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نقش رسانه ملی در فرهنگ سازی به نام  محیط زیست،
 به کام بهره وری؛

»گل گهر« پیشتاز حفظ 
محیط زیست می شود 

۴

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان:

اجرای طرح واکسیناسیون خودرویی 
در دستور کار است 

 گزارش اختصایص هفتواد:

جوالن کــــــروان 
در جایگاههای 

سوخت گیری کرمان 

تمام مسئولیت ها را به دوش 
علوم پزشکی انداخته اند 

3

 دکتر پورابراهیمی در تذکری شفاهی:
واردات واکسن از کشورهای 

مختلف یک ضرورت است

2

دیدار فرمانده
 سپاه ثارا... با 

استاندار کرمان 
به مناسبت 
هفته دولت 

2

فراخوان آگهی ارزیابی کیفی )19-00(  - نوبت اول
)تهیه مصالح و اجرای 67کیلومتر شبکه توزیع گاز باقیمانده مجموعه 

 روستایی محور باغ بزم و بیدخوان و ... از توابع شهرستان بردسیر(

شـرکت گاز اسـتان کرمـان در نظـر دارد فراخـوان ارزیابـی کیفـی جهـت برگـزاری مناقصـه ) تهیـه مصالـح و اجـرای 
67کیلومتـر شـبکه توزیـع گاز باقیمانـده مجموعه روسـتایی محور باغ بـزم و بیدخوان و ... از توابع شهرسـتان بردسـیر( 
بـه شـماره2000093164000050 را از طریـق سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولـت برگـزار نمایـد.  کلیه مراحـل برگزاری 
فراخـوان ارزیابـی کیفـی از دریافـت و تحویـل اسـناد اسـتعالم ارزیابـی کیفی  تـا ارسـال دعوتنامه جهت سـایر مراحل 
مناقصـه، از طریق درگاه سـامانه تـدارکات الکترونیکی دولت )سـتاد( بـه آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شـد 
الزم اسـت مناقصـه گـران درصـورت عـدم عضویت قبلـی، مراحل ثبت نـام در سـایت مذکـور و دریافت گواهـی امضای 

الکترونیکـی را جهـت شـرکت در مناقصه محقق سـازند.
تاریخ انتشار فراخوان در سامانه تاریخ 00/06/06 می باشد. 

اطالعـات و اسـناد مناقصـه عمومـی پـس از برگـزاری فرآینـد ارزیابـی کیفـی و ارسـال دعوتنامه از طریق سـامانه سـتاد بـه مناقصه گران 
ارسـال خواهد شـد. 

مهلت دریافت اسناد استعالم ارزیابی کیفی:   00/06/20
مهلت ارسال پاسخ استعالم ارزیابی کیفی:  00/07/03

اطالعـات تمـاس دسـتگاه مناقصـه گـزار:   شـرکت گاز اسـتان کرمـان واقـع در بلـوار 22 بهمن - حد فاصل سـه راه 
ادیـب با چهار راه  شـعبانیه شـماره تمـاس: 31326000-034 شـماره فکـس:034-33239661 

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت نجام مراحل عضویت در سامانه:
مرکز تماس: 021-41934
دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

شناسه آگهی: 1181100

2000093164000050 کد فراخوان 00/06/06 تاریخ چاپ 
نوبت اول 300 مدت زمان 

اجرا)روز(

مبلغ تضمین  6/760/000/000
)ریال( 00/06/13 تاریخ چاپ 

نوبت دوم یک تعداد مرحله

روابط عمویم رشکت گاز استان کرمان

 آگهي مناقصه عمومي شماره 1400/32/ع

شـرکت معدنـي و صنعتـي گل گهـر )سـهامي عـام( در نظـر دارد پـروژه »خرید، 
نصـب، راه انـدازی و آمـوزش تجهیـزات ذخیره سـازی و سـرور« خـود را از 
طریـق برگـزاري مناقصـه عمومـي بـه شـرکت هـای دارای گواهـی شـورای عالی 

انفورماتیـک در رشـته هـای مرتبـط و بـا رتبـه حداقـل 3  واگـذار نماید. 
لـذا کلیـه متقاضیـان واجـد شـرایط مي تواننـد جهـت اخـذ اسـناد مناقصـه بـه 
آدرس الکترونیکـيWWW.GEG.IR  مراجعـه و اسـناد مذکور را بـه همراه فرم 
پرسشـنامه ارزیابـي تأمیـن کننـدگان از بخـش مناقصه و مزایـده دانلـود نمایند. 
مهلـت تحویـل پـاکات سـاعت 9 الـي 14 روز چهارشـنبه مـــورخ 1400/6/17 در 
محـــل دفترکمیسـیون معــامالت مجتمع و یـا دبیرخانه دفتر مرکـزی تهران مي 

 . شد با
ضمنـًا بازدیـد از محـل اجـراي موضوع مناقصـه روز چهارشـنبه مـورخ 1400/6/10 
مقرر شـده اسـت. شـرکت معدنـي و صنعتـي گل گهـر در رد یـا قبول هـر یک از 
پیشـنهادات بـدون نیـاز بـه ذکر دلیـل و بـدون جبران خسـارت مختار مي باشـد.

 كمیسیون معامالت شركت معدني و صنعتي گل گهر كمیسیون معامالت شركت معدني و صنعتي گل گهر

 مدیر كل محترم روابط عمومی استانداری كرمان

جناب آقای دكتر تقی زاده 
ضایعـه درگذشـت مـادر مهربـان و مومنـه را از صمیـم قلـب تسـلیت عـرض مـی نماییـم ، از 
خداونـد متعـال خواسـتارم روح پـاک آن بانـوی مومنـه  را بـا حضـرت فاطمه زهراء سـام ا... 
 علیهـا محشـور نمایـد و برای حضرتعالی و سـایر بازمانـدگان صبری جمیل و اجـری جزیل از 

            خداوند متعال مسئلت می نمایم.

محمدحسین سعدی – نرشیه هفتواد کرمان

تسلیت

www.teetr.ir
میدونى محبوبترین نشریه کرمانى کدومه؟!

www.teetr.ir
میدونى محبوبترین نشریه کرمانى کدومه؟!
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                                                                        شیر دلوار
انگلیس را به خاک و خون مالید  )شیر دلوار( آن )نهنگ خلیج(   

کل ایران به غیرتش بالید  نه فقط خطه ی جنوب عزیز   
جان خود بهر واجباتش داد  حفظ میهن ز واجباتش بود   

سربلند و مقاوم و آباد  می شود کشور از چنین گلها    
نام نیک )رئیسعلی( چون ماه  می درخشد به سینه ی تاریخ   

شد بر آیندگان چراغ راه زنده مانده حماسه ی آن شیر   

غالمحسین رضایی - نقاش

                                                         مرگ بیصدا
زده بر پیکر مردم شررها  کرونا چیست؟ حاضر در همه جا   

مقاوم گشته بر آفت زدایی  میان مردم افکنده جدایی   
فقط در فکر تقسیم است و منها  نه جمع و ضرب دارد این کرونا   
که جان ها برده مرگ بیصدایش  زمین چون توپ زیر دست و پایش   

به گور می افکند سلطان و درویش  شود دیوانه تر هر لحظه و بیش   
خدا را بهر رفع آن صدا کن کنار دارو و درمان دغا کن   

مدیر کل کمیته امداد استان کرمان

توزیع ۵۰۰ تن علوفه رایگان بین 
دامداران مددجوی کمیته امداد کرمان

ــت:  ــان گف ــتان کرم ــداد اس ــه ام ــرکل کمیت مدی
ــداری  ــتغال دام ــای اش ــت از طرح ه ــور حمای به منظ
ــه  ــت کمیت ــت حمای ــان تح ــروری مددجوی و دامپ
امــداد اســتان کرمــان در مرحلــه نخســت ۵۰۰ تــن 
علوفــه رایــگان بیــن ایــن مددجویــان توزیــع شــد. 
بــه  توجــه  بــا  کــرد:  اظهــار  صادقــی  یحیــی 
ــتغال  ــای اش ــی طرح ه ــای دام ــت نهاده ه ــش قیم ــر و افزای ــالی های اخی خشک س
دامــداری و دام پــروری مددجویــان تحــت حمایــت ایــن نهــاد بــا مشــکالت فراوانــی 

ــتای  ــه در راس ــدند ک ــه رو ش روب
ــه  ــا کمیت ــن طرح ه ــت از ای حمای
ــاد  ــا انعق ــان ب ــتان کرم ــداد اس ام
جهــادی  گــروه  بــا  تفاهم نامــه 
انصار المهــدی به منظــور تأمیــن 
علوفــه بســته بندی و غنی شــده 
ــای  ــا کمک ه ــداری و ب ــل نگه قاب
در حمایــت  پشــتیبانی  و  فنــی 
اشــتغال  از مجریــان طرح هــای 
و  ســبک  دام  دارای  مددجویــی 
پایــداری  هم چنیــن  و  ســنگین 
ایــن طرح هــای قــدم برداشــت.

مدیــرکل کمیتــه امــداد اســتان کرمــان ادامــه داد: کمیتــه امــداد اســتان کرمــان در 
مرحلــه نخســت ۵۰۰ تــن نهاده هــای دامــی شــامل یونجــه ســیالژ شــده بــه ارزش 
ــروری  ــداری و دام پ ــتغال دام ــای اش ــان طرح ه ــن مجری ــان بی ــارد توم ــک میلی ی
ــه دام در  ــه اینکــه شــرکت تولیــد علوف ــا اشــاره ب ــی ب ــع کــرد. صادق اســتان توزی
ــار جنــوب از یــک ســال گذشــته کــه کار خــود را شــروع کــرده،  شهرســتان رودب
ــار  ــته بندی و در اختی ــازی بس ــس از آماده س ــیالژ و پ ــورت س ــر را به ص ــه ت یونج
ــن  ــه در ای ــمندی ک ــات ارزش ــی از اقدام ــزود: یک ــد، اف ــرار می ده ــداران ق دام
شــرکت صــورت می گیــرد ایــن اســت کــه یونجــه را بــه صــورت  تــر بــا مانــدگاری 

ــد. ــد می کن ــاال تولی ــی ب ــا ارزش غذای ــاله و ب دوس
وی با اشاره به اینکه با تالش های صورت گرفته قرار شد محصول این شرکت بین 
دامداران استان با اولویت طرح های دامداری مددجویی توزیع شود، بیان کرد: کمیته 
امداد ۱۲ هزار طرح دامداری مددجویی در سطح استان دارد که علوفه موردنیاز آن ها 

به صورت رایگان توسط این نهاد تأمین می شود.

تمهیدات پیشگیرانه سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرمان؛

مجالس عزاداری دهۀ نخست محرم 
بدون هیچ حادثه ای برگزار شد

ــهرداری  ــی ش ــات ایمن ــانی و خدم ــازمان آتش نش ــل س مدیرعام
ــانی در  ــازمان آتش نش ــگیرانه س ــات پیش ــا اقدام ــت: ب ــان گف کرم
دهــۀ نخســت مــاه محــرم، خوشــبختانه حریــق یــا حادثــۀ مرتبــط 

ــتیم. ــان نداش ــهر کرم ــی در ش ــای مذهب ــا هیأت ه ب
ــی ،  ــات ایمن ــانی و خدم ــش نش ــازمان آت ــات س ــت ارتباط ــزارش مدیری ــه گ ب
رضــا میرزایــی، افــزود: خوشــبختانه 
عاشــورا  و  تاســوعا  روزهــای  در 
ــای  ــا هیأت ه ــط ب ــه ای مرتب حادث
برگــزاری  محل هــای  و  مذهبــی 
مجالــس عــزاداری در شــهر اتفــاق 
تمهیــدات  اتخــاذ  کــه  نیفتــاد 
خصــوص  ایــن  در  پیشــگیرانه 

ــت. ــوده اس ــر ب ــیار مؤث بس
وی بــا اشــاره بــه اســتقرار خــودرو 
ــن  ــانی ای ــیکلت آتش نش و موتورس
تاســوعا  روزهــای  در  ســازمان 
و عاشــورای حســینی در محل هــای عــزاداری مشخص شــده، خاطرنشــان 
کــرد: روز عاشــورا در اماکــن مذهبــی ازجملــه گلــزار شــهدای شــهر کرمــان بــا 
ــن شــد. ــی شــهروندان تأمی ــای آتش نشــانی، ایمن ــزات و نیروه اســتقرار تجهی
ــا  ــان ب ــهرداری کرم ــی ش ــات ایمن ــانی و خدم ــازمان آتش نش ــل س مدیرعام
اشــاره بــه ۷۱۲۰ مــورد تمــاس بــا ســامانه ۱۲۵ در دهــۀ نخســت مــاه محــرم 
امســال، بیــان کــرد: در روزهــای تاســوعا و عاشــورا در مجمــوع ۱۴۴۰ تمــاس 
ــا ســامانه ی ۱۲۵ ســازمان آتش نشــانی برقــرار و ٩ مــورد حریــق و ۱۶ مــورد  ب

حادثــه گــزارش شــد.
میرزایــی بیــان کــرد: در دهــۀ اول محــرم امســال، ٣۰ مــورد حریــق و ٨٣ مــورد 
 حادثــه اعــالم شــد کــه هیچ کــدام در ارتبــاط بــا هیأت هــای مذهبــی شــهر نبود.

وی خاطرنشــان کــرد: تعــداد نجات یافتــگان از حریــق و حــوادث در دهــۀ 
ــت. ــوده اس ــر ب ــان، ۵۴ نف ــهر کرم ــرم در ش ــاه مح ــت م نخس

مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان کرمان :

فعالیت 2۵ بانک امانات تجهیزات 
پزشکی جمعیت هالل احمر در کرمان

ــت 2۵  ــان از فعالی ــتان کرم ــر اس ــال احم ــت ه ــل جمعی مدیرعام
بانــک امانــات تجهیــزات پزشــکی در شــعب سراســر اســتان 
ــز  ــن مراک ــات ای ــار از خدم ــون 1۵۰۰ بیم ــا کن ــت: ت ــر داد و گف  خب

بهره مند شدند.
بــه گــزارش روابــط عمومــی جمعیــت هــالل احمــر اســتان کرمــان؛ رضــا فــالح 

ــوع  ــه وق ــه ب ــا توج ــرد: ب ــان ک بی
و  پنجــم  پیــک  فزاینــده  مــوج 
ــتان های  ــت بیمارس ــل ظرفی تکمی
اســتان و قرنطینــه شــدن بســیاری 
ــرورت  ــازل و ض ــاران در من از بیم
اکســیژن،  بــه  بیمــاران  نیــاز 
جمعیــت هــالل احمــر اســتان 
خدمــت  راســتای  در  کرمــان 
کرونــا  از  متاثریــن  بــه  رســانی 
بانــک  از ظرفیــت  اســتفاده  بــا 
در  پزشــکی  تجهیــزات  امانــات 
۲۵ شهرســتان و شــهر، کپســول 

اکســیژن و دســتگاه هــای اکســیژن ســاز بــه صــورت امانــی، در اختیــار بیمــاران 
ــد. ــی ده ــرار م ــی ق ــد کرونای نیازمن

وی بــا اشــاره بــه بهــره منــدی۱۵۰۰ نفــر از خدمــات بانــک امانــات تجهیــزات 
پزشــکی افــزود: اکنــون بانــک امانــات تجهیــزات پزشــکی جمعیــت هــالل احمــر 
اســتان کرمــان دارای ۱۷ قلــم و بــه تعــداد ۲۴٣ عــدد از اقــالم پزشــکی مربــوط 
بــه بیمــاری هــای تنفســی و ریــوی و ۲۰ عــدد از تجهیــزات کمکــی از قبیــل 
)ویلچــر، واکــر و عصــا( و همچنیــن ۱۵ عــدد تخــت و تشــک مــواج و ۲ عــدد 

ساکشــن اســت.
ــه ارزش ریالــی  ــا اشــاره ب مدیرعامــل جمعیــت هــالل احمــر اســتان کرمــان ب
اقــالم موجــود در بانــک امانــات تجهیــزات پزشــکی بــه مبلــغ ۲ میلیــارد تومــان 
ــه  ــن مراکــز در راســتای تحقــق اهــداف بشردوســتانه و ب خاطرنشــان کــرد: ای
منظــور یــاری رســاندن بــه بیمــاران نیازمنــد جامعــه، ترویــج فرهنــگ وقــف و 
ــان  ــان توســط ســازمان داوطلب ــن و واقف ــت هــای خیری ــری از ظرفی ــره گی به

جمعیــت هــالل احمــر طراحــی شــده اســت.
الزم بــه ذکــر اســت در شهرســتان هــای کرمــان، بردســیر، کهنــوج، رفســنجان، 
بافــت، بــم، جیرفــت، زرنــد، شــهربابک، ریــگان، ســیرجان، راور، ارزوئیــه، انــار، 
ــه  ــوب، قلع ــیر، رودبارجن ــان، نرماش ــان، منوج ــرج، کوهبن ــاردوئیه، فه ــر، س راب
گنــج، عنبرآبــاد و شــهرهای شــهداد و ماهــان بانــک امانــات تجهیــزات پزشــکی 

جمعیــت هــالل احمــر راه انــدازی شــده اســت.

غالمحسین رضایی - نقاش

******

******

 مدیرکل بهزیستی استان کرمان:

برای کنترل تمامی آسیب های 
اجتماعی راهکار داریم

✍ لزوم اصالح روند فرزندخواندگی
کرمــان مدیــرکل بهزیســتی اســتان کرمــان گفــت: بنــده بارهــا اعــالم کــرده ام کــه بــرای حــل تمامــی مســائل و مشــکالت 
جامعــه راهــکار داریــم و بــه راحتــی مــی تــوان آســیب هــای اجتماعــی را کنتــرل و ســپس از وقــوع آن پیشــگیری کــرد 
ــه همــه مســئولین و دســتگاه  ــن اســت ک ــا شــرطش ای ام

هــای متولــی پــای کار بیاینــد. 
ــد  ــادق زاده«  در نشســت بررســی اصــالح رون ــاس ص »عب
ــت  ــه اهمی ــاره ب ــا اش ــی سرپرســت ب ــودکان ب ــذاری ک واگ
توجــه بــه شــکل گیــری رفتارهــای غلــط در ســطح جامعــه 
ــط  ــه ایجــاد فرهنــگ هــای غل کــه در دراز مــدت منجــر ب
ــرد:  ــار ک ــد شــد، اظه ــه خواه ــرای جامع ــن ب و خطــر آفری
ــه  ــر ب ــت منج ــای نادرس ــالح رفتاره ــه اص ــه ب ــدم توج ع
ایجــاد فاجعــه اجتماعــی و انســانی در آینــده خواهــد شــد 
ــتر از  ــب بیش ــه مرات ــرل آن ب ــالح و کنت ــه اص ــه هزین ک

ــود. ــد ب ــی خواه ــای کنون پیشــگیری ه
وی افــزود: مــا بــه عنــوان مطلعیــن از تبعــات مخــرب ایــن 
رونــد و مســئولین دســتگاه هــای اجرایــی  بــا برنامــه ریــزی 
و طراحــی درســت علمــی و کارشناســی، بایــد از گســترش 
ــودک  ــرار دادن ک ــر ق ــالوه ب ــی ع ــت و علم ــای درس ــن راهکاره ــا تدوی ــوده و ب ــری نم ــی جلوگی ــن چنین ــکالت ای مش
بدسرپرســت یــا بــی سرپرســت در فضــای یــک خانــواده مناســب، مشــکل خانــواده هــای بــدون فرزنــد را هــم بــا رعایــت 

ــی برطــرف کنیــم . تمامــی راهکارهــای کارشناســی و قانون
ــکالت  ــائل و مش ــی مس ــل تمام ــرای ح ــه ام ب ــا گفت ــده باره ــرد: بن ــح ک ــان تصری ــتان کرم ــتی اس ــرکل بهزیس مدی
از وقــوع آن  بــه راحتــی مــی تــوان آســیب هــای اجتماعــی را کنتــرل و ســپس  جامعــه راهــکار داریــم و 
 پیشــگیری کــرد امــا شــرطش ایــن اســت کــه همــه مســئولین و دســتگاه هــای متولــی پــای کار بیاینــد.

بــه گــزارش ایســنا، معــاون امــور اجتماعــی بهزیســتی اســتان کرمــان نیــز در ایــن نشســت بــا ارائــه توضیحاتــی پیرامــون 
مشــکالت و نواقــص موجــود در رونــد واگــذاری کودکانــی کــه بــه ادعــای برخــی خانــواده هــا بــر ســر راه گذاشــته شــده 
ــا و اصــالح  ــتار ایجــاد زیرســاخت ه ــی، خواس ــد کنون ــا رون ــا ب ــذاری ه ــوع واگ ــن ن ــات ای ــد تبع ــا نق ــد پرداخــت و ب ان
فرآیندهــای ایــن نــوع وا گــذاری هــا بــه منظــور پیشــگیری از ایجــاد تبعــات روحــی و روانــی در کــودکان و خانــواده هــا 

و معضــالت اجتماعــی ناشــی از آن در آینــده شــد.

ــروی  ــع نی ــرکت توزی ــی ش ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــدوی  ــد مه ــان، عبدالوحی ــتان کرم ــوب اس ــرق جن ب
نیــا، مدیــر عامــل شــرکت توزیــع نیــروی بــرق جنوب 
ــت  ــت و گرامیداش ــه دول ــک هفت ــن تبری ــتان ضم اس
ــاح  ــل افتت ــای قاب ــروژه ه ــوص پ ــد در خص روز کارمن
ــانی  ــود: برقرس ــان نم ــام، بی ــن ای ــبت ای ــه مناس ب
ــای  ــتان ه ــوار در شهرس ــتا و  ۸۳ خان ــش روس ــه ش ب
ــرق  ــغ ب ــاری بال ــا اعتب ــاد ب ــت و عنبرآب ســیرجان باف
ــد. ــی باش ــرداری م ــره ب ــاده به ــال آم ــارد ری ۳1 میلی

 وی گفــت: توســعه و احــداث شــبکه هــای توزیــع جهــت بــرق 
رســانی بــه ۱۰۰۰۰متقاضــی فاقــد بــرق بــا حجــم ۷۶ دســتگاه 
ــف و ۴۲  ــر شــبکه فشــار ضعی ــو مت ــع و ۱۲۰ کیل پســت توزی
کیلــو متــر شــبکه فشــار متوســط و بــا اعتبــاری بیــش از ۴٨٣ 
میلیــارد ریــال در ۱۶ شهرســتان زیــر مجموعــه ایــن شــرکت 

ــاح  ــه افتت ــن هفت ــه در ای ــت ک ــی اس ــروژه های ــه پ  از جمل
می شوند.

ــه ســازی  ــا همچنیــن اظهــار کــرد: اصــالح و بهین مهــدوی نی
ــه و  ــاژ ٩۶ نقط ــت ولت ــع اف ــت رف ــع جه ــای توزی ــبکه ه ش
قابلیــت اطمینــان شــبکه هــای توزیــع بــا تبدیــل ۱۰۵ کیلومتر 
ــا  شــبکه فشــار ضعیــف مســی بــه کابــل خــود نگــه دار نیــز ب
اعتبــار ۱۲۲ میلیــارد ریــال بــه بهــره بــرداری خواهــد رســید.

ــای  ــا کنتوره ــور ب ــض ۷۰۰۰کنت ــئول از تعوی ــام مس ــن مق ای
ــرای  ــتای اج ــدام در راس ــن اق ــزود: ای ــر داد و اف ــمند خب هوش
طــرح کاهــش تلفــات بــا اعتبــاری بیــش از۴۲  میلیــارد ریــال 
در ایــن هفتــه نصــب مــی شــوند و عــالوه بــر ایــن تعــداد ٨۰۰۰ 

کنتــور نیــز تــا پایــان ســال جــاری نصــب خواهنــد شــد.
دولــت  مناســبت هفتــه  بــه  بــرق  فاقــد  روســتاهای   ۲۵ 

کلنگ زنی می شوند.
ــتان  ــوب اس ــرق جن ــروی ب ــع نی ــرکت توزی ــل ش ــر عام مدی
ــاد  ــی ی ــگ زن ــاده کلن ــای آم ــروژه ه ــن از پ ــان، همچنی کرم
ــرق و  ــد ب ــتای فاق ــه ۲۵ روس ــانی ب ــرق رس ــت: ب ــرد و گف ک
۱۷۱ خانــوار در ٩ شهرســتان ارزوییــه، بافــت، بردســیر، ریــگان، 
ــا  ــیر ب ــت و نرماش ــج، جیرف ــه گن ــاد، قلع ــر آب ــیرجان، عنب س
ــی  ــگ زن ــاده کلن ــال آم ــارد ری ــر ۱۷٣ میلی ــغ ب ــاری بال  اعتب

می باشد.
وی تصریــح نمــود: پــروژه هــای توســعه و احــداث شــبکه هــای 
توزیــع جهــت بــرق رســانی بــه   ٩۰۰۰ متقاضــی فاقــد بــرق بــا 
ــو متــر شــبکه  ــع و ۱۰۰ کیل حجــم ۱٣۰ دســتگاه پســت توزی
فشــار ضعیــف و ۵۰ کیلــو متــر شــبکه فشــار متوســط بــا بیــش 
ــازی  ــه س ــالح و بهین ــن اص ــال و همچنی ــارد ری از ۵٣۲ میلی
شــبکه هــای توزیــع جهــت رفــع افــت ولتــاژ و قابلــت اظمینــان 
ــبکه فشــار  ــر ش ــل ٣۰۰ کیلومت ــا تبدی ــع ب ــای توزی ــبکه ه ش
ضعیــف مســی بــه کابــل خــود نگــه دار بــا اعتبــار ۵۵۰ میلیــارد 

ریــال نیــز در ایــن ایــام آمــاده کلنــگ زنــی خواهنــد شــد.

رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی کرمــان 
بــا اشــاره بــه برگــزاری نشســت تصمیــم 
ــی  ــده انتظام ــور فرمان ــا حض ــازی ب س
ــرای  ــرای اج ــزی ب ــه ری ــتان از برنام اس
ــر  ــی خب ــیون خودروی ــرح واکسیناس ط

داد. 
بــه گــزارش پایــگاه خبــری پلیــس، طــی 
ــده انتظامــی اســتان  ــا حضــور فرمان نشســتی ب

کارشناســان  و  رئیــس  و 
پزشــکی  علــوم  دانشــگاه 
در خصــوص اجــرای طــرح 
خودرویــی  واکسیناســیون 
ــات رســانی  ــه منظــور خدم ب
ــه حــوزه بهداشــت  مضاعــف ب
ــادل نظــر شــد. ــزی و تب ــه ری شــهروندان برنام

رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی کرمــان در ایــن 
ــیوع  ــا ش ــان ب ــس همزم ــت: پلی ــوص گف خص
ویــروس کرونــا در کشــور از جملــه نهادهــای پر 
تالشــی بــود کــه پــا بــه پــای مدافعــان ســالمت 
وارد عرصــه شــد و زحمــات و تدابیــر گســترده و 

اثربخشــی را بــه مرحلــه اجــرا گذاشــت.

ــژاد بیــان داشــت:  دکتــر حمیدرضــا رشــیدی ن
ــرای  ــی ب ــی قبل ــچ آمادگ ــه هی ــم اینک ــه رغ ب
در  و  کشــور  در  بیمــاری  ایــن  بــا  مقابلــه 
 دنیــا وجــود نداشــت امــا همــه نهادهــا و 
آن  بــا  مقابلــه  در  کشــور  هــای  ســازمان 
توانمنــدی هــای خــود در شــرایط خــاص وقــوع 
بحــران را بــه نمایــش گذاشــتند و اســتان 
ــای  ــتان ه ــه از اس ــن زمین ــز در ای ــان نی کرم
شــاخص بــود کــه هــم اقدامــات بســیار خوبــی 
در حــوزه بهداشــت و درمــان صــورت گرفــت و 
هــم از اســتان هایــی بــود کــه مســائل رخ داده 
ــن  ــر ای ــی و مجــازی گریبانگی در فضــای حقیق

ــد. ــیع نش ــتان وس اس

ــه منظــور  وی اضافــه کــرد: در همیــن رابطــه ب
ــه حــوزه بهداشــت  خدمــات رســانی مضاعــف ب
ــه  ــال ب ــش ابت ــگیری از افزای ــهروندان و پیش ش
ــه منظــور افزایــش  ایــن بیمــاری و همچنیــن ب
ــردم از طــرح واکسیناســیون، طــی  اســتقبال م
ــا  ــزی ب ــه ری ــی و برنام ــت هماهنگ ــک نشس ی
مســئوالن انتظامــی در خصــوص اجــرای طــرح 
واکسیناســیون خودرویــی تبــادل نظــر و مقــرر 
شــد مــکان مناســب بــرای ایــن طــرح از نقطــه 
نظــر ترافیکــی و مســائل بهداشــتی مــورد 
انتظامــی و کارشناســان  ارزیابــی مســئوالن 

ــرد. ــرار بگی ــکی ق ــوم پزش ــگاه عل دانش
رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی کرمــان بــا بیان 

اینکــه در واکسیناســیون خودرویــی شــهروندان 
دورن خــودروی خــود در یــک صــف مشــخص 
ــور  ــه منظ ــکان ب ــد ام ــا ح ــه و ت ــرار گرفت ق
کاهــش تجمــع و زمــان انتظــار، درون خــودروی 
ــن  ــت: در همی ــوند گف ــی ش ــود واکســینه م خ
ــن  ــرای ای ــه مطــرح شــده ب ــکان اولی ــه م زمین
ــز  ــا نی ــه م ــود ک ــد ب ــادر خواه ــارک م طــرح پ
اقدامــات بعــدی بــرای افزایــش دوز الزم انجــام 
واکسیناســیون خودروئــی را در دســتور کار قــرار 
داده ایــم و ان شــاء ا... بــه زودی این طــرح را در 
مرکــز اســتان اجرائــی خواهیــم کــرد تــا بتوانیــم 
واکسیناســیون شــمار بیشــتری از شــهروندان را 

انجــام بدهیــم.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان:

 اجرای طرح واکسیناسیون خودرویی در دستور کار است

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

افتتاح و بهره برداری از ۱۸۶ پروژه برقی 
با اعتباری بالغ بر ۶۷ میلیارد تومان 

به مناسبت هفته دولت توسط شرکت 
توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان

ــتاندار  ــا اس ــت ب ــه دول ــبت هفت ــه مناس ــتان ب ــارا... اس ــپاه ث ــده س فرمان
ــرد. ــو  ک ــدار و گفت و گ ــان دی کرم

علــی زینــی ونــد، در ایــن دیــدار ضمــن گرامیداشــت یــاد شــهدا گفت:بنــده بــه عنــوان 
یــک کارشــناس مــی گویــم،در ایــن اســتان کــه توفیــق خدمــت داشــتم؛مجموعه ســپاه 
ــا  ــاال نگــه داشــته و همــکاری بســیار خوبــی ب پاســداران انقــالب اســالمی پرچــم را ب
دولــت داشــت و افتخــار می کنــم کــه ســردار ســالمی،فرمانده ســپاه پاســداران انقــالب 
اســالمی بــا تواضــع و شــخصیت مردمــی بــه اســتان ســفر کــرده و در کنارشــان بــودم 
و همچنیــن در ایــن دوره مســئولیتم از ســردار معروفــی فرمانــده ســپاه ثــارا... اســتان 

بســیار آموختــم.
اســتاندار کرمــان گفــت:در پایــان دوران فعالیــت دولــت دوازدهــم کــه توفیــق 
ــورت  ــه ص ــی ک ــپاه و حمایت های ــد،باهمکاری س ــم ش ــتان نصیب ــن اس ــت در ای خدم
ــردار  ــپاه و س ــه س ــد ک ــام ش ــان انج ــتان کرم ــی در اس ــیار خوب ــای بس گرفت،کاره

ــتند. ــات داش ــن اقدام ــق ای ــش اول را در تحق ــی نق معروف
اســتاندار کرمــان بــا تاکیــد بــر اینکــه مقــام معظــم رهبری،محــور هماهنگــی در ایــن 
نظــام اســت کــه بایــد ایــن مهــم  را بــه فــال نیــک گرفــت گفت:تجربه نشــان داده اســت 

کــه بــا ایــن مــدل مــی تــوان موفــق بــود و کشــور را پیــش بــرد.
ــرده و  ــور ک ــور عب ــا در کش ــروز از جناح بندی ه ــت:مردم ام ــراز داش ــن اب وی همچنی

بــه نظــر بنــده در گام دوم انقــالب اســالمی همــه نیروهــای کشــور بایــد بــه میــدان 
بیاینــد. وی بــا ابــراز امیــدواری از اینکــه مدیــران معتقد،هــم ســو بــا دولــت و متدیــن 
مــی تواننــد کشــور را بــه جلــو ببرند،گفــت: بنــده اعتقــاد دارم کــه بایــد تــا آخریــن 

ســاعات مســئولیتم بــه احتــرام مــردم عزیــز ایــن اســتان نــام آور بــا شــادابی و تمــام 
ــئولیتم در  ــان مس ــا روز پای ــم را ت ــن مه ــرده و ای ــه ک ــام وظیف ــرعت انج ــت و س هم

اســتان ادامــه خواهــم داد.
اخالص، پرکاری و والیت باوری، 

پایه های دولت شهیدان رجایی و باهنر بود
ــا  ــدار ب ــز در دی ــان نی ــتان کرم ــارا... اس ــپاه ث ــده س ــین معروفی،فرمان ــردار حس س
ــاه مدیریتــی شــهیدان رجایــی و باهنــر اشــاره کــرد و  ــه دوره کوت اســتاندار کرمــان ب
افــزود: همیــن زمــان کوتــاه بــه عنــوان الگــوی عملــی در دولتــداری اســالمی مطــرح 
اســت.  وی ویژگی هــا و پایه هــای اصلــی دولــت شــهیدان رجایــی و باهنــر را اخــالص، 
پــرکاری، ســادگی و بی آالیشــی، والیت بــاوری و استکبارســتیزی عنــوان کــردو گفــت: 

ایــن شــهیدان تربیــت یافتــگان مکتــب اهــل بیــت )ع(و امــام راحــل بودنــد. 
فرمانــده ســپاه ثــارا... اســتان بیــان کرد:دولت ســازی اســالمی بــه معنــا و تفســیر قــوه 
مجریــه بــه تنهایــی نیســت،بلکه دیگــر قــوا نیــز بایــد مومــن و انقالبــی باشــند. مثلــث 
حکومتــی قــوه مجریه،مقننــه و قضاییــه بایــد بــه هــم نزدیــک شــده و در کنــار هــم 

قــرار گیرنــد تــا دولــت اســالمی شــکل گیــرد. 
ــداف و  ــرای اه ــتاندار ب ــای اس ــا و دغدغه ه ــن ازپیگیر ی ه ــی، همچنی ــردار معروف س
برنامه هــای اســتان تشــکر کــرد و گفت:ارتبــاط مدیریــت اجرایــی اســتان بــا نیروهــای 
نظامــی از جملــه ســپاه قابــل تقدیــر اســت.وی بیــان داشــت:به عنــوان ســپاه همیشــه 
ــل  ــرای ح ــی بینیم،ب ــوازی کاری نم ــم و کار را م ــت می دانی ــار دول ــود را در کن خ
ــه  مشــکالت مــردم در صحنــه هســتیم،زیرا مهــم اهتــزاز پرچــم انقــالب و خدمــت ب

مــردم اســت.

دیدار فرمانده ســپاه اثرا... اب اســتاندار کرمان به مناسبت هفته دولت 

نماینــده مــردم کرمــان و راور در مجلــس بــا اشــاره بــه 
مشــکالت کشــور در خصــوص بیمــاری کرونــا، گفــت: واردات 

ــت.  ــرورت اس ــک ض ــف ی ــورهای مختل ــن از کش واکس
ــس  ــی مجل ــت علن ــی در نشس ــا پورابراهیم ــر محمدرض دکت
شــورای اســالمی در تذکــری شــفاهی گفــت: براســاس 
ــک  ــغ ی ــته مبل ــال گذش ــا در س ــی کرون ــتاد مل ــات س مصوب
ــا  ــی ب ــعه مل ــدوق توس ــع ارزی از صن ــال مناب ــارد ری میلی
ــن  ــه ای ــه ب ــد معظــم ل ــری و تائی ــام معظــم رهب دســتور مق
امــر اختصــاص پیــدا کــرد کــه یکــی دو بــار در مجلــس ایــن 
ــه  ــزارش هزین ــه گ ــم ک ــه شــکلی مطــرح کردی موضــوع را ب
ــی در موضــوع  ــدوق توســعه مل ــع صن ــه مناب ــوط ب کــرد مرب

ــان  ــردم کرم ــده م ــود. نماین ــالم ش ــا اع ــتاد کرون ــث س بح
ــور  ــه در کش ــرایطی ک ــه داد: االن ش ــس ادام و راور در مجل
داریــم شــرایط مطلوبــی نیســت، وضعیــت آمــار مبتالیــان و 
ــد، شــرایط خاصــی را در کشــور  آمــاری کــه جــان باختــه ان
ایجــاد کــرده اســت، همــه اســتان هــا درگیــر شــده انــد کــه 
بــه عنــوان نمونــه اســتان کرمــان کــه یکــی از اســتان هایــی 
ــرایط  ــا ش ــف ب ــل مختل ــه دالی ــفانه ب ــه االن متاس ــت ک اس
ــر  ــا از ریاســت مجلــس و وزی ــذا م ــه رو اســت، ل خاصــی روب
بهداشــت و درمــان دولــت ســیزدهم درخواســت داریــم کــه 

ــد. ــری کن ــده را پیگی ــات مطــرح ش ــن موضوع ای
ــته  ــات گذش ــاف در جلس ــر قالیب ــای دکت ــه داد: آق وی ادام

اعــالم کردیــد کــه مــا ۲ اولویــت مهــم در کشــور داریــم یکــی 
بحــث ســالمت و کرونــا و دیگــری اقتصــاد و معیشــت مــردم 
کــه بــا آن هــا درگیــر هســتیم. در اســتان هایــی کــه امــروز 
ــت  ــان درخواس ــتان کرم ــد اس ــد همانن ــژه دارن ــرایط وی ش
ــد و  ــرار گیرن ــه ق ــورد توج ــژه م ــورت وی ــه ص ــه ب ــم ک داری
وزیــر بهداشــت دولــت ســیزدهم بــا ســفر بــه ایــن اســتان از 

ــد. ــن اســتان را پیگیــری کنن نزدیــک مشــکالت ای
ــف  ــزود: واردات واکســن از کشــورهای مختل ــی اف پورابراهیم
یــک ضــرورت اســت لــذا از ریاســت مجلــس درخواســت دارم 

کــه ایــن موضــوع را پیگیــری کنــد.
ــی را  ــه علن ــت جلس ــه ریاس ــاف ک ــر قالیب ــر محمدباق دکت

برعهــده داشــت درپاســخ بــه ایــن تذکــر، گفــت: اولویــت اول 
مجلــس شــورای اســالمی و دولــت ســیزدهم بحــث ســالمت 
و کروناســت بدیــن معنــا کــه مــردم در ایــن بخــش جانشــان 
در خطــر اســت و بــه طــور حتــم در اولویــت پیگیــری قــرار 
دارد و بحــث دوم بحــث معیشــت اســت کــه بنــا بــه تعبیــری 
جــان و نــان مــردم از مهــم تریــن موضوعاتــی اســت کــه بایــد 

بــه آن هــا توجــه کنیــم.

 دکتر پورابراهیمی در تذکری شفاهی:

واردات واکسن از کشورهای مختلف یک ضرورت است

از  بازدیــد  در  پورابراهیمــی   دکتــر محمدرضــا 
ــه مناســبت  بیمارســتان افضلی پــور کرمــان کــه ب
گرامــی داشــت روز پزشــک صــورت گرفــت طــی 
ــام  ــی تم ــوزه مل ــت: در ح ــان داش ــی بی اظهارات
ــت و  ــوزه بهداش ــارات ح ــت اعتب ــر تقوی ــالش ب ت
درمــان بــود کــه ســال گذشــته اعتبــارات مانــدگار 
حــوزه ســالمت در مجلــس از طریــق قانــون 

ــد. ــی ش ــزوده نهای ــر ارزش اف ــات ب مالی
 نماینــده مــردم کرمــان و راور در مجلــس بــا 
ــزوده  ــر ارزش اف ــات ب ــون مالی ــه قان ــان اینک بی
ــد  ــالغ و بع ــل اب ــاه قب ــی و دو م ــس نهای در مجل
ــزود:  ــد، اف ــالغ ش ــان اب ــورای نگهب ــه ش  از آن ب
تنهــا وزارتخانــه ای کــه از منابــع مالیــات بــر 
ــت  ــد وزارت بهداش ــتفاده می کن ــزوده اس ارزش اف
ــه  ــا اشــاره ب و درمــان اســت.دکتر پورابراهیمــی ب
ــد  ــت و تاکی ــد بهداش ــر جدی ــه  کار وزی ــاز ب آغ
ــری در  ــالمت بازنگ ــوزه س ــد در ح ــه بای ــر اینک ب

ــزود:  ــرد، اف ــورت بگی ــع ص ــت مناب ــوه مدیری  نح
بــا توجــه بــه هزینــه بســیار زیــادی کــه بــه بخــش 
ســالمت اختصــاص داده شــده اســت امــا بــه 
ــای  ــد در بخش ه ــه بای ــور ک ــد آنط ــر می رس نظ

ــوده اســت. ــذار نب ــف تاثیرگ مختل
وی بیــان کــرد: بــا وزیــر جدیــد بهداشــت و 
درمــان توافــق کردیــم در حــوزه اقتصــاد ســالمت 
کــه اکنــون در دنیــا بــه عنــوان یکــی از مهمتریــن 
محورهــای تصمیم گیــری اســت مبنــای عملکــرد 
وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی باشــد 
کــه البتــه در دولت هــای قبــل نیــز بــه آن اشــاره 

شــده اســت.
 حــال بــا توجــه بــه نــگاه مثبــت مجلــس شــورای 
ــی و  ــت ا... رییس ــت آی ــه دول ــه کابین ــالمی ب اس
ــس از  ــی مجل ــای تخصص ــیون ه ــس کمیس ریی
ــت  و  ــن دول ــه ای ــادی ب ــیون اقتص ــه کمیس جمل
ــا  ــارزه ب ــه و مب ــالمتی جامع ــظ س ــت حف اهمی

بیمــاری کرونــا نیــاز اســت کــه اقدامــات گســترده 
جهــت واکســینه شــدن هــر چــه ســریعتر مــردم و 
تهیــه امکانــات پزشــکی و نیــروی انســانی صــورت 
گیــرد موضــوع مهمــی کــه دکتــر قالیبــاف 
ــت و  ــاره داش ــه آن اش ــز ب ــس نی ــت مجل ریاس
ــت  ــالمت و معیش ــث س ــس را بح ــت مجل اولوی

ــرد . ــوان ک عن
ــر پورابراهیمــی در جلســه  ــتا دکت ــن راس در همی
کمیســیون اقتصــادی مجلــس  بــا وزیــر بهداشــت 
ــول در  ــرورت تح ــل  ض ــه دلی ــود: ب ــوان نم عن
ــای  ــه ه ــهم هزین ــش س ــالمت و کاه ــاد س اقتص
ســرانه بهداشــت و درمــان در تولیــد ناخالــص 
ــر بهداشــت توافقاتــی بعمــل  ــا وزی ملــی کشــور ب
هــای  همــکاری  بــا  امیدواریــم  آوردیم.لــذا 
ــاهد  ــم ش ــس یازده ــیزدهم و مجل ــت س موثردول
ــالمت  ــوزه س ــم در ح ــی ه ــیار خوب ــات بس اقدام
ــیم. ــردم باش ــت م ــت معیش ــود وضعی ــم بهب و ه
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شهریور و شهادت شقایق
یک چشمه از )جنایت منافق( )هشتم شهریور( و داغ دو گل  

)هفده هزار شهید( نوشته شد در              پرونده ی خیانت منافق
 لعنت و نفرین تا ابد بر آنها              مزدوران پلید آمریکایی

 )رجایی و باهنر( هر دو سوختند      رحمت بر آن )باهنر و رجایی(
 مبارزه با تروریسم، ُبَود حرف       قاتلین در دنیا رو پست و مقام
اسرائیل، آمریکا، و آل سعود      دستشان در خون شهیدان مدام

                                                سفارش سلیمان
به جان )قاسم( قسمم می دهد  باز دلم قلقلکم می دهد   
که از همین خط برسد اقتدار  که در خط رهبری باش استوار    

به همه بر محافظت ز ایران  پیام و تأکید )سلیمان جان(   
خود را فدای مکتبش دیده بود  آنکه خودش عامل این ایده بود   

دشمن را از مرز وطن کرده دور  یک تنه بوده لشکری سلحشور   
درسی که داد به همه خواندنی شد غالمحسین رضایی - نقاشعاقبتش به خیر و ماندنی شد   

پیام قیام امام حسین)ع(
	 	 محمد)ص(	تا	ز	دنیا	کرد	هجرت	

به	دست	)غاصبان(	افتاده	منبر 	 		
	 	 )وصی(	را	دست	بستند	آن	جماعت	

عوض	شد	راه	و	آیین	پیمبر 	 		
	 	 علی)ع(	ز	آن	کودتا	خانه	نشین	شد	

بر	حفظ	دین	صبوری	کرده	موال 	 		
	 	 امامت	ریشه	ی	دین	در	خطر	دید	

ز	)دام	فتنه(	دوری	کرده	موال 	 		
	 	 به	منبر	تا	نشست	آن	)تاج	خلقت(	

هجوم	)فتنه(	ها	را	دیده	در	بر 	 		
	 	 ز	دست	)ابن	ملجم(	دیده	موال	

به	محراب	عبادت	تیغ	بر	سر 	 		
	 	 امام	مجتبی)ع(	شد	جانشینش	

که	)زهر(	آمد	به	استقبال	حضرت 	 		
	 	 	 برای	رفتن	از	دنیای	فانی

)شهادت(	شد	چو	پا	و	بال	حضرت 	 		
	 	 )زر(	و	)تزویر(	منبر	را	ربودند	

کزان	ساختند	)تخت	سلطنت(	را 	 		
	 	 	 به	نام	دین	و	آیین	پیمبر

ز	دین	بردند	)عز(	و	)منزلت(	را 	 		
	 	 )یزید(	شد	حاکم	ناموس	مردم	

بساط	منکرات	گسترده	گردید 	 		
	 	 شرابخواری	و	ظلم	و	جور	پنهان	

به	)فتوای	یزید(	بی	پرده	گردید 	 		
	 	 بیفتاد	)جاِن	دین	ناب	و	خالص(	

چو	زندانی	که	در	)بند	یزید(	است 	 		
	 	 اسیری	که	ندارد	تاب	زندان	

دو	چشمش	بر	در	و	قفل	و	کلید	است 		
	 	 کو	مردی	بشکند	قفل	و	قفس	را؟	

علمدار	نجات	دین	ز	زندان 	 		
	 	 به	)دین	تشنه	لب(	آبی	رساند	

کند	زنده	همه	آیات	قرآن 	 		
	 	 نیاید	اینچنین	کاری	زهر	کس	

کسی	باید	که	جان	گیرد	کف	دست 	 		
	 	 	 خدا	را	پیش	رو	ناظر	ببیند

که	از	بهر	لقای	حق	بَُود	مست 	 		
	 	 کسی	آمد	که	)بی	تا(	و	)فرید(	است	

ز	)زهرا)س((	خورده	)شیر	حق	پرستی( 		
	 	 شجاعت	را	ز	)حیدر(	برده	میراث	

علیه	شرک	)میر	حق	پرستی( 	 		
	 	 	 علم	کرده	قد	مردانگی	را	

پیام	حضرتش	اصالح	دین	است 		
	 	 بهای	نهضتش	را	با	خود	آورد	

گلستان	امیر	المؤمنین	است 	 		
	 علی	اکبر)ع(،	ابوالفضل)ع(	است	و	اصغر)ع(	

کنارش	قاسم)ع(	و	دیگر	عزیزان 	 		
	 	 جناب	ُحّر	)بصیر	آخرت	بین(	

)حبیب	این	مظاهر(	پیر	میدان 	 		
	 	 که	)هفتاد	و	دو	گل(	جان	بر	کف	آمد	

تا	پور	مرتضی	تنها	نماند 	 		
	 	 که	فریاد	حسین)ع(	تا	آخر	این	است	

کسی	از	این	سعادت	جا	نماند 	 		
	 	 زمین	کربال	داغ	است	و	تشنه		

شقایقها	ز	خون	دادند	آبش 	 		
	 	 	 شد	عاشورا	نماد	استقامت

حسین)ع(	جاوید	گردید	و	قیامش 	 		
	 	 پیامش	تا	ابد	در	گوش	عالم	

با	فریاد	رسایش	اینچنین	گفت 	 		
	 	 	 نباید	رفت	زیر	بار	ذلت	

که	آزاده	با	عزت	می	شود	جفت 	 		
	 	 حسین	)سر(	داد	تا	که	دین	نمیرد	

نمرد	و،	کز	قیامش	دین	شد	آزاد 	 		
	 	 مسلمان	سربلند	است	و	)ستم	سوز(	

شود	هم	دین	و	هم	دنیایش	آباد 	 		
	 	 مسلمانی	که؟	فرموده	خداوند	

که	الگویش	)نبی	و	خاندانش( 	 		
	 	 که	گر	دین	در	خطر	افتاد	روزی		

بر	حفظ	دین	دهد	اموال	و	جانش 	 		
	 حسین)ع(	از	شیعه	می	خواهد	)عملکرد(	

سخنران	بوده	در	تاریخ	بسیار 	 		
	 	 غالم	حضرت	است	)نقاش(	درویش	

دو	خط	از	دل	نوشت	و	شد	پدیدار 	 		
	 	 خدایا	در	)عزای	قبله	ی	عشق(	

ز	چشمم	اشک	دل	جاری	بفرما 	 		
	 	 مرا	بر	دوستی	با	)آل	احمد(	

با	الطاف	خودت	یاری	بفرما 	 		
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شعرشعر  هفتوادهفتواد

* آماده شو بریم ...

ــو	 ــوش	ت ــای	کوچول ــه	ه ــا	بچ ــرش	و	دوت ــا	همس ــل	ب ابوالفض
ــن	ابوالفضــل	 ــه	خانمــش	گفت ــی	ب ــب	زندگــی	میکــرد،	وقت حل
ــی	 ــی	تاب ــی	ب شــهید	شــده	همســرش	کمــی	ناراحــت	شــد	ول
نکــرد	و	مشــغول	جمــع	کــردن	وســایلش	شــد	تــا	آمــاده	شــن	

ــران	... ــردن	ته و	برگ

ــواب	 ــهادت	خ ــل	ش ــت:	ابوالفضــل	دوشــب	قب همســرش	میگف
ــده	 ــین	اوم ــا	ماش ــه	ب ــه	ک ــم(	رو	میبین ــاج	قاس ــب	)ح حبی

ــم	...	 ــو	بری ــاده	ش ــه	آم ــش	گفت ــش	به دنبال
                                           شهیدابوالفضل سرلک

یاد یارانیاد یاران

هفته دولت گرامی باد 

ــه	 ــی	اســت	ک ــروزی	دولت ــدار	و	پی ــه	اقت ــت،	هفت ــه	دول هفت
حمایــت	و	پشــتیبانی	میلیونهــا	تــن	از	ملــت	خــود	را	همــراه	

دارد.
ــت	 ــی	اس ــی	از	دولت ــپاس	و	قدردان ــه	س ــت،	هفت ــه	دول هفت
کــه	هدفــش	اجــرای	حــدود	الهــی	و	احــکام	آســمانی	اســالم	
و	ایجــاد	جامعــه	ای	سرشــار	از	عدالــت،	نظــم	و	امنیــت	اســت.
ایــن	هفتــه	بــر	همــه	دولــت	مردانــی	کــه	وجــود	خویــش	را	
ــد،	خجســته	و	 ــرده	ان ــه	ک ــه	اســالم	و	جامع ــت	ب ــف	خدم وق

ــاد. فرخنــده	ب
بــه	مناســبت	انفجــار	دفتــر	نخســت	وزیــری	در	هشــتم	
شــهریور	ســال	1360	و	شــهادت	دو	یــار	دیریــن	امــام	)ره(	و	
انقــالب	و	دو	اســوه	علــم	و	تقــوا	شــهید	محمــد	علــی	رجایــی،	
رئیــس	جمهــور	و	دکتــر	محمــد	جــواد	باهنــر،	نخســت	وزیــر،	
کــه	نمونــه	ای	از	دولتمــردان	مردمــی	بودنــد	و	نیــز	بــه	

ــداف	و	 ــان	اه ــا	و	بی ــت	ه ــا	فعالی ــردم	ب ــنایی	م ــور	آش منظ
برنامــه	هــای	آینــده	دولــت،	هفتــه	ای	بــه	نــام	هفتــه	دولــت	
نامگــذاری	شــده	اســت	کــه	از	دوم	تــا	هشــتم	شــهریور	مــی	

باشــد.	
ــت	 ــه	دول ــت	ک ــن	اس ــه	ای	ای ــن	هفت ــذاری	چنی ــت	نامگ عل
شــهید	رجایــی،	نخســتین	دولــت	مکتبی	بــود	کــه	در	آن	دوره	
بحرانــی	حداکثــر	تــالش	و	کوشــش	خــود	را	بــرای	خدمــت	به	
ــا	آن	جــا	 ــرد	ت ــال	ک ــه	اعم ــالب،	صادقان ــدس	انق ــداف	مق اه

کــه	جــان	خویــش	را	بــر	ســر	آن	نهادنــد.

»روحشان	شاد«	

ــردم	از	آن،	 ــاد	م ــتیبانی	آح ــت	و	پش ــا	دول ــت	ب ــی	مل همراه
از	عوامــل	ثبــات	دولــت	و	اقتــدار	آن	اســت	و	ایــن	رابطــه،	تــا	
هنگامــی	کــه	دولــت	یــک	دولــت	ارزشــی	و	خدمتگــزار	باشــد،	

پایــدار	خواهــد	بــود.	
مولــی	الموحدیــن،	امــام	علــی	)ع(	در	قالــب	نامــه	ای	بــه	مالک	
اشــتر،	خطــاب	بــه	همــه	دولــت	مــردان	اســالمی	دربــاره	تکبــر	
ــا	مقــام	 و	غــرور	ریاســت	چنیــن	هشــدار	مــی	دهــد:	»اگــر	ب
ــی	 ــزرگ	بین ــود	ب ــا	خ ــر	و	ی ــار	تکب ــه	داری،	دچ ــی	ک و	قدرت
ــر	از	توســت	 ــه	بزرگــی	حکومــت	پــروردگار	کــه	برت شــدی،	ب
بنگــر	کــه	تــو	را	از	آن	سرکشــی	نجــات	مــی	دهــد	و	تنــدروی	
ــگاه	 ــه	جای ــرو	مــی	نشــاند	و	عقــل	و	اندیشــه	ات	را	ب ــو	را	ف ت

اصلــی	بــاز	مــی	گردانــد.«	
ــئوالن	 ــالب،	دوری	مس ــر	انق ــر	کبی ــی	)ره(	رهب ــام	خمین ام
ــروت،	لطــف	الهــی	 ــاه	و	تجمــالت	و	ث ــران	اســالمی	را	از	رف ای
ــهایش	 ــی،	ارزش ــک	حکومت ــر	ی ــد:	»	اگ ــی	فرمای دانســته	و	م
ارزشــهای	انســانی،	اخالقــی	و	اســالمی	باشــد	و	بخواهــد	
ــزار	 ــودش	را	خدمتگ ــد	و	خ ــودش	بکن ــوع	خ ــه	ن ــت	ب خدم
ــدرت	خارجــی	 ــک	ق ــراً	ی ــا	اوســت	و	قه ــت	ب ــراً	مل ــد،	قه بدان

ــد.« ــرار	بده ــر	ق ــت	تاثی ــد	او	را	تح نمیتوان
ــه	روز	 ــت	ک ــت	اس ــه	دول ــاز	هفت ــال	آغ ــر	س ــهریور	ه دوم	ش
ــس	 ــی؛	رئی ــی	رجای ــد	عل ــهادت	محم ــالروز	ش ــی	آن	س پایان
ــران	 ــت	ای ــر	وق ــر،	نخســت	وزی ــور	و	محمــد	جــواد	باهن جمه

ــت. ــال	1360	اس در	س

انتظار فرج
انتظــار	فــرج	ایــن	نیســت	کــه	شــما	در	خانــه	چهــار	زانــو	بنشــینی	

دســت	هایت	را	روی	هــم	بگــذاری	و	تــکان	هــم	نخــوری،
-	آقا	چکار	می	کنی؟
-	من	منتظر	هستم!	

نه،	انتظار	این	نیست	که...
انتظــار	ایــن	اســت	کــه	تــک	
تــک	لحظــات	و	اعمالــت	را	در	
زمــان	 امــام	 رضایــت	 جهــت	
کنــی،	 تنظیــم	 فــداه	 ارواحنــا	
ــازی	را	در	 ــه	ی	خودس ــن	روحّی ای

خــودت	پیــاده	کنــی.
می	خواهــی	 کــه	 عملــی	 هــر	

انجــام	بدهــی،	بگــو	ایــن	عمــل	مــن	را		بــه	امــام	زمانــم	نزدیــک	
؟	 می	کنــد

برای	فرج	امام	زمانم	موثر	است	یا	نه	
امــام	صــادق	)ع(	می	فرماینــد:	کســی	کــه	دوســت	دارد	از	اصحــاب	
ــار	را	در	 ــه	انتظ ــد	روحی ــد	بای ــالم	باش ــه	الس ــم	علی ــرت	قائ حض
خــود	ایجــاد	و	بــا	داشــتن	چنیــن	روحیــه	ای	بــه	تزکیــه	نفــس	و	

کســب	کمــاالت	روحــی	مشــغول	باشــد.
بحار االنوار جلد ۵۲ صفحه ۱۴۰

ــن	 ــهر	و	پایی ــم،	باالش ــر	نداری ــدار	و	فقی ــم،	پول ــوان	نداری ــر	و	ج پی
ــار	 ــه	آم ــی	ک ــه	هســت،	زمان ــر	هم ــن	گی ــا	دام ــم		کرون شــهر	نداری
ــزار	 ــار	ه ــش	از	چه ــه	بی ــان	ب ــا	در	کرم ــگان	ناشــی	از	کرون جانباخت
نفــر	رســیده	زنــگ	هشــداری	اســت	بــرای	همــه	مــا	کــه	کوچکتریــن	
غفلــت	و	بــی	توجــه	ای	مــی	توانــد	حادثــه	ای	جبــران	ناپذیــر	برایمان	
رقــم	بزنــد،	وقتــی	آمــار	رعایــت	پروتــکل	هــای	بهداشــتی	مــا	کمتــر	
30-40	درصــد	باشــد	بایــد	هــم	هــر	روزمــان	ســیاه	تــر	از	روز	قبــل	
ــتر	 ــداد	بیش ــن	تع ــت	رفت ــاهد	از	دس ــر	روز	ش ــم	ه ــد	ه ــود.	بای ش

عزیزانمــان	باشــیم	.	
درســت	اســت	کــه	آســتانه	صبــر	و	تحمــل	مــردم	کمتــر	شــده		آیــا	
تــا	زمانــی	واکسیناســیون	عمومــی	کــه	آن	هــم	بــا	ایــن	رونــد	کنــد	
زمانبــر	شــده	اســت	راهــی	دیگــر	جــز	رعایــت	پروتــکل	هــا	بهداشــتی	

داریــم	؟!
ــردد	 ــه	دلیــل	ت ــا	پمــپ	بنزیــن	هــا	ب از	زمــان	شــیوع	ویــروس	کرون
مــردم	یکــی	از	مــکان	هــای	پــر	خطــر	شــناخته	شــده	انــد	و	علیرغــم	
ــن	 ــوالن	ای ــاهد	ج ــان	ش ــده	همچن ــه	ش ــر	گرفت ــای	در	نظ راهکاره
ویــروس	در	جایگاههــای	ســوخت	هســتیم.	امــا	متاســفانه	در	حــدود	
80	درصــد	جایــگاه	هــای	ســوخت	شــهر	کرمــان	خــود	را	ملــزم	بــه	

رعایــت	نــکات	بهداشــت	نمــی	داننــد	.	
ــم	 ــی	کنی ــع	م ــا	مراج ــگاه	ه ــن	جای ــه	ای ــی	ب ــه	زمان ــب	اینک جال
متصدیــان		وضعیــت	نســبتا	عــادی	همچــون	روزهــای	غیــر	کرونایــی	
دارنــد	.	نــه	ماســک	میزننــد،		نــه	دســتکش	اســتفاده	مــی	کننــد،		بــا	
وجــود	ایــن	همــه	تذکــر	هنــوز	جایگاههایــی	داریــم	کــه		پــول	نقــد	

دریافــت	مــی	کننــد		.
	نشــریه	هفتــواد	بــر	اســاس	رســالت	خــود	بارهــا	بــا	مســئولین	و	مردم	
گفــت	وگــو	داشــته	نــکات	و	زوایــای	مختلــف	ایــن	ویــروس	منحــوس	
کرونــا	کــه	هــم	آکنــون	هــم	درگیــر	ســویش	جدیــد	آن	یعنــی	دلتــا	
ــرده	 ــی	باشــد		بررســی	ک ــل	م ــر	از	قب ــاک	ت ــب	خطرن ــه	مرات ــه	ب ک
ــتگاه	های	 ــاو	ایس ــپ	بنزین	ه ــراغ	پم ــه	س ــم	ب ــار	ه ــن	ب ــت		ای اس
ــا	مــردم	و	مســئولین	صحبــت	داشــته	 گاز)CNG	(	رفتــه	اســت	و	ب

داشــته.
بــا تعــدادی از همشــهریان در ایــن خصــوص صحبتــی 

شتیم  ا د
گالیه همشهریان از کمبود وسایل بهداشتی 

در جایگاه ها
ــت	 ــتریان	از	باب ــب	مش ــه	اغل ــت	ک ــی	اس ــا	در	حال ــت	ه ــن	صحب ای
نبــودن	وســایل	بهداشــتی	همچــون	دســتکش	و	مــواد	ضــد	عفونــی	
در	جایگاه	هــا	گالیــه	دارنــد.	یکــی	از	مشــتریان	کــه	در	صــف	طوالنــی	
بنزیــن	ایســتاده	بــود	ضمــن	گالیــه	از	ایــن	موضــوع	گفــت:	کــه	تــا	
ــده	اســت	 ــار	مصــرف	ندی کنــون	در	هیــچ	جایگاهــی	دســتکش	یکب
ــول	روز	 ــه	در	ط ــرا	ک ــده	اند	چ ــا	ش ــی	کرون ــاء	اصل ــا	منش جایگاه	ه

ــد	و	الزم	 ــن	اســتفاده	می	کنن ــزات	پمــپ	بنزی ــادی	از	تجهی ــراد	زی اف
اســت	کــه	دســتکش	در	تمــام	جایگاه	هــا	موجــود	باشــد.	متاســفانه	
تنهــا	در	بعضــی	از	جایــگاه	هــا	مــا	شــاهد	پالســتیک	یکبــار	مصــرف	
هســتیم	کــه	آن	هــم	کافــی	نیســت	همــه	جایــگاه	هــا	بایــد	بحــث	

بهداشــت	را	جــدی	تــر	رعایــت	کننــد	.
عدم رعایت مسائل بهداشتی
 از سوی متصدیان جایگاه ها

بــا	خانمــی	دیگــر	در	جایــگاه	ســوخت	گاز	)CNG	(	صحبت	داشــتیم	
ایشــان	بــا	ابــراز	ناراحتــی	از	رعایــت	نکــردن	نــکات	بهداشــتی	توســط	
ــوب	 ــال	خ ــان	اص ــورد	متصدی ــت:	برخ ــا	گف ــگاه	ه ــان	جای متصدی
نیســت	زمانــی	اعتــراض	مــی	کنیــم	کــه	چــرا	ماســک	نمیزنیــد	شــما	
ــه	طــور	 ــد	ب ــر	برخــورد	داری ــا	بیــش	از	صــد	نف ــه	در	روز	شــاید	ب ک
ــراد	 ــن	اف ــا	ای ــل	ب ــد	تعام ــا	دارن ــراد	کرون ــن	اف ــدادی	از	ای ــا	تع حتم
ــرای	دیگــران	هــم	خطرآفریــن	اســت	 ــدون	زدن	ماســک	ب آن	هــم	ب
ــا	هــم	 ــازی	نیســت	م ــد	شــما	کــه	ماســک	میزنیــد	دیگــر	نی میگوی
ــه	نظــارت	بیشــتر	 ــم	ب ــاز	داری ــاره	نی ــن	ب ماســک	بزنیــم	.	کــه	در	ای
مســئولین	و	فرهنــگ	ســازی	افــراد	تــا	بتوانیــد	از	ایــن	مشــکل	رهایــی	

پیــدا	کنیــم	.	
انتظار کمک جایگاه ها از سمت دولت

ــه	هــای	 ــران	جایگاه	هــا	و	شــنیدن	گالی ــا	یکــی	از	مدی در	صحبــت	ب
ــا	 ــگاه	ه ــرای	جای ــالم	بهداشــتی	ب ــن	اق ــه	تامی او	متوجــه	شــدیم	ک
ــه	 ــن	رابط ــت	در	ای ــه	دول ــت	ک ــت	و	الزم	اس ــانی	نیس ــز	کار	آس نی
بــه	جایگاه	هــا	کمــک	بیشــتری	کنــد	.	ایشــان	بــا	اشــاره	بــه	
ــه	 ــگاه	و	اینکــه	افــراد	خــود	مجبــور	ب تعــداد	نیروهــای	محــدود	جای
ــتی	 ــای	بهداش ــکل	ه ــت	پروت ــتار	رعای ــتند	خواس ــوختگیری	هس س
توســط	خــوِد	افــراد	و	اســتفاده	از	دســتکش	یکبــار	مصــرف	و	مجهــز	

ــراد	شــد	. ــودن		اف ب
مدیــر گــروه بهداشــت محیــط و حرفــه ای معاونــت 
بهداشــتی: همــکاری ســایر ارگان هــا بیشــتر در حــد 

شــعار اســت 
تمام مسئولیت ها را به دوش علوم پزشکی انداخته اند 

در	ایــن	خصــوص	نیــز	بــا	مهنــدس	
گــروه	 مدیــر	 گلــزاری	 حمیدرضــا	
بهداشــت	محیــط	و	حرفــه	ای	معاونــت	
بهداشــتی	گفــت	و	گویــی	داشــتیم	
ــه	 ــه	ب ــا	توج ــت:	ب ــوان	داش ــان	عن ایش
ــا	هــر	ارگان،		 ــه	ســتاد	ملــی	کرون مصوب
ــوزه	کاری	را	 ــه	مج ــازمانی	ک اداره	و	س
ــای	 ــگاه	ه ــا،		جای ــگاه	ه ــد	آموزش مانن
هــا،		 آرایشــگاه	 و	 مغــازه	 	 ســوخت،	
تولیــدی	هــا	و	...	را	مــی	دهــد		مســئله	

ــای	 ــگاه	ه ــد	در	بحــث	جای ــارت	کن ــود	نظ ــدا	خ ــد	ابت ــا		را	بای کرون
ــه	اول		بایــد	تحــت	نظــارت	دقیــق	شــرکت	ملــی	 ســوخت	در	مرحل
پخــش	فــرآورده	هــای	نفتــی	ایــران	)	منطقــه	کرمــان	(	انجــام	شــود	.	
ــای	 ــکل	ه ــت	پروت ــتانداردهای	رعای ــکی	اس ــوم	پزش ــگاه	عل دانش
بهداشــتی	را	ارائــه	مــی	دهــد	کــه	ارگان	هــا	موظــف	بــه	رعایــت	ایــن	

ــتند	. ــه	هس ــزارش	مربوط ــه	گ ــتانداردها		و	ارائ اس
مدیــر	گــروه	بهداشــت	محیــط	و	حرفــه	ای	معاونــت	بهداشــتی		گفت:	
مــا	بــه	عنــوان		نظــارت	عالیــه	تــا	بــه	حــال	خیلــی	از	پمــپ	بنزیــن	
هــا	را	بــه	علــت	اینکــه	رعایــت	نــکات	بهداشــتی	را	انجــام	نــداده	انــد		
بــه	مراجعــه	قضایــی	معرفــی	کــرده	ایــم	.کــه	مهمتریــن	ایــن	نــکات	
اســتفاده	مــداوم	از	ماســک،		اســتفاده	از	دســتکش	یــا	پالســتیک	های	
یکبــار	مصــرف،		عــدم	دریافــت	پــول	نقــد	و	اســتفاده	از	کارتخــوان،		
ــوارد	 ــن	م ــی	کننــده	در	جایگاههــا		کــه	ای ــات	ضدعفون وجــود	امکان
حداقــل	شــرایطی	اســت	کــه	پمــپ	بنزیــن	هــا	موظــف	بــه	رعایــت	
آن	هســتند،		همــان	گونــه	عــرض	شــد	در	مرحلــه		اول	خــود	شــرکت	
پخــش	فــرآورده	هــای	نفتــی	موظــف	بــه	نظــارت	اســت	و	بعــد		گــروه	

بهداشــت	دانشــگاه	علــوم	پزشــکی	.
ــطح	 ــوخت	س ــای	س ــگاه	ه ــت:	جای ــان	داش ــزاری	اذع ــدس	گل مهن
انتقــال	پاییــن	تــری	نســبت	بــه	ســایر	مــوارد	و	در	جایــگاه	ســوم	از	

ــد	.	 ــرار	دارن ــال	بیمــاری	ق نظــر	انتق
ــه	مناســب	صــورت	نمــی	گیــرد	 مــکان	هــای	سرپوشــیده	کــه	تهوی
ــز	 ــا	مراک ــا،		پاســاژ	ه ــد:	باشــگاه	هــای	ورزشــی،		آموزشــگاه	ه مانن
خریــد	و...		بــه	مراتــب	امــکان	خطــر	بیشــتری	نســبت	به	پمــپ	بنزین	
هــا	دارنــد	.	در	ایــن	شــرایط	حــاد	پیــک	ســویش	جدیــد	کرونــا	تمرکز	
همــکاران	مــا	بیشــتر	روی	مــوارد	مهمتــر	بــوده	بــه	خصــوص	اینکــه	
دهــه	محــرم	را	پشــت	ســر	گذاشــتیم	همــکاران	مــا	بــه	طــور	مــداوم	
روی	بحــث	تجمعــات	مذهبــی،		هیئــت	هــا	عــزاداری	و	مــکان	هــای	
سرپوشــیده	تمرکــز	داشــته	انــد	بــا	توجــه	بــه	اینکــه	مــا	نیــروی	کافی	
نداریــم	و	درگیــر	مــوارد	دیگــر	بــوده	ایــم	در	نتیجــه	تمرکــز	کمتــری	
نســبت	بــه	پمــپ	بنزیــن	هــا	و	جایــگاه	هــای		CNG			داشــته	ایــم	
.	کــه	ایشــان	اطمینــان	خاطــر	داده	انــد	طــی	روزهــای	آتــی	بازدیــد	
ــه	 ــای	عرض ــگاه	ه ــوص	جای ــری	در	خص ــختگیرانه	ت ــل	و	و	س کام

ســوخت	ســطح	شــهر	خواهنــد	داشــت	.
ایشــان	بــا	اظهــار	گالیــه	از	عــدم	همــکاری	مســئولین	و	ارگان	هــا	بــا	
دانشــگاه	علــوم	پزشــکی	گفــت:	همــکاری	ســایر	مســئولین	مربوطــه	
در	ایــن	خصوصــا	صرفــا	در	حــد	شــعار	هســت	و	تمامــی	مســئولیتها	
را	بــه	دوش	دانشــگاه	علــوم	پزشــکی	انداختــه	انــد	.	بــه	طــور	مثــال	
مــا	االن	فــالن	کانــون	زبــان	فرســتاده	ایــم	دادگاه	کاری	کــه	در	ایــن	
شــرایط		فــوری	بایــد	رســیدگی	بشــود	جلــوی	ادامــه	کار	آموزشــگاه	
گرفتــه	شــود	ولــی	قــوه	قضاییــه	بعــد	ازگذشــته	چندیــن	هفتــه	هنــوز	
ــا	اینکــه	بعــد	از	مــاه	 تصمیمــی	در	ایــن	خصــوص	نگرفتــه	اســت.	ی
ــات	 ــاهد	تجمع ــا	ش ــد	م ــا	را	دادن ــایی	تاالره ــوز	بازگش ــان	مج رمض
بودیــم	بــا	حداقــل	نظــارت	و	مــوارد	دیگــر	کــه	دانشــگاه	علوم	پزشــکی	
بــه	تنهایــی	نمــی	توانــد	اوضــاع	را	کنتــرل	کنــد	بــا	توجــه	بــه	خطــر	
ــه	 ــاز	ب ــا	نی ــا	و	درگیــری	همــه	ســطح	شــهر	م ــا	دلت و	ســرایت	کرون
ــاری	 ــن	بیم ــار	ای ــا	در	خصــوص	مه ــه	ارگان	ه ــر	هم ــکاری	بهت هم

داریــم		.	
مهنــدس	گلــزاری	ســامانه	190	را	پــل	ارتباطــی	مســئولین	و	مــردم	
در	ارائــه	گــزارش	در	خصــوص	عــدم	رعایــت	نــکات	بهداشــتی		معرفی	
داشــت	و	گفــت:	ســامانه	ارتباطــی	190		به	صــورت	اینترنتی	کشــیک	
دارد		بــه	طــور	مــداوم		بــه	شــکایت	هــا	رســیدگی	مــی	کننــد	و	تمــام	
ســعی	مــا	بــر	ایــن	اســت	کــه	مــوارد	عــدم	رعایــت	نــکات	بهداشــتی	
بــه	حداقــل	برســانیم	.	و	بــا	رعایــت	از	جانــب	شــما	و	پیگیــری	هــا	از	

جانــب	مــا	همــه	بــا	همــه	بتوانیــم	بــر	مشــکالت	فــارق	آییــم	.
چنــد نکتــه بهداشــتی را کــه بایــد در زمــان مراجعــه 
ــه  ــا ب ــرد ت ــت ک ــوخت،  رعای ــای س ــگاه ه ــه جای ب

ــویم: ــال نش ــا مبت کرون
ــا	 ــن،	گاز	و	ی ــا	حــد	امــکان	تعــداد	دفعــات	ســوختگیری	)بنزی ⬅	ت

گازوئیــل(	وســیله	نقلیــه	خــود	را	کاهــش	دهیــد.
⬅		در	هــر	بــار	مراجعــه	بــه	پمــپ	بنزیــن	هــا	و	یــا	ایســتگاه	هــای	
ــر	 ــا	حداکث ــود	را	ت ــودرو	خ ــد	مخــزن	خ ــعی	کنی ســی	ان	جــی،	س
پــر	کنیــد	تــا	دفعــات	کمتــر	مجبــور	بــه	مراجعــه	بــرای	ســوختگیری	

شــوید.

⬅		چــون	پمــپ	بنزیــن	و	پمــپ	گازهــا	از	اماکــن	پرتــردد	هســتند	
ــروج	از	 ــل	از	خ ــا	قب ــت،	حتم ــاد	اس ــی	در	آن	زی ــال	آلودگ و	احتم
منــزل	پیــش	بینــی	کنیــد	کــه	اگــر	بــرای	گرفتــن	بنزیــن	یــا	گاز	مــی	
خواهیــد	برویــد	یــک	عــدد	ماســک	یکبــار	مصــرف	یــا	پارچــه	ای	را	
جلــوی	دهــان	و	بینــی	تــان	اســتفاده	کنیــد.	بــه	طــوری	کــه	کامــل	

دهــان	و	بینــی	را	پوشــانده	باشــد.
ــزل	خــارج	شــدید	 ــا	قصــد	ســوختگیری	از	من ــر	ب ــن	اگ ⬅	همچنی
حتمــا	بــا	خودتــان	یــک	عــدد	اســپری	یــا	مایــع	ضدعفونــی	کننــده،	
حداقــل	یــک	جفــت	دســتکش	یکبــار	مصــرف	و	دســتمال	کاعــذی	

بــه	همــراه	ببریــد.
ــل	 ــا	هوشــیاری	کام ــه	محــل	ســوختگیری	ب ــگام	رســیدن	ب ⬅	هن
عمــل	کنیــد	و	بــه	هیــچ	چیــز	دســت	نزنیــد.	ابتــدا	در	یکی	از	دســتان	
دســتکش	یکبــار	مصــرف	را	بپوشــید	و	بــا	دســت	دیگر	کارت	ســوخت	

را	در	محــل	کارت	دســتگاه	قــرار	دهیــد.
ــرف	و	 ــار	مص ــتکش	یکب ــوختگیری	دس ــای	س ــگاه	ه ــر	جای ⬅ اکث
ــان	دســتکش	 ــا	خودت ــد.	اگــر	ب ــزر	آمــاده	گذاشــته	ان ــا	کیســه	فری ی
یکبارمصــرف	نداشــتید،	حتمــا	از	متصدیــان	جایــگاه	جــای	دســتکش	

ــا	شــوید	و	از	آن	اســتفاده	کنیــد. ــا	کیســه	فریزرهــا	را	جوی و	ی
⬅ کارت	را	بــا	دقــت	و	بــدون	تمــاس	دســت	بــا	دســتگاه	وارد	محــل	
ــه	 ــدام	ب ــتکش	دار	اق ــت	دس ــا	دس ــرده	و	ب ــتگاه	ک ــوان	دس کارت	خ

اســتفاده	از	پانــل	دکمــه	هــای	دســتگاه	جهــت	ورود	رمــز	کنیــد.
⬅ از	تمــاس	مســتقیم	بــا	دســته	نــازل	در	جایــگاه	ســوخت	
ــدد	 ــک	ع ــل	ی ــا	حداق ــا	دســت	دســتکش	دار	ی ــد.	ب خــودداری	کنی
دســتمال	کاغــذی	دســته	نــازل	را	برداریــد	و	اقــدام	بــه	ســوختگیری	

ــد. کنی
ــدون	دســتکش	کارت	 ــا	دســت	ب ــس	از	اتمــام	ســوختگیری،	ب ⬅	پ

ــد. ــب	بگذاری ــد	و	در	جی ســوخت	را	از	دســتگاه	برداری
-	ضــروری	اســت	در	طــول	مــدت	حضــور	در	پمــپ	بنزیــن	از	تمــاس	

دســت	بــا	چشــم،	بینــی	و	دهــان	خــودداری	کنیــد.
ــئول	 ــن)	مس ــپ	بنزی ــور	پم ــه	اپرات ــکان	کارت	را	ب ــد	ام ــا	ح ⬅ ت
ــان	شــخصا	 ــد	خودت ــد	و	ســعی	کنی ــغ	ســوخت(	ندهی ــت	مبل دریاف
کارت	را	بــه	دســتگاه	اخــذ	وجــه	ســوخت	بکشــید.	ســپس	از	اپراتــور	
ــت	 ــا	دس ــان	ب ــا	خودت ــد	و	ی ــما	را	وارد	کن ــز	ش ــه	رم ــد	ک بخواهی

ــد. ــان	را	وارد	کنی ــز	کارت	خودت ــتکش	دار	رم دس
ــه	 ــد	ک ــارج	کنی ــتتان	خ ــوری	از	دس ــتکش	را	ط ــت	دس ⬅	در	نهای
هیــچ	جــای	بدنتــان	بــا	قســمت	رویــی	دســتکش	کــه	در	تمــاس	بــا	

ــازل	قــرار	گرفتــه	اســت،	تمــاس	پیــدا	نکنــد. دســتگاه	و	یــا	ن
⬅	بالفاصلــه	دســتکش	را	در	اولیــن	ســطل	زبالــه	نزدیــک	خودتــان	

)ترجیحــا	سربســته(	بیندازیــد.
⬅		از	هر	دستکش	یکبار	مصرف	فقط	یکبار	استفاده	کنید.

ــن	اگــر	دســتکش	 ــه	پمــپ	بنزی ⬅	در	صــورت	ضــرورت	مراجعــه	ب
ــذی	 ــتمال	کاغ ــک	دس ــد	و	ی ــت	کنی ــا	دق ــود	حتم ــان	نب ــراه	ت هم
ــل	 ــا	پان ــما	ب ــتان	ش ــه	انگش ــه	طوریک ــد.	ب ــتان	بپیچی ــه	دور	انگش 	ب
دکمــه	هــای	دســتگاه	تمــاس	پیــدا	نکنــد	و	ســپس	دســتمال	کاغذی	
ــا	 ــان	)ترجیح ــک	خودت ــه	نزدی ــطل	زبال ــن	س ــه	در	اولی را	بالفاصل

ــد. سربســته(	بیندازی
ــرای	 ــد	ب ــت	کنی ــا	دق ــود	حتم ــان	نب ــراه	ت ــتکش	هم ــر	دس ⬅		اگ
ــذی	 ــتمال	کاغ ــک	دس ــز	از	ی ــری	نی ــوخت	گی ــازل	س ــتن	ن برداش

ــد. ــتفاده	کنی اس
ــچ	وجــه	 ــه	هی ــن	و	بعــد	از	آن	ب ⬅در	طــول	حضــور	در	پمــپ	بنزی

ــد. ــان	را	لمــس	نکنی صــورت	خودت
⬅		بالفاصلــه	بعــد	از	ســوختگیری	و	قبــل	از	ورود	بــه	خــودرو	خــود،	
دســتان	خــود	را	بــا	اســپری،	ژل	یــا	مایــع	ضدعفونــی	کننــده	بــه	طور	
ــی	شــوند.	بطــور	همزمــان،	کارت	 ــا	ضدعفون کامــل	آغشــته	کنیــد	ت

ســوخت	و	کارت	عابربانــک	خــود	را	نیــز	ضدعفونــی	کنیــد.
ــراه	 ــه	هم ــود	ب ــا	خ ــده	ای	ب ــی	کنن ــاده	ضدعفون ــچ	م ــر	هی ⬅	اگ
نداشــتید،	حتمــا	از	کارکنــان	پمــپ	بنزیــن	وجــود	مــاده	ضدعفونــی	
کننــده	در	پمــپ	بنزیــن	را	جویــا	شــوید	و	در	صــورت	وجــود	حتمــا	

ــد. اســتفاده	کنی
⬅در	اولیــن	فرصــت	ممکــن	بعــد	از	اتمــام	ســوختگیری	دســت	خود	
را	حداقــل	40	ثانیــه	بــا	آب	و	صابــون	بشــویید	و	ســپس	بطــور	کامــل	

ــی	کنید. ضدعفون
گزارش	از:	کمالی	فرد	

جوالن کرونا در جایگاههای سوخت گیری کرمان جوالن کرونا در جایگاههای سوخت گیری کرمان 

ــا	)ع(	 ــام	رض ــانه	ای	ام ــان	رس ــون	خادم ــئول	کان مس
اســتان	کرمــان	از	کســب	رتبــه	دوم	تولیــد	خبــر	ایــن	

ــر	داد.	 ــون	در	دهــه	اول	محــرم	خب کان
حامــد	شــجاعی،	مســئول	کانــون	خادمــان	رســانه	ای	
ــام	رضــا	)ع(	اســتان	 ام
کرمــان	بــا	بیــان	اینکــه	
بیشــترین	 رســانه	ها	
ترویــج	 در	 را	 نقــش	
فرهنــگ	رضــوی	بــر	
عهــده	دارنــد	گفــت:	
از	 یکــی	 رســانه	ها	
ابــزار	 کارآمدتریــن	
ــال	فرهنــگ	 ــرای	انتق ب
و	ســمت	و	ســودهی	بــه	
ــذا	بیشــترین	نقــش	را	در	 ــی	هســتند؛	ل ــکار	عموم اف
ترویــج	فرهنــگ	رضــوی	می	تواننــد	ایفــا	کننــد.
او	بــا	اشــاره	بــه	کســب	رتبــه	دوم	تولیــد	خبــر	کشــور	

در	دهــه	اول	محــرم	بــه	همــت	خادمیــاران	رســانه	ای	
ــان	 ــون	خادم ــت:	کان ــالم	گف ــه	الس ــا	علی ــام	رض ام
ــانه	 ــاب	رس ــت	اصح ــتفاده	از	ظرفی ــا	اس ــانه	ای	ب رس
ــوی	در	 ــاوران	رض ــوان	ی ــا	عن ــگاران(	ب ــتان	)خبرن اس
تولیــد	خبــر،	خوشــبختانه	اســتان	کرمــان	بــه	لحــاظ	
ــود	 ــه	خ ــور	را	ب ــه	اول	کش ــر	رتب ــد	خب ــت	تولی کیفی

ــت. ــاص	داده	اس اختص
ــا	تولیــد	و	انتشــار	11۲	و	 ــزود:	اســتان	کرمــان	ب او	اف
ــتان	 ــد	از	اس ــوز	بع ــتان	نی ــایت	آس ــزارش	در	س 4	گ
ــرد. ــب	ک ــر	را	کس ــد	خب ــگاه	دوم	تولی ــران	جای 	ته
حامــد	شــجاعی	بــا	بیــان	اینکــه	وظیفــه	خادمیــاران،	
خدمــت	بــه	محرومیــن	و	نیازمنــدان	بــا	هــدف	
ــار	 ــت	اظه ــه	اس ــوی	در	جامع ــگ	رض ــج	فرهن تروی
ــن	منظــور	 ــه	ای ــان	رســانه	ای	ب ــون	خادم داشــت:	کان

بــا	تشــکیل	کارگــروه	»فرهنــگ	امــام	رضایــی«	
	و	بــا	مشــارکت	ســازمان	بســیج	رســانه	اســتان	و	
خبرگــزاری	هــا،	میزگــرد	تخصصــی	رضــوی	بــا	هــدف	
توســعه	و	ترویــج	فرهنــگ	رضــوی	در	جامعــه	برگــزار	
میکنــد.	او	تصریــح	کــرد:	بــه	همیــن	منظــور	بــا	تولیــد	
محتــوای	امــام	رضایــی	و	نشــر	از	طریــق	شــبکه	های	
اجتماعــی	ســعی	میشــود	کــه	در	ایــن	شــرایط	ســخت	
بیمــاری	کرونــا	حــال	و	هــوای	حــرم	مطهــر	رضــوی	را	

بــه	جامعــه	انتقــال	دهیــم.
ــه	همــت	خادمیــاران	 او	از	تولیــد	برنامه«ذکرالهــی«	ب
رســانه	ای	اســتان	کرمــان	بــه	ســفارش	دبیرخانــه	امــور	
رســانه	آســتان	قــدس	رضــوی	خبــر	داد	و	گفــت:	ایــن	
ــم	و	 ــام	ج ــبکه	های	ج ــه	از	ش ــگ	در	روز	عرف نماهن
خراســان	رضــوی	و	اســتان	کرمــان	و	فضــای	مجــازی	

	مرتبــط	بــا	آســتان	قــدس	رضــوی	پخــش	شــد.
مســئول	کانــون	خادمــان	رســانه	ای	امــام	رضــا	اســتان	
ــتوری	 ــته	و	۲0	اس ــس	نوش ــد	عک ــت:	ص ــان	گف کرم
موشــن	و	۲0	نماهنــگ	بــه	مــدت	۲0	دقیقــه	توســط	
خادمیــاران	کارگــروه	عکــس	و	گرافیــک	تولیــد	و	

بازنشــرداده	شــد.
شــجاعی	از	جــذب	و	ســاماندهی	اصحــاب	رســانه	
ــر	داد	 ــوی	خب ــاوران	رض ــب	ی ــان	در	قال ــتان	کرم اس
ــا	)ع(	 ــام	رض ــانه	ای	ام ــان	رس ــون	خادم ــت:	کان و	گف
بــا	هــدف	توســعه	فعالیت	هــا	و	تولیــد	محتــوای	امــام	
رضایــی	بــه	منظــور	ترویــج	فرهنــگ	رضــوی	در	جامعه	
ــگار،	 ــه	ن ــگار،	روزنام ــم	از	خبرن ــانه	اع از	اصحــاب	رس
ــه	 ــر	ک ــن	گ ــردار،	تدوی ــردار،	صداب نویســنده،	تصویرب
	تمایــل	بــه	خدمــت	داشــته	باشــند	اســتقبال	می	کنــد.

ــان	 ــالش	خادم ــرد:	ت ــدواری	ک ــراز	امی ــان	اب او	در	پای
رســانه	ای	حضــرت	رضــا	)ع(	در	مســیر	ترویــج	فرهنگ	
ــت	عصمــت	 ــل	بی ــورد	رضــای	اه و	ســیره	رضــوی	م
ــود. ــع	ش ــان	واق ــار	کریم ــردم	دی ــارت	)ع(	و	م 	و	طه
ــه	 ــون	خبــر	و	رســانه	موفــق	ب پیــش	از	ایــن	نیــز	کان
ــده	 ــت	ش ــه	کرام ــور	در	ده ــر	کش ــه	برت ــب	رتب کس

اســت.

کسب رتبه دوم تولید خرب به همت خادمان رسانه ای امام رضا )ع( در کرمان 

 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )1180243(

تاســیس	شــرکت	تعاونــی	کانیــار	کیمیاگــران	کارمانیــا	درتاریــخ	
1400/05/۲3	بــه	شــماره	ثبــت	17793	بــه	شناســه	ملــی	
14010۲1۲409	ثبــت	و	امضــا	ذیــل	دفاترتکمیــل	گردیــده	کــه	

ــر	جهــت	اطــالع	عمــوم	آگهــی	میگــردد.	 ــه	شــرح	زی خالصــه	آن	ب
موضــوع	فعالیــت:	تولیــد،	فــرآوری،	اســتخراج	مــواد	معدنــی	و	ســنگ	هــای	قیمتــی	
ــوز	از	 ــب	مج ــه	موج ــرکت	ب ــت	ش ــوع	فعالی ــا	موض ــط	ب ــادرات	و	واردات	مرتب ،	ص
ــخ	 ــا	شــماره	مجــوز	۲77114	در	تاری ــر	ب اداره	کل	وزارت	کار	و	امــور	اجتماعــی	براب

ــه	ثبــت	رســید.	 ــن	آگهــی	ب 1400/04/۲5	در	اســتان	مربوطــه	ای
مــدت	فعالیــت:	از	تاریــخ	ثبــت	بــه	مــدت	نامحــدود	مرکــز	اصلــی:	اســتان	کرمــان،	
شهرســتان	کرمــان،	بخــش	مرکــزی	،	شــهر	کرمــان،	محلــه	کمربنــدی	امــام	رضــا،	

کوچــه	پــارک،	کوچــه	یاســین	7،	پــالک	0	،	طبقه	همکــف	کدپســتی	7619795171	
ــدی	 ــال	نق ــغ	315,000,000	ری ــارت	اســت	از	مبل ــی	عب ــرمایه	شــخصیت	حقوق س
ــه	 ــی	۲980551333	و	ب ــماره	مل ــه	ش ــینی	ب ــین	حس ــای	حس ــران	آق ــن	مدی اولی
ســمت	عضــو	علــی	البــدل	هیئــت	مدیــره	بــه	مــدت	3	ســال	آقــای	حامــد	حســینی	
ــه	 ــره	ب ــت	مدی ــی	هیئ ــو	اصل ــمت	عض ــه	س ــی	۲994181۲15	و	ب ــماره	مل ــه	ش ب
ــه	 ــال	و	ب ــدت	3	س ــه	م ــره	ب ــت	مدی ــس	هیئ ــمت	رئی ــه	س ــال	و	ب ــدت	3	س م
ــی	 ــه	شــماره	مل ــه	اســماعیلی	ب ــم	راضی ــدت	3	ســال	خان ــه	م ــل	ب ســمت	مدیرعام
ــه	مــدت	3	ســال	و	بــه	 305۲305735	و	بــه	ســمت	عضــو	اصلــی	هیئــت	مدیــره	ب
ســمت	منشــی	هیئــت	مدیــره	بــه	مــدت	3	ســال	خانــم	حمیــده	کالنتــری	پــور	بــه	
ــه	مــدت	 ــره	ب ــی	هیئــت	مدی ــه	ســمت	عضــو	اصل ــی	31۲016۲3۲9	و	ب شــماره	مل
3	ســال	و	بــه	ســمت	نایــب	رئیــس	هیئــت	مدیــره	بــه	مــدت	3	ســال	آقــای	جــواد	
دهقانــی	ارزوئــی	بــه	شــماره	ملــی	31۲019306۲	و	بــه	ســمت	عضــو	علــی	البــدل	
ــدگان	حــق	امضــا	:	کلیــه	قراردادهــا	,	اوراق	 ــه	مــدت	3	ســال	دارن ــره	ب هیئــت	مدی

مالــی	و	اســناد	تعهــدآور	بانکــی	و	غیــره	)اعــم	از	بــرات,	ســفته,	چــک(	و	ســایراوراق	
ــد	 ــای	حام ــت	آق ــای	ثاب ــا	امض ــره	ب ــت	مدی ــب	هیئ ــس	از	تصوی ــی	پ ــادار	تعاون به
حســینی	کــد	ملــی	۲994181۲15	مدیرعامــل	تعاونــی	و	بــه	انضمــام	امضــای	خانــم	
حمیــده	کالنتــری	پــور	کــد	ملــی	31۲016۲3۲9	فرزنــد	شــیرعلی	)	نایــب	رئیــس	
هیئــت	مدیــره	(	و	مهــر	تعاونــی	اعتبــار	دارد	و	کلیــه	مــدارک	عــادی	و	مکاتبــات	بــا	
ــر	 ــول	و	معتب ــل	قب ــی	قاب ــره	و	مهرتعاون ــا	رئیــس	هیئــت	مدی ــل	ی امضــای	مدیرعام

اســت.	
ــعاعی	 ــیخ	ش ــرا	ش ــم	زه ــان	خان ــنامه	بازرس ــق	اساس ــل	:	طب ــر	عام ــارات	مدی اختی
ــال	 ــدت	1	س ــه	م ــی	ب ــازرس	اصل ــمت	ب ــه	س ــی	۲9909330۲6	ب ــماره	مل ــه	ش ب
خانــم	روح	انگیــز	حاتمــی	بــه	شــماره	ملــی	3130444343	بــه	ســمت	بــازرس	علــی	
ــه	مــدت	1	ســال	بموجــب	مجــوز	شــماره	۲77114	مــورخ	1400/04/۲8	 البــدل	ب
ــالک	 ــناد	و	ام ــت	اس ــد.	اداره	کل	ثب ــیس	گردی ــی	تاس ــور	اجتماع وزارت	کار	و	ام
اســتان	کرمــان	اداره	ثبــت	شــرکت	هــا	و	موسســات	غیرتجــاری	کرمــان	)1180۲43(



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

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

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

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

  منابع: شاهنامه فردوسی، لغت نامه دهخدا

هفتواد یعنی هچ؟

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

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

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

مکانیـزه شـامل تخفیـف  10 درصـد خواهـد بود.

مالک توسعه و پیشرفت استان 
واگذاری خدمات به بخش خصوصی 

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

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

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

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

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

باشـند.
» هدف از برون سپاری خدمات ثبت 

احوال، رضایت مندی و افزایش کیفیت 
خدمات رسانی «

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

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

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

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

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

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

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

گشـت.
خبرنگار : مرضیه قاضی زاده

فرصت4ماهه مردم 
برای دریافت کارت هوشمند ملی در سال 96

  رئیس جهاد کشاورزی شمال استان کرمان:

19 هزار هکتار اراضی کشاورزی 
به سیستم های آبیاری نوین 

مجهز می شوند

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

. د شو
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  مقام معظم رهبری ) مدظله العالی ( :
شـهید باهنـر مرد بـی تظاهری بـود که هیچ کـس از ظاهـر آرام او 

نمـی فهمیـد در باطـن و ذهن و اندیشـه مـواج او چه مـی گذرد .

گرامیداشت چهلمنی سالگرد شهادت دکرت محمد جواد باهرن و شهید رجایی

 امــروز واحدهــای بــزرگ صنعتــی و معدنــی بــه ایــن   بــاور 
ــط زیســت  ــظ محی ــرو حف ــدار در گ ــعه پای ــه توس ــد ک ــیده ان رس
اســت، در ایــن راســتا شــرکت معدنــی و صنعتــی گل گهــر کــه در 
تــالش بــرای دســتیابی بــه ســهم بیشــتر از زنجیــره ارزش فــوالد 
اســت، حفــظ محیــط زیســت را در اولویــت برنامــه هــای اجرایــی 

خــود قــرار داده اســت. 
ــه توســعه  ــرای دســتیابی ب شــرکت معدنــی و صنعتــی گل گهــر ب
ــی  ــای اصل ــه ه ــزو برنام ــت را ج ــط زیس ــت از محی ــدار، صیان پای
ــای  ــی حــوزه ه ــه شــامل تمام ــن برنام ــرار داده اســت. ای خــود ق
مرتبــط بــا محیــط زیســت اعــم از حفــظ حیــات وحــش تــا کاهــش 

آالیندگــی هــا مــی شــود.
امــا چــرا گل گهــر پیشــتاز طــرح جامــع محیــط زیســت 

شــده اســت؟ 
ــا  ــی و صنعتــی گل گهــر در حــال توســعه معــدن ت شــرکت معدن
محصــول نهایــی فــوالد اســت و تــالش مــی کنــد ســهم خــود در 
ــی اســت  ــه صورت ــه ب ــن برنام ــد. ای ــش ده ــره ارزش را افزای زنجی
ــر  مجموعــه گل گهــر در تمامــی بخــش  کــه در ســال هــای اخی
هــا در جهــت توســعه پایــدار وارد ســرمایه گــذاری شــده تــا نقــش 
30 درصــدی خــود در زنجیــره ارزش فــوالد را افزایــش داده و بــه 

عنــوان یــک مجموعــه معدنــی یکــه تــاز بــازار شــود.
ــه  ــز  ب ــاد »کگل« نی ــی نم ــوان در بررس ــی ت ــوع را م ــن موض ای
ــی مشــاهده کــرد. توســعه فعالیــت هــای گل گهــر اســتقبال  خوب
ســهامداران از ایــن نمــاد را افزایــش داده و  همیــن موضــوع باعــث 
ــا دغدغــه  ــرای طرح هــای توســعه ب مــی شــود تامیــن نقدینگــی ب

کمتــری انجــام شــود.
حــال در راســتای توســعه فعالیــت هــا، اجــرای طــرح جامــع محیط 

زیســت مــی توانــد بــه رشــد هرچــه بیشــتر گل گهــر بیانجامد.

اجــرای  بــا  آب  حــوزه  در  گهــر  گل 
طرحهــای تصفیــه فاضــالب و بازیابــی آب 
ــال  ــروژه انتق ــر پ ــوع اب ــن موض ــار ای و در کن
 آب خلیــج فــارس ســعی بــر آن داشــت 
تــا گام هــای اصلــی در حــوزه آب را برداشــته 
تــا در پــی ایجــاد بحــران آب در بخــش تولیــد 

بــا مشــکل همــراه نشــود.
ــای  ــوزه ه ــده در ح ــاد ش ــوارد ی ــار م در کن
ــا ارتقــای  هــوا و خــاک نیــز ایــن مجموعــه ب
ســطح واحــد تحقیــق و  توســعه ســعی بــر آن 
دارد بــا کمتریــن ســطح ایجــاد آالیندگــی بــه 
ــر  ــه ه ــردازد. ب ــادن بپ ــرداری از مع ــره ب به
حــال موضــوع ریزگــرد هــا از مــواردی اســت 
کــه مــی  توانــد منجــر بــه آلودگــی هــوا شــود.
در چارچــوب  مهندســی شــده  اســتخراج 
می توانــد  نیــز  زیســت  محیــط  قوانیــن 
ــه محیــط را کاهــش دهــد. اتفاقــی  آســیب ب
کــه ســال هــا موضوعــی بــرای تقابــل بخــش 
ــروز  ــا ام ــود، ام ــت ب ــط زیس ــدن و محی مع

طــرح جامــع محیــط  زیســتی گل گهــر مــی توانــد نقطــه اتصــال 
ــرده و  ــگ ک ــش از گذشــته پررن ــط زیســت را بی ــه محی ــدن ب مع

ــد. ــل کن ــتر تبدی ــه بیش ــل هرچ ــه تعام ــل را ب تقاب
امــا دلیــل اصلــی ورود گل گهــر بــه طــرح هــای زیســت محیطــی 
ــگاه  ــر ن ــد در تغیی ــش را بای ــن بخ ــع در ای ــرح جام ــرای ط و اج

ــرد. ــی مشــاهده ک مدیریت
برنامــه مدیریتــی جدیــد گل گهــر بــه ایــن دیــدگاه رســیده اســت 
کــه افزایــش بهــره وری از مســیر حفــظ و توســعه محیــط زیســت 

مــی گــذرد. هرچنــد ارتقــای دانــش فنــی در افزایــش بهــره وری 
ــا توســعه دانــش  بســیار مهــم اســت و گل گهــر در ایــن زمینــه ب
فنــی در حــوزه بومــی ســازی بــه موفقیــت هــای بســیاری دســت 
ــه  ــت ک ــیده اس ــه رس ــن نقط ــه ای ــه ب ــن مجموع ــا ای ــه، ام یافت
ــا ارتقــای اســتاندارد هــای زیســت محیطــی  افزایــش بهــره وری ب

میســر مــی شــود.
درواقــع دلیــل اصلــی گل گهــر بــرای اجــرای طــرح جامــع محیــط 
زیســت مــی تواند دســتیابی بــه بهره وری را ســرعت بخشــد. اتفاقی 
 کــه بــا افزایــش تولیــد منجــر بــه افزایــش درآمــد نیــز مــی شــود.

 امــا فرامــوش نکنیــم کاهــش مصــرف انــرژی و اســتفاده از 
ــرار  ــع ق ــه جام ــن برنام ــد در ای ــز می توان ــاک نی ــای پ ــرژی ه ان
ــروز  ــم و ام ــیار مه ــر بس ــال اخی ــه در یکس ــی ک ــرد. موضوع گی
ــای  ــرف در واحده ــش مص ــرق و کاه ــای ب ــی ه ــود قطع ــا وج ب

ــود. ــل ش ــم تبدی ــه ای مه ــه دغدغ ــد ب ــی توان ــازی م فوالدس
ــد  ــی توان ــرف م ــش مص ــرژی و کاه ــن ان ــه تامی ــژه ب ــه وی توج
ــد. ــر طــرف کن ــد را ب ــاره کاهــش تولی ــا درب ــی ه بخشــی از نگران
درواقــع برنامــه جامــع محیــط زیســت زمانــی موفــق خواهــد بــود 
کــه تمامــی ایــن مــوارد را در برگرفتــه و اهــداف پیــش بینــی شــده 

را محقــق کنــد.
بــا اجرایــی شــدن ایــن طــرح مــی تــوان شــاهد کاهــش 
ــن  ــتخراج و همچنی ــگام اس ــی در هن ــت محیط ــای زیس تخریبه
ــی  ــود، موضوع ــه ب ــش  در منطق ــات وح ــای حی ــه ه ــظ گون حف
کــه از ســوی فعــاالن زیســت محیطــی بارهــا مــورد انتقــاد 
ــده  ــی ش ــی کارشناس ــرای طرح ــا اج ــا ب ــت ام ــه اس ــرار گرفت ق
ــود. ــکاری شــاهد حفــظ محیــط زیســت ب  می تــوان در کنــار معدن
ــر  ــالوه ب ــز ع ــرژی نی ــش آب و ان ــر و در بخ ــویی دیگ ــا در س ام
 کاهــش مصــرف، گل گهــر بــه صرفــه جویــی اقتصــادی در

حوزه های یاد شده دست پیدا می کند.
مجموعــه هــای بــزرگ معدنــی جهــان امــروز بــه مــوازات فعالیــت 
ــد  ــی کنن ــرا م ــای زیســت محیطــی را اج ــه ه ــود، برنام ــای خ ه
ــر در  ــویی دیگ ــود. از س ــط وارد ش ــه محی ــیب ب ــن آس ــا کمتری ت
حــوزه صنایــع معدنــی بــه ویــژه فــوالد نیــز، بــزرگان ایــن صنعــت 
ــا برنامــه کربــن صفــر را  بــه دنبــال تولیــد فــوالد ســبز هســتند ت
ــی  ــع م ــن طــرح جام ــا اجــرای ای ــز ب ــر نی ــد. گل گه محقــق کنن
ــزرگان معــدن جهــان در مســیر توســعه گام  ــای ب ــه پ ــا ب ــد پ توان

ــردارد.  ب

به انم  محیط زیست، به کام هبره وری؛    »گل گهر« پیشتاز حفظ محیط زیست یم شود 

اســتان  شــمال  بــرق  نیــروی  توزیــع  شــرکت  مدیرعامــل 
ــی  ــون مهارت ــزاری آزم ــل برگ ــات ومح ــایت اتفاق ــان از س کرم
ــرکت  ــرارداد ش ــرف ق ــروی ط ــذب نی ــتغال و ج ــان اش متقاضی
و  عــدل  رعایــت  حفــظ  بــر  و  بازدیــد  پیمانــکاری  هــای 
انســانی  نیــروی  انتخــاب  در  گزینــی  شایســته  و  انصــاف 
ــرد ــد ک ــرق تاکی ــت ب ــای صنع ــاس معیاره ــان براس ــط آن  توس

بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت توزیــع نیــروی بــرق شــمال 
اســتان کرمــان ، مهنــدس ســلیمانی باحضــور در ســایت آموزشــی 
ــون  ــزاری آزم ــد از محــل برگ ــان ضمــن بازدی ــرق کرم ــات ب اتفاق
مهارتــی جــذب برقــکاران طــرف قــرارداد شــرکت هــای پیمانکاری 
از عوامــل اجرایــی و حراســتی آزمــون و شــرکت هــای متقاضــی 
بکارگیــری نیــرو خواســت تــا در انتخــاب و جــذب نیــروی انســانی 
مــورد نیــاز ، رعایــت عــدل و انصــاف ، شایســته گزینــی و شــفافیت 

را براســاس معیارهــای صنعــت بــرق مدنظــر داشــته باشــند.
ــر  ــی ه ــرمایه ذات ــانی، س ــروی انس ــه نی ــر اینک ــد ب ــا تاکی وی ب
ــرکت  ــازمان و ش ــعه س ــت: توس ــت گف ــازمانی اس ــرکت و س ش
ــی  ــر نم ــکان پذی ــر ام ــر و متبح ــروی کارماه ــود نی ــدون وج ب
ــذاری  ــرمایه گ ــد س ــص نیازمن ــای متخص ــت نیروه ــد و تربی باش
ایــن  نگهداشــت  و  حفــظ  کــه  اســت  فــراوان  مراقبــت  و 
ســرمایه و توســعه آن از اهــم وظایــف شــرکت هایــی ســت 
ــه  ــرا ک ــد. چ ــی بندن ــرارداد م ــذب و ق ــا را ج ــن نیروه ــه  ای ک
ــود ــد ب ــت خواه ــه شکس ــوم ب ــه ای محک ــر برنام ــدون آن ه  ب

وی ، توانمندســازی کارکنــان عملیاتــی بــرای افزایــش بهــره وری 
و اســتفاده بهینــه از ظرفیــت و تواناییهــای فــردی و گروهــی آنهــا 
ــت :  ــت وگف ــر دانس ــازمانی موث ــداف س ــعه اه ــتای توس در راس
ــه  ــتعدادها، انتخاب و ب ــناخت اس ــای ش ــرمایه گذاری در حوزه ه س
کارگیــری نیروهــای انســانی شایســته در ســطوح مختلــف مشــاغل 
ــش  ــرد و افزای ــش عملک ــکاری، پای ــرکتهای پیمان ــازمانی و ش س
مهــارت و هدایــت صحیــح نیــروی انســانی، امــری ضــروری اســت.

محمدســلیمانی  اظهــار کــرد : نحــوه جــذب و بکارگیــری 

ــتفاده  ــی و بااس ــطح عملیات ــی در س ــرو و حت ــراد در وزارت نی اف
و  آزمــون  براســاس  پیمانــکاری  هــای  شــرکت  ظرفیــت  از 
ــن  ــای الزم و تامی ــوز ه ــذ مج ــس از اخ ــه پ ــتورالعمل مربوط دس
ــرد بطــوری کــه در ســطح شــرکت  ــی صــورت می پذی ــع مال مناب
ــا رونــد  هــای پیمانــکاری هــم توقــع و انتظــار بکارگیــری نیــرو ب
 عادالنــه و شــفاف اســت و مــا از رونــد مذکــور حمایــت مــی کنیــم

حســین صادقــی مدیردفتــر طبقــه بنــدی مشــاغل بــا ارائــه گزارش 
ــروی  ــه کار نی ــروی ب ــون جــذب و اشــتغال نی ــام و آزم ــت ن از ثب
برقــکار شــرکت هــای پیمانــکاری گفــت: متقاضیــان کار در صنعت 
 www.mapsab.ir ــتخدامی ــون اس ــایت آزم ــق س ــرق از طری ب
ــت 5  ــخ 2 لغای ــل اداری در تاری ــام مراح ــس از انج ــام و پ ــت ن ثب
شــهریورماه بــه صــورت روزانــه تعــداد 25 نفــر دعــوت بــه  آزمــون 

مهارتــی و ســالمت میشــوند. 
وی اظهارداشــت : داوطلبــان پــس از موفقیــت در آزمــون مهارتــی 
بــرای بخــش کارگــری بامــدرک تحصیلــی دیپلــم در کلیــه رشــته 
ــای  ــب شــرکت ه ــه گرایشــها درقال ــرق کلی ــم ب ــوق دیپل ــاو ف ه

پیمانــکاری  بکارگیــری خواهنــد شــد.
ــی توســط اســاتید موسســه  شــایان ذکراســت کــه آزمــون مهارت
آمــوزش عالــی خراســان  برگــزار مــی شــود کــه داوطلبــان پــس 
از کســب حدنصــاب نمــره قبولــی در آزمــون و مصاحبــه و انجــام 
گزینــش توســط  شــرکت هــای پیمانــکاری توزیــع بــرق بــه عنوان 

برقــکار مشــغول خدمــت خواهنــد شــد.

 در بازدید مدیرعامل از آزمون مهارتی برقکاران شرکتهای پیمانکاری طرف قرارداد
 در سایت اتفاقات  کرمان عنوان شد:

توسعه سازمان و شرکت بدون وجود نیروی 
کارماهر، متبحر و عملیاتی امکان پذیر نمی باشد

ــدان  ــای فرزن ــداکاری ه ــادآور ف ــت ی ــه دول هفت
ــده  ــا کنن ــالب و احی ــدر انق ــاد و گرانق ــاک نه پ
روزهــای پرشــور خدمتگــزاری، شــهیدان بــزرگ، 
رجایــی و باهنــر اســت. در کارنامــه دولــت هایــی 
ــده  ــالمی عه ــالب اس ــروزی انق ــس از پی ــه پ ک
ــوری  ــام جمه ــی در نظ ــم اجرای ــف مه دار وظای
اســالمی بــوده انــد، یادگارهــای ارزشــمندی 
ــردان و  ــای دولتم ــداکاری ه ــا و ف ــالش ه از ت
حکایــت همدلــی آنــان بــا مــردم شــریف و عزیــز 

ــده اســت. ــت ش ــن اســالمی ثب میه
انســانهای بلنــد همتــی کــه بــا قدردانســتن 
فرصــت محــدود خدمتگــزاری، همــه تــالش 
خــود را صــرف توســعه و پیشــرفت کشــور نمــوده 
و فراهــم ســاختن زمینــه هــای عــزت، بالندگــی 
در  اســالمی  ایــران  روزافــزون  ســرافرازی   و 
ــرلوحه  ــی را س ــن الملل ــی و بی ــای مل ــه ه عرص
کار خــود قــرار دادنــد. خدمتگزارانــی کــه در ایــن 
ــاد  ــت، همراهــی و اعتم ــه پشــتوانه حمای راه و ب
ــر  ــازنده و مؤث ــل س ــد و تعام ــان عزتمن هموطن

ــتاوردها و  ــه دس ــام، ب ــوا و ارکان نظ ــایر ق ــا س ب
ــف  ــات ارزشــمندی در عرصــه هــای مختل توفیق

ــد. دســت یافتن
اینجانــب بــه نمایندگــی از خانــواده بــزرگ 
ــاد و  ــت ی ــن گرامیداش ــی، ضم ــن اجتماع تامی
خاطــره بنیانگــذار جمهــوری اســالمی ایــران 
حضــرت امــام خمینــی )ره( و احتــرام بــه مقــام 
شــامخ شــهیدان انقــالب اســالمی خصوصــا 
ــه  ــت ک ــه دول ــر هفت ــی و باهن ــهیدان رجائ ش
فرصتــی اســت بــرای خدمــت خالصانــه بــه خلق، 
ــل از  ــد، تجلی ــاه روز کارمن ــارم شــهریور م و چه
ــان  ــدف  ش ــه ه ــته  ای  ک ــای شایس ــان  ه انس
ــروردگار  ــای پ ــب رض ــردم و کس ــه م ــت ب خدم
اســت. آنــان کــه همــه همــت و تالششــان، 
ــع  ــا، رف ــی انســان  ه ــای زندگ ــره  ه گشــایش گ
ــت  ــه اس ــش در جامع ــاد آرام ــکالت و ایج مش
بــه  ملــت شــریف ایــران و همــه دولــت مــردان 
،بخصــوص دلولــت ســیزدهم و کارمنــدان خــدوم 
ــزم تبریــک و تهنیــت  و متعهــد و همــکاران عزی

ــم. ــی نمای ــرض م ع
امیــدوارم خداونــد ایــن شایســتگی را 
ــم  ــتای تعالی ــه در راس ــد ک ــت فرمای عنای
ــم  ــام معظ ــن مق ــالم و فرامی ــوی اس معن
ــی از  ــا تأس ــی(  ب ــه العال ــری )مدظل رهب
ــاری  ــی و رفت ــای واالی اخالق ــی ه ویژگ
ایــن شــهیدان، همــه مــا و مســئولین ایــن 
ــت و  ــا صداق ــان ب ــور همچن ــام و کش نظ
راســتی و مشــی اعتــدال و مردمــداری بــا 
هــدف تحقــق آرمانهــای متعالــی نظــام و 
انقــالب گام برداریــم و خدمــات صادقانــه 
و خالصانــه ای را کــه شایســته ملــت 

شــریف ایــران اســت، در ســالی کــه بــه فرمایــش 
ــد،  ــال »تولی ــالمی س ــالب اس ــم انق ــر معظ رهب
پشــتیبانی هــا و مانــع زدایــی هــا (« نــام 
گرفتــه اســت، تقدیــم بیمــه شــدگان، مســتمری 
ــر  ــان  نمــوده و وظیفــه خطی ــران،  کارفرمای بگی
ــتای  ــی را در راس ــن اجتماع ــئولیت تامی و پرمس
رضایــت  جلــب  و  خدمــات  کیفیــت  بهبــود 

ــه  ــازمان ک ــی س ــرکای اجتماع ــن و ش مخاطبی
ــود،  ــد ب ــق خواه ــرت ح ــت حض ــی رضای تجل

ــانیم.  ــام برس ــه انج ــته ب ــر از گذش موفق ت
انشاء ا...

 علی حسینی محمدآبادی
 مدیر کل تامین اجتماعی استان کرمان

 پیام مدیر کل اتمین اجمتاعی استان کرمان به مناسبت گرامیداشت هفته دولت و روز کارمند 

بنیــاد مســکن انقــاب اســامی اســتان کرمــان در نظــر دارد بــه منظــور تامیــن نیــروی انســانی متخصــص 
و کارآمــد در رشــته حقــوق بــه صــورت قــرارداد خریــد خدمــت از بیــن متقاضیــان واجــد شــرایط )مــرد - 

بومــی( بشــرح جــدول ذیــل از طریــق آزمــون کتبــی و مصاحبــه حضــوری دعــوت بــه همــکاری نمایــد. 
ــانی ــه نش ــتان ب ــکن اس ــاد مس ــایت بنی ــه س ــتر ب ــات بیش ــب اطاع ــت کس ــد جه ــی توانن ــان م  متقاضی
kerman.bonyadmaskan.ir مراجعــه نمــوده و در صــورت لــزوم بــا امــور اداری بــه شــماره   

 32528022 - 034 تماس گیرند.

آگهی استخدام آگهی استخدام 

شرایط عمومی و اختصاصی متقاضیان استخدامی در بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان کرمان به همراه مدارک مورد نیاز 

مواد آزمون شرایط عمومی شرایط اختصاصی تعداد محل خدمت

سرفصل های 
تخصصی رشته 

حقوق ابلط

تابعیــت کشــور جمهــوری اســالمی ایــران – التــزام بــه قانــون اساســی 
جمهــوری اســالمی ایــران – اعتقــاد بــه دیــن مبیــن اســالم- عــدم اعتیــاد بــه 
موادمخــدر و روان گــردان – داشــتن ســالمت جســمانی، روانــی و توانایــی انجــام 
ــه اســتثناء معافیــت  ــم ) ب ــا معافیــت دائ کار – داشــتن کارت پایــان خدمــت ی
پزشــکی(- حداکثــر ســن 30 ســال تمــام-دارا بــودن ســابقه کار مفیــد و مرتبــط 
- عــدم محکومیــت کیفــری و هــر گونــه ممنوعیــت اســتخدام در دســتگاههای 

اجرایــی 
ــت  ــه مهل ــک هفت ــدت ی ــه م ــه ب ــی روزنام ــخ آگه ــان از تاری متقاضی
دارنــد مــدارک خــود را بــه امــور اداری بنیــاد مســکن انقــالب اســالمی اســتان 
کرمــان بــه آدرس: انتهــای خیابــان خواجــو نبــش ابــوذر تحویــل دهنــد.

مدارک مورد نیاز:
 1 - یــک قطعــه عکــس 2- کپــی خوانــا از تمــام صفحــات شناســنامه 
ــدرک  ــن م ــا از آخری ــی خوان ــی 4- کپ ــا از کارت مل ــی خوان 3- کپ
تحصیلــی 5- کپــی خوانــا از کارت پایــان خدمــت یــا معافیــت دائــم 

ــه کاری 6- رزوم

توانایی ها مقطع و رشته
تحصیلی شهرستان

تسلط به 
 کامپیوتر
) office (

کارشناسی یا 
کارشناسی ارشد 

در رشته حقوق

دونفر)مرد(  کرمان

یک نفر)مرد( سیرجان

یک نفر)مرد( جیرفت

روابط عمویم بنیاد مسکن انقالب اسالیم استان کرمان


