ســتاد اجرای خمین
ــالت،  ــک رس ــامی، بان ــات اس ــازمان تبلیغ ــتضعفین، س ــیج مس ــان، بس کرم
آســتان قــدس رضــوی)ع( و قــرارگاه خاتــم االوصیــا)ع( در ایــن طــرح مشــارکت 

ــد. دارن
وی بــا بیــان اینکــه هــر بســته کمــک مؤمنانــه 350 هــزار تومــان و در مجمــوع 
ــت:  ــان اســت گف ــون توم ــارد و 700 میلی ــا 7 میلی ــن کمک ه ــی ای ارزش ریال
ــود،  ــدس، نخ ــی، ع ــه، ماکارون ــن، رب گوج ــج، روغ ــامل برن ــته ها ش ــن بس ای

ــر اســت. ــام متغی ــه بعضــی از اق ــوده ک ــرغ ب ــا، ســویا و تخم م لوبی
ســردار معروفــی بــا اعــام اینکــه بــرای دهــه مبــارک امامــت و والیــت توزیــع 
ــان  ــون توم ــه ارزش 75 میلی ــان ب ــرم در حاشــیه شــهر کرم ــذای گ ــزار غ 5 ه
نیــز در برنامــه اســت ادامــه داد: در هفتــه آینــده توزیــع هــزار و 440 جهیزیــه 
ــه ارزش ریالــی 28 میلیــارد و 800 میلیــون  بیــن مددجویــان کمیتــه امــداد ب

ــود. ــز انجــام می ش ــان نی توم
وی بــا بیــان اینکــه آب شــرب برخــی روســتاها و تعــدادی از منــازل مددجویــان 
ــرداری  ــه بهره ب ــت ب ــت و امام ــه والی ــز در ده ــان نی ــداد و محروم ــه ام کمیت
ــه  ــر ادام ــا آخ ــن راه را ت ــه اعضــا ای ــرارگاه و هم ــه ق ــت: مجموع می رســد گف

خواهنــد داد.
فرمانــده ســپاه ثــارا... اســتان کرمــان بــا اشــاره بــه اینکــه اولویــت اول قــرارگاه 
تأمیــن آب شــرب اســت بیــان کــرد: امســال کار بزرگــی را در حــوزه آبرســانی 
بــه مــردم در برنامــه داریــم و آبرســانی بــه 307 روســتا بــا کمــک دیگــر نهادهــا 
در برنامــه اســت. وی راجــع بــه ســاخت، ترمیــم و تکمیــل منــازل مددجویــان 
ــه  ــزار و 200 مددجــوی کمیت ــادآور شــد: ه ــن روســتایی اســتان ی و محرومی

امــداد اســتان کرمــان در روســتاها هســتند.
ســردار معروفــی اولویــت ســوم قــرارگاه را اشــتغال خــرد عنــوان کــرد و گفــت: 
87 میلیــارد تومــان قــرارداد مــا بــا کمیتــه امــداد در حــوزه اشــتغالزایی اســت 

کــه از ســال گذشــته آغــاز شــده اســت.
ــات  ــرارگاه را حــل مشــکات حاشیه نشــینی و خدم ــدی ق ــای بع وی اولویت ه
ــردم  ــار م ــت کن ــاز اس ــه نی ــی ک ــا زمان ــرد: ت ــان ک ــت و بی ــی دانس اجتماع
ــکات  ــی از مش ــم بخش ــا بتوانی ــم ت ــه می دهی ــود ادام ــه کار خ ــتیم و ب هس

ــم. ــردم را حــل کنی م
فرمانــده ســپاه ثــارا... اســتان کرمــان بــا تصریــح بــه اینکــه برخــی کمک هــای 
ــند و  ــردم را نمی شناس ــراد م ــن اف ــت: ای ــد گف ــؤال می برن ــر س ــه را زی مؤمنان
مشــکات آنهــا را نمی داننــد و بایــد بــه ایــن افــراد بگوییــم کــه مــا در لبیــک 
بــه فرمــان رهبــر معظــم انقــاب بــرای کمــک بــه مــردم تــا آخــر ایســتاده ایم 
ــت  ــظ کرام ــا حف ــه ب ــای مؤمنان ــردم کمک ه ــرای م ــار ایجــاد اشــتغال ب و کن
ــک و  ــردم کم ــه م ــم وار ب ــم حاج قاس ــم و امیدواری ــه داری ــردم را در برنام م

خدمــت کنیــم.

دیدار مدیر کل تامین اجتماعی 
استان با خانواده شهیدان همکار 

)شهید حسن علی زینلی( 
و )شهید حمید باقری(

گرامیداشــت  ادامــه  در 
ــی  ــن اجتماع ــه تامی هفت

ــد.  ــام ش انج
دیــدار  حســینی مدیــر کل 
ــه  تامیــن اجتماعــی اســتان ب
همــراه رئیــس اداره حراســت 
و نماینــده ایثارگــران بــا پــدر 
همــکار   )شــهید  بزرگــوار 
حســن علــی زینلــی(  و مــادر 
حمیــد  شــهید  گرانقــدر) 
ــس  ــدا، تندی ــری  (  و اه باق
ســازمان  تقدیمــی  لــوح  و 
تامیــن اجتماعــی بــه ایــن 

دو عزیــز

ــدار هــا حســینی  ــن دی در  ای
ــی  ــن اجتماع ــر کل تامی مدی
ــتر  ــه در بس ــی ک ــی زینل ــن عل ــهید حس ــدر ش ــادت از پ ــن عی ــتان ضم اس
بیمــاری قــرار داشــتند بیــان داشــت: پــدران شــهدا اســوه های بی بدیــل صبــر 
و اســتقامت هســتند کــه باتربیــت فرزندانــی دالور و از خــود گذشــته، در دفــاع 

ــد. ــن بودن ــامی نقش آفری ــاب اس ــور و انق از کش
ماقــات دیــدار نمــود  و خطــاب بــه ایشــان افــزود : دیــدار بــا مــادران شــهدا 
یــک توفیــق بســیار بــزرگ بــرای مــا اســت و درواقــع رحمــت خداونــد شــامل 

حــال مــا و همــکاران شــده اســت کــه خدمــت شــما مــادر بزرگــوار برســیم.
وی ضمــن اشــاره بــه صبــر مــادران شــهدا، به ویــژه مادرانــی کــه چنــد شــهید 
در راه خداونــد تقدیــم کرده انــد، اضافــه کــرد: مــادر بزرگــواری کــه دو فرزنــد 
ــه او  ــد عظمتــی ب خــود را در راه خــدا تقدیــم و صبــوری کــرده اســت، خداون
ــر را داشــته  ــن صب ــش ای ــت وجــودی گنجای ــه ظرفی ــرده اســت ک ــت ک عنای

اســت.

نماینــده مــردم کرمــان و راور بــا اشــاره بــه اینکــه 
ــده  ــیل ش ــر س ــن درگی ــش رای ــتا در بخ ۲۵ روس
اســت، گفــت: پیگیــر مســتمر حــل مشــکل ســیل 

ــود. ــم ب ــن خواهی ــه رای ــر در منطق اخی
دکتــر محمدرضــا پورابراهیمــی در بازدیــد میدانــی از آخریــن 
ــش  ــیل  زده بخ ــتاهای س ــده در روس ــام ش ــات انج اقدام
ــدار شهرســتان کرمــان اظهــار کــرد:  رایــن بــه همــراه فرمان
بارندگــی بیــش از 30 میلــی متــر در 2۶ و 27 تیــر مــاه در 
ــن  ــا ای ــوع ســیل ب ــرد وق ــن خســاراتی را وارد ک بخــش رای

ــوده اســت. شــدت در ایــن منطقــه کــم ســابقه ب
وی افــزود: اتفاقاتــی کــه در شــرایط اقلیمــی و آب و هوایــی 
ــارش هــا  کشــور رقــم خــورده موجــب ســیل آســا شــدن ب

شــده و بایــد ایــن شــرایط در آینــده پیــش بینــی شــود.
ــر  ــرد: حــدود 25 روســتا درگی ــان ک ــر پورابراهیمــی بی دکت
ســیل شــده انــد کــه عمــده مشکاتشــان در بخــش تخریــب 

قنــوات و تامیــن آب کشــاورزی اســت.

وی گفــت: طــی چنــد روز اخیــر جهــاد کشــاورزی و مجموعه 
ســازمان هــای مرتبــط در گیــر جبــران خســارات ناشــی از 
ســیل شــدند و تمــام تــاش مــا بــر ایــن بــود بتوانیــم جــاده 
ــم  ــاق رق ــن اتف ــه ای ــم ک ــاز کنی ــتاها را ب ــی روس دسترس

خــورده اســت.
خسارت 30 میلیاردی سیالب به راه های راین

دکتــر پورابراهیمــی بــا اشــاره بــه خســارت وارده بــه حــوزه 
راه هــای روســتایی در بخــش رایــن افــزود: مســدود شــدن 
پنــج راه روســتایی، تخریــب دو دهانــه پــل از جمله خســارت 
وارده اســت. بیــن میــزان خســارت در حــوزه راه هــای بخــش 

رایــن 30 میلیــارد ریــال بــرآورد خســارت شــده اســت.
در حــوزه  اکنــون  داشــت:  اظهــار  پورابراهیمــی  دکتــر 
ــه  ــنگین ب ــین آالت س ــتگاه ماش ــن دس ــاختی چندی زیرس

ــد. ــی کن ــت نم ــه کفای ــده ک ــه آم منطق
وی بــا اشــاره بــه آب گرفتگــی ســه منــزل روســتایی افــزود: 
ــتاهای  ــازل روس ــه من ــد ب ــا 80 درص ــن 10 ت ــارت بی خس

ــگاه( وارد شــده اســت. ــاب زنگــی، زیارت ــاد، ب ــاس آب )عب
رئیــس کمیســیون اقتصــادی مجلــس بــا اشــاره بــه تخریــب 
خطــوط انتقــال آب ســه روســتا در بخــش رایــن بیــان کــرد: 
تخریــب چشــمه هــای آب شــرب ایــن روســتا هــا و میــزان 
ــن  ــرب ای ــوزه آب ش ــه ح ــان ب ــارد توم ــارت 3.5 میلی خس

منطقــه خســارت وارد شــده اســت.
ــزود:  ــرد و اف ــاره ک ــن اش ــش رای ــرق در به ــوزه ب ــه ح وی ب
بــا قطــع بــرق ســه روســتا، شکســته شــدن دو تیــر بــرق و 
ــرق پنــج روســتا و خســارت2  ــه خطــوط انتقــال ب صدمــه ب
میلیــارد تومانــی بــه زیــر ســاخت هــای شــبکه انتقــال بــرق 

بــه روســتا هــای بخــش رایــن بــرآورد شــده اســت.
وی اظهــار داشــت: تعــداد خودروهــای ســنگین بــرای اجــرای 
طــرح هــای زیرســاختی بایــد اضافــه شــود کــه بــه زودی و 

ظــرف چنــد ســاعت آینــده ایــن مهــم محقــق مــی شــود.
نماینــده مــردم کرمــان و راور در مجلــس شــورای اســامی 
بــا بیــان اینکــه خســارت هــای وارد شــده نیــز در دو بخــش 

محقــق شــده اســت، تاکیــد کــرد: بخشــی از ایــن خســارت 
ــه  ــق بیم ــوادث و بخشــی از طری ــوع خســارت ح ــر مجم زی

اقــدام شــده اســت.
ــه  ــز ک ــرادی نی ــه داد: خســارات اف ــر پورابراهیمــی ادام دکت
ــد تــاش مــی شــود در زمینــه  شــامل بیمــه نمــی شــده ان

ــران خســارات کارشــان ســریع انجــام شــود. جب
ــر در  ــیل اخی ــکل س ــل مش ــتمر ح ــر مس ــت: پیگی وی گف
منطقــه رایــن خواهیــم بــود و از دســتگاه هــای اجرایــی پــای 

کار تشــکر مــی کنیــم.

نماینده مردم کرمان و راور:

سیالب به ۲۵ روستای راین خسارت جدی وارد کرده است
* لزوم ایجاد سدهای موقت

بحــران  مدیریــت  ســتاد  نشســت  در  زینی ونــد  علــی 
ــران در  ــتاد بح ــور و س ــزود: وزارت کش ــت اف ــتان باف شهرس
رفــع مشــکات  کشــاورزان کرمــان کوتاهــی نکردنــد و نزدیــک 
بــه 300 میلیــارد تومــان بــه ایــن مهــم اختصــاص دادنــد امــا 
ــزان  ــن می ــش از ای ــتان بی ــن اس ــرمازدگی در ای ــارت س خس
اعــام شــده لــذا مســئوالن کشــور و نماینــدگان صاحــب نــام 

ــد. ــری کنن آن را پیگی
ــه منظــور جبــران خســارات  ــات را ب وی اظهــار داشــت: امکان
ســیل زدگان دســته بنــدی و بســیج مــی کنیــم امــا ایــن کار 

بایــد همــراه بــا مطالعــات باشــد.

ــازی  ــا پاکس ــه ه ــتر رودخان ــه داد: بس ــان ادام ــتاندار کرم اس
مــی شــود، حتــی اگــر منــزل و زندگــی کســی در ایــن بســتر 
باشــد، تخریــب مــی شــود زیــرا گرفتــاری امــروز مــا بــه علــت 

تصــرف اراضــی در بســتر رودخانــه هــا اســت.
سیل اخیر

به هستی مردم بافت خسارت وارد کرد
ــر  ــای ســیل اخی ــرد: خســارت ه ــوان ک ــان عن ــتاندار کرم اس
ــی روســتایی، کشــاورزی  ــت، زندگ ــردم باف ــه کل هســتی م ب
ــن منطقــه وارد شــد کــه بســیار متاســف  و زندگــی مــردم ای

شــدیم.
وی افــزود: ســیل اخیــر احشــام،درختان و همــه هســتی 
برخــی از مــردم شهرســتان بافــت را بــا خــود بــرد، ابعــاد ایــن 

ــد. ــان را از ریشــه کن ــی آن ــا زندگ ــود ام ــزرگ نب ــه ب حادث
وی ادامــه داد: شهرســتان های بافــت، رابــر و ارزوییــه محــروم 
هســتند و در صورتــی کــه پیشــگیری را در بحران هــا برجســته 

کنیــم، بســیاری از ایــن بحــران هــا را نخواهیــم داشــت.
زینی ونــد افــزود: مصوبــات ســتاد بحــران در شهرســتان 
بافــت بایــد بــا جدیــت پیگیــری شــود و کارهــا را بــا اولویــت 

ــم. ــری کنی پیگی
ــا در  ــده و ی ــرا ش ــد اج ــا بای ــات ی ــه مصوب ــان اینک ــا بی وی ب
ــد. ــل بمان ــا معط ــد کاره ــند، نبای ــدن باش ــی ش ــیر اجرای مس

ــات  ــدا نج ــت ابت ــت دول ــد: اولوی ــادآور ش ــان ی ــتاندار کرم اس
ــردم  ــن م ــرا ای ــت زی ــت اس ــتان باف ــردم شهرس ــی م زندگ

ــد. ــو می آین ــم جل ــه ک ــد ک ــی دارن نجابت
 وی تصریــح کــرد: امــروز مشــاهده کردیــم ســیل خانــه یــک 

پیرمــرد را بــه صــورت کامــل بــرده بــود و پنــج روز در مســجد 
ســکونت داشــت لــذا بایــد ایــن افــراد شناســایی شــوند.

ــم  ــرا حج ــتم زی ــق نیس ــداث اردوگاه مواف ــا اح ــت: ب وی گف
ــت. ــد نیس ــن ح ــه در ای حادث

ــت  ــازل مســکونی باف ــته  من ــک دس ــه داد: ی ــد ادام ــی ون زین
 کامــا تخریــب شــدند کــه بایــد ســاکنان ایــن منــازل را بــرای 
ــل  ــن و در مح ــی ایم ــادر در محل ــا چ ــراری  ب ــکان اضط اس

ــوند. ــت داده ش ــان اقام سکونتش
اســتاندار کرمــان خاطرنشــان کــرد: تیمــی متشــکل از نیــروی 
ــر،  ــال احم ــس، ه ــدگان مجل ــی نماین ــا همراه ــی ب انتظام
ــدی و  ــته بن ــا را دس ــارت ه ــات خس ــیج اطاع ــپاه و بس س
ــه و  ــات اولی ــردا امکان ــا ف ــروز ت ــرف ام ــد و ظ ــخص کنن مش
ــا  ــر ب ــه شــود. وی گفــت: کمکــی فراگی ــردم ارائ ــه م چــادر ب
ــا  ــود ام ــی ش ــه م ــت ارائ ــتان باف ــه شهرس ــتانی ب ــه اس مصوب
ــده از ســیل اســت. ــازل مســکونی آســیب دی ــا من ــت م اولوی
زینــی ونــد اضافــه کــرد: اولویــت ســریع دیگــر مــا الیــه روبــی 
و مرمــت قنــوات اســت لــذا تجهیــزات و امکانــات الیروبــی آن 
بررســی و بــه هــر طریقــی تامیــن شــود کــه حداکثــر تــا 10 

روز آینــده آب بــه دســت مــردم برســد.
ــا  ــه هــا اســت کــه ب وی بیــان داشــت: مســاله بعــدی رودخان
خطــری جــدی در ایــن بخــش مواجــه هســتیم، ایــن بارندگــی 
40 میلیمتــر بــود و در صــورت تکــرار می توانــد اثــرات 

ــراه داشــته باشــد. ــه هم مخــرب بیشــتری ب
اســتاندار کرمــان افــزود: در ایــن خصــوص اعتبــاری بــه اســتان 
بیاوریــم کــه در نقــاط ضــروری همچــون دهســتان کیســکان 

ــه ای  ــار آب منطق ــدند، ادوات در اختی ــا پرش ــیل ه ــه مس ک
اســتان قــرار گیــرد و ســریعتر اقــدام بــه الیروبــی شــود.

وی بــا تاکیــد بــر اینکــه اولویــت دیگــر مــا بازگشــایی ســریع 
رودخانــه هــا اســت افــزود: در صــورت بارندگــی مجــدد نبایــد 

مــردم گرفتــار خطــرات ســیل شــوند.
ــه پایلــوت شــدن بافــت عنــوان  ــا اشــاره ب اســتاندار کرمــان ب
ــذا  ــده ل ــام ش ــت انج ــه در طبیع ــه ناجوانمردان ــرد: مداخل ک
ــن  ــا ای ــه م ــود ک ــام ش ــد انج ــه بای ــن منطق ــی در ای مطالعات
ــه  ــم ک ــرار دهی ــرح ق ــن ط ــرای ای ــوت اج ــتان را پایل شهرس

ــود. ــن می ش ــز تامی ــارات آن نی اعتب
ــا در  ــدن کوهش ــرداری از مع ــر خاکب ــه تاثی ــاره ب ــا اش وی ب
ــای  ــه ط ــی ک ــدن در صورت ــن مع ــت: ای ــر گف ــیل اخی س
ــرا در  ــدارد زی ــرای برداشــت ن ــد مجــوزی ب ــم باش ــص ه خال
موقعیــت خــاص زیســت محیطــی و منابــع طبیعــی قــرار دارد.
زینی ونــد تصریــح کــرد: آنتــن دهــی تلفــن همــراه را مصــوب 
ــتان  ــن مشــکل در شهرس ــا ای ــاغ شــود ت ــات اب ــه ارتباط و ب

هــای بافــت، رابــر و ارزوییــه نیــز رفــع شــود.
وی ادامــه داد: بیمــه درختــان نیــز قابــل پیگیــری اســت کــه 
بایســتی از ظرفیــت مجلــس شــورای اســامی در ایــن حــوزه 

اســتفاده کنیــم.
ــتان  ــان اس ــت: کرم ــخنانش گف ــری از س ــش دیگ وی در بخ
حادثــه خیــزی اســت کــه دســتگاه ها در حادثــه ســیل بافــت 
ــر از دســتگاه  ــال احم ــد و ه ــای کار بودن ــر مناطــق پ و دیگ
ــرای امدادرســانی در منطقــه  ــود کــه ســریع ب ــی ب هــای خوب

حضــور پیــدا کــرد.

استاندار: رسمازدیگ ۱۵ هزار میلیارد تومان به کشاورزی کرمان خسارت زد 

مســکن  بنیــاد  مدیــرکل 
انقــاب اســامی اســتان کرمــان از تامیــن اعتبــار 
بخشــی خســارات ســیل اخیــر خبــر داد و اظهــار 
کــرد: بــا فعــال شــدن بانــک هــا بــه طــور قطــع 
افــراد  بــه  معیشــتی  کمک هــای  تخصیــص 
ــتور کار  ــر در دس ــیل اخی ــده از س ــارت دی خس

قــرار می گیــرد. 
علــی اکبــر ســلطانی نژاد  در حاشــیه بازدیــد 
اســتاندار کرمــان از مناطــق ســیل زده دهســتان 
بــه  اشــاره  بــا  بافــت  شهرســتان  کیســکان 

ــق  ــی از مناط ــه برخ ــر ب ــیل اخی ــارات س خس
ــیل  ــفانه س ــرد: متاس ــار ک ــان اظه ــتان کرم اس
ــش  ــه بی ــکونی ب ــازل مس ــه من ــا ورود ب ــر ب اخی
از 200 واحــد مســکونی خســارت وارد کــرده 
کــه دهســتان کیســکان بــا 100 واحــد مســکونی 
آســیب دیــده بیشــترین میــزان خســارات را بــه 
ــیل  ــن س ــت و همچنی ــاص داده اس ــود اختص خ
ــدد شهرســتان  ــاط متع ــه بخــش مرکــزی و نق ب
بافــت، بخــش رایــن و منطقــه حــراران بردســیر 

ــت. ــرده اس ــارت وارد ک خس

وی در ادامــه از ارزیابــی میــزان خســارات ســیل 
توســط کارشناســان خبــر داد و بیــان کــرد: 
بخشــی از ایــن خســارات جبــران می شــود و 
رفــع مشــکات مــردم در اولیــن فرصــت بــا 
ــی در  ــتم بانک ــز و سیس ــات مرک ــود تعطی وج

اولویــت کاری مســوالن قــرار دارد.
مدیــرکل بنیــاد مســکن انقــاب اســامی اســتان 
کرمــان از تامیــن اعتبــار بخشــی خســارات ســیل 
ــا  ــرد: از روز شــنبه ب ــار ک ــر داد و اظه ــر خب اخی
فعــال شــدن بانــک هــا بــه طــور قطــع تخصیــص 

ــده  ــراد خســارت دی ــه اف کمک هــای معیشــتی ب
ــرار می گیــرد. ــر در دســتور کار ق از ســیل اخی

ــرای  ــه ب ــت مصوب ــال دریاف ــه دنب ــزود: ب وی اف
احــداث یــک واحــد مســکونی بــرای ســیل زدگان 

تمــام اســتان کرمــان هســتیم.
ســلطانی نــژاد بیــان کــرد: کمــک هــای باعــوض 
دولتــی و تســهیات قــرض الحســنه ارزان قیمــت 
بــه ســیل زدگان اســتان کرمــان اعطــا مــی 
ــکن  ــاد مس ــای بنی ــن حمایت ه ــود و همچنی ش
انقــاب اســامی در حــوزه تامیــن زیرســاخت ها، 

ــح  ــن مصال ــارت و تامی ــرداری، نظ ــات آوارب خدم
ــرای ســیل زدگان اســت. ب

مدیرکل بنیاد مسکن استان خبر داد:

تامین اعتباِر بخشی از خسارات سیل اخیر در استان کرمان

******

کرونــا رحم نداردکرونــا رحم ندارد

محل ماسک محل ماسک 
زیرچانهزیرچانه نیست!!! نیست!!!

در پنجاه وششمین هفته از پویش »افتتاح« شهرداری کرمان؛

بوستان »پارسیان« در بلوار »پزشک« به بهره برداری رسید
در پنجاه وششـمین هفتـه از پویـش »افتتـاح« شـهرداری کرمان، با شـعار 
»هـر هفته یـک افتتـاح«، بوسـتان »پارسـیان« واقـع در بلوار »پزشـک« 

تقاطـع بلـوار »شـهید احمد هدایـت« بـه بهره برداری رسـید.
بـه گـزارش کرمان آنایـن، شـهردار کرمـان، بیست وهشـتم تیرمـاه، در آییـن افتتـاح 
بوسـتان »پارسـیان« کـه بـا حضـور رییـس و اعضـای شـورا و جمعـی از مدیـران 
شـهری برگزار شـد، گفت: بوسـتان »پارسـیان« به مسـاحت 4300 مترمربع در بلوار 
»پزشـک«، تقاطـع بلوار »شـهید احمـد هدایت« با امکاناتی ازجمله سـت تندرسـتی، 
آب نمـا و آالچیـق سـاخته شـده اسـت. سـیدمهران عالم زاده با اشـاره به آغاز سـاخِت 
بوسـتان »پارسـیان« از زمسـتان سـال گذشـته، افزود: فضاهای سـبز و بوسـتان های 
محلـه ای نقـش مؤثـری در ایجـاد خاطـرۀ جمعـی، افزایش حـس تعلق شـهروندان به 
محلـه و جامعـه ای کـه در آن زندگـی می کنند، افزایـش امنیت و کاهـش جرایم دارد 

و بسـتری بـرای انجـام تعامات اجتماعی اسـت. 
وی خاطرنشـان کـرد: در ایـن دوره از مدیریـت شـهری، بـرای افزایـش بوسـتان ها و 
فضاهـای سـبز شـهری و توزیـع عادالنه و متناسـب این امکانات و خدمـات در مناطق 

مختلـف شـهری، تاش ویژه ای شـد.
شـهردار منطقـه دو کرمـان نیـز بیـان کـرد: دو بوسـتان دیگر بـه مسـاحت 8000  و 

۶300 مترمربـع در دو نقطـه از شـهرک »الغدیـر« در حـال سـاخت اسـت.
رضـا خیـاط زاده بـا اشـاره بـه تکمیـل پیـاده راه واقـع در بزرگـراه »سـپهبد شـهید 
حاج قاسـم سـلیمانی«، جنـب بیمارسـتان »شـفا« بـه مسـاحت 2000 مترمربـع، از 

بهره بـرداری از ایـن پیـاده راه در آینـدۀ نزدیـک خبـر داد.
گفتنـی  اسـت؛ شـهردار کرمان و شـهردار منطقه دو در حاشـیۀ آیین افتتاح بوسـتان 
»پارسـیان« از نزدیـک بـا چنـد تـن از اهالی سـاکن در ایـن محدوده صحبـت کردند 

و در جریـان مسـایل و مشـکات آن ها قـرار گرفتند.
بیـش از یـک سـال از آغـاز پویـش »افتتاح« شـهرداری کرمـان می گـذرد و 5۶ هفته 
به طـور مـداوم هـر هفتـه یک پـروژۀ جدیـد شـهری، زیربنایـی، خدماتـی، فرهنگی و 

اجتماعـی بـه شـهروندان کرمانی تقدیم شـده اسـت. 
پویـش »افتتاح« شـهرداری کرمان تـا پایان ایـن دوره از مدیریت شـهری 

و شـورای اسـامی شـهر کرمان ادامه دارد.

ــان گفــت:  ــداد اســتان کرم ــه ام ــرکل کمیت مدی
ــازی  ــت توانمندس ــاد در جه ــن نه ــات ای اقدام
به منظــور  حمایــت  تحــت  خانواده هــای 
ــن  ــلی در بی ــن نس ــر بی ــروز فق ــری از ب جلوگی

ایــن خانواده هــا اســت. 
امــداد،  کمیتــه  اطاع رســانی  پایــگاه  گــزارش  بــه 
ــیرجان در  ــتان س ــه شهرس ــفر ب ــی در س ــی صادق یحی
ــا حضــور  ــه ب ــن شهرســتان ک جلســه شــورای اداری ای
ســیرجان،  امام جمعــه  حســینی،  حجت االســام 
بهاءالدینــی، فرمانــدار ایــن شهرســتان و جمعــی از 
تبریــک  برگــزار شــد ضمــن  مســئوالن ســیرجان 
ــری  ــزود: تفک ــان اف ــد قرب ــت و عی ــت و والی ــه امام ده
کــه در کمیتــه امــداد نهادینه شــده تفکــر اشــتغال 
ــه  ــاد ب ــن نه ــت و ای ــان اس ــازی مددجوی و توانمندس
ــتمری  ــی مس ــه مبلغ ــه ماهیان ــت ک ــن نیس ــال ای دنب
ــا ایجــاد اشــتغال  بــه خانواده هــا پرداخــت کنــد بلکــه ب
ــت  ــای تحــت حمای ــال توانمندســازی خانواده ه ــه دنب ب

ــت. اس
 13 از  بیــش  گذشــته  ســال  طــی  داد:  ادامــه  وی 

ــان  ــداد در اســتان کرم ــه ام ــزار شــغل توســط کمیت ه
ــه  ــن زمین ــیرجان در ای ــتان س ــه شهرس ــده ک ایجادش

ــت. ــوده اس ــرآمد ب س
ــرد:  ــان ک ــان بی ــتان کرم ــداد اس ــه ام ــرکل کمیت مدی
ــود  ــیرجان وج ــتان س ــی در شهرس ــای خوب ظرفیت ه
دارد کــه بایــد از ایــن ظرفیت هــا در جهــت حــل 
ــا اســتفاده  ــان و توانمندســازی آن ه مشــکات مددجوی

ــرد. ــتری ک بیش

ــت  ــن اس ــی ای ــرمایه گذاری اصل ــرد: س ــح ک وی تصری
کــه بــا اســتفاده از ظرفیت هــا و منابــع موجــود بــر روی 
ــه  ــت زمین ــگان تحــت حمای ــژه نخب ــوان به وی نســل ج

رشــد و شــکوفایی آن هــا را فراهــم کــرد.
صادقــی تأکیــد کــرد: مــا بــه دنبــال ایــن هســتیم از بروز 
فقــر بیــن نســلی در بیــن خانواده هــای تحــت حمایــت 
ــه  ــان ب ــا حــل مشــکات مددجوی جلوگیــری کنیــم و ب
دنبــال ایجــاد آرامــش در بیــن خانواده هــای تحــت 

حمایــت هســتیم.
ــن  ــی بی ــی خوب ــی و همراه ــای همدل ــت: فض وی گف
مســئوالن شهرســتان ســیرجان وجــود دارد و ایــن 
همراهــی و همدلــی یــک ظرفیــت بزرگــی بــرای 

شهرســتان اســت.
شــورای  جلســه  پایــان  در  اســت؛  ذکــر  شایســته 
ــوان  ــیبانی، به عن ــر ش ــیرجان ناص ــتان س اداری شهرس
شهرســتان  امــداد  کمیتــه  اداره  جدیــد  سرپرســت 
ســیرجان معرفــی و از زحمــات احمــد یزدانخــواه رئیــس 

ــد. ــل ش ــن اداره تجلی ــابق ای س

مدیرکل کمیته امداد استان کرمان اعالم کرد؛ 

کمیته امداد به دنبال جلوگیری از بروز فقر بین 
نسلی در بین مددجویان تحت حمایت است 
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                                               وافی به عهد
مرید کردار )سلیمانی(اَم مفتخرم به اینکه ایرانی اَم  

مردمی و خادم توده ها بود مردی که ترسش فقط از خدا بود  
افتخار اسالم و ایرانیان ز دامن طاهر کرمانیان  

بر همگان نماد و ضرب المثل شجاعت و جسارتش در عمل  
مخلصی در راه خدای خود بود وافی به عهد و گفته های خود بود 
جان را برای آرمان داد و رفت راه سعادت را نشان داد و رفت  

                                                        امیر و غدیر
که تجدید بیعت کنم با امیر خدایا دلم را ببر به غدیر   

سعادت با راهش بخورده رقم عجین بوده با بیعتش فطرتم   
خلیفه شد از امر پروردگار به روز غدیر صاحب ذوالفقار   

ز رخ پرده افکنده روز غدیر به باطن علی)ع( از ازل بوده میر  
ولّی خدا و، وصّی نبی ُبَود شیرمرد دو عالم علی)ع(   

که دین با )ولّی خدا( کامل است غالمحسین رضایی - نقاشحقیقت همین کز زبان دل است   

* ماجراي عكسي كه جاودانه شد
 

دوربيــن  دنبــال  بــه 
گشــتم؛ زيــر خــاك بــود! 
گوشــه  بنــدش را گرفتــم 
ــرون  ــاك بي ــر خ و از زي
كشــيدم،  لنــزش را تميــز 
كــردم و بــدون دقــت، 
ــته  ــم بس ــع چش  در واق
شــهيد  آرام  چهــره  از 
ــي«  ــاج امين ــر ح » امي

ــم. ــس گرفت عك

یاد یارانیاد یاران

ــد  ــورا ها باي ــای ش ــت: اعض ــدم گف ــی مق ــد عل احم
 كارآمــد، متعهــد بــه وعــده هــا و شــعار هــای خــود 
ــن حــال دلســوز و پاكدســت باشــند  باشــند و درعي
ــا تشــكيل  ــد و ب ــز كنن ــی پرهي ــات درون و از اختالف
ــهر  ــی ش ــعه و آبادان ــر توس ــر ب ــاق فك ــالف و ات ائت

ــد. ــز كنن تمرك
ــهر  ــورا ش ــه اعضــای ش ــک ب ــرض تبري ــن ع ضم
كرمــان و آرزوی توفيــق الهــی بــرای خدمــت آن هــا، 
در رابطــه بــا جايــگاه شــورای اســالمی شــهر و روســتا 
گفــت: شــوراها از اهميــت خاصــی برخوردارنــد 
ــه  ــات ب ــن انتخاب ــردم ســاالری واقعــی دراي چــون م
منصــه ظهورمــی رســد هــم چنيــن شــوراها بعنــوان 
نهادهــای موثــر در فرآينــد انتقــال قــدرت بــه مــردم 
و مشــاركت آحــاد جامعــه در تصميــم گيــری هــای 
مهــم اجرايــی، آبادانــی و توســعه شــهر و روســتا هــا 

هســتند.
ــا  ــان ب ــتان كرم ــالمی اس ــه اس ــزب موتلف ــر ح دبي
بيــان اينكــه شــورای اســالمی نمــاد مــردم ســاالری 
ــت،  ــران اس ــالمی اي ــوری اس ــام جمه ــی در نظ دين
ــه  ــد ك ــد بدانن ــهر باي ــورای ش ــای ش ــزود: اعض اف
ــط  ــب توس ــن تركي ــا اي ــد ب ــای جدي ــاب اعض انتخ
ــه  ــردم ب ــه م ــی دارد و آن اينك ــام خاص ــردم پي م

ــص  ــور باالخ ــه ام ــی در هم ــول اساس ــر و تح تغيي
ــد  ــهرداری رای داده ان ــهری و ش ــات ش ــور خدم ام
ــرای نيازهــای شــهر  ــد ب ــه نظرمــی رســد باي كــه ب
و خدمــات شــهری درهمــه حــوزه هــا امــكان 
ــا  ــا اولويــت بنــدی برنامــه هــا ب ســنجی انجــام و ب
قيــد زمــان ســنجی بطــور شــفاف بــه مــردم اعــالم 
نماينــد. يقينــا اگــر ايــن صداقــت و شــفافيت وجــود 
داشــته باشــد اعتمــاد مــردم جلــب و طبعــا مــردم 
نجيــب و شــريف كرمــان آمــاده هرگونــه همــكاری 
خواهنــد بــود. عضــو شــورای مركــزی حــزب موتلفــه 
ــه  ــان در زمين ــه كرم ــه اينك ــاره ب ــا اش ــالمی ب اس
اقتصــادی، نيــاز بــه برنامــه هــای خــاص توســعه ای 
دارد و بايــد شــهر ســردار شــهيد ســليمانی در خــور 
نامــش ســاخته شــود، ابــراز كــرد: شــهر كرمــان، بــا 
توجــه بــه وجــود مــزار مطهــر ســردار شــهيد قاســم 
ــد توجــه خــاص شــورای شــهر در  ســليمانی، نيازمن
ــد  ــی باش ــی م ــی و فرهنگ ــائل اجتماع ــه مس زمين
ضمــن اينكــه بايــد بــه معمــاری اســالمی و مبلمــان 
ــن  ــون اي ــد چ ــته باش ــدی داش ــام ج ــهری اهتم ش
شــهر يكــی از شــهرهای مهــم تاريخــی و اســالمی و 
از طرفــی ميعــاد گاه عاشــقان شــهدا در دنيــا اســت 
ــد  ــارت مرق ــرای زي و از تمامــی كشــورهای جهــان ب
ــهدای  ــزار ش ــه گل ــليمانی ب ــهيد س ــر سردارش مطه

ــی شــوند. ــان مشــرف م كرم
كرمان با محوریت مزار شهید سلیمانی 

نیازمند همت شورای شهر است
ــری اســتان  ــام و رهب ــروان خــط ام ــه پي ــر جبه دبي
ــور  ــی كش ــرمايه اصل ــردم س ــرد: م ــان ك ــان بي كرم
ــه  ــد رابط ــذا باي ــتند ل ــالب هس ــان انق ــی نعمت و ول
ــردم  ــا م ــان ب ــهر كرم ــالمی ش ــورای اس ــای ش اعض
ــه ديــدگاه هــا  ــه، گــرم و مســتمر باشــد و ب صميمان
و نقطــه نظــرات مــردم توجــه جــدی داشــته باشــند. 

اعضــای شــورا و شــهرداری هــا بعنــوان خــادم مــردم، 
ــورای  ــذا ش ــند ل ــی باش ــخگوئی م ــه پاس ــف ب موظ
شــهر بايــد از طريــق گفــت وگــو بــا مــردم و برگــزاری 
ــی  ــی و ارزياب ــزارش و بررس ــه گ ــرای ارائ ــرد ب ميزگ
عملكردهــا و درمــواری كــه الزم باشــد حتــی ازطريــق 
مناظــره روشــنگری نماينــد تــا بــا آگاه ســازی مــردم 
ــرفت و  ــب پيش ــردم موج ــاد م ــب اعتم ــن جل ضم
توســعه شــهری شــوند.وی ادامــه داد: شــورای شــهر 
ــهرداری  ــرد ش ــر عملك ــدی ب ــارت ج ــا نظ ــد ب باي
ــهر و  ــی ش ــعه و آبادان ــريع در توس ــب تس ــا موج ه
ــی  ــح و منطق ــای صحي ــرای كاره ــال اج ــن ح درعي
ــی ديگــر موجــب افزايــش مشــاركت  شــود و از طرف
مــردم بــرای پيشــبرد ســريع برنامــه هــای اجتماعــی، 
اقتصــادی، عمرانــی، بهداشــتی، فرهنگــی، آموزشــی و 
ــورای  ــای ش ــردم ازاعض ــود و م ــی ش ــايرامور رفاه س
ــه بحــق  ــوان مطالب ــی بعن ــا و منطق ــع بج ــهر توق ش
خــود مــی گوينــد حــاال كــه بــا انتخــاب مــا روی كار 
ــده  ــی و وع ــعارهای انتخابات ــه ش ــد ب ــد باي ــده اي آم
هــای خــود عمــل كــرده لــذا بايــد تحــول، پيشــرفت 

و توســعه را در عمــل شــاهد باشــبم.
شورای شهر نباید سیاسی باشد

ــد  ــهر نباي ــورای ش ــه ش ــر اينك ــد ب ــا تاكي ــدم ب مق
ــی  ــه انتخــاب م سياســی باشــد و شــهرداری هــم ك
ــای  ــش ه ــا و گراي ــال ه ــه دور ازجنج ــد ب ــود باي ش
ــردم  ــه م ــت ب ــه خدم ــال ارائ ــط بدنب ــی فق سياس
باشــد، گفــت: بــه نظرمــی رســد مهمتريــن كار 
ــا  ــردی ب ــد ف ــه باي ــت ك ــاب شهرداراس ــورا، انتخ ش
روحيــه انقالبــی، بســيجی، متخصــص، متعهــد، پــاك 
ــی  ــال غيرسياس ــن ح ــتيز و درعي ــاد س ــت، فس دس
باشــد همچنيــن در زمينــه شــهر و امــور شــهرداری 
باالخــص مديريــت شــهری و اجتماعــی دارای تجربــه 

ــد. ــی باش ــل توجه قاب

ــا  ــان ب ــتان كرم ــالمی اس ــه اس ــزب موتلف ــر ح دبي
ــه  ــد ك ــد بدانن ــورا باي ــای ش ــه اعض ــر اينك ــد ب تاكي
ــردن  ــرای كارنك ــه ای ب ــچ بهان ــر، هي ــال حاض در ح
برابــر كوچكتريــن  در  و  نيســت  پذيرفتــه شــده 
خطايــی در پيشــگاه الهــی و مــردم مســئول خواهنــد 
بــود، تشــريح كــرد: ايــن شــورا اوليــن شــورای چلــه 
ــه گام دوم  ــس از بياني ــورا پ ــن ش ــالب و اولي دوم انق
انقــالب اســت لــذا بايــد در راســتای بيانيــه گام دوم 
ــق  ــت محق ــد و در جه ــم كن ــود را تنظي ــت خ حرك
ــالب،  ــه گام دوم انق ــمند بياني ــای ارزش ــدن بنده ش
گام هــای موثــر و مفيــدی بردارنــد بطــوری كــه تمــام 
شــهروندان بــا چشــم دل و جــان خدمــات آن هــا را 

ــد. ــد و حــس كنن ببينن
شورای شهر با تشكیل ائتالف و اتاق فكر بر 

توسعه و آبادانی شهر تمركز كند
ــا  ــه اســالمی ب ــزی حــزب موتلف ــورای مرك عضــو ش
ــا آرای مــردم  ــر اينكــه نهــاد اجرايــی كــه ب تاكيــد ب
بــه وجــود مــی آيــد بايــد در حــوزه اجــرا، تخصــص 
و علــم كافــی را داشــته باشــد و درحــوزه هــای 
ــورا ها  ــای ش ــرد: اعض ــان ك ــود، بي ــی وارد ش تخصص
ــه وعــده هــا و شــعار هــای  ــد  كارآمــد، متعهــد ب باي
ــت  ــوز و پاكدس ــال دلس ــن ح ــند و درعي ــود باش خ
ــا  ــد و ب ــز كنن ــی پرهي ــات درون ــند و از اختالف باش
ــی  ــر توســعه و آبادان ــاق فكــر ب تشــكيل ائتــالف و ات

ــد. ــز كنن ــهر تمرك ش
ــتان  ــری اس ــام و رهب ــروان خــط ام ــه پي ــر جبه دبي
و  شــهر  شــورای  كــرد:  نشــان  خاطــر  كرمــان 
ــدار،  ــای پاي ــن درآمده ــرای تامي ــد ب ــهرداری باي ش
برنامــه هــای الزم را داشــته باشــند تــا موجــب 
نشــود كــه بــی پــروا دســت در جيــب مــردم كــرده 
ــش  ــره را افزاي ــات وغي ــوارض و مالي ــه ع ــی روي و ب
ــد  ــن كردن ــورای پنچــم چني ــفانه در ش ــد متاس دهن

كــه بــا همــت يــک نيــروی انقالبــی و دلســوز شــورا، 
ــت اداری  ــوان عدال ــق رای دي ــات شــورا از طري مصوب
لغــو شــد و ظاهــرا شــنيده شــده كــه شــورا بــه رای 
ــه چنانچــه صحــت  ــوده ك ــی ننم ــم توجه ــوان ه دي
داشــته باشــد ايــن شــورا وظيفــه دارد كــه رای ديــوان 

ــد. ــرا نماي ــل اج را بطوركام
شفافیت كلید نجات است

دبيــر حــزب موتلفــه اســالمی اســتان كرمــان اذعــان 
كــرد: پيشــنهاد دارم كــه شــورای شــهر بــه واگــذاری 
ــر  ــا و ديگ ــازی ه ــه ب ــا رابط ــا و احيان ــا، قرارداده ه
ــد  ــور ج ــل بط ــا در دوران قب ــهرداری ه ــائل ش مس
ــا  ــالف، ب ــوارد خ ــرده در م ــدای نك ــد و خ ورود كن
قاطعيــت برخــورد كنــد و در مــواردی كــه الزم اســت 
قــوه قضائيــه ورود كنــد و ازآن مرجــع كمــک گرفتــه 

شــود.
ــتان  ــری اس ــام و رهب ــروان خــط ام ــه پي ــر جبه دبي
ــورا  ــای ش ــه اعض ــاب ب ــا خط ــان ب ــان در پاي كرم
شــهركرمان، خاطــر نشــان كــرد: امــروز امانتــی 
ــپرده  ــهر س ــورای ش ــای ش ــما اعض ــه ش ــنگين ب س
ــی  ــهروندان م ــام ش ــده تم ــما نماين ــرا ش ــده زي ش
ــان  ــه حــق آن ــات ب ــد پاســخگوی مطالب باشــيد و باي
ــيد؛  ــف باش ــار مختل ــا و اقش ــروه ه ــن گ و همچني
ــعه صــدر  ــش و س ــا آرام ــد ب ــورا باي ــذا اعضــای ش ل
ــورا  ــات ش ــدن مصوب ــرا ش ــهری و اج ــكالت ش مش
را پيگيــری كــرده و در جهــت ســاختن شــهری 
زيبــا، امــن و توســعه يافتــه بكوشــند زيــرا مديريــت 
ــا  ــت كرون ــه وضعي ــه ب ــا توج ــل، ب ــهری دوره قب ش
ــه  ــی از خــود در زمين ــورد قبول ــه م نتوانســته كارنام
توســعه حمــل ونقــل عمومــی و فضــای شــهری 
ــوق، ســالمت و  ــه حق ــه ب ــذا توج ــذارد ل ــا بگ ــه ج ب
ــورا و  ــای ش ــه ه ــم برنام ــد ازاه ــردم باي ــش م  آرام

شهرداری ها باشد.

عضو شورای مركزی حزب موتلفه اسالمی:

شورای شهر كرمان، با تشكیل ائتالف و اتاق فكر بر توسعه و آبادانی كرمان تمركز كند

بــه گــزارش هفتــواد : بــا شــروع مــوج پنجــم شــیوع 
ــان  و  ــتان كرم ــی اس ــز كرونای ــرایط قرم ــا و ش كرون
ــا  ــارزه ب ــتاد مب ــاری ، س ــن بیم ــا ای ــارزه ب ــزوم مب ل
ــی  ــت برخ ــرای فعالی ــی ب ــت های ــا محدودی كرون
ــن  ــر ای ــه ب ــد. ك ــالم كردن ــغلی اع ــای ش ــروه ه از گ
اســاس بــه جــز اصنــاف گــروه شــغلی یــک فعالیــت 
ــراه  ــای هم ــا محدودیته ــغلی ب ــای ش ــروه ه ــایر گ س
اســت. در ایــن بیــن  تعطیلــی اجبــاری بــرای اصنــاف 
ــود كــه در ایــن اوضــاع  ــی ب اعــالم شــد ایــن در حال
ــون  ــادی همچ ــادی زی ــارهای اقتص ــامان فش ــه س ناب
ــای  ــل ه ــه حام ــش هزین ــا ، افزای ــاره به ــش اج افزای
انــرژی ، افزایــش مالیــات بــر درآمــد، افزایــش حــق 
ــش  ــش از پی ــه بی ــد ك ــت ش ــر عل ــد ب ــه  مزی بیم
اصنــاف و كســبه كمــر خــم كننــد . و خواســته بــه حــق 
تمامــی اصنــاف و كســبه ایــن اســت كــه فكــری بــه 
حــال ایــن قشــر شــود .اگــر مســئوالن ســتاد كرونــا 
ــادی  ــه اقتص ــد ضرب ــر نكنن ــر تدبی ــن قش ــرای ای ب
ــد  ــتان خواه ــاف اس ــل اصن ــری متحم ــران ناپذی جب
ــود و  ــی و رك ــاهد تعطیل ــا ش ــه م ــه ك ــد همانگون ش
ورشكســتگی تعــدادی از كســبه و صنایــع بــوده ایــم .

اصناف ویترین شهری هستند مسئوالن برای 
اعالم خطر به بقیه مغازه ها را تعطیل می كنند

نظــارت  و  بازرســی  مديــر  ميردريكونــد  مهــران  مهنــدس 
 اصنــاف اســتان كرمــان بــا انتقــاد بــه ايــن موضــوع گفــت :  
مــا در ايــن شــرايط همــكاری و يــاری تمامــی اقشــار را نيــاز داريــم 
ــتاد  ــته س ــن خواس ــفانه اي ــم ، متاس ــام بدهي ــم كاری انج ــا بتواني ت

ــا فقــط از واحــد هــای صنفــی اســت.  كرون
ــار رســمی خــود ســتاد ســهم اصنــاف از بحــث شــيوع  براســاس آم
كرونــا خيلــی ناچيــز اســت شــايد در حــد 2 درصــد، امــا هــر زمــان 
كــه بــه مشــكل بــر مــی خورنــد ســراغ اصنــاف ميرونــد اگــر تمــام 
ــاً اصنــاف هــم  ــوارد رعايــت شــوند از ســوی همــه ارگان هــا قطع م
مــی تواننــد ثاثيرگــذار باشــند و بايــد هــم همــكاری الزم را داشــته 
باشــند . امــا شــما همانگونــه كــه مشــاهده ميكنيــد بــرای ســفرهای 
ــن كار  ــفانه اي ــد بســته ميشــد متاس ــهرها باي ــد ورودی ش شــب عي
انجــام نشــد. براســاس گــزارش هــای  كــه خــود صــدا ســيما پخــش 
كــرده  ورودی شــهرها بســته نشــده انــد و هركســی كــه ميخواســت 
بــرود داخــل شــهر جريمــه ميشــد و بــه داخــل شــهر ميرفــت ! آيــا 
هــدف اينجــا تاميــن منابــع مالــی راهنمايــی و رانندگــی و بقيــه بــوده 
يــا هــدف جلوگيــری از شــيوع كرونــا بــوده ! اگــر هــدف جلوگيــری 
ــری  ــهرها جلوگي ــه ش ــا  ب ــودرو ه ــد از ورود خ ــوده باي ــا ب از كرون
ــا  ــتند صرف ــه خواس ــد . اينك ــه كنن ــا جريم ــه صرف ــه اينك ــد ن ميش
ــم نتيجــه  ــد خــب االن هــم داري ــا را بگيرن ــوی كرون ــا جريمــه جل ب
ــر از روز قبــل اســت . گذشــته  اش را ميبينيــم  هــر روز اوضــاع بدت
ــر از اصنــاف  ــاه ت ــواری كوت  از آن چــرا مــی آينــد ســراغ اصنــاف دي
نديديــد!! مديــر بازرســی و نظــارت اصنــاف اســتان كرمــان ادامــه داد: 
مــا از همــان ابتــدا رعايــت كــردن پروتــكل هــای بهداشــتی اصنــاف 
ــی  ــانی  م ــالع رس ــتيم و اط ــر هس ــم و پيگي ــر بودي ــديداً پيگي را ش
كنيــم و افــراد خاطــی مشــمول جريمــه 300 هــزار تومانــی هســتند. 
ــكل  ــت پروت ــد رعاي ــاهده كني ــی را مش ــای صنف ــما  واحده ــر ش اگ
هــای بهداشــتی، بحــث ماســک زدنــد و فاصلــه گــذاری هــای 
اجتماعــی اســتفاده از مــواد ضدعفونــی كننــده رعايــت مــی كننــد. 

*اصناف دیگر توان تعطیلی ندارند 
وی افــزود : بحــث مســائل اقتصــادی اينقــدر  بــه مــردم فشــار آورده 
ــادی از  ــدادی زي ــا تع ــد ، صرف ــد ندارن ــوان خري ــاًل ت ــردم اص ــه م ك
توليــد كننــدگان و فروشــندگان چــراغ مغــازه را روشــن نگــه ميدارنــد 

وگرنــه خريــدار خيلــی كم شــده اســت،  اگــر بحــث كرونــا را بگذاريم 
ــه خاطــر فشــارهای اقتصــادی  كنــار،  در خــود واحدهــای صنفــی ب
ــود و  ــام نميش ــی انج ــی آنچنان ــد و فروش ــا خري ــی ه ــورم و گران ت
دچــار ركــود شــده انــد  همــه كســبه و اصنــاف چــه خــرده فــروش، 
ــود  ــث رك ــن بح ــده و ... از اي ــع كنن ــه توزي ــده، چ ــد كنن ــه تولي چ
ــده  و  ــت ش ــر عل ــد ب ــا مزي ــاال كرون ــتند ح ــرر هس ــادی متض اقتص
اوضــاع را بــه شــدت بــرای ايــن قشــر وخيــم كــرده اســت. در بحــث 
ــد تســهيالتی  ــد باي ــی شــديد خوردن ــه خيل ــاف ضرب اقتصــادی اصن
ــم  ــای بالعــوض ك ــات، بيمــه، وامه ــی در بحــث مســائل مالي حمايت
ــرای ايــن قشــر در نظــر بگيريــم .  ســود، تســهيالت ويــژه ديگــر ب

ــد  ــی آين ــا م ــتاد كرون ــری س ــم گي ــت: در  تصمي ــد گف ميردريكون
ــاز هســتند چكهــای  ــک هــا ب ــا بان كســبه را تعطيــل مــی كننــد ام
ــود  ــا و س ــاط و ديركرده ــث اقس ــود بح ــی ش ــه م ــراد برگ ــن اف اي

ــت.  ــا برجاس ــان پ ــی همچن بانك
اداره مالیات باز است و مالیات پا برجاست و ... 

ــت:  ــار داش ــان اظه ــتان كرم ــاف اس ــارت اصن ــی و نظ ــر بازرس مدي
ــال  ــيد مث ــته باش ــهر داش ــذاری در ســطح ش ــما گشــت و گ ــر ش اگ
داروخانــه هــالل احمــر كنــار اتــاق اصنــاف خودتــان مشــاهده كنيــد 
چــه خبــر اســت مــردم تــا خيابــان صــف كشــيده انــد بــدون فاصلــه! 
ــكان،  ــای پزش ــب ه ــه مط ــا اينك ــک  و ي ــدون ماس ــی ب ــا حت گاه
ــت.  ــر اس ــه خب ــد چ ــاهده كني ــا  مش ــتانها، ادارات، ارگان ه بيمارس
حــال مــی گوييــم مطــب هــای پزشــكی يــه امــر ضــروی اســت هــر 
ــری  ــا فك ــات آنه ــی و تجمع ــت ده ــتم نوب ــرای سيس ــد ب ــد باي چن
كارســاز شــود.  تمامــی ارگان هــا و ادارات را شــما نــگاه كنيــد مــی 
ــا  ــد اتفاق ــت كار كنن ــک ســوم ظرفي ــا ي ــد ادارات ب ــی گوين ــد م آين
ايــن بدتــر اســت اگــر شــما نيــروی كار اداره را بــه يــک ســوم كاهــش 
بدهيــد مثــال 20 نفــر اربــاب رجوعــی كــه آن اداره كار دارد كاری كــه 
نيــم ســاعت ميشــد انجــام داد االن بايــد بــه جــای آن چنــد ســاعت 
معطــل بمانــد . مــی آينــد  بــازه زمانــی ادارات را كــم مــی كنيــد ! بــه 
چــه دليــل كــم ميكنــد؟! اتفاقــا بايــد زمــان كاری  را اضافــه كنيــد 
ــه اداره وقتــی شــما  ــد مــی رفتنــد ب ــن 20 نفــری كــه باي امــروز اي
ــاً   ــود طبيعت ــتر ميش ــع بيش ــد تجم ــی كني ــاه م ــی را كوت ــازه زمان ب

اگــر زمــان بيشــتر بــود باعــث تجمــع و شــتاب افــراد نميشــد . 
ــز  ــرق ني ــی ادارات در مصــرف ب ــه جوي ــرق و صرف ــود ب ــه كمب وی ب
ــه  ــه چ ــدارد اينك ــر ن ــده خب ــی از آين ــت: كس ــت و گف ــاره داش اش
ــاه ،  ــت يكم ــرار اس ــا ق ــه كرون ــد اينك ــت ُرخ ده ــرار اس ــی ق اتفاق

ــث  ــدارد االن بح ــر ن ــی خب ــد كس ــر برون ــال ديگ ــا ده س ــال ي يكس
ــی و  ــی ادارات و تعطيل ــه جوي ــر از صرف ــراد مهمت ــان اف ــا و ج كرون

ــت . ــدان اس ــردن كارمن ــم ك ك
ــا در  ــا كرون ــارزه ب ــر مب ــی ام ــت : متول ــح داش ــه تصري وی در ادام
ــاف،  ــم از اصن درجــه اول وزارت بهداشــت اســت وزارت بهداشــت ه
اماكــن، تعزيــرات نيــروی كمكــی گرفتــه اســت. امــا در هميــن ســطح 
شــهر  كرمــان نزديــک بــه 28 -27 هــزار واحــد صنفــی داريــم ايــن 
ــد.  ــه كنن ــد مطالب ــری كنن ــد پيگي ــد برون ــی توانن ــدر م ــا چق نيروه
اينجاســت كــه خــود واحدهــای صنفــی و مــردم در جايــگاه منطقــی 

و معقولــی بايــد رعايــت كننــد همــكاری داشــته باشــند . 
ايــن نميشــود كــه بــه محــض اينكــه آمــار كرونــا بــاال رفــت ســريع 

اصنــاف را تعطيــل كننــد و  محدوديــت برايشــان ايجــاد كننــد .
ما نیاز به تصمیمی اصولی داریم برای مهار كرونا نه 

اموری ظاهری
ــوان  ــر ت ــاف ديگ ــا و اصن ــازه دار ه ــان داشــت : مغ ــه بي وی در ادام
ــم  ــه كني ــر باشــيم جريم ــا پيگي ــه م ــد ك ــر چن ــد ه ــی ندارن تعطيل
ــه  امــا تحمــل هــم حــدی دارد، وقتــی بقيــه ارگان و ادارات كار را ب
ــود  ــه اش ميش ــد نتيج ــام نميدهن ــی انج ــت و اصول ــورت درس ص
ايــن!  بــا تعطيلــی واحدهــای صنفــی هيــچ اتفاقــی صــورت نميگيــرد 
همانگونــه كــه تــا االن هــم مشــاهده كرديــد فقــط  تنهــا چيــزی كــه 
ــه همــراه داشــته اســت ايــن اســت  تعطيلــی واحــد هــای صنفــی ب
ــده  ــاد ش ــا نم ــن ي ــک ويتري ــورت ي ــه ص ــی ب ــای صنف ــه واحده ك
ــک  ــی تحري ــر روحــی و روان ــردم را  از نظ ــدار م ــک مق ــه  ي ــد ك ان
مــی كنــد كــه شــيوع كرونــا بــاال رفتــه و بيشــتر احتيــاط كنيــد  ...  
وگرنــه در كليــت كار واحــد هــای صنفــی در شــيوع كرونــا آنچنــان 

تاثيــر گــزار نيســتند .
ــن  ــی ای ــات کرونای ــام تعطی ــه در اع ــل توج ــکات قاب از ن
ــی  ــه برخ ــوط ب ــا مرب ــت صرف ــن محدودی ــه ای ــت ک اس
ــن مشــکل و بیمــاری  ــروه هــای شــغلی نمــی باشــند ای گ
ــت  ــه دس ــت ب ــد دس ــه بای ــت ، هم ــم اس ــر ه ــان گی گریب
ــرای نابــودی ایــن  هــم بدهیــم و قدمــی موثــر و درســت ب
ــیم .  ــته باش ــان داش ــان و عزیزانم ــت از ج ــروس و صیان وی
ایــن نباشــد کــه عــده ای زیــر بــار ایــن فشــار تــا نابــودی 
پیــش برونــد و عــده ای دیگــر از ایــن اوضــاع سوءاســتفاده 

ــند .   ــته باش داش

گفت و گو از : كمالی فرد

مهندس مهران میردریکوند )مدیر بازرسی و نظارت اصناف استان کرمان(:

اصناف و کسبه کرمان توان و تحمل ضربه اقتصادی دیگری را ندارند

آخرین محموله فرش 
دستباف کرمان برای صحن 

حرضت زهرا)س( ابرگیری شد

* بافت بیش از 6 هزار متر 
قالی برای حرم موال علی)ع(

كرمانــی  هنرمنــد  بانــوان  همــت  بــه 
ــن  ــرای صح ــی ب ــر قال ــزار مت ــش از 6 ه بی

ــد. ــه ش ــرا)س( بافت ــرت زه حض
ــازی  ــتاد بازس ــی س ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
عتبــات عالیــات اســتان کرمــان، یکــی از 
ــرش  ــت ف ــد باف ــتاد، تعه ــای س ــات زیب اقدام
ــا  ــام  ا... علیه ــرا س ــرت زه ــن حض ــرای صح ب

ــود.  ــرف ب ــف اش در نج
اســتان كرمــان كــه همــواره در طــول تاريــخ در بحــث 
بازســازی حرم هــای مطهــر و خدمــت بــه آســتان 
اهــل بيــت عليهــم الســالم، شــهره بــوده، ايــن بــار نيــز 
در توليــد فــرش دســت باف بــرای صحــن حضــرت 
ا... عليهــا پيشــگام شــد و در تاريــخ  زهــرا ســالم 
ــی مهاجــری  ــای عل ــام آق ــه ن ــی ب 1393/12/17 حكم
رئيــس ســتاد بازســازی عتبــات عاليــات كرمــان صــادر 
ــذار  ــه ايشــان واگ ــم را ب ــن مه ــه مســئوليت اي شــد ك

ــرد. ك
بــا صــدور حكــم، دســتورات الزم بــرای اجرايــی و 
ــروژه ی بافــت فــرش صــادر شــد و  عملياتــی نمــودن پ
ــد  ــگ رزی، خري ــی، رن ــرای طراح ــای الزم ب پيگيری ه
ــرای  ــی ب ــاز و دار قال ــورد ني ــه م ــواد اولي ــه و م خام

ــت. ــورت گرف ــی ص ــوب كرمان ــی مرغ ــد قال تولي
شــده،  انجــام  بررســی های  و  مشــاوره  از  پــس 
طرح هــای  و  نقشــه ها  از  اوليــه  نمونه هــای 
ــد  ــال ش ــران ارس ــز در ته ــتاد مرك ــه س ــنهادی ب پيش
ــه و  ــد خام ــت خري ــات الزم جه ــد اقدام ــا در گام بع ت

پذيــرد. انجــام  رنــگ رزی 

بــا انجــام ايــن مرحلــه، اســتان كرمــان آمــاده ی شــروع 
كار بافــت قالی هــا شــد و كارگاه هايــی در كرمــان و 
ــد. ــی را ســرپا كردن حومــه فعــال شــدند و دارهــای قال
ــن  ــرای صح ــرش ب ــت ف ــر باف ــش خب ــا پخ ــم ب كم ك
حضــرت زهــرا ســالم  ا... عليهــا، از نقــاط مختلــف 
ــتاد  ــه س ــاركت ب ــكاری و مش ــت هم ــتان درخواس اس
ــه،  ــئولين مربوط ــد و مس ــل گردي ــان واص ــات كرم عتب
شــوق بافنــدگان را بی پاســخ نگذاشــتند و در شــهرهای 

ــد. ــا نمودن ــی برپ ــم كارگاه هاي ــر ه ديگ
ــن  ــس، تامي ــن ري ــد 30 تُ ــا خري ــه ب ــای اولي در گام ه
ــی  ــت قال ــد دار باف ــت تولي ــاز جه ــورد ني ــن آالت م آه
ــات اشــتغال  ــاز كارگاهــی، موجب ــورد ني ــزات م و تجهي
جمعــی از هم اســتانی های كرمانــی در ايــن پــروژه 

ــم شــد. فراه
بــا شــروع ايــن كار زيبــا و هنرمندانــه در اســتان 
ــدگان  ــد و بافن ــا ش ــی برپ ــاً 161 دارقال ــان، جمع كرم
كــه اكثــر قريــب بــه اتفــاق از بانــوان هنرمنــد كرمــان 
ــر و  ــا ذك ــتند و ب ــی نشس ــای قال ــت داره ــد، پش بودن
ــی گــره  ــود قال ــار و پ ــر ت ــوات، نخ هــای رنگــی را ب صل
ــم  ــود را تقدي ــر خ ــد و هن ــی كردن ــد، نقش آفرين زدن
ــرش  ــا ف ــد ت ــالم نمودن ــه الس ــی علي ــوال عل ــتان م آس

ــردد. ــش گ ــای زائران ــر پ زي
تختــه   450 كرمانــی  هنرمنــد  بانــوان  مجمــوع  در 
ــع  ــر مرب ــزار مت ــش از 6300 ه ــراژ بي ــه مت ــرش ب ف
ــات  ــات عالي ــازی عتب ــتاد بازس ــار س ــد و در اختي بافتن

ــد.  ــرار دادن ق
تجهيــز  هزينه هــای  همــه ی  اين كــه  ضمــن 
كارگاه هــای بافــت قالــی و توليــد آن از محــل نــذورات 
ــادی،  ــق اقتص ــاد رون ــن ايج ــه ضم ــوده ك ــی ب مردم
ــور  ــر به ط ــزار و 350 نف ــک ه ــتغال زايی ي ــبب اش س
ــادی به صــورت غيــر مســتقيم در  مســتقيم و تعــداد زي
ــه  ــه كار رفت ــح ب ــه ی مصال ــت. هم ــده اس ــتان گردي اس
ــی هســتند  ــح ايران ــن مصال ــا از بهتري ــت فرش ه در باف
ــر مســتقيم  ــه صــورت غي ــروژه ب ــن پ ــه موجــب اي و ب
كمــک شــايانی بــه اشــتغال و رونــق كارخانجــات 
ريســندگی، رنگــرزی و ســاير اصنــاف و مراكــز مرتبــط 

ــت.  ــده اس ــز ش ــت ني ــن صنع ــا اي ب
ــان،  ــان كرم ــد قالی باف ــتان هنرمن ــروژه دس ــن پ در اي
ــر، شــهربابک  ــد، راب رفســنجان، گلبــاف، كوهبنــان، زرن
نمــودن صحــن حضــرت زهــرا  راور در مفــروش  و 

ــد. ــرك گردي ــا متب ــالم ا... عليه س
بــر اســاس ايــن گــزارش آخريــن محمولــه فــرش 
دســتباف كرمــان بــرای صحــن حضــرت زهــرا)س( بــه 
ــر  ــی 524 مت ــراژ كل ــه مت ــرش ب ــه ف ــداد 38 تخت تع
ــال  ــرف ارس ــف اش ــه نج ــا ب ــد ت ــری ش ــع بارگي مرب

ــود. ش

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان مرجع ثبت شرکتها و 
موسسات غیرتجاری انار )1166553(

ــت 223 و  ــماره ثب ــه ش ــی ب ــاد شــركت تعاون ــاهم آب ــتايی ش ــرات شــركت روس ــی تغيي آگه
ــورخ  ــادی م ــی ع ــع عموم ــه مجم ــتناد صورتجلس ــه اس ــی 10860503091 ب ــه مل شناس
اداره   1400/3/22 مــورخ  شــماره 205/20/110/2277  نامــه  بــه  منضــم   1400/01/15
ــه شــماره ملــی  ــادی ب ــار: 1 - آقــای كاظــم موالــی شــاهم آب تعــاون روســتايی شهرســتان ان
ــه شــماره  ــادی ب ــی گلناآب ــای حســين مهراب ــی ، آق ــازرس اصل ــوان ب ــه عن 5429808857 ب
ــرای يــک ســال مالــی انتخــاب گرديدنــد.  ــازرس اصلــی ب ــه عنــوان ب ملــی 5429835641 ب
ــات  ــا و موسس ــركت ه ــت ش ــع ثب ــان مرج ــتان كرم ــالك اس ــناد و ام ــت اس اداره كل ثب

)1166553( انــار  غيرتجــاری 

چرا سگ 
با این همه فایده 

 نجس است؟
ــده و  ــرای آن وارد ش ــادی ب ــات زي ــه رواي ــت ك ــی اس ــاله فقه ــک مس ــگ ي ــت س نجاس

ــود دارد. ــت آن وج ــر نجاس ــم ب ــا ه ــاع فقه اجم
ــم  ــد حكي ــه ســخنان خداون ــد ب ــه احــكام، تســليم و تعّب ــل ب ــل در عم ــن دلي محكم تري
اســت، اگــر چــه مــا دليــل واقعــی آن حكــم را ندانيــم.در مــورد فلســفه واقعــی ايــن حكــم 
ــات،  ــات و رواي ــه صــورت روشــن در آي ــی ب ــت، فلســفه بســياری از احــكام اله ــد گف باي
بيــان نشــده )ماننــد عــدد ركعــات نمازهــای پنجگانــه(، امــا مســلمان چــون اعتقــاد و بــاور 
بــه خداونــد و علــم و حكمــت او دارد و چــون احــكام الهــی را دارای مصلحــت و مفســده 
واقعــی )دنيــوی يــا اخــروی، فــردی يــا اجتماعــی، جســمی يــا روحــی(، می دانــد بدان هــا 

عامــل اســت هــر چنــد ايــن مصالــح و مفاســد را بــا علــم انــدك، كشــف و فهــم نكنــد.
نخســتين نكتــه اينكــه طهارت ونجاســت، ارزش مخلوقــات و حقــوق آنهــا را كــم يــا زيــاد 
ــر ايــن هركــدام، در  ــات، همگــی مخلــوق حــق تعالــی هســتند، بنــا ب نمــی كنــد، حيوان

حــد و انــدازه خــود، از حقوقــی برخوردارنــد.
ــظ جانشــان  ــوده و حف ــوع نم ــه ســگ را ممن ــات و از جمل ــه آزار حيوان ــريعت، هرگون ش
را الزم شــمرده اســت تــا آنجــا كــه حتــی در صــورت كمبــود آب بــرای شــرب حيوانــی 
ــوان را ســيراب  ــرد و حي ــم ك ــد تيم ــه باي ــت. بلك ــا آن وضــو گرف ــد ب ــد ســگ، نباي  مانن

نمود.  
رعايــت حقــوق ســگ يــا هــر موجــود ديگــری بــه معنــی عــدم آزار، رســيدگی بــه آب و 
غــذا و ماننــد ايــن امــور اســت، ولــی اينكــه حيــوان، مونــس يــا همبــازی انســان باشــد يــا 
توســط انســان نــوازش شــود، فايــده ای بــه حــال حيــوان نــدارد تــا جــزو حقــوق حيــوان 

باشــد.
ســگ حيوانــی اســت وفــادار و در طــول تاريــخ منافــع زيــادی بــرای انســان داشــته اســت، 
امــا مفيــد بــودن ربطــی بــه طهــارت و نجاســت نــدارد. امــكان دارد اعــالم نجاســت بــرای 
ــا  ــی بيماری ه ــرايت بعض ــع س ــه مان ــد ك ــردی باش ــت ف ــت بهداش ــوان، از جه ــن حي اي

ــا  ــود و ي ــان ش ــه انس ــگ ب از س
بعضــی جنبه های روانــی بــوده 
تــا انســان بــه ايــن حيــوان 
ــا  ــد، ت ــدا نكن ــرط پي ــه مف عالق
جايــی كــه ســگ خــود را بهتــر 
از همســر، فرزنــد، خانــواده و 
ــی  ــد؛ يعن ــق بدان ــت و رفي دوس
آنچــه كــه امــروزه متأســفانه 
مالحظــه  جوامــع  بعضــی  در 
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نمونه ای از درد
درد من دردی ز درد مردم است         

جمع ثروت در خيال من گم است
حرف من بهر فقيران مرحم است       

 اين سخن بهرمغروران حاكم است
اين سخن مرحم كند خشم و غضب    

 من فراموش كرده ام اصل و نسب
درد من درد صداقت در زمين            

    حيفم آيد در زمين باشم امين
فاش گويم عقل چرا مظلوم است        

  دانش و بينش چرا محكوم است
هر كه دارد می خورد در روزی 3 بار     

   حيف آدم َگشته گوشت خوار
گوشت خواری همراه خشم و غضب     

     آدمی روی زمين مير غضب
همه می تازند نمی دانند كجا                

      حاصل كردار آدم  ناكجا
آدمی در اين زمانه ظالم است               

  عقل محكوم ، زور حاكم است
من نمی گويم گلستان كنيد زندگی 

  حرف من اين است خدا رو كنيد بندگی
بنده حق باشيد نه زور زر           

   از فقيران هم بپرسيد گاهی خبر
گر نباشيد در زمين  فقير            

      زود پير می گرديد و اسير
فكر مردن باش حمزه ميروی             

 سوار تابوت به قبرستان می روی

»حمزه فریفته«

شعرشعر  هفتوادهفتواد



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
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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 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

گزارش از : ساره نخعی فر

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

نویسنده: صدیقه انجم شعاع

سال دهم ـ شماره356 ـ شنبه  2 مرداد ماه 1400   ـ  13 ذی الحجه 1442 ـ  24 جوالی 2021 ـ 4 صفحه ـ 2000 تومان
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   هفته نامه فرهنگی، سیاسی، خبری

آهــن  ســنگ   شــرکت 
ــی  ــه منته ــن در ۳ ماه گهرزمی
ــهم  ــر س ــرای ه ــرداد ب ــه خ ب
محقــق  ســود  ریــال   ۲۱۴۴

کــرد.
ــه گــزارش روابــط عمومــی  ب
و امــور بیــن الملــل شــرکت 
آهــن گهرزمیــن،  ســنگ 
ــه  ــرکت در دوره س ــن ش ای
ماهــه اول امســال بــا درآمــد 
ــارد  ــی 5058.6 میلی عملیات
ــان و بهــای تمــام شــده  توم
ــه  ــان ب ــارد توم 2356 میلی
ــش 205 و 186  ــب افزای ترتی
ــدت  ــه م ــبت ب ــدی نس درص
مشــابه قبــل داشــته اســت.

ــر  ــروش کگه ــدار ف ــن مق همچنی
بــه  درصــدی   19 رشــد  بــا 

اســت.  رســیده  تــن   4,207,480
سود ناخالص برابر 2702.5 میلیارد تومان بوده که 225 درصد بیشتر از بهار پارسال بوده است.

سود عملیاتی به رقم 2536 میلیارد تومان رسیده که 204 درصد بیشتر از مدت مشابه قبل است.
همچنیــن ســود خالــص بــا افزایــش قابــل توجــه 202 درصــدی بــه 2637 میلیــارد تومــان رســیده و بدیــن ترتیــب ســود 

خالــص بــه ازای هــر ســهم 214.4 تومــان محقــق شــده اســت.
شــایان ذکــر اســت کگهــر در خردادمــاه 2112 میلیــارد تومــان درآمــد داشــته اســت کــه رکــورد فــروش ماهانــه شــرکت 

بــه شــمار مــی رود و 11 درصــد بیشــتر از مــاه قبــل و 32 درصــد بیشــتر از میانگیــن 5 ماهــه شــرکت بــوده اســت.
ایــن شــرکت در خردادمــاه بیــش از 822 هــزار تــن کلوخــه و 414 هــزار تــن کنســانتره ســنگ آهــن بــه فــروش رســانده 

کــه بــه ترتیــب افــت 2 درصــدی و رشــد 44 درصــدی نســبت بــه اردیبهشــت داشــته انــد.
یــادآور مــی شــود نــرخ فــروش کنســانتره ســنگ آهــن حــدود 7 درصــد کمتــر از مــاه قبــل و کلوخــه حــدود 41 درصــد 

بیشــتر گــزارش شــده اســت.

جواد فروغی در فینال تپانچه بادی المپیک توکیو اول شد 
و نخستین مدال المپیک تاریخ تیراندازی ایران را به ارمغان آورد.

جــواد فروغــی تنهــا نماینــده ایــران در فینــال مــاده تپانچــه بــادی مــردان بازی هــای المپیــک 2020 توکیــو شــگفتی ســاز شــد و بــه مــدال 
طــال رســید تــا نخســتین مــدال تاریــخ تیرانــدازی ایــران در بازیهــای المپیــک بــه نــام او ثبــت شــود.

ایــن نخســتین مــدال المپیــک در تاریــخ تیرانــدازی ایــران اســت کــه توســط فروغــی بدســت آمــد.  او پیــش از ایــن در مرحلــه مقدماتــی بــا 
امتیــاز 580.25 و قرارگیــری در رده پنجــم بــه فینــال ایــن مــاده راه پیــدا کــرده بــود. فروغــی بزرگتریــن ورزشــکار کاروان ایــران، دارای ســه 

فرزنــد و پرســتار اســت. او بعــد از کســب مــدال طــال ســجده شــکر بــر جــای گذاشــت و ســایر ورزشــکاران بــه او تبریــک گفتنــد.

کتــاب  بــزرگ  نمایشــگاه  دوره  اولیــن 
گل گهــر بــا حضــور مســتقیم 70 ناشــر برتــر 
کشــور و نزدیــک بــه 20هــزار عنــوان کتــاب 
جدیــد و پرفــروش، توســط شــرکت گل گهــر 

ــی شــود. ــزار م ــه زودی برگ ب
امــور  و  روابط عمومــی  گــزارش  بــه 
بــرای  گل گهــر،  شــرکت  بین الملــل 
برگــزاری ایــن نمایشــگاه بــزرگ بــا ناشــران 
برگزیــده هماهنگــی الزم بــه عمــل آمــده و 
قــرار اســت پــس از تغییــر وضعیــت پرخطــر 
ســتاد  هماهنگــی  بــا  کرونــا،  بیمــاری 
ــر و  ــت تدابی ــا رعای ــا و ب ــا کرون ــارزه ب مب
ــیرجان و  ــتی در س ــتورالعمل های بهداش دس

ــردم  ــوم م ــرای عم ــات مناســب ب ــا تخفیف ب
ــود. ــزار ش برگ

ــه  ــر ک ــاب گل گه ــن دوره نمایشــگاه کت اولی
بــه همــت شــرکت معدنــی  صنعتــی گل 
گهــر  در راســتای مســئولیت هــای فرهنگــی 
و اجتماعــی ایــن شــرکت در دو بخــش 
ناشــران عمومــی و تخصصــی و ناشــران 
ــای  ــد، زمینه ه ــی باش ــوان م ــودک و نوج ک
تاریــخ،  ورزش،  فلســفه،  هنــر،  ادبیــات، 
و  کــودک  جامعه شناســی،  روانشناســی، 

ــروش  ــن و پرف ــا جدیدتری ــوان و... را ب نوج
می دهــد. پوشــش  کتاب هــا  تریــن 

ــز،  ــی، مرک ــر، ن ــمه، امیرکبی ــارات چش انتش
ــام  ــی، پی ــم، علم ــخن، عل ــگاه، س ــد، ن رش
ــه هنرمنــدان  عدالــت، هرمــس، نیلوفــر، خان
ایــران، قدیانــی، هوپــا، پرتقــال، کانــون 
نوجوانــان،  و  کــودکان  فکــری  پــرورش 
چیســتا، جنــگل، اســراء، معــارف، ققنــوس، 
ــه 70 انتشــارات  ــث، جیحــون و... از جمل ثال
شــرکت کننــده در ایــن نمایشــگاه هســتند.

به زودی و به ابتکار رشکت گل گهر؛

هفتاد انرش برترکشور اب ۲۰ هزار عنوان کتاب جدید 
به سیرجان یم آیند

امــام جمعــه کرمــان برمدیریــت مصــرف انــرژی بــرق توســط مــردم 
ــک  ــد ی ــرف نیازمن ــت مص ــت: مدیری ــرد و گف ــد ک ــت  تاکی و دول

تغییــر و تدویــن ســازو کار جــدی از ســوی دولــت اســت.
حجــت االســالم والمســلمین علیــدادی ســلیمانی  در دیــدار 
ــای آب و  ــش ه ــی از چال ــرد: بخش ــار ک ــا وی ، اظه ــل  ب مدیرعام
بــرق و گاز بــا مدیریــت درســت مصــرف و تغییــر الگــوی مــردم در 
زندگــی رفــع مــی شــود کــه امیــدوارم مــردم بــا شــناخت و درک 
ــل  ــت حام ــت باب ــه دول ــه ای ک ــرایط حســاس و یاران ــی از ش واقع
هــای انــرژی پرداخــت میکنــد شــاهد ایــن تغییــر ســبک زندگــی 
باشــیم.  امــام جمعــه کرمــان بــا تاکیــد برمدیریــت مصــرف انــرژی 
ــد   ــد یــک ســقف مصــرف تعییــن کنن ــا بای ــت ه ــرق گفــت: دول ب

کــه مشــترکین اگــر از ســقف تجــاوز کردنــد قیمــت واقعــی و تمــام 
ــه نحــوی کــه مــردم  ــا ب ــان محاســبه شــود ت ــرای آن شــده بــرق ب

مصــرف خــود را مدیریــت کننــد. 
مدیرعامــل شــرکت توزیــع نیــروی بــرق شــمال اســتان نیزبــا ارائــه 
گزارشــی از  خدمــات شــرکت  بــه چالــش هــای پیــش روی صنعــت 

بــرق اشــاره کــرد .
مهنــدس ســلیمانی بــا توجــه بــه تــورم نیــروی انســانی در برخــی 
ــری  ــه جــذب و بکارگی ــار داشــتند  هرگون بخشــهای شــرکت اظه
نیــرو  برحســب تخصــص و دانــش نیــروی انســانی بــا اخــذ مجــوز 
شــرکت توانیــر و از طریــق آزمــون و یــا روشــهای عادالنــه صــورت 

خواهــد گرفــت. 
ــت انشــعاب از  ــش قیم ــدم افزای ــه ع ــاره ب ــلیمانی بااش ــد س  محم
ــر مشــترک 2  ــن از ه ــت:  بطــور میانگی ــون گف ــال 1397 تاکن س
میلیــون و پانصــد هزارتومــان بابــت امتیــاز بــرق و ســایر تجهیــزات 
ــر  ــرای ه ــان ب ــون توم ــش از ده  میلی ــا بی ــود ام ــه میش آن گرفت
اشــتراک  هزینــه میکنیــم کــه ایــن امــر منجــر شــده تــا خدمــات 

رســانی توزیــع بــرق یــک رونــد 
ــرد .  ــه خــود بگی ــدی ب کن

وی در بحــث فــروش انــرژی نیــز بــه 
تفــاوت بیــن قیمتهــای تکلیفــی و 
تمــام شــده اشــاره کــرد و از عوامــل 
ــعه  ــی و توس ــش نقدینگ ــی کاه اصل

ــت. ــرق دانس ــاخت ب زیرس
بــه  اشــاره  بــا  ادامــه   در  وی 
طــرح کرامــت خورشــید  گفــت: 
خوشــبختانه بــا اجــرای ایــن طــرح بــا 
محوریــت کمیتــه امــداد امــام )ره( و 

احــداث نیــروگاه هــای  کوچــک و خانگــی بــرای مددجویــان عزیــز 
بــا عقــد تفاهــم نامــه خریــد تضمینــی بــرق حاصــل از پنــل هــای 
خورشــیدی  خریــداری و صورتحســاب آن بــه حســاب مددجویــان  
ــود. ــی ش ــیدی واریزم ــرژی خورش ــروش ان ــد ف ــوان درآم ــه عن ب

ــر  ــه خاط ــان ب ــه کرم ــام جمع ــان از ام ــلیمانی در پای ــدس س مهن

ــه  ــگان حادث ــرم جانباخت ــواده محت ــا خان ــدردی ب ــی و هم همراه
ســیل گلبــاف تقدیــرو تشــکر کــرد. و ادامــه لطــف و همراهــی امــام 
ــرف  ــی در مص ــه جوی ــه صرف ــردم ب ــب م ــرم در ترغی ــه محت جمع
بــرق در ایــن روزهــای گــرم ســال را از تریبون هــای مقــدس 

ــد. ــتار ش ــه خواس ــوص نمازجمع بخص

در دیدار مدیرعامل مدیرعامل رشکت توزیع نیروی برق مشال استان اب مناینده ویل فقیه و امام جمعه کرمان عنوان شد:

تولید و مدیریت مرصف انرژی نیازمند یک تغییر و سازو کار جدی است

******************** ********************

******************** ********************

عيد غدير خم مبارک ابدعيد غدير خم مبارک ابد

دبیرستان دخترانه فرزانگان کرمان دوره اول  دبیرستان دخترانه فرزانگان کرمان دوره اول  

انزد به خودش خدا که حيدر دارد / درايي فضائيل مطهر دارد    انزد به خودش خدا که حيدر دارد / درايي فضائيل مطهر دارد    
 همتاي عيل نخواهد آمد وا... / صد ابر اگر کعبه ترک بردارد همتاي عيل نخواهد آمد وا... / صد ابر اگر کعبه ترک بردارد

مشرتک گرایم اب نصب اپلیکیشن مشرتک گرایم اب نصب اپلیکیشن برق منبرق من در جریان خامویش های احمتایل قرار گیرید در جریان خامویش های احمتایل قرار گیرید

 روابط عمویم رشکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان

دکتــر اردشــیر ســعدمحمدی مدیرعامــل شــرکت 
ملــی صنایــع مــس ایــران در مجمــع عمومــی عــادی 
ــا اعــالم  ســالیانه شــرکت ملــی صنایــع مــس ایــران ب
خبــر خــوب ســودآوری چشــمگیر شــرکت مــس 
ــه  ــاب ب ــاری خط ــال ج ــت س ــه ماهه نخس ــی س ط
ــالجاری  ــه ماهه س ــی س ــت: ط ــی گف ــهامداران فمل س

9500 میلیــارد تومــان ســود خالــص در شــرکت ملــی 
ــک  ــر ی ــه بیانگ ــاد ک ــاق افت ــران اتف ــس ای ــع م صنای
ــس و  ــرای م ــن ب ــفاف و روش ــودی و ش ــت صع حرک
ســهامداران ایــن شــرکت است.ســعدمحمدی بــا بیــان 
این کــه در همــه حوزه هــای تولیــدی در ســه ماهه 
نخســت ســال جــاری از برنامــه جلوتــر هســتیم گفــت: 
ــه  ــد از برنام ــالجاری 10 درص ــس در س ــتخراج م اس

ــت.  ــر اس جلوت
ــال  ــت س ــه ماهه نخس ــد در س ــد کات ــزود: تولی وی اف
جــاری نســبت بــه مــدت ســال گذشــته 9,5 درصــد و 
تولیــد کنســانتره مــس رشــد 4 درصــدی نســبت بــه 

مــدت مشــابه ســال گذشــته داشــته اســت.
سرمایه گذاری 110 هزار میلیارد تومانی 

ظرف 4 سال آینده
ســعدمحمدی بــا تأکیــد بــر اینکــه بــا اجــرای 

پروژه هــای توســعه ای جــزو 10 شــرکت برتــر دنیــا در 
تولیــد مــس می شــویم، گفــت: ظــرف 4 ســال آینــده 
110 هــزار میلیــارد تومــان ســرمایه گذاری جدیــد 
خواهیــم داشــت و درآمــد شــرکت بــه 4 میلیــارد دالر 

ــدا خواهــد کــرد. ــا پی ارتق
کشف معدن مس سریدون خبری خوش 

برای سهامداران
ــته  ــال گذش ــرد: در س ــان ک ــعدمحمدی خاطرنش س
 یــک میلیــارد تــن ذخیــره جدیــد مــس کشــف

شــد. همچنیــن معــدن جدیــد ســریدون نیــز کشــف 
شــده کــه تــا پایــان ســال ذخیــره 1,5 میلیــارد تنــی 

ــالم می شــود. ــه طــور رســمی اع ــی و ب آن قطع
وی بــا اشــاره بــه اینکــه تــا پایــان ســال ذخایــر قطعــی 
ــه شــدت افزایــش خواهــد یافــت، افــزود: در  کشــور ب
ســال 99 بــه میــزان 100 هــزار متــر حفــاری کردیــم 

ــر  ــزار مت ــه 150 ه ــدد ب ــن ع ــال 1400 ای ــه در س ک
افزایــش می یابــد. در همیــن راســتا طــی 4 ماهــه اول 
امســال حــدود 44 هــزار متــر حفــاری اکتشــافی انجام 

دادیــم و 15 دســتگاه حفــاری خریــداری کردیــم. 
ــق ــه عم ــز ب ــده نی ــام ش ــاری انج ــق حف ــن عم  آخری

ــاه  ــه در خردادم ــت ک ــوده اس ــر ب ــزار 273 مت 1 ه
انجــام شــد کــه رکــورد تاریخــی در ایــن زمینــه 

می شــود. محســوب 
مدیرعامــل شــرکت ملــی مــس بــا بیــان این کــه 
خوشــبختانه ذخیــره شــرکت مــس در ســال گذشــته 
ــت: 870  ــت، گف ــرده اس ــور ک ــن عب ــارد ت از 8 میلی
ــوده  ــص ب ــی مــس خال ــر بین الملل ــن ذخای ــون ت  میلی
و ذخایــر ایــران بیــش از 40 میلیــون تــن مــس 
خالــص اســت و امیدواریــم تــا ســال آینــده بــه رتبــه 

ــیم. ــی برس 6 جهان

 مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران در مجمع عمومی عادی سالیانه عنوان کرد 

سود 9500 میلیارد تومانی فملی در 3 ماهه 1400/آینده درخشان در انتظار صنعت مس


