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

هفته نامه فرهنگی، سیاسی، خبری

به یاد خاطِر خادم الحسین حاج حسین صفری و 

شهید داوود صفری 

مراسم سوگواری مردم شهر 
بزنجاِن بافت در ماه محرم 

    سالطین مالعین
3

3

استاندار کرمان 
در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی:

استانداران
 اختیارات 

ندارند

2

2

2

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی 
برق شمال استان کرمان :

نقش رسانه ملی 
در فرهنگ سازی 
مصرف برق موثر 

است 
2

سرپرست شهرداری کرمان:

 پروژه های قبلی 

تعطیل 
نمی شوند

مناینده مردم کرمان و راور 
و رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس:

منایندگان
 استان کرمان 

در خط مقدم 
مطالبه گری

حضور پیدا خواهند کرد
2

به دلیل حمایت از اقشار آسیب پذیر 
 انجام شد؛ 

تقدیر مجمع خیرین 
سالمت کشور از 

مدیرعامل شرکت مس 

آگهی فراخوان عمومی شناسایی و ارزیابی پیمانکار شماره آگهی فراخوان عمومی شناسایی و ارزیابی پیمانکار شماره 1515--0000-خ-خ

شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان در نظر دارد 
 نسبت به جذب پیمانکار » انجام خدمات کنترل کیفی 

و حمل شمش فوالدی« خود اقدام نماید.

 لـذا از کلیـه شـرکت هـای دارای سـوابق مرتبط در ایـن زمینه دعوت بعمـل مـی آورد حداکثر تا تاریـخ 1400/5/26 نامـه اعالم آمادگی خـود را به 
همـراه مدارک زیـر به آدرس ایمیـل SJS.TENDER1400@GMAIL.COM ارسـال نمایند .

�� اسناد و مدارک :
1ـ درخواست رسمی با ذکر شماره و موضوع مناقصه ) اعالم آدرس ایمیل ، شماره تماس تلفن ثابت و همراه الزامی است .(

2ـ اساسنامه و مدارک ثبتی . ) شماره ثبت ، کد اقتصادی و شناسه ملی ، گواهی ثبت ، گواهی آخرین تغییرات و ... (
3ـ رزومـه ، سـوابق اجـرا و نمونـه قراردادهـا و توافقنامـه هـای انجـام شـده مرتبـط بـا موضـوع مناقصـه . ) قـرارداد و رزومه ارسـالی باید مربـوط به سـال 95 تاکنون و 

مرتبـط با موضـوع مناقصه باشـد (
4ـ مدارک و مستندات توان مالی با اسناد و مدارک مثبته ) صورتهای مالی سه سال اخیر (

5ـ گواهی اعالم رضایت کارفرمایان قبلی در خصوص خدمات مذکور در موضوع مناقصه 
6ـ دانلود ، تکمیل و ارسال فرم » خوداظهاری تامین کنندگان« از نشانی اینترنتی SJSCO.IR   قسمت خرید و فروش

�� شرایط :
1 ـ محل اجرا : شهرستان سیرجان ، کیلومتر 50 جاده شیراز  ، کیلومتر دو جاده اختصاصی گل گهر ، شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان

2ـ ارائه اسناد و مستندات مذکور هیچگونه حقی برای متقاضیان ایجاد نمی کند .
3ـ شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان در قبول یا رد هر یک از پیشنهادات مختار می باشد .

4ـ جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره 09139964877 تماس حاصل نمایید. ) پاسخگویی در ساعات اداری (
5ـ هزینه چاپ آگهی ، بر عهده برنده مناقصه می باشد .

 واحد خرید خدمات مجمتع جهان فوالد سیرجان

 مجتمع مس
شهربابک

             آگهی فراخوان
 ثبت نام از داوطلبین عضویت در هیات مدیره 

و بازرسان اتحادیه صنف قصاب و مرغ و ماهی
 شهرستان کرمان

بدیـن وسـیله بـه اطـالع تمامـی دارنـدگان پروانـه کسـب معتبـر در کلیه رسـته های شـغلی 
صنـف قصـاب و مـرغ و ماهـی شهرسـتان کرمـان مـی رسـانند در صـورت تمایل  بـه عضویت 
در هیـات مدیـره و بازرسـی صنـف مذکـور، مـی تواننـد از شـنبه مـورخ  1400/5/23 به مدت 
15 روز نسـبت بـه ثبـت نام در سـامانه اصنـاف ) سـایت Iranianasnaf.ir در بخـش ثبت نام 

داوطلبیـن انتخابـات  اتحادیـه هـای صنفـی ( اقـدام نمایند :
مدارک مورد نیاز :

1ـ پروانه کسب معتبر 
2ـ مدرک تحصیلی حداقل دیپلم برای افراد فاقد سابقه عضویت در هیات مدیره 

3ـ حداکثر سن 75 سال 

هومن سیوندی پور 
رئیس هیات اجرایی برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی شهرستان کرمان

           آگهی فراخوان
 ثبت نام از داوطلبین عضویت در هیات مدیره و 

بازرسان اتحادیه صنف اننوایان شهرستان کرمان
بدین وسـیله بـه اطـالع تمامی دارنـدگان پروانـه کسـب معتبر در کلیه رسـته 
های شـغلی صنـف نانوایان شهرسـتان کرمان می رسـانند در صـورت تمایل  به 

عضویـت در هیـات مدیـره و بازرسـی صنـف مذکور، مـی توانند از شـنبه مـورخ  1400/5/23 به 
مـدت 15 روز نسـبت به ثبـت نام در سـامانه اصنـاف ) سـایت Iranianasnaf.ir در بخش ثبت 

نـام داوطلبیـن انتخابـات  اتحادیه هـای صنفی ( اقـدام نمایند :

مدارک مورد نیاز :
1ـ پروانه کسب معتبر 

2ـ مدرک تحصیلی حداقل دیپلم برای افراد فاقد سابقه عضویت در هیات مدیره 
3ـ حداکثر سن 75 سال 

هومن سیوندی پور 
رئیس هیات اجرایی برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی شهرستان کرمان

تعداد ماشین آالت و نیروی انسانی مورد نیاز ردیف

یک لیفتراک 12 تن 1

دو کامیون کشنده 2

یک بیل زنجیری چنگک دار 3

یک کامیون ده چرخ 4

یک وانت دو کابین 5

19 نیروی انسانی )برشکار وکلیشه زن و آمارگیر و... (ن 6

جمهوری اسالمی اریان
سازمان صنعت،معدن و تجارت

استان کرمان

جمهوری اسالمی اریان
سازمان صنعت،معدن و تجارت

استان کرمان

مدیر کل آموزش و پرورش استان کرمان:

میراث گهرزمین در 
منوجان ماندگار است

3

3

پیام تسلیت مدیر کل 
تامین اجتماعی استان 

کرمان به مناسبت 
آغاز ماه محرم

3



    https://haftvadkhabar.ir 
   سال دهم ـ شماره 359 ـ شنبه 23 مرداد ماه 1400   ـ  5 محرم 1442 ـ  14  آگوست  2021      سال ششم ـ شماره 202 ـ شنبه  18  آذر  1396  ـ 20 ربیع االول 1439 ـ  9 دسامبر 2017  

                                                 حماسه ی سعادت
محرم است و، دل به )کربال( رفت   به محضر )عزیز مصطفی( رفت

تا بزند بوسه به پای )شهید(   به تربت و به کربالی شهید
طی کرده ام زمان و هم زمین را   بر تربتش نهاده ام جبین را

حماسه اش بر ضد هر )یزید( است اکسیژن دین بیمه از شهید است  
دنیا رود به زیر نام حسین)ع( الگوی شیعیان قیام حسین)ع(  

به راه عزت و سعادت روم یا رب مدد تا که حسینی شوم  

غالمحسین رضایی - نقاش

                                                          محمودین
آنکه در راه حق شده مفقود    پیش چشم فرشته ها پیدا
هست در محضر خدا پیدا پاکباز و فدای محبوبش    

همچو پروانه گرد شمع حق    سوخت و سوی خالقش برگشت
که امانت به صاحبش برگشت تن خاکی به خاک بسپرده   

که مقاماتشان بَُود محمود غافلیم از مقام مفقودین    
بر سر سفره ی خدا حاضر     پیش )چشم سر(

استفاده از سامانه هیئت 
آنالین با ترافیک رایگان
برای مشتریان مخابرات

 بــه گــزارش اداره کل ارتباطــات و امــور بیــن 
ــه  ــه ب ــا توج ــران ، ب ــرات ای ــرکت مخاب ــل ش المل
ــام محــرم و آغــاز عــزاداری ســرور  فرارســیدن ای
ــین )ع( و  ــام حس ــرت ام ــهیدان، حض ــاالر ش و س
ــای  ــری از ظرفیت ه ــتفادۀ حداکث ــور اس ــه منظ ب
ــک  ــه ترافی ــران، ارای ــرات ای ــرکت مخاب ــبکه ش ش

اینترنــت در فــاز اول از روز ســه شــنبه ۱۹ مــرداد مصــادف بــا اولیــن 
روز محــرم آغــاز شــده و تــا پایــان روز پنــج شــنبه مــورخ ۲۸ مــرداد 

ــت . ــد داش ــه خواه ــورا ادام ــا روز عاش ــادف ب مص

ــش  ــرای پخ ــتری ب ــه آدرس heyatonline.ir بس ــن ب ــت آنالی ــامانه هیئ س
زنــده برنامــه هــای مراســم هــای مذهبــی اســت کــه ترافیــک اســتفاده از آن در 

ایــن مقطــع بــرای کاربــران شــرکت مخابــرات ایــران رایــگان اســت.
ــزاداران  ــه ع ــورت گرفت ــای ص ــزی ه ــه ری ــا برنام ــزارش، ب ــن گ ــاس ای ــر اس ب
حســینی مــی تواننــد بــه صــورت مجــازی و بــدون هرگونــه هزینــه ای از مراســم 
هیئت هــای مــورد عالقــه خــود بهره منــد شــوند بــدون اینکــه نیــاز بــه حضــور 

فیزیکــی در ایــن مجالــس باشــد

مدیرعامل برق منطقه ای کرمان مطرح کرد :

ضرورت استفاده از تولید به 
صورت خودتامین در صنایِع کرمان 
ــتان  ــرق منطقــه ای اس ــرکت ب ــل ش مدیرعام
ــتان  ــع اس ــه صنای ــکار ب ــوان راه ــه عن ــان ب کرم
ــت  ــدارک ظرفی ــه ت ــبت ب ــرد نس ــنهاد ک پیش
ــای  ــتفاده از نیروگاه ه ــن اس ــی و همچنی نیروگاه
ــتان  ــه اس ــادی) ک ــیدی و ب ــر خورش تجدیدپذی
کرمــان از پتانســیل باالیــی در ایــن زمینــه 

ــد.  ــدام نماین ــت( اق ــوردار اس برخ
محمدرضــا حبیبــی در وبینــار تخصصــی »راه هــای اســتفاده از مولدهــای 
ــار  ــان« اظه ــع در کرم ــرای صنای ــن ب ــورت خودتأمی ــه ص ــک ب ــاس کوچ مقی
ــن  ــال ۱۴۰۱ ای ــار س ــک ب ــور از پی ــت عب ــزی جه ــور برنامه ری ــه منظ ــرد: ب ک
وبینــار برگــزار شــده اســت. وی افــزود: از همــه صنایــع اســتان کــه مدیریــت بار 
مصرفــی را بــر دوش کشــیده و نتیجــه آن عــدم اعمــال خاموشــی بــه مشــترکین 

ــی مــی کنــم. ــود، قدردان خانگــی در بهــار و تابســتان ســال جــاری ب
وی  بــه عنــوان کوتــاه تریــن راهــکار بــه صنایــع اســتان پیشــنهاد کــرد نســبت 
بــه تــدارک هــر میــزان ظرفیــت نیروگاهــی و همچنیــن اســتفاده از نیروگاه هــای 
ــی در  ــان از پتانســیل باالی ــه اســتان کرم ــادی) ک ــر خورشــیدی و ب تجدیدپذی

ایــن زمینــه برخــوردار اســت( اقــدام نماینــد.
ــرق منطقــه ای  ــر دفتــر خدمــات مشــترکین شــرکت ب بنابرایــن گــزارش، مدی
کرمــان نیــز در ایــن وبینــار گفــت: بــا توجــه بــه قابلیــت اطمینــان باالی شــبکه 
سراســری بــرق، علــی رغــم ضررهــای ســنگینی کــه  قطعــی چنــد ســاعته بــرق 
بــه صنایــع وارد مــی کنــد هیــچ یــک بــه ســمت احــداث نیــروگاه بــه صــورت 
خــود تامیــن نرفتــه انــد و متکــی بــه شــبکه سراســری بــرق هســتند در صورتــی 
کــه شــرایط فعلــی شــبکه سراســری بــرق اقتضــاء مــی کنــد کــه ایــن صنایــع 

و بــه عنــوان یــک ضــرورت بــه  ایــن امــر بپردازنــد.
ــرق و شــرایط حســاس  ــد ب ــای تولی ــزود:  محدودیت ه ــب شــاهی« اف »پورغری
ــه منظــور تأمیــن  ــا، منجــر شــد کــه در بهــار و تابســتان ســال جــاری ب کرون
ــه مشــترکین  ــت مصــرف نســبت ب ــی کشــور، محدودی ــرق مشــترکین خانگ ب
صنعتــی و کشــاورزی اعمــال شــود و احــداث نیــروگاه هــای بــزرگ هــم نیــاز 
ــه زمانــی بیــش از یــک ســال دارد بنابرایــن احــداث نیــروگاه هــای مقیــاس  ب
کوچــک مــی توانــد بــه عنــوان یــک راهــکار کوتــاه مــدت بــرای دســتیابی بــه 

ــع باشــد.  ــرای صنای ــار ســال ۱۴۰۱ ب ــن تبعــات در پیــک ب کمتری

انتصابات و تغییرات 
جدید مدیریتی در شرکت 

توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان
عبدالوحیــد  عمومــی،  روابــط  گــزارش  بــه 
مهــدوی نیــا مدیــر عامــل شــرکت توزیــع 
 نیــروی بــرق جنــوب اســتان کرمــان طــی احــکام 
ــه عنــوان مدیــر  ــه ای، مجتبــی یزدانــی ب جداگان
ــات،  ــول مطالب ــروش و وص ــر ف ــارت ب ــر نظ دفت
ــر  ــر دفت ــمت مدی ــه س ــی ب ــا میرزای غالمرض

ــوان  ــه عن ــاردان ب ــلیمانی خ ــراد س ــرداری، م ــره ب ــر به ــارت ب نظ
ــی  ــه صحبت ــرق، راهل ــای ب ــت ه ــپاچینگ و فوری ــور دیس ــر ام مدی
ــوان  ــه عن ــی را ب ــران ربان ــی و مه ــور مال ــت  ام ــمت سرپرس ــه س ب
سرپرســت دفتــر فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات شــرکت، منصــوب 

ــود. نم
و  فنــاوری  دفتــر  مدیــر  یزدانــی در ســمت  اســت مجتبــی  بذکــر  الزم 
 اطالعــات، غالمرضــا میرزایــی در ســمت مدیــر دفتــر کنتــرل برنامــه و پــروژه، 
مــراد ســلیمانی خــاردان مدیــر دفتــر نظــارت بــر بهــره بــرداری، مهــران ربانــی 
رئیــس گــروه  GISو مطالعــات سیســتم طــرح جامــع و راهلــه صحبتــی رئیــس 
اداره حســابداری و درآمــد و بهــای تمــام شــده، مشــغول بــه خدمــت بــوده انــد.

ــاون  ــانی، مع ــع انس ــاون مناب ــط مع ــاه ۱۴۰۰ توس ــرداد م ــکام ۱۷ م ــن اح  ای
بهــره بــرداری و دیســپاچینگ ،معــاون دفتــر برنامــه ریــزی و مهندســی، معــاون 
ــت  ــا رعای ــترکین ب ــات مش ــروش و خدم ــاون ف ــتیبانی و مع ــی و پش امورمال
ــز  ــران پیشــین نی ــور اهــداء و از مدی ــراد مذک ــه اف ــکل هــای بهداشــتی ب پروت

ــه عمــل آمــد. ــر ب تقدی

غالمحسین رضایی - نقاش

جلســه  در  پورابراهیمــی  محمدرضــا  دکتــر 
ــاره  ــا اش ــان ب ــتان کرم ــران اس ــه گ ــع مطالب مجم
ــع  ــن مجم ــت ای ــکیل و فعالی ــرورت تش ــه ض ب
روحیــه  وجــود  افــزود:  کرمــان،  اســتان   در 
ــت  ــه ای دارای اهمی ــر جامع ــری در ه ــه گ مطالب
اســت. در اســتان کرمــان بــه دلیــل داشــتن 
ــری  ــه گ ــه مطالب ــن روحی ــوب، ای ــی محج مردمان

ــرد. ــرار گی ــه ق ــورد توج ــتر مم ــد بیش بای
ــد  ــتان بای ــری در اس ــه گ ــث مطالب ــت: بح ــان داش وی بی
بــا رویکــرد فرهنــگ ســازی باشــد بــه ایــن معنــا کــه اگــر 
ــا اســتاندار اســتان باشــد، بایــد  کســی بخواهــد نماینــده ی
صریــح و شــفاف بــا مــردم صحبــت کنــد و ایــن پاســخگوی 

ــه نفــع عملکــرد مثبــت خــود مســئول اســت. ب
نماینــده مــردم کرمــان و راور در مجلــس شــورای اســالمی 
ــا بیــان ایــن مطلــب کــه بحــث مطالبــه گــری در حــال  ب

ــود  ــطه وج ــه واس ــته ب ــالیان گذش ــه س ــبت ب ــر نس حاض
ــا  ــرده اســت ام ــر ک ــل تغیی ــایر عوام ــازی و س فضــای مج
ــرد:  ــان ک ــت شــود، بی ــن موضــوع در اســتان تقوی ــد ای بای
ــر  ــه اگ ــه گــری بســیار مهــم اســت چــرا ک مســئله مطالب
ــتقیمی  ــر مس ــند، تأثی ــر باش ــه گ ــی مطالب ــکار عموم اف
ــه  ــای مســئول ب ــزان خط ــرد مســئول دارد و می ــر عملک ب

ــد. ــت می رس ــن حال کمتری
ــری  ــکل گی ــری از ش ــی جلوگی ــه چگونگ ــاره ب ــا اش وی ب
فســاد در اقتصــاد، تصریــح کــرد: در ایــن زمینــه »مبــارزه 
قاطــع بــا افــراد ســودجو« و »انجــام کارهــای زیرســاختی« 
ــی  ــن حرکت های ــاًل چنی ــه اص ــت ک ــی اس ــکار اصل دو راه
شــکل نگیــرد. در ایــن زمینــه، اعتقــادات تأثیرگــذار اســت 
ــری  ــادات هســتیم و دیگ ــف اعتق ــاهد تضعی ــاً ش ــه بعض ک
ــه  ــه مســئولیتی را ب ــرادی اســت ک ــات اف ــفافیت اطالع ش
عهــده می گیرنــد کــه متأســفانه ایــن امــر در کشــور 

ــرده اســت. ــدا نک ــق پی تحق
ــث  ــه بح ــب ک ــن مطل ــان ای ــا بی ــی ب ــر پورابراهیم دکت
ــان  ــت، بی ــمندی اس ــتان کار ارزش ــری در اس ــه گ مطالب
ــد توجــه  ــع بای ــن مجم ــم ای ــای مه ــی از بحث ه ــرد: یک ک
ــدگان در  ــه نماین ــن زمین ــه در ای ــد ک ــئوالن باش ــه مس ب
ــرد،  ــد ک ــدا خواهن ــری حضــور پی ــه گ ــدم مطالب خــط مق

ــتند. ــم هس ــتان ه ــد اس ــئولین ارش ــایر مس س
ــدی  ــان بن ــه زم ــک برنام ــد ی ــه بای ــه اینک ــا اشــاره ب وی ب
نیــز بایــد داشــته باشــیم و بــر ایــن اســاس برنامــه ریــزی 
و فعالیــت کــرد، افــزود: در همیــن زمینــه مجمــع بایــد در 
ــرد و  ــتان، عمک ــئوالن اس ــری از مس ــه گ ــتای مطالب راس

ــد. ــری کن ــا را پیگی ــش روی آنه ــای پی برنامه ه
نماینــده مــردم کرمــان و راور در مجلــس شــورای اســالمی 
اضافــه کــرد: جریــان مطالبــه گــری بایــد در تمامــی 

شهرســتان ها و روســتاهای اســتان تبییــن شــود.

 رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس:

نمایندگان استان کرمان در خط مقدم مطالبه گری حضور پیدا خواهند کرد

اســتانداری  اطالع رســانی  پایــگاه  گــزارش  بــه 
و  شــصت  در  زینی ونــد  علــی  دکتــر  کرمــان، 

چهارمیــن جلســه شــورای گفتگــوی دولــت و بخــش 
ــتیبانی ها و  ــق پش ــتور کار مصادی ــا دس ــی ب خصوص
ــی،  ــازی و بانک ــوزه راه و شهرس ــا در ح مانع زدایی ه
ــای  ــرای پروژه ه ــدن اج ــی ش ــل طوالن ــی از دالی یک
ســرمایه گذاری را در مراحــل اعطــا و واگــذاری زمیــن 
ــک پذیر  ــد ریس ــا بای ــران م ــت: مدی ــت و گف دانس
ــود  ــتان وج ــی اس ــوان داخل ــه در ت ــند و هرآنچ باش
ــد. ــه کار گیرن ــا ب ــروژه ه ــریع در پ ــرای تس دارد را ب
اســتاندار کرمــان ابــراز داشــت: حــل بســیاری از مســائلی کــه 
ــل  ــز ح ــور را نی ــائل کش ــود، مس ــرح می ش ــان مط در کرم
می کنــد. در حــوزه مســکن، کشــاورزی و منابــع طبیعــی 
ــای  ــا جنگل ه ــتان و ی ــد گلس ــتانی مانن ــه در اس ــی ک قانون

ــد. ــرح باش ــد مط ــه نبای ــان ک ــود دارد در کرم ــرس وج زاگ
در  کــه  قوانینــی  مــا  متاســفانه  داد:  ادامــه  زینی ونــد 
جنگل هــای شــمال و زاگــرس اجــرا می شــود را در منطقــه ای 

ــم. ــرا می کنی ــت اج ــه زاری نیس ــچ بوت ــه هی ــتان ک از اس
وی بــا اشــاره بــه معرفــی وزاری کابینــه دولــت آیــت ا...  
رئیســی گفــت: فرصــت اســتثنایی بــرای حــل مســائل کشــور 

ــا  ــوری اســالمی حتم ــران و جمه ــه خاطــر ای وجــود دارد و ب
ــود. ــل ش ــور حاص ــت در کش ــن دوره موفقی ــد در ای بای

ــا  ــتان را ب ــائل اس ــد مس ــرد: بای ــح ک ــان تصری ــتاندار کرم اس
توجــه بــه ارتبــاط نماینده هــای اســتان، در رای اعتمــاد 
ــی  ــت کاف ــه ذهنی ــم ک ــال دهی ــیون ها انتق ــه وزرا و کمیس ب

ــند. ــته باش ــان داش ــتان کرم ــائل اس ــه مس ــبت ب نس
زینی ونــد همچنیــن گفــت: بانک هــا تــا جایــی کــه توانســتند 
ــته  ــی داش ــتان همراه ــرمایه گذاری اس ــد و س ــوزه تولی ــا ح ب
انــد، امــا مشــکل اصلــی در قوانیــن بانکــی اســت کــه بایــد بــا 

رونــق تولیــد اصــالح شــوند.
وی بــا ابــراز تاســف از اینکــه توســعه کشــور و تامیــن منابــع 
ــد  ــه بای ــا اســت ک ــه بانک ه ــا متکــی ب ــی و ســرمایه ای م مال
آنهــا را بــه بــازار ســرمایه انتقــال دهیــم اظهــار داشــت: ســهم 
ــرز ۱5  ــه م ــان ب ــورس کرم ــازار ب ــی در ب ــرکت های کرمان ش
درصــد رســیده و همــه آنهــا در راس هســتند و ســود آن بایــد 

بــرای اســتان حاصــل شــود.
اســتاندار کرمــان افــزود: بایــد از بــازار ســرمایه اســتفاده 
ــر  ــل اتکارت ــر و قاب ــازار مطمئن ت ــازار ســرمایه هــم ب ــم، ب ببری

ــی دارد کــه در بانکهــا وجــود  اســت و هــم اینکــه منفعت های
ــاد  ــز انتق ــتانداران نی ــارات اس ــود اختی ــد از نب ــدارد. زینی ون ن
کــرد و گفــت: ســتاد کرونــا بایــد بــه اســتان ها اختیــار دهــد، 
وضعیــت کرمــان بــا اســتانی ماننــد آذربایجــان فــرق دارد، مــا 
ــا  ــه تناســب شــرایطمان شــهری را محــدود ی بایــد بتوانیــم ب
ــن  ــا در ای ــم، ام ــه اســتان را ببندی ــم و ورودی ب ــل کنی تعطی
ــچ  ــاط دارد؛ هی ــردم ارتب ــان م ــا ج ــه ب ــروری ک ــئله ض مس

ــدارد. ــاری وجــود ن اختی
ــت  ــاره ای داش ــز اش ــاری نی ــال ج ــه س ــع بودج ــه توزی وی ب
و گفــت: شــورای برنامه ریــزی اســتان را بیــکار کرده انــد، 
آنهــا  بــه  اعتبــار  و  گذاشــته اند  مــا  بــرای  طرح هایــی 
ــه  ــن ب ــا نیســت، م ــت م ــه اصــال اولوی ــد ک اختصــاص داده ان
ــا  ــرای م ــرا ب ــتم و چ ــدان هس ــف می ــتاندار در ک ــوان اس عن
تصمیــم می گیرنــد. اســتاندار کرمــان ادامــه داد: اختیــار تمــام 
ــت،  ــده اس ــه ش ــزی گرفت ــورای برنامه ری ــا و ش فرمانداری ه
ــت  ــتانداری اس ــه اس ــود، چ ــالح نمی ش ــور اص ــه کش اینگون
ــه طــرح  ــارد تومــان در اســتان ب ــدارد 5۰ میلی ــار ن کــه اختی

ــد. ــاص ده ــروری اختص ض

استاندار کرمان در شورای گفتگوی دولت و بخش خصویص:

اســتانداران اختیارات ندارند/  ســتاد کروان به استان ها اختیار دهد

سرپرســت شــهرداری کرمــان گفــت: شــهرداری 
بایــد رشــد و حرکــت همــه جانبــه داشــته باشــد، 
ــش  ــک بخ ــرطانی در ی ــد س ــا رش ــوان ب نمی ت
ــای  ــوزه از بخش ه ــک ح ــه ی ــن ب ــا پرداخت و ب
دیگــر شــهری غافــل شــد؛ امــور شــهر بــه 
صــورت زنجیــره بــه هــم متصــل هســتند و 
ــب یــک  ــد در قال ــرای توســعه بای تصمیــم هــا ب
مجموعــه هدفمنــد و کالن دیــده و ارزیابــی 

ــود. ش
وی ادامــه داد:  شــهرداری در بیــش از ۲۰۰ 
ــن  ــد و در ای ــت را لحــاظ کن ــد عدال ــه بای وظیف
خصــوص کوتاهــی در هــر بخــش ، مثــال فقــط در 
ــه  ــدن روزان ــه، ســبب باقــی مان جمــع آوری زبال

ــی شــود. ــان م ــه در شــهر کرم ــن زبال ۴۰۰ ت

سرپرســت شــهرداری کرمــان بــا اشــاره بــه 
مســائل و حواشــی پیــش آمــده طــی مــاه هــای 
گذشــته بــرای افتتــاح آرامســتان جدیــد تصریــح 
کــرد: بــا وســاطت شــورای تامیــن و اســتانداری 
و  رفــع  کرمــان  جدیــد  آرامســتان  مشــکل 
ــکاران دوره  ــالش هم ــا ت ــروژه ب ــن پ ــت ای فعالی
ــتان  ــزود: آرامس ــت.وی اف ــده اس ــاز ش ــل آغ قب
بهشــت کریمــان بــه زیرســاخت هایــی از جملــه 
۴۰ تــا ۶۰ لیتــر آب و جــاده دسترســی مناســب 
ــن  ــاله تامی ــک س ــی ی ــا فرصت ــه ب ــاز دارد ک نی
نهایــی می شود.پوراســماعلی عنــوان کــرد:  و 
به دنبــال ایــن موضــوع هســتیم کــه وقتــی یــک 
نفــر فــوت مــی کنــد، خانــواده او در مجموعــه مــا 

ــد. ــته باش ــر نداش ــه ای دیگ دغدغ
ــد  ــی چن ــه ط ــان ک ــهرداری کرم ــت ش سرپرس
پــروژه  چندیــن  اجــرای  در  گذشــته  دهــه 

شــهر کرمــان نقــش داشــته و مســائل ایــن 
دربــاره  شناســد  مــی  بخوبــی  را  کالنشــهر 
احــداث خیابــان و بزرگــراه در ایــن شــهر گفــت: 
ــک  ــد ترافی ــی توان ــه م ــیرهایی ک ــی از مس یک
ــل  ــا پ ــروز ت ــالمی از هوانی ــوری اس ــوار جمه بل
ــرای  ــد، اج ــش ده ــدت کاه ــان را به ش فرهنگی
ــت  ــلیمانی اس ــهید س ــراه ش ــرح بزرگ ــه ط ادام
یکســری تملــکات و عملیــات عمرانــی در حــوزه 
ســاخت پــل نیــاز دارد و موضــوع در دســت 

ــت. ــری اس پیگی
ــر ۲ بحــث  ــا غدی ــر ت ــل کوث ــه داد: از پ وی ادام
پــل و تملــک و ســاخت و ســاز داریــم کــه 
امیدواریــم شــرایطی پیــش آیــد کــه طــی بیــش 
ــن دوره  ــا در ای ــن فض ــده ای ــال آین ــک س از ی

ــود. ــاد ش ــالمی ایج ــورای اس ــهرداری و ش ش
پوراســماعیلی اضافــه کــرد: بلــوار ۴5 متــری 
ســیدی از جــاده کوهپایــه نیــز آغــاز می شــود و 
تــا شــهدای خانــوک ادامــه دارد و بیــن خیابــان 
مهدیــه تــا مصــال و خیابــان خورشــید تــا ۲۴ آذر 
ــه  ــت ک ــده اس ــی مان ــه ای باق ــا آزادی قطع و ت

ــک و اجــرا دارد. بحــث تمل
ــدواری  ــان اظهارامی ــهرداری کرم ــت ش سرپرس
ــورای  ــن دوره از شــهرداری و ش ــه در ای ــرد ک ک
اســالمی شــهر کرمــان فضایــی ایجــاد شــود کــه 
اجــرای پــل شــهید زنگــی آبــادی بر روی ســه راه 
ــا کارشناســی دقیــق و همــه  ــز ب ــاد نی شــرف آب
ــوب  ــی و مطل ــری نهای ــم گی ــه تصمی ــه ب جانب

ــد. بینجام

سرپرستشهرداریکرمان:پروژههایقبلیتعطیلنمیشوند
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مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق شمال استان کرمان :

نقش رسانه ملی در فرهنگ سازی 
مصرف برق موثر است 

روابــط  گــزارش  بــه 
شــرکت  عمومــی 
توزیــع نیــروی بــرق 

ــرکل  ــا مدی ــدار ب ــلیمانی در دی ــدس س ــتان مهن ــمال اس ش
و معاونیــن صداوســیمای کرمــان بــه مناســبت روزخبرنــگار 
ضمــن تبریــک ایــن روز بــه خبرنــگاران و اصحــاب رســانه از 
تعامــل و همــکاری صداوســیما در اطــالع رســانی و پوشــش 
ــت  ــای مدیری ــه ه ــتان و برنام ــار تابس ــک ب ــری پی خب
ــیت  ــه حساس ــه ب ــا توج ــت: ب ــرد و گف ــکر ک ــرف تش مص
موضــوع و خاموشــی هــای احتمالــی کــه بــه علــت افزایــش 
ــد  ــد نیازمن ــد ش ــاظ خواه ــع لح ــای توزی ــبکه ه ــار ش ب
اطــالع رســانی و فرهنگ ســازی مدیریــت مصــرف هســتیم 
کــه صداوســیما بــه عنــوان رســانه ملــی نقــش کلیــدی در 

ــت .  ــد داش ــرق خواه ــرژی ب ــرف ان ــت مص مدیری
ــا  ــن نشســت ب ــز در ای ــان نی ــر کل صــدا و ســیمای اســتان کرم مدی
ــر نقــش اساســی و مهــم رســانه در حــوزه فرهنــگ ســازی  تاکیــد ب
ــد  ــی اســت و بای ــرق موضــوع مهم ــه ب ــار داشــت: مصــرف بهین اظه
فرهنــگ ســازی شــود،  چــرا کــه بــدون شــک هرگونــه قطعــی بــرق 
ــکل  ــار مش ــردم را دچ ــاورزی و ....  م ــع، کش ــش صنای ــه در بخ چ

خواهــد کــرد.
ــع  ــرکت توزی ــا ش ــکاری ب ــرای هم ــیما را ب ــدا وس ــی  ص وی آمادگ
ــف صــدا، ســیما،  ــرق شــمال اســتان در حــوزه هــای مختل نیــروی ب
خبــر و فضــای مجــازی اعــالم کــرد و گفــت: مرکــز صــدا و ســیمای 
ــر  ــده دارد و در ه ــر بینن ــف و پ ــای مختل ــه ه ــان برنام ــتان کرم اس
ــد  ــه تولی ــبت ب ــد نس ــته باش ــازده را داش ــترین ب ــه بیش ــوزه ای ک ح
ــروی  ــع نی ــرکت توزی ــکاری ش ــا هم ــف ب ــای مختل و پخــش برنامه ه

ــرد. ــد ک ــدام خواه ــرق شــمال اســتان اق ب

مدیرکل کمیته امداد استان کرمان :

در قالب طرح اطعام 
حسینی ۷۲ آشپزخانه

 راه اندازی شد

ــم  ــان در مراس ــتان کرم ــداد اس ــه ام ــرکل کمیت مدی
ــینی در  ــام حس ــپزخانه های اطع ــن آش ــاح نمادی افتت
ــداد در  ــه ام ــان گفت:کمیت ــاد کرم ــار آب ــهر اختی ش
ــا دریافــت مجوز هایــی از  ــام مــاه محــرم و صفــر ب ای
ــا رعایــت پروتکل هــای  دانشــگاه علــوم پزشــکی و ب
بهداشــتی آشــپزخانه هایی را در ســطح اســتان دایــر 

می کنــد.
یحیــی صادقــی افــزود: امســال همزمــان بــا آغــاز مــاه محــرم 
ــدازی  ــه راه ان ــدام ب ــال اق ــن شــهدای کرب ــت از ۷۲ ت ــه نیاب ب
۷۲ آشــپزخانه اطعــام حســینی در ســطح اســتان کــرده اســت 
ــپزخانه ها در  ــن آش ــی از ای ــاح یک ــن افتت ــم نمادی ــه مراس ک
شــهر اختیــار آبــاد برگــزار شــد کــه ۱۷۰۰ پــرس غــذای گــرم 
ــا رعایــت پروتکل هــای بهداشــتی امــروز در  توســط خیــران ب
ایــن آشــپزخانه طبــخ و بیــن نیازمنــدان توزیــع خواهــد شــد.
 وی افــزود: مــردم مومــن و نیکــوکاری کــه هــر ســاله 
ــه  ــا توج ــرد ب ــه ک ــد توصی ــا می کردن ــذری برپ ــفره های ن س
ــفره های  ــردن س ــن ک ــکان په ــه ام ــی ک ــرایط کرونای ــه ش ب
ــل  ــود را تحوی ــذورات خ ــد ن ــود را ندارن ــزل خ ــذری در من ن
ــخ و  ــذا طب ــای غ ــت پروتکل ه ــا رعای ــا ب ــد ت ــاد دهن ــن نه ای

ــود. ــع ش ــدان توزی ــن نیازمن بی

ــرای  ــا اج ــت: ب ــان گف ــا کرم ــل آبف مدیرعام
ــان از  ــوالد در کرم ــع ف ــالب صنای ــروژه فاض پ
بزرگتریــن خطــر کــه کمبــود منابــع آب اســت 

بیمــه شــده انــد.
ــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت آب و فاضــالب  ب
ــا  ــه ای ب ــری در جلس ــد طاه ــان، محم ــتان کرم اس
هــدف بررســی پــروژه فاضــالب بردســیر، ضمــن 
قدردانــی از فرمانــدار شهرســتان بردســیر در پیگیــری 
و تــالش بــرای اجــرای پــروژه فاضــالب در ایــن 
ــالب  ــروژه فاض ــرای پ ــرای اج ــت: ب ــهراظهار داش ش
ــه بخــش خصوصــی و  ــان،3  شــهر ب ــتان کرم در اس
ســرمایه گــذار  واگــذار شــد و در ســیرجان شــرکت 
ــرفت  ــی کار پیش ــه خوب ــد و ب ــل ش ــز وارد عم کاری
ــده  ــاه آین ــی دوم ــرف یک ــم ظ ــته  و  امیدواری داش
ــا بخشــی از شــبکه  ــه شــهر ســیرجان ب ــه خان تصفی
و خطــوط انتقــال بــه بهــره بــرداری رســد و در زرنــد 
ــا یــک تیــم بســیار  ــد ایرانیــان  ب شــرکت فــوالد زرن
ــد و در   ــی کن ــال م ــالش کار را دنب ــر ت ــوب و پ خ

شــرکت  نیــز  کرمــان 
فــوالد بوتیــا کار را برعهــده دارد کــه ایــن گــروه نیــز 
تــا کنــون توانســته انــد یــک کار ارزشــمند و بســیار 

ــد . ــش گذارن ــه نمای ــزرگ ب ب
و ی افــزود: ایــن پــروژه ســرمایه گــذاری هــای فــوالد 
و میدکــو را در دو شــهر کرمــان وزرنــد از جهــت 
ــذاران  ــرده و ســرمایه گ ــی بیمــه ک ــع آب ــن مناب تامی
بــه موقــع ایــن نیــاز را تشــخیص دادنــد و بــا هزینــه 
ای بســیار پائیــن و ارزانتــر پســاب مــورد نیازشــان در 

دســترس قــرار مــی گیــرد.
طاهــری خاطــر نشــان کــرد: در  شــهرکرمان در 
حــوزه فاضــالب 3۰ جبهــه کاری در حــال  کار  اســت 
و کار بــه ســرعت دنبــال مــی شــود و بــه لطــف خــدا 
ــه ثمــر  ــان  ب ــروژه فاضــالب در اســتان کرم هــر 3 پ
ــام  ــه اتم ــا ب ــده قطع ــال آین ــرف یکس ــتند و ظ  نشس

می رسند. 
ــه داد:  ــان ادام ــتان کرم ــا اس ــل شــرکت آبف مدیرعام
ــه  ــحالیم ک ــهر خوش ــروژه در 3 ش ــرای پ ــار اج درکن
فرمانــداری بردســیر موضــوع فاضــالب را در بردســیر 
پیگیــری مــی کنــد و ایــن امــر کار بســیار ارزشــمندی 

اســت.
وی تصریــح کــرد: مــا در یــک کشــور گــرم و خشــک 
ــرایط  ــب  در ش ــه مرات ــه ب ــتانی ک ــتیم و در اس هس
ــن  ــرای ای ــه اج ــرار دارد ک ــری ق ــی ت ــر و بحران بدت
ــی آن را  ــع آب ــد مناب ــروژه در شــهر بردســیر میتوان پ
ــل  ــه حداق ــی را ب ــائل اجتماع ــد و مس ــن کن تضمی
برســاند و همراهــی مــردم را بــه دنبــال داشــته باشــد. 
طاهــری اضافــه کــرد: بــا بازچرخانــی آب مــی توانیــم  
ــم و  ــدادادی ببری ــع خ ــتفاده را از مناب ــر اس حداکث
ــد  ــز بیشــترین همراهــی را خواهن ــردم نی ــا م مطمئن
داشــت چــرا کــه بــا اجــرای ایــن پــروژه هــم حجــم 
ســرمایه گــذاری وارد شــهر بردســیر مــی شــود و هــم 
ــد  ــرداری را خواه ــره ب ــرا و به ــان اج ــتغال در زم اش

ــال دارد. ــه دنب ــق اقتصــادی را ب داشــت و رون

در طول روز، خورشید را اولین منبع نور خود بدانید و خانه و محل کاراتن 

را طوری ترتیب دهید که بتوانید از نور آفتاب هنایت استفاده را بربید.

روابط عمومی شرکت توزیع  برق شمال استان کرمان

مدیرعامل شرکت آبفا استان کرمان :

اجرای پروژه فاضالب 
صنایع فوالد را بیمه می کند 
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غالمحسین رضایی - نقاش

                                     شیرهای مجاهد در بند
مدح و تجلیل از عزیزانی    که نماد مقاومت هستند

پشت دشمن به صبر بشکستند شیرهای مجاهد در بند  
در اسارت بمانده اند آزاد سر نیامد فرود بر دشمن  

ُحب دین و وطن نبرد از یاد که ولینعمت است )آزاده(  
جانشان همچو )روز( تابنده تنشان دیده )تازیانه ی شب(  

دین و ایران و خلق پاینده روشن از این )ستاره ها( ایران  

                                                     مقاومت اسالمی
جبهه های مقاومت پر جوش در جهان زیر پرچم اسالم    
آنکه کرده پیام دین را گوش نرود زیر بار استبداد   

کربال و حماسه اش جاری ریشه دارد مقاومت در دین   
داده خط از برای معماری روح قرآن در این چهارده قرن   

جاده های سعادت مردم ساختند از برای استقالل    
پیشتاز هدایت مردم غالمحسین رضایی - نقاشجبهه های مقاومت همه جا   

به یاد خاطِر خادم الحسین 
حاج حسین صفری و شهید داوود صفری 

مراسم سوگواری مردم شهر 
بزنجاِن بافت در ماه محرم 

در دهــه اول محــرم در شــهر بزنجــان مجالــس عــزاداری شــوری 
دیگــر دارد و مراســمات مختلــف مذهبــی بــه ویــژه مــاه محــرم و 
عــزاداری ســاالر شــهیدان حضــرت ابــا عبــدا... الحســین )ع( در 
مســاجد و حســینه هــا برگــزار مــی شــود و اوایــل مــاه محــرم 
چهــره بــا شــهر ســیاه پــوش شــده  ســردر مســاجد و حســینه 

هــا ، مــدارس و ســایراماکن عمومــی دگرگــون مــی شــود.
ــزاداری و روضــه  ــر شــب مراســم ع ــاه محــرم ه ــدای م   از ابت
خوانــی در مســاجد و حســینه هــا برگــزار مــی شــود و پــس از 
آن مراســم ســینه زنــی و زنجیــر زنــی توســط مــردم بخصــوص 
ــد و  ــی یاب ــه م ــای شــب ادام ــا نیمــه ه ــان ت ــان و نوجوان جوان
افــرادی کــه نــذر و نیــاز دارنــد بــا قربانــی کــردن گوســفند در 
ــرادی  ــد اف ــی مــی کنن ــزاداران حســینی پذیرای ــام از ع ــن ای ای
کــه در مجالــس عــزاداری شــرکت مــی کننــد، مهمــان ســاالر 
شــهیدان امــام حســین)ع( مــی باشــند و در روزهــای تاســوعا و 
عاشــورا کلیــه مردمــی کــه در هــر کجای کشــور هســتند ســعی 
مــی کننــد خــود را بــه شــهر خودشــان بزنجــان برســانند و در 
دســته هــای عــزاداری حضــور یابنــد . عــزاداران ســینه زنــان و 
ــا پیراهــن مشــکی  ــان در روزهــای تاســوعا و عاشــورا ب زنجیرزن
در دســته هــا عــزاداری شــرکت مــی کننــد . برخــی از عــزاداران 
نیــز بــا  بســتِن نــوار ســبز یــا قرمــز و مشــکی کــه بــر روی آن 
ــا زهــرا)س(  ...  نوشــته  ــا حســین )ع( و ی عباراتــی همچــون ی
ــول  ــد در ط ــی کنن ــرکت م ــمات ش ــت و در مراس ــده اس ش
مراســم عــزاداری افــرادی کــه نــذر دارنــد معمــوال گوســفندان 
ــام  ــه در ای ــد و همیش ــی کنن ــی م ــا قربان ــت ه ــوی هیئ را جل
محــرم مســاجد و حســینه هــا توســط جوانــان و نوجوانــان آب و 
جــارو مــی شــود . جاروکشــی مســاجد و حســینه هــا افتخــاری 
ــه آن مــی بالنــد و بعــداً ســوگواری آغــار  اســت کــه همــگان ب
ــد از آن  ــی و بع ــی و ســینه زن ــی شــود. مراســم نوحــه خوان م
ــار  ــش از آغ ــب پی ــر ش ــود و ه ــی ش ــام م ــی انج ــه خوان روض
ــاز  ــد از نم ــی شــود  و بع ــه م ــوذن گفت مراســم اذان توســط م
مغــرب و عشــاء طبــق رســوم محلــی هــر شــامگاه نوحــه گــران 
بــا خوانــدن نوحــه ای ســوگواری را آغــار مــی کننــد و بــر ســر 

و ســینه مــی زننــد فریــاد یــا حســین )ع( ســر مــی دهنــد . 
ــان و مــردم  ــان و نوجوان در شــب هــای تاســوعا و عاشــورا جوان
ــا آهنــگ ســنج و  ــروی یکدیگــر همــراه ب عــزادار دو طــرف روب
ــان همــراه  ــان و زنجیــر زن نوحــه ســینه مــی زننــد . ســینه زن
ــود  ــکونت خ ــل س ــورا از مح ــوعا و عاش ــزادار تاس ــردم ع ــا م ب
روز تاســوعا بــه محــل قبــور شــهدای دفــاع مقــدس و روزهــای 
عاشــورا تــا امامــزاده ســید ســلطان فقیــه الدیــن ســینه زنــی و 

زنجیــر زنــی مــی کننــد. 
 تــا قبــل از کرونــا در ظهــر تاســوعا عــزاداران در منــزل 
ــدگان  ــه از رزمن ــری ک خــادم الحســین )ع( حــاج حســین صف
جبهــه هــای جنــگ تحمیلــی و از خیریــن منطقــه بــوده بــا نــان 
محلــی و آبگوشــت محلــی پذیرایــی مــی شــدند و بعــد از کرونــا 
ــردد  ــی گ ــل م ــا تحوی ــواده ه ــه خان ــی ب ــان محل آبگوشــت و ن
ــه لطــف خــدای  ــه ب ــد . امســال هــم ک ــچ تجمعــی ندارن و هی
ــزاداری  ــمات ع ــین )ع( مراس ــام حس ــا ام ــرم آق ــزرگ و مح ب
ــی و در  ــواد ضدعفون ــک و م ــل ماس ــات از قبی ــام امکان ــا تم  ب
محیــط هــای بــاز  و بــا تمــام شــرایط قــرار اســت  انجــام بشــود 
ــکات  ــد و ن ــی کنن ــزاداری م ــزاداران ع ــته ع ــق روال گذش طب
ــت  ــده اداره بهداش ــه و نماین ــدی گرفت ــی ج ــتی را خیل بهداش

ــا مســئولین هیئــت هــا مــی باشــند . نیــز در تمــاس ب
ــی  ــزار م ــرم برگ ــم مح ــب یازده ــان  در ش ــام غریب ــم ش مراس
شــود و ایــن مراســم معمــوال بــا خامــوش کــردن چــراغ همــراه 
ــزاداری  ــای ع ــت ه اســت. هیئ
ــن  ــب از روش ــن ش ــز در ای نی
کــردن چراغهــای روشــنایی 
و  کننــد  مــی  خــودداری 
ــی  ــزاداری در تاریک ــم ع مراس
صــورت  شــمع  نــور   زیــر 

می گیرد .
 عبدا... صفری زاده بزنجانی 
- خادم الحسین )ع(

تکرار
نقش هستی جسم تر از روی زمین تصویر کرد 

در وجود تو عکسی ز من تدبیر کرد 
روی عکس تو بنوشت پدر

بعد تو نام پسر را بهر من تحریر کرد 
قصه تکراری  شد من بی َخرد 

ناگهان تکرار کردم یک پسر 
این پسر تکرار خواهد کرد بار دگر 

بی اثر مثل خودش جسمی دگر 
من ملولم زین همه تکرار گر

آدمی خواهیم تا بار دگر 
راستی را شود جای دروغ تکرار گر 

» حمزه فریفته «

شعرشعر  هفتوادهفتواد

* »مداح بی سر«

هم مداح بود هم شاعر اهل بیت
ــه  ــرمنده ام ک ــت: »ش ــی گف م
بــا ســر وارد محشــر شــوم و 
ــود؟« ــر وارد ش ــی س ــم ب ارباب

بعــد شــهادت وصیــت نامــه 
اش رو آوردنــد. نوشــته بــود 
کتابخونــه  تــوی  رو  قبــرم 

کنــدم. مســجدالمهدی 
 ســراغ قبــر کــه رفتنــد دیدنــد 
ــه.  ــش کوچیک ــراي هیکل ــه ب ک

ــدازه  ــود، ان ــدازه ب ــدازه ان وقتــی جنــازه ش اومــد قبــر ان
تــن بــی ســرش.

راوی: مداح اهل بیت حاج کاظم محمدی

یاد یارانیاد یاران

سالطین مالعین
منتقد گفتا که چرخ اقتصاد   

             پنچر است و جیب مردم خالی است
گفتمش با )عینک خوشبین ببین(   

پشت سکه نقش خوش اقبالی است  
چشم را واکن )سالطین( را ببین    

             تاجشان از سکه های پر عیار
آن یکی فخرش به )سلطان شکر(   

           دیگری تختش ز )موز( است و )خیار(
در کنار بخت آن )سلطان موز(   

)گردو( با ُدم بشکند )سلطان قیر(   
چرخ اینها نیست پنچر ای رفیق   

اقتصاد در دست اینها چون خمیر  
مملکت دارد سالطین بیشمار   

صاحب و )سلطان گوشت( چرب و چاق  
مشکل درویش می دانی که چیست؟  

                دست او کوتاه و پای او چالق
)شاه ملعون( رفت و گفتیم بعد از این  

            ماه می تابد به مردم رایگان
رنج مردم از سالطین شد زیاد   

)آهن و سیمان و اکسیژن( گران  
نقش دالالن کم از شاهی مبین   

رونمایی شد ز )سلطان پنیر(  
شیر، سلطان وحوش جنگلی   

گفته اِیَوا...  به )سلطان شیر(  
خط تولید سالطین شد قوی   

                 خط تولید صداقت ُمرد و رفت
درب دیزی را چو وا دید )خاوری(   

            بی حیایی کرد و خورد و برد و رفت
مثنوی هفتاد من باید نوشت   

             از فساد و ظلم غارت پیشه ها
ریشه های این سالطین کیستند؟   

از کجا آب می خورند این ریشه ها؟  
انفالب ما شعارش راستی    

                از دروغ پر شد چرا انبان ما؟
حامی )سلطان گندم( کیست که    

پا گذارده بر گلوی نان ما  
در وطن )سلطان دام و دانه( کیست   

             )گاو آبستن( به کشتار آمده
آخور گوسفند خالی از غذا   

          دامدار، بی )چاره( و )زار( آمده
مرغ ُقد ُقد می کند بی دانه ام   

تخم و گوشتم می شود با دانه جور  
چه تفکر باعث این وضعیت؟   

آنکه کرده جوجه ها را زنده گور!  
مافیا بسیار و سلطان پشت آن   

اختالسهای فراوان می کنند  
گوئیا همکیسه و همکاسه اند   

با )ژن باال( ی خود نان می پزند  
خوردن از آنها و دیدن شد ز ما   

ما که درویشیم و سلطان نیستیم  
ویژه خوارانند و نور چشمی اَند   

برکناریم و از آنان نیستیم  
مالک و )سلطان مسکن( با نفوذ   

قصرها و خانه هایش بیشمار  
عده ای مستأجر آلونکیم   

یا چو )کارتن خواب( توی جویبار   
این سالطین همچو قارچ جنگلی   

در فضای مستعد روییده اند  
دیده اند بر بار دیگی بی حفاظ   

رانتهای ویژه ای بوییده اند  
انقالب در ذات خود عاری ز )عار(   

               از ُدوَّل  بر کشور افتاده خلل
از خطوط قرمز دین رد شدند   

که ملل دیده دغلها از ُدوَّل  
از قلم افتاده )سلطان دروغ(   

           دور او با وعده هایش شد تمام
غرق شد در )چاه بر جام و فریب(   

             عزت اسالم و ایران مستدام
عبرت آیندگان شد دولتش   

             )غرب( رسوا بود و رسواتر شده
دست حاجت برده پیش )کد خدا(   

کد خدایی که خودش پنچر شده  
از سالطین رو کنید سوی خدا    

که حیات و جان ما در دست او  
هرچه موجود است پنهان و عیان   

           جمله مخلوقند و عبد و مست او
پای دین و انقالب و مملکت    

محکم ایستاده پشیمان نیستیم  
واجب الطاعت کالم رهبری   

           )حاج قاسم( گفته که ما کیستیم
پیرو آن )مقتدای راه سرخ(   

که تو محراب عبادت شد شهید                    
ملت ساالر دشت کربال    

که شکسته تیغ خونریز )یزید(  
دست )نقاش( با ادب بر سینه اش   

               خم به پیش خادمان مملکت
می زند تیر قلم بر سینه ی    

                خائنان و سارقان مملکت

غالمحسین رضایی - نقاش

شعرشعر  هفتوادهفتواد

بــه گــزارش روابــط عمومــی و امــور بیــن الملــل شــرکت ســنگ آهــن گهرزمیــن، مدیــرکل 
آمــوزش و پــرورش اســتان کرمــان در نشســتی در محــل اداره کل آمــوزش و پــرورش اســتان 
کرمــان گفــت: از ســال هــای ۹۵-۹۶ کــه گهرزمیــن بــه بحــث معیــن اقتصــادی منوجــان 

ورود کــرد گام هــای بزرگــی برداشــته شــده اســت.
ــات آموزشــی در نقــاط مختلــف  ــه عــدم تــوازن و کمبــود امکان احمــد اســکندری نســب ضمــن اشــاره ب
اســتان خاطرنشــان کــرد: چالــش کیفیــت آموزشــی از مهمتریــن مســائل مناطــق جنــوب اســتان بــود کــه 
بــا حمایــت گهرزمیــن و تامیــن هزینــه کالســهای کنکــور بــرای دانــش آمــوزان و کســب رتبــه هــای برتــر 

بــه نتایــج خوبــی رســید.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه گهرزمیــن هــم اکنــون هفــت شهرســتان جنــوب اســتان و حــدود ۳۸۰۰ دانــش 
آمــوز را تحــت پوشــش ایــن طــرح دارد عنــوان کــرد: در طــول ۴۰ ســال گذشــته یــک قبولــی پزشــکی در 
ایــن مناطــق نداشــتیم ولــی پــس از اجــرای طــرح حمایــت گهرزمیــن از دانــش آمــوزان کنکــوری، ســال 
گذشــته دههــا قبولــی پزشــکی در ایــن مناطــق و امســال ۵ قبولــی فقــط در منوجــان در رشــته پزشــکی 

داشــتیم کــه نزدیــک ۷۲ نفــر رتبــه زیــر هــزار بدســت آمــده اســت.
ــی، هیــچ توجــه و کمکــی  ــران شــرکتهای معدن او در بخــش دیگــری از ســخنانش گفــت: خیلــی از مدی
بــه مــا نکردنــد و تنهــا کســی کــه بــه داد مــا رســید مدیریــت گهرزمیــن بــود کــه واقعــا مــا را درک کــرد.
مدیــر کل آمــوزش و پــرورش اســتان کرمــان افــزود: جنــوب اســتان همــه خانــواده هــا، گهرزمیــن را مــی 

شناســند و نــام ایــن شــرکت بــر ســر زبــان همــه مــردم اســت.
وی در پایــان، ضمــن تاکیــد دوبــاره بــر اینکــه کار بزرگــی توســط گهرزمیــن صــورت گرفتــه؛ از نــگاه بســیار 
ــه آمــوزش و پــرورش تشــکر کــرد و پیشــنهاد داد بحــث  خــوب و حســن اعتمــاد مدیریــت گهرزمیــن ب

آمــوزش خانــواده هــا و معلمــان مناطــق محــروم هــم در دســتور کار قــرار گیــرد.

مجمــع خیریــن ســالمت 
کشــور در پیامــی از دکتــر اردشــیر 
ــی  ــرکت مل ــل ش ــعدمحمدی مدیرعام س
صنایــع مــس ایــران در راســتای حمایــت 
ــر  ــات مؤث ــیب پذیر و اقدام ــار آس از اقش
ایــن مجموعــه در حــوزه مســئولیت های 

اجتماعــی تقدیــر و تشــکر کــرد. 

ــور  ــاون ام ــان مع ــماعیل غنی اس
خیریــن  مجمــع  اســتان  های 
ــام  ــن پی ــور در ای ــالمت کش س
ــل شــرکت  ــه مدیرعام خطــاب ب
ــاری  ــام بیم ــت: در ای ــس گف م
دســتگیری  کرونــا؛  همه گیــر 
ــوان  ــه ت ــی ک ــت مدیران و حمای
ــا مــردم را داشــته اند  همراهــی ب
و از امکانــات در اختیــار خــود در راســتای 
عمــل بــه مســئولیت های اجتماعــی بهــره 
ــژه دارد. ــکر وی ــر و تش ــای تقدی ــد؛ ج گرفته ان

ــی  ــان مدیران ــن می وی همچنیــن گفــت: در ای
کــه در راســتای حمایــت از اقشــار آســیب پذیر 
دســت بــه اقدامــات مؤثــری زده و در ایــن 

و  مصائــب  از  گوشــه ای  ســخت  شــرایط 
ــا  ــای آنه ــاران و خانواده ه ــر بیم مشــکالت را ب
ــورد  ــد م آســان می ســازند؛ بیــش از پیــش بای

ــد. ــرار گیرن ــی ق قدردان
ــعدمحمدی  ــر س ــزود: دکت ــه اف ــان در ادام غنی
از  ایــران  مــس  ملــی  شــرکت  مدیرعامــل 
ــن مســیر از  ــه در ای ــی اســت ک ــه مدیران جمل
ــرد و  ــغ نک ــتگیری دری ــی و دس ــچ همراه هی
هموطنــان خوبمــان را در ایــن روزهــای ســخت 

ــت. ــا نگذاش تنه
ــن  ــه همی ــرد: ب ــان ک ــان خاطرنش وی در پای
ــن  ــع خیری ــرف مجم ــا دارد از ط ــبت ج مناس
ــی  ــرکت مل ــل ش ــور از مدیرعام ــالمت کش س
صنایــع مــس ایــران بــه پــاس تــالش روزافــزون 

و زحماتــی کــه در ایــن خصــوص متقبــل 
ــم . ــل آوری ــه عم ــژه ای ب ــکر وی ــده اند؛ تش ش

 به دلیل حمایت از اقشار آسیب پذیر انجام شد؛ 

تقدیر مجمع خیرین سالمت کشور از مدیرعامل رشکت مس 

ــی و صنعتــی گل گهــر و  شــرکت معدن
ــان  ــی فرم ــتاد اجرای ــِت س ــاد برک بنی
حضــرت امــام)ره( بــه منظــور اعطــای 
تســهیالت اشــتغالزایی بــرای حمایــت 
کارهــای  و  کســب  انــدازی  راه  از 
خــرد و خانگــی در شهرســتان های 
ــه  ــم نام ــیر، تفاه ــیرجان و بردس س

ــد. ــا کردن ــکاری امض هم

ــن  ــور بی ــی و ام ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
مدیرعامــل  گهــر،  گل  شــرکت  الملــل 
شــرکت گل گهــر در ایــن بــاره گفــت: 
گل گهــر در عمــل بــه مســئولیت هــای 
ــریف  ــردم ش ــه م ــت ب ــی و در خدم اجتماع
بردســیر  و  ســیرجان  هــای  شهرســتان 
دو  ایــن  اقتصــادی  معیــن  عنــوان  بــه 
شهرســتان، پرداخــت تســهیالت اشــتغالزایی 

در قالــب ۲هــزار فقــره تســهیالت بــا شــبکه 
ــرد و  ــاز ک ــرا آغ ــالت را اخی ــی رس اجتماع
ــم  ــب تفاه ــر در قال ــی دیگ ــون در اقدام اکن
نامــه همــکاری بــا بنیــاد برکــت ســتاد 
بــا  امــام)ره(،  فرمــان حضــرت  اجرایــی 
تأمیــن اعتبــاری معــادل ۱۲۰۰ میلیــارد 
تســهیالت  فقــره  پرداخــت۲۵۰۰  ریــال، 
ایــن دو شهرســتان را در  اشــتغالزایی در 

دارد. کار  دســتور 
مهنــدس ایمــان عتیقــی هــدف اصلــی 
ــی  ــت های کل ــرای سیاس ــم را اج ــن تفاه ای
اقتصــاد مقاومتــی و توانمندســازی اقتصــادی 
ــای  ــب و کاره ــت کس ــا اولوی ــی ب و اجتماع
خــرد و خانگــی برشــمرد و اظهــار امیــدواری 
ــره  ــوع ۴۵۰۰ فق ــت مجم ــا پرداخ ــرد ب ک
تســهیالت از محــل منابــع گل گهــر در 
بانــک رســالت و تفاهــم نامــه بنیــاد برکــت 
ــت  ــود وضعی ــادی و بهب ــق اقتص ــاهد رون ش
معیشــت خانوارهــای ســاکن در مناطــق 
ــیر  ــیرجان و بردس ــه س ــعه یافت ــر توس کمت

ــیم. باش
ــاره  ــا اش ــز ب ــت نی ــاد برک ــل بنی مدیرعام
بــه فعالیت هــای بنیــاد برکــت در حــوزه 
گفــت:  کرمــان  اســتان  در  اشــتغال زایی 
بنیــاد کــه در  ۵۰ مجــری و تســهیل گر 
اشــتغال  متقاضیــان  شناســایی  زمینــه 
در  کار  و  کســب  فرصت هــای  ایجــاد  و 

مناطــق روســتایی و محــروم اســتان کرمــان 
ــردن  ــی ک ــرای و عملیات ــال هســتند، اج فع
اجتماع محــور  اشــتغال زایی  طرح هــای 
پیش بینــی شــده در ایــن تفاهــم را نیــز 

ــرد. ــد ک ــری خواهن پیگی
امیرحســین مدنــی افــزود: مــدت تفاهم نامــه 
و  محــروم  مناطــق  در  اشــتغال زایی 
ــیر  ــیرجان و بردس ــهرهای س ــتایی ش روس
ســه ســال اســت و مشــاغل مــورد نظــر نیــز 
بــا توجــه بــه پتانســیل ها و مزیت هــای 
ــد. ــد ش ــاد خواهن ــه ایج ــر منطق ــبی ه نس
گفتنــی اســت بــر اســاس ایــن تفاهــم نامــه، 
تــا  اشــتغالزایی  تســهیالت  ۲۵۰۰فقــره 
ــر  ــه ازای ه ــال )ب ــون ری ــقف ۵۰۰ میلی س
ــت  ــد و بازپرداخ ــزد ۴درص ــا کارم ــغل( ب ش
۶۰ ماهــه در شهرســتان هــای ســیرجان 
ــی  ــدوق کارآفرین ــق صن ــیر از طری و بردس

ــود. ــی ش ــت م ــد پرداخ امی

  اب حمایت گهرزمین دانش آموزان مناطق 
جنوب استان رتبه های برتر کنکور را بدست آوردند

ــدان وحــی)ع(  مــاه محــرم مــاه عــزای خان
ــاران  ــین )ع( و ی ــام حس ــت ام ــر مصیب ب
ــا وفــای ایشــان اســت. ماهــی اســت کــه  ب
حزنــی ناخواســته پاک طینتــان عالــم را 
ــث می شــود ناخــداگاه  ــرد و باع ــرا می گی ف
بــر مصیبــت ســید و ســاالر شــهیدان اشــک 
ــت  ــن جه ــد. از ای ــزاداری کنن ــد و ع بریزن
اهل بیــت)ع( همــواره ایــن مــاه را مــاه 
ــن  ــد و در ای ــرار می دادن ــش ق ــدوه خوی ان
ــش  ــه شــیعیان خوی ــی را ب ــاره توصیه های ب

انجــام می دادنــد. 
ــام رضــا علیه  الســالم  ــه ام ــوان نمون ــه عن ب
ــون  ــی چ ــر کس ــد: »ب ــی فرمودن در روایت
حســین )ع(  بایــد کــه گرینــدگان بگرینــد؛ 
ــزرگ  ــان ب ــر او گناه ــه گریســتن ب ــرا ک زی

می  زدایــد.   را 
ــّرم  ــاه مح ــون م ــد: چ ــه دادن ــپس ادام س
می  رســید کســی پــدرم )ع( را خنــدان 
چیــره  او  بــر  انــدوه  و  غــم  نمی  دیــد. 
بــود تــا آن کــه ده روز می  گذشــت، روز 
گریــه  و  انــدوه  و  ســوگواری  روز  دهــم 
اســت  روزی  ایــن  و می  فرمــود:  بــود  او 
شــد؛  کشــته  آن  در  )ع(  حســین   کــه 
ــزی در  ــی تبری ــواد ملک ــرزا ج ــت ا... می آی
»مراقبــات« نوشــته اســت:»کودکانم را مــی 
ــرم  ــاه مح ــت م ــه نخس ــه در ده ــدم ک دی
غــذا نمــی خوردنــد و بــه نــان خالــی اکتفــا 
ــه  ــان نگفت ــه آن ــم ب ــد کســی ه ــی کردن م
بــود مــاه محــرم شــروع شــده اســت گمــان 
ــی  ــان را برم ــی آن ــم عشــقی درون ــی کن م

انگیخــت.«  
ــه  ــا حادث ــرم ب ــاه مح ــل م ــن دلی ــه همی ب
فــرا  و  اســت  شــده  عجیــن  عاشــورا 
 رســیدن آن دلهــا را پــر از غــم مــی ســازد
ــاب  ــزی در کت ــی تبری ــواد ملک ــرزا ج می
بــرای  می نویســد:  در  المراقبــات 
دوســتداران خانــدان پیامبــر)ص( شایســته 
ــب  ــرم در قل ــه اول مح ــه در ده ــت ک اس
ــدا  ــدوه هوی ــزن و ان ــار ح ــان آث و ظاهرش
ــه  ــای حــالل را ب باشــد و بعضــی از لذت ه
ــاه  ــن م ــم ای ــم و یازده ــم، ده ــژه در نه وی
تــرک کننــد، بــه ماننــد کســی کــه داغــدار 
عزیزانــش اســت؛ و در دهــه اول محــرم هــر 
ــاد  ــورا ی ــارت عاش ــا زی ــان را ب روز امامش

ــد. کنن

محرم ماه حزن و اندوه عرشیان و خاکیان است 

 محرم آمد و ماه عزا شد         
مه جانبازی خون خدا شد

 جوانمردان عالم را بگویید      
دوباره شور عاشوار بپا شد

ــیعیان  ــلمانان و ش ــی مس ــد و بالندگ ــاه رش ــرم، م ــاه مح م
ــیدن و  ــاه جوش ــت )ع( و م ــل بی ــب اه ــام از مکت ــا اله ب
اندیشــیدن اســت. عــزاداران حســینی احیاگــران روح وحدت 
ــرن هاســت  ــه ق و اتحــاد مســلمانان و شــیعیان هســتند ک
ــه  ــورایی ب ــگ عاش ــم و فرهن ــال مفاهی ــئولیت انتق ــار مس ب

ــی کشــند. ــردوش م ــده را ب ــای آین نســل ه
ــک  ــن، ی ــالب خونی ــک انق ــده، ی ــخ زن ــک تاری ــرم ی مح
مظلومیــت آشــکار و مجموعــه ی از حماســه هــای بــی نظیــر 

ــاه خداســت. اســت. محــرم م
مــاه محــرم امســال همزمــان شــده اســت بــا شــروع پیــک 
ــاه  ــای م ــزاداری ه ــئله ع ــا و در مس ــروس کرون ــم  وی پنج
ــتورالعمل  ــه دس ــور ک ــی همانط ــرایط کرونای ــرم در ش مح
ــه رغــم  هــای برگــزاری ایــن مراســمات ابــالغ گردیــده و ب
اهمیــت مراســم عــزاداری سیدالشــهدا، رعایــت پروتــکل هــا 

و مســائل بهداشــتی مقــدم اســت 
بایــد شــرایط  و همــه شــرعاً 

ــم ــت نمائی ــی را رعای کرونای
مــاه  رســیدن  فــرا  اینجانــب 
خــون  پیــروزی  مــاه  محــرم 
شــهادت  مــاه  شمشــیر،  بــر 
ــرور  ــان و س ــاالر آزادگان جه س
ــین  ــام حس ــالم ام ــهیدان اس ش
ــادار و  ــار وف ــاد و دو ی )ع( و هفت

رهــروی بیــدارش را بــه همــه شــیعیان عالــم و ملــت شــهید 
پــرور ایــران اســالمی  تســلیت و تعزیــت عــرض مــی نمایــم 
و بــه تأســی از شــهداء و ایثارگــران و جملــه رهروان راســتین 
ــداری و  ــرای  بی ــام ب ــن ای ــت ای ــینی، از تعزی ــت حس نهض
ــم.« ــی جویی ــره م ــدا به ــن خ ــای دی ــرت در راه احی بصی

پیام تسلیت مدیر کل تامین اجتماعی استان کرمان به مناسبت آغاز ماه محرم



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 :

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

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

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

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

  منابع: شاهنامه فردوسی، لغت نامه دهخدا

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

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 شماره 359 ـ شنبه 23 مرداد ماه 1400   ـ  5 محرم 1442 ـ  14  آگوست 2021 ـ 4 صفحه ـ 2000 تومان
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   هفته نامه فرهنگی، سیاسی، خبری

شــرکت توســعه آهــن و فــوالد گل 
ــی؛ فرصــت هــای  گهــر در فراخوان

ســرمایه گــذاری صنایــع پاییــن 
دســتی مــورد نیــاز خــود را منتشــر 

ــرد. ک
بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت توســعه 
ــه  ــرکت ب ــن ش ــر؛ ای ــوالد گل گه ــن و ف آه
ــه  ــوالدی منطق ــن شــرکت ف ــوان بزرگتری عن
ــن اســفنجی  ــده آه ــن عرضــه کنن و بزرگتری
ــورد  ــتیبانی م ــی و پش ــع جنب ــور، صنای کش
نیــاز خــود را  اعــالم مــی نمایــد. بدیــن 
ــه ســرمایه گذاران دعــوت مــی  وســیله از کلی
شــود بــا مطالعــه مفــاد فراخــوان بــه منظــور 
بررســی ایــن فرصــت هــای ســرمایه گــذاری و 
بــا مدنظــر قــرار دادن میــزان تولیــد و مصــرف 
ــه  ــبت ب ــور، نس ــا در کش ــک از آن ه ــر ی ه
اقــدام  ســرمایه گذاری  فراینــد  در  حضــور 

ــد. نماین
کســب  جهــت  تواننــد  مــی  عالقمنــدان 
اطالعــات تکمیلــی، بــا واحــد روابــط عمومــی 
شــرکت توســعه آهــن و فــوالد گل گهــر 

ــد. ــل نماین ــاس حاص تم

فراخوان فرصت های رسمایه گذاری رشکت توسعه آهن و فوالد گل گهر منترش شد 

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای روش اول
تهیه مصالح و اجرای پروژه واحدهای مسکونی بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان کرمان 

مرداد ماه 1400
بنیـاد مسـکن انقاب اسـامی اسـتان کرمان در نظـر دارد تهیه مصالـح و اجرای پروژه واحدهای مسـکونی به شـرح منـدرج در جدول 
ذیـل را از طریـق برگـزاری مناقصـه عمومی یک مرحلـه ای )روش اول ( براسـاس مشـخصات فنی منضم به اسـناد مناقصه و در بسـتر 
سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولت ) سـتاد ( به اشـخاص حقوقـی دارای گواهینامـه صاحیت پیمانکاری در رشـته سـاختمان و ابنیه 
پایـه 5 بـه بـاال واگـذار نماید . ) به اسـتناد نامـه شـماره 538680  مـورخ 1399/10/10  سـازمان مدیریت و برنامه ریزی اسـتان سـقف 

ظرفیـت ریالـی پیمانـکاران پایه 5 ابینه در سـال 99  مبلـغ 149/616 میلیون ریال اعام شـده اسـت (

 شماره
مناقصه

 مدت
 اجرای
پروژه

 مبلغ تضمین
 شرکت در مناقصه

 )ریال

 برآورد اولیه براساس
 فهرست بهای پایه

ابنیه سال 1400 )ریال

 محل اجرای
پروژه مشخصات پروژه احداث واحدهای مسکونی شهرستان استان ردیف

1400/15 15 ماه 4/720/000/000 94/229/640/658  کرمان روستای
سعیدی

 اجرای 20 واحد مسکونی ویالیی یک طبقه سعیدی کرمان تا
پایان سفتکاری و حصارکشی به متراژ 1970 متر مربع کرمان کرمان 1

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

3ـ موضوع مناقصه : اجرای واحدهای مسکونی به شرح جدول فوق براساس نقشه ها و مشخصات فنی منضم به اسناد مناقصه .
4ـ مهلت دریافت اسناد : از ساعت 13 روز یکشنبه 1400/5/17  تا ساعت 13 روز یکشنبه 1400/5/24 

www.setadiran.com 5ـ محل دریافت اسناد : سامانه تدارکات الکترونیکی به آدرس
6ـ آخرین مهلت زمانی ارائه پیشنهادات توسط مناقصه گران : تا ساعت 13 روز چهارشنبه 1400/06/03

7ـ تاریـخ و محـل بازگشـایی پـاکات : سـاعت 10 صبـح روز شـنبه 1400/06/06 در محل دفتـر امـور قراردادهای بنیاد مسـکن انقاب 
اسـامی اسـتان کرمـان بـه آدرس فـوق )حضور یک نفـر نماینـده مناقصه گـران با ارائـه معرفی نامـه کتبی در جلسـه بازگشـایی پاکات 

بامانع اسـت(
8 ـ شـرایط مناقصـه گـران : کلیـه شـرکتهای ) اشـخاص حقوقـی ( دارای گواهینامـه صاحیـت پیمانکاری پایـه 5 و باالتر در رشـته 
سـاختمان و ابنیـه از سـازمان مدیریـت و برنامـه ریـزی که در سـامانه سـتاد ثبـت نام نمـوده و امضـای الکترونیکـی دریافت کـرده اند. 
9ـ خریـد اسـناد مناقصـه : بـا پرداخـت مبلـغ 2/000/000 ) دومیلیـون ریال ( از طریق درگاه تعیین شـده در سـامانه سـتاد به حسـاب 

0105841897001 بنـام بنیـاد مسـکن انقـاب اسـامی اسـتان کرمـان  بـرای مناقصه گران امـکان پذیر می باشـد .
10ـ ضمنـا جهـت کسـب اطاعـات بیشـتر مـی توانید بـا شـماره تلفـن 32524896 دفتر امـور نظـارت و ارزیابی مسـکن شـهری تماس 

. نمائید  حاصـل 
11ـ رعایـت بخشـنامه هـای صـادره از سـوی سـازمان برنامـه و بودجه کشـور در خصـوص ظرفیـت نهایی پیمانـکاران جهت شـرکت در 

مناقصـه از سـوی پیمانـکاران الزامی اسـت .

روابط عمومی بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان کرمان 

بیمارانبیماران  کروانییکروانیی نیازمند  نیازمند کارکرد مستمر کارکرد مستمر دستگاه های اکسیژن سازدستگاه های اکسیژن ساز هستند،  هستند، 
بیایید با صرفه جویی سالمتی را به آنها  هدیه دهیم.بیایید با صرفه جویی سالمتی را به آنها  هدیه دهیم.

روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان

 17 مرداد 

در حاشیه انتشار 
عکس مشترک لوان جاگاریان، سفیر روسیه 
و سایمون شرکلیف همتای بریتانیایی اش 

روی پله های سفارت روسیه کنونی در تهران


