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 کسب رتبه برتر شرکت توزیع 
نیروی برق جنوب استان کرمان
در جشنواره شهید رجایی ۱۴۰۰
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۲

۲

با توجه به هزینه های غیر قابل توجیه شرکت صنایع مس

لزوم اتحاد 
نمایندگان استان کرمان 

۲

بنیــاد مســکن انقــاب اســامی اســتان کرمــان در نظــر دارد ، تهیــه مصالــح و اجــرای پــروژه 
واحدهــای مســکونی بــه شــرح منــدرج در جــدول ذیــل را از طریــق برگــزاری مناقصــه 
عمومــی یــک مرحلــه ای روش اول براســاس مشــخصات فنــی منضــم بــه اســناد مناقصــه و در 
بســتر ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت )ســتاد( بــه اشــخاص حقوقــی دارای گواهینامــه 
ــه  ــد.) ب ــذار نمای ــاال واگ ــه ب ــه 5 ب ــه پای ــاختمان و ابنی ــته س ــکاری در رش ــت پیمان صاحی
اســتناد نامــه شــماره 203048 مــورخ 1400/5/4  ســازمان برنامــه و بودجــه کشــور، ســقف 

ظرفیــت ریالــی پیمانــکاران پایــه 5 ابنیــه و ســاختمان در ســال 1400 مبلــغ 276/790 میلیــون ریــال اعــام شــده اســت  .

��  فراخوان مناقصه :
1 ـ نوع فراخوان : عمومی یک مرحله ای )روش اول (                                        

2 ـ نــام و نشــانی دســتگاه مناقصــه گــزار : بنیــاد مســکن انقــاب اســامی اســتان کرمــان واقــع در کرمــان ، انتهــای خیابــان خواجــو 

نبــش ابــوذر 

3 ـ موضوع مناقصه : اجرای واحدهای مسکونی به شرح جدول ذیل براساس نقشه ها و مشخصات فنی منضم به اسناد مناقصه.

4 ـ مهلت دریافت اسناد : از ساعت 13 ظهر روز دوشنبه 1400/06/22 تا ساعت 13 روز سه شنبه 1400/06/30

www.setadiran.ir درس
آ
5 ـ محل دریافت اسناد : سامانه تدارکات الکـترونیکی دولت به ا

خرین مهلت زمانی ارائه پیشنهادات توسط مناقصه گران : تا ساعت 14 روز شنبه 1400/07/10
آ
6 ـ ا

7 ـ تاریــخ و محــل بازگشــایــی پــاکات  : ســاعت 10 صبــح روز یکشــنبه 1400/07/11 در محــل دفتــر امــور قراردادهــای بنیــاد مســکن 

درس فــوق . )حضــور یــک نفــر مناقصــه گــران بــا ارائــه معرفینامــه کـتبــی در جلســه بازگشــایــی پــاکات 
آ
انقــاب اســامی اســتان کرمــان بــه ا

بامانــع اســت.(

8 ـ شــرایط مناقصــه گــران :  کلیــه شــرکـتهای )اشــخاص حقوقــی ( دارای گواهینامــه صاحیــت پیمانــکاری پایــه 5 و باالتــر در رشــته 

ســاختمان و ابنیــه از ســازمان مدیریــت و برنامــه ریــزی کــه در ســامانه ســتاد ثبــت نــام نمــوده و امضــای الکـترونیکــی دریافــت کــرده انــد .

9 ـ خریــد اســناد مناقصــه بــا پرداخــت مبلــغ 2/000/000 ) دو میلیــون ریــال ( از طریــق درگاه تعییــن شــده در ســامانه ســتاد بــه حســاب 

0105841897001 بنــام بنیــاد مســکن انقــاب اســامی اســتان کرمــان بــرای مناقصــه گــران امــکان پذیــر مــی باشــد .
 جهــت کســب اطاعــات بیشــتر مــی توانیــد بــا شــماره تلفــن 32524896 دفتــر امــور نظــارت و ارزیابــی شــهری تمــاس حاصــل 

ً
10 ـ  ضمنــا

نمائیــد .

11 ـ رعایــت بخشــنامه هــای صــادره از ســوی ســازمان برنامــه و بودجــه کشــور در خصــوص ظرفیــت نهایــــی پیمانــکاران جهــت شــرکت در 

مناقصــه از ســوی پیمانــکاران الزامــی اســت.

فراخوان تجدید مناقصه عمویم یک مرحله ای ) نوبت دوم ( فراخوان تجدید مناقصه عمویم یک مرحله ای ) نوبت دوم ( 

      هتیه مصالح و اجرای پروژه واحدهای مسکوینهتیه مصالح و اجرای پروژه واحدهای مسکوین
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 شماره
مناقصه

 مدت
 اجرای
پروژه

 مبلغ تضمین
 شرکت در

 )مناقصه )ریال

 برآورده اولیه
 براساس فهرست

 بهای پایه ابنیه سال
1400 )ریال

 محل
 اجرای
پروژه

 مشخصات پروژه احداث
واحدهای مسکونی شهرستان  استان ردیف

۱۴۰۰/۱۷ ۱5 ماه
 
5/۰۰6/۰۰۰/۰۰۰

  
۱۰۰/۱۱2/۷۴3/95۴

شهربابک
 روستای
مهرآباد

 اجرای ۱8 واحد مسکونی
 ویالیی یک طبقه

 مهرآباد شهربابک تا
، پایان سفتکاری

 نما و حصار کشی به 
متراژ ۱۷92/8 متر مربع

شهربابک کرمان ۱



    https://haftvadkhabar.ir 
سال دهم ـ شماره363 ـ شنبه 27 شهریور ماه 1400   ـ  11 صفر  1443 ـ  18 سپتامبر 2021     سال ششم ـ شماره 202 ـ شنبه  18  آذر  1396  ـ 20 ربیع االول 1439 ـ  9 دسامبر 2017  

                                                                 مذهب انسانیت
بشر بَُود چون کویر )چشمه و دریا( حسین)ع(  به گوش جان می رسد زمزمه ی )یا حسین)ع((  

در دل )اهل وال( تا به ابد برقرار  شعله ی عشق حسین)ع( به امر پروردگار  
ز نهضت حسینی دین تا قیامت آباد  حسین)ع( آزاده ای که درس حرییت داد  

علیه ظلم و ذلت )گل پیام حسین)ع((  اخالص در بندگی )درس قیام حسین)ع((  
قویترین نسخه بر درمان درد دین است  حماسه ی حسینی )زندگی آفرین( است  

حیات با عزت از راه و نگاه حسین)ع( مذهب انسانیت زنده ز راه حسین)ع(  

غالمحسین رضایی - نقاش

                                                         ُقمپزیسیون
طالب جنگ و جدال است و، خشن گردیده  طیف )اصالح طلبان عافیت جو(ی ظریف 

ز )دو رنگی( و )ریا( همچو لجن گردیده  غیرتش زنده شد و، ُقمُپز نو در کرده  
دلشان سوخته بر آمریکا و افغانستان  جنگ با داعشیان از نظر اینها بد  
جامه ی رزم بپوشند و به سوی میدان  )تیپ اصالحاتیان( را بکنند اینها جور 
کولر جیبی فراموش نگردد در جنگ!  جنگ بی سایه و پر گرد و غبار و داغ است! 

ولی این تیپ نه غازی، شده )تیپ نیرنگ( مرد جنگند اگر؟ معبر و جاده باز است! 

لزوم اتحاد نمایندگان استان کرمان 
از  یکــی  کــه  رســید  گــوش  بــه  هایــی  زمزمــه  گذشــته  هــای  هفتــه  طــی 
اســتانهای کشــور کــه تیــم فوتبــال لیــگ برتــری اش بــا بحــران مواجــه شــده 
 و کســری بودجــه دارد، مدیــر عامــل صنایــع مــس ایــران را تحــت فشــار قــرار 
داده انــد تــا بــا حاتــم بخشــی از صنایــع مــس و کمــک بــه ایــن تیــم فوتبــال، 
 ! کننــد  تضمیــن  هــم  را   ایــران  مــس  ملــی  عامــل صنایــع  مدیــر  ابقــای   قــول 
البتــه افــکار عمومــی بــه ایــن شــایعات توجهــی نشــان نــداد، تااینکــه دکتــر محمــد رضــا 
ــردم  ــده م ــامی و نماین ــورای اس ــس ش ــادی مجل ــیون اقتص ــس کمیس ــی رئی پورابراهیم

ــار داشــت:  ــان اظه ــتان کرم ــادن اس ــورای مع ــان و راور در جلســه ش کرم
♦ شــرکت ملــی مــس بــا چــه توجیهــی ۴۰۰ میلیــارد تومــان ســهم اســتان کرمــان را بــرای 

تیــم فوتبــال اســتان دیگــر هزینــه کــرد؟
ــدگان اســتان و اســتاندار  ــاز اســت مجمــع نماین ــان، نی ــردم کرم ــن حــق م ــرای گرفت ♦ ب
کرمــان جلســه مشــترکی بــا رییــس ســازمان برنامــه و بودجــه کشــور در دوره جدیــد داشــته 

باشــند.
♦ نماینــده مــردم کرمــان و راور در مجلــس شــورای اســامی بــا انتقــاد از برخــی هزینــه 
ــول نیســت کــه شــرکت ملــی  ــل قب ــا قاب کردهــای شــرکت ملــی مــس گفــت : از نظــر م
مــس ۴۰۰ میلیــارد تومــان از اســتان کرمــان بــرای تیــم فوتبــال در اســتان دیگــر هزینــه کنــد 

و ایــن مســئله هیــچ توجیهــی نــدارد.
ــن  ــه ای ــه شــدت ب ــی ب ــا افکارعموم ــود ت ــی ب ــی کاف ــر پورابراهیم ــاد دکت ــن انتق ♦  همی
پرداختــی هــای شــرکت ملــی مــس بــه  یــک تیــم فوتبــاِل اســتاِن دیگــر آن هــم از منابــع 
اســتان کرمــان واکنــش نشــان دهنــد و خواهــان  برگشــت ایــن  بودجــه بــه اســتان باشــند . 
آن طــور کــه دکتــر پورابراهیمــی نیــز اشــاره داشــته اســت نیــاز اســت تــا بــه ســرعت مجمع 
نماینــدگان اســتان کرمــان و اســتاندار کرمــان  جلســه ویــژه ای بــا ریاســت ســازمان برنامــه 
و بودجــه کشــور )دکتــر میرکاظمــی (داشــته باشــند و ایــن مــوارد را کــه توجیهــی نــدارد 
را بررســی کننــد تــا بیــش از ایــن مــردم نجیــب کرمــان متضــرر نشــوند و حقــوق معــادن 
بــه طــور قانونــی دراختیــار اســتان کرمــان قــرار گیــرد و نــه اســتانی دیگــر بــا ترفندهــای 
خــاص و اهرمهــای فشــار بــر مدیــر عامــل و یــا کارهــای ناشایســت دیگــر بخواهــد بحــران 

مالــی باشــگاه فوتبــال خــود را بــا ســرمایه اســتان کرمــان ســر و ســامان دهــد .
ــس  ــان در مجل ــتان کرم ــدگان اس ــاد نماین ــه اتح ــت ک ــروری اس ــه ض ــن نکت ــادآوری ای ی
شــورای اســامی در صیانــت از حقــوق مــردم اســتان کرمــان بســیار حائــز اهمیــت اســت 
ــن   ــه ای ــوزانه و مقتدران ــجاعانه و دلس ــی ش ــر پورابراهیم ــر دکت ــار دیگ ــه یکب ــال ک و ح
ــم شــده  ــان ه ــتان کرم ــب اس ــردم نجی ــوق م ــظ حق ــرای حف ــوده ، ب مســاله را مطــرح نم
ــای  ــرای آق ــل در ماج ــال قب ــخ ده س ــائل تل ــد و مس ــی کنن ــی را همراه ــر پورابراهیم دکت

پوســتین دوز مدیــر عامــل اســبق صنایــع مــس ایــران را پیــش نیاورنــد 
و متحــد شــوند و از حــق مســلم مــردم کرمــان دفــاع نماینــد ، زیــرا 
اســتانهای دیگــر وقتــی  آگاه شــوند کــه نماینــدگان اســتان کرمــان بــا 
هــم اختافــات شــدیدی دارنــد اینگونــه ســوء اســتفاده کــرده و منابــع 
کرمــان را بــا خــود خواهنــد بــرد.  آنگونــه کــه ۴۰۰ میلیــارد تومــان را 

ــد.  ــرده ان علــی الحســاب از کرمــان ب
 ✍ محمد حسنی سعدی

غالمحسین رضایی - نقاش

شــورای  در  پورابراهیمــی  محمدرضــا  دکتــر 
گفت وگــوی دولــت و بخــش خصوصــی اســتان 

ــزار  ــتاندار برگ ــد اس ــور زینی ون ــا حض ــه ب ــان ک کرم
ــع  ــت موجــود صنای ــه اینکــه وضعی ــا اشــاره ب شــد ب
کوچــک و متوســط اســتان کرمــان خــوب نیســت 
اظهــار داشــت: حــدود ۴۰ درصــد از واحدهــای 
پروانــه  کــه  اســتان  متوســط  و  کوچــک 
ــدود 25  ــال و ح ــه فع ــد نیم ــرداری دارن بهره ب

ــتند. ــل هس ــد تعطی درص
ــان  ــتان کرم ــت اس ــه اولوی ــان اینک ــا بی وی ب
تعطیــل  کــردن واحدهــای  فعــال  بایــد 
و نیمــه فعــال باشــد گفــت: در ایــن 
واحدهــای هزینه هــای زیــادی انجــام 
و  زمــان  مهمتــر  همــه  از  و  شــده 
ــه  ــه ب ــت ک ــده اس ــه ش ــت هزین فرص
ــتند. ــور هس ــات کش ــال امکان ــر ح ه
اســتان  نماینــدگان  مجمــع  رئیــس 
ــم  ــه حج ــه اینک ــاره ب ــا اش ــان ب کرم
ســاختمان ها  و  ســوله ها  از  عظیمــی 
یــا  و  صنعتــی  شــهرک های  در 
ــل اســت  ــا قف ــا شــده و درب آنه ــای دیگــر ره جاه
ــتفاده  ــات اس ــوله ها و امکان ــن س ــد از ای ــزود: بای اف

کــرده و دوبــاره آنهــا را بــه کار بگیریــم.
ــردن  ــال ک ــرای فع ــزی ب ــان اینکــه برنامه ری ــا بی وی ب
ــه  ــه و ب ــد ارائ ــال بای ــه فع ــل و نیم ــای تعطی واحده
ــان  ــتان کرم ــه داد: در اس ــی شــود ادام ســرعت اجرای
ــن  ــردن ای ــال ک ــی فع ــی و مهارت ــگاه علم ــا ن ــد ب بای

ــم.  ــری کنی ــا را پیگی واحده
دکتــر پورابراهیمــی بــا اشــاره بــه اینکــه حجــم 
عظیمــی از تقاضاهــا بــرای ایجــاد واحدهــای صنعتــی 
کوچــک در اســتان کرمــان وجــود دارد کــه بــا توجــه 
ــی  ــی و معدن ــزرگ صنعت ــرکت های ب ــعه ش ــه توس ب
ایجــاد شــده اســت افــزود: مهمتریــن چالــش صنایــع 
ــازار فــروش اســت کــه می تــوان براســاس  کوچــک ب

ــا را ســوق داد. ــی آنه ــزرگ صنعت ــای ب ــاز واحده نی
ــای  ــای واحده ــای کااله ــه نیازه ــان اینک ــا بی وی ب
ــد احصــا و اطــاع رســانی شــود  ــی بای ــزرگ صنعت ب
ــود  ــام ش ــاس انج ــن اس ــر ای ــتان ب ــد در اس ــا تولی ت
ــعه  ــی از توس ــع و دقیق ــف جام ــرد: تعری ــح ک تصری
اســتان وجــود  در  معدنــی  و  واحدهــای صنعتــی 
ــن  ــرار اســت ای ــزان ق ــا چــه می ــه ت ــدارد؛ اینکــه ک ن

ــد. ــی دارن ــه نیازهای ــود و چ ــیس ش ــا تأس واحده

ــورای  ــس ش ــان و راور در مجل ــردم کرم ــده م نماین
ــود  ــا بهب ــی م ــه پیش بین ــه اینک ــاره ب ــا اش ــامی ب اس
شــرایط اقتصــادی در کشــور اســت گفت: خوشــبختانه 

ــت. ــده اس ــوار ش ــور هم ــادی کش ــیر اقتص مس
ــا بیــان اینکــه شــرکت ملــی مــس بــه تعهــدات  وی ب
خــود در مــورد  آوردن گــردش مالــی خــود بــه 
اســتان کرمــان عمــل نکــرده افــزود: بــا گــردش 
در  اقتصــادی  بــزرگ  شــرکت های  مالــی  منابــع 
ــک  ــرکت های کوچ ــایر ش ــرای س ــوان ب ــتان، می ت اس

ــرد. ــی ک ــن مال تأمی
ــود  ــرار ب ــه ق ــه اینک ــاره ب ــا اش ــی ب ــر پورابراهیم دکت
ــی  ــردش مال ــتان گ ــزرگ اقتصــادی اس شــرکت های ب
ــرد:  ــان ک ــد بی ــتان بیاورن ــه اس ــران ب ــود را از ته خ
ــاط  ــه تعهــد خــود در ایــن ارتب شــرکت ملــی مــس ب

ــل نکــرده اســت. عم
ــه  ــامی ب ــورای اس ــس ش ــه مجل ــان اینک ــا بی وی ب
بحــث صــدور مجوزهــا و ورود بــه کســب و کار وارد 
ــود را  ــاش خ ــام ت ــس تم ــت: مجل ــت گف ــده اس ش
ــن حــوزه تســهیل  ــه ای ــوط ب ــن مرب ــا قوانی ــد ت می کن

شــود.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس:

شرکت ملی مس به تعهدات خود عمل نکرده است

ــر  ــات وحــش َخبْ ــی و حی ــارک مل ــه پ ــتاندارکرمان از مجموع اس
ــط بانــی(  ــت و محی ــای )ایســتگاه حفاظ ــگاه ه ــت و پایش باف

ــرد. ــو ک ــدار و گفتگ ــان دی ــط بان ــا محی ــد و ب بازدی
ــکات و  ــی مش ــن بررس ــفر ضم ــن س ــد در ای ــی ون ــی زین عل
امکانــات محیــط بانــان ، از قنــات و زمیــن هــای زراعــی و 
ســاختمان در حــال احــداث محیــط بانــی روســتای َکهــت بازدیــد 
ــا  ــه ی ــا ب ــا یکــی از روستانشــینان دســتور داد ت ــدار ب و ضمــن دی

ــود. ــع ش ــتی توزی ــای معیش ــک ه ــواده کم خان
ــه و  ــه  قرنطین ــه گلخان ــف مجموع ــای مختل ــش ه ــد از بخ بازدی
ــی ماهــان در شهرســتان بافــت   ــزات شــرکت هواپیمای ــار تجهی انب

ــود. ــتاندارکرمان ب ــفر اس ــای س ــه ه ــر برنام از  دیگ
زینــی ونــد در حاشــیه ایــن ســفر خــود ، اقدامــات عــام المنفعــه و 
خیرخواهانــه شــرکت هواپیمایــی ماهــان را بــرای نســل هــای آینده 

ــات باعــث ایجــاد  ــن اقدام ــد و گفــت : ای بســیار ارزشــمند خوان
اشــتغال ، رونــق اقتصــادی و تولیــد ثــروت مــی شــود.

در ایــن ســفر مرجــان شــاکری مدیــرکل حفاظــت محیــط زیســت 
ــرکت  ــده ش ــام ش ــات انج ــی از اقدام ــز گزارش ــان نی ــتان کرم اس
هواپیمایــی ماهــان در راســتای حفاظــت و فنــس کشــی، خطــرات، 
ــی  ــارک مل ــات پ ــا و امکان ــی ه ــان و ویژگ ــط بان مشــکات محی

َخبــر بــه اســتاندار کرمــان ارائــه کــرد.
ــتان  ــده در شهرس ــت  ش ــه حفاظ ــک منطق ــر ی ــی َخبْ ــارک مّل پ
ــن  ــار مســاحت دارد و در داخــل ای ــت،  حــدود ۱2۰۰۰۰هکت باف
پــارک پنــج قطعــه پناهــگاه حیــات وحــش بــا نــام روچــون اســت.
پــارک ملــی خبــر در دامنــه کــوه خبــر بــا ارتفــاع ۳۸5۱ متــر قــرار 
گرفتــه  وبعلــت تنــوع زیســتی ناشــی از وجــود ارتفاعــات، دشــت 

 هــای متعــدد و حــوزه  هــای آبخیــز متنــوع، کم  نظیــر اســت.

بازدید سرزده استاندار کرمان از پارک مّلی َخْبر بافت 

اینکــه  بیــان  سرپرســت شــهرداری کرمــان بــا 
ــد در  ــی بای ــان تجل ــبه ی خیاب ــت های  کس درخواس
ــن  ــت: »ای ــود، گف ــاظ ش ــازی لح ــرح پیاده راه س ط
ــراث  ــوِب می ــرح مص ــا ط ــی ب ــات مغایرت اصالح
ــالف،  ــری از اخت ــرای جلوگی ــا ب ــدارد ام ــی ن فرهنگ
ــود«. ــگ می ش ــا میراث فرهنگــی هماهن ــوارد ب ــن م ای

پوراســماعیلی اظهــار کــرد: »ایــن اصاحــات درخصــوص 
ــح اســت«. ــوع کف ســازی و مصال ن

ــد  ــتفاده خواه ــک اس ــنگ کوبی ــه از س ــان اینک ــا بی وی ب
ــه طــرح  ــر ب ــر و نزدیک ت ــن ماندگارت ــه از واش بت شــد ک
اســت، اضافــه کــرد: »در صــورت اســتفاده  از ایــن مصالح، 
تــردد اضطــراری ســواره بــرای بارانــدازی مغازه هــا، 

دچــار مشــکل نخواهــد شــد«.
ــاره، روز گذشــته، معــاون میراث فرهنگــی اســتان  در این ب
در پاســخ بــه فردای کرمــان تصریــح کــرد کــه فقــط 

ــول  ــد را قب ــد کرده ان ــی تایی ــورای فن ــه در ش ــی ک طرح
ندارنــد و تغییــر آن بــدون هماهنگــی میــراث، غیرقانونــی 

اســت.
محســن پوراســماعیلی ایــن اظهــارات را، در جلســه ای بــا 
حضــور نایــب  رئیــس و جمعــی از اعضــای شــورای شــهر 

کرمــان مطــرح کــرد. 
وی بــا تاکیــد بــر ضــرورت رســیدگی هــر چــه ســریع تر 
ــان تجلــی و لحــاظ کــردن  ــه درخواســت  کســبه ی خیاب ب
ایــن درخواســت ها در طــرح پیاده راه ســازی خیابــان 
ــا طــرح مــورد  توضیــح داد: »ایــن اصاحــات مغایرتــی ب
ــدارد  ــال 9۸ ن ــی در س ــراث فرهنگ ــب اداره کل می تصوی
ــی  ــت میراث فرهنگ ــورد مخالف ــه م ــت ک ــزی نیس و چی
باشــد، امــا بــرای جلوگیــری از اختــاف، ایــن مــوارد بــا 

ــود«. ــگ می ش ــی هماهن ــراث فرهنگ می
نــوع  درخصــوص  اصاحــات  »ایــن  افــزود:  وی 
ــن  ــر ای ــت و ب ــتفاده اس ــح مورداس ــازی و مصال کف س
ــه از  ــد شــد ک ــتفاده خواه ــک اس اســاس، از ســنگ کوبی
واش بتــن ماندگارتــر و نزدیک تــر بــه طــرح اســت و 
ــدازی  ــرای باران ــواره ب ــراری س ــردد اضط ــورت ت در ص

مغازه هــا، دچــار مشــکل نخواهــد شــد«.

ــه ی 9  ــرح در حیط ــرای ط ــد اج ــت: »رون ــپس گف وی س
ــد  ــی بای ــان تجل ــای تجــاری خیاب ــوی واحده ــری جل مت
ــا  ــرد ت ــرار گی ــده ق ــای آین ــرا در روزه ــت اج در اولوی
بیــش از ایــن بــه کســب وکار کســبه ی ایــن منطقــه لطمــه 
ــرد:  ــد ک ــان تاکی وارد نشــود«. سرپرســت شــهرداری کرم
ــر  ــاری ه ــای تج ــوی واحده ــر جل ــم 9 مت ــاش داری »ت
ــام  ــه اتم ــا ب ــروع بارندگی ه ــل از ش ــریع تر و قب ــه س چ
برســد تــا مشــکلی بــرای کســبه ایجــاد نشــود«.وی 
یــادآور شــد: »کســبه بعــد از گذشــت بیــش از شــش مــاه 
ــی  ــراض و نگران از اجــرای طــرح، خســته شــده اند و اعت
ــه  ــرای هرچ ــر اج ــا ب ــاش م ــام ت ــت و تم ــا به جاس آنه

ــرار دارد«. ــروژه ق ــریع تر پ س
وی بــا اشــاره بــه مذاکــره بــا کســبه در جلســاتی در محــل 
ــن محــدود  ــرد: »کســبه ی ای ــان ک شــورا و شــهرداری، بی
ــد،  ــی ندارن ــه مخالفت ــی منطق ــروژه و آبادان ــرای پ ــا اج ب
ــدا  ــد، از ابت ــا اصــل طــرح مخالــف بودن کمااینکــه اگــر ب
مطــرح می کردنــد، امــا آن هــا از رونــد ُکنــد اجــرای 
ــود را  ــاش خ ــام ت ــز تم ــا نی ــد و م ــروژه گایه مندن پ
ــه  ــام هرچ ــروژه و اتم ــن پ ــرای ای ــریع در اج ــرای تس ب

بــه کار گرفته ایــم«. ســریع تر آن 

ــب  ــی، نای ــود بابای ــه، محم ــن جلس ــت؛ در ای ــی اس گفتن
 رئیــس شــورا، ســیدمحمد موســوی، محمدرضــا کمســاری 
معــاون  شــورا،  اعضــای  از  شمســی،  محمدامیــن  و 
شهرســازی و معمــاری و معــاون حمل ونقــل و امــور 
زیربنایــی شــهردار کرمــان و همچنیــن نماینــدگان مشــاور 
و ناظــر اجــرای طــرح حضــور داشــتند و بــه ارائــه 
نظــرات خــود پیرامــون نحــوه ی اعمــال تغییــرات در 

طــرح پیاده راه ســازی خیابــان تجلــی پرداختنــد. 
ــر اجــرای هرچــه ســریع تر  ــن جلســه، ب ــن، در ای همچنی
طــرح پیاده راه ســازی خیابــان بــه همــراه اصاحــات 
ــدگار  ــرح مان ــک ط ــوان ی ــبه به عن ــر کس ــی موردنظ جزی

ــد.  ــد ش ــان تاکی ــهر کرم ــت تاریخــی ش ــرای باف ب
ــه  ــاره ب ــا اش ــان ب ــهر کرم ــامی ش ــورای اس ــای ش اعض
ــم شــهر  ــاط تاریخــی و مه ــان جــزو نق ــن خیاب اینکــه ای
ــام  ــنجش تم ــزوم س ــر ل ــود، ب ــوب می ش ــان محس کرم
جوانــب کار و اجــرای طــرح بــه گونــه ای کــه بــرای شــهر 

ــد.  ــد کردن ــدگار باشــد، تاکی مان
ــرد:  ــح ک ــی تصری ــراث فرهنگ ــاون می ــاره ، مع ــن ب در ای
ــاره ی  ــی درب ــر میراث فرهنگ ــر اظهارنظ ــد منتظ ــاال بای ح

ــم.  ــد بمانی طــرح جدی

سرپرست شهرداری کرمان:
 طرح خیابان تجلی را به خواست کسبه اصالح می کنیم

ــه  ــه کلی ــه اینک ــاره ب ــا اش ــلمانی ب ــد س محم
ــی  ــه مالیات ــاله اظهارنام ــر س ــه ه ــاغلی ک مش
ــاده ۱۰۰  ــره م ــد از تبص ــد و می توانن می دهن
اســتفاده کننــد اصــوالً مالیــات آنهــا براســاس 
آنچــه کــه خودشــان اظهــار می کننــد پذیرفتــه 
شــده و بــرگ قطعــی آن صــادر می شــود 
اظهــار داشــت: مگــر در مــواردی کــه بیــش از 
2۰ درصــد اختــاف وجــود داشــته باشــد کــه 
آن هــم بــه صــورت انگشــت شــمار اســت.

ــوان اینکــه چیــزی در حــدود ۳.۸  ــا عن وی ب
تــا ۴ درصــد مالیــات اســتان از مشــاغل اخــذ 
ــتان  ــران اس ــوق بگی ــه داد: حق ــود ادام می ش
ــات  ــا 2۴ درصــد مالی ــن ۱۸ ت ــز بی ــان نی کرم

ــد. ــت می کنن ــتان را پرداخ اس
مدیــرکل امورمالیاتــی اســتان کرمــان نیــز 
بــزرگ  اینکــه شــرکت های  بیــان  بــا 
اســتان کرمــان از جملــه شــرکت های 
صنعتــی و معدنــی و خودروســازان اســتان 
کرمــان حــدود 6۴ تــا 67 درصــد مالیــات 
گفــت:  می کننــد  پرداخــت  را  اســتان 
ــا ۴ درصــد مالیــات اســتان نیــز  بیــن ۳ ت
تولیــدی دیگــر و  توســط واحدهــای 

مســتغات پرداخــت می شــود.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه ۴۸ تــا ۴9 درصد 
ــات  ــان، مالی ــتان کرم ــده در اس ــذ ش اخ
ــت از  ــه در حقیق ــزوده اســت ک ارزش اف

خــود مــردم دریافــت شــده اســت افــزود: 5۱ 
تــا 52 درصــد مالیــات اســتان از عمکلکــرد و 

ــود. ــت می ش ــوق دریاف ــی و حق تکلیف
ســلمانی بــا بیــان اینکــه مطابــق قانــون، 
مودیــان مالیــات حداکثــر ۱5 روز پــس از 
ــه  ــد اظهارنام ــت دارن ــل مهل ــر فص ــان ه پای
مالیــات بــر ارزش افــزوده خــود را ارائــه 
کننــد گفــت: کســانی تــوان پرداخــت نقــدی 
دارنــد بــه صــورت نقــدی و بــرای مودیانــی 
ــند،  ــته باش ــدی نداش ــوان پرداخــت نق ــه ت ک

می شــود. تقســیط 
ــته از  ــال گذش ــه در س ــوان اینک ــا عن وی ب
ــزوده  ــر ارزش اف ــات ب ــوارض مالی ــل ع مح

ــه  ــان ب ــارد توم ــزار و 297 میلی ــش از ه بی
ــان  ــتان کرم ــای اس ــهرداری ها و دهیاری ه ش
ــات  ــه داد: مالی ــت ادام ــده اس ــت ش پرداخ
پرداختــی بــه شــهرداری ها ودهیاری هــای 
اســتان از محــل مالیــات بــر ارزش افــزوده در 
ســال گذشــته 25 درصــد رشــد داشــته اســت.
مدیــرکل امورمالیاتــی اســتان کرمــان بــا بیــان 
ــد  ــن و ســالم ترین درآم ــات بهتری اینکــه مالی
کــرد:  بیــان  می شــود  محســوب  دولتــی 
متأســفانه فرهنــگ مالیاتــی در کشــور مــا بــه 

ــی نشــده اســت.  ــح معرف ــور صحی ط

 مدیرکل امورمالیاتی استان:
 ۶۴ تا ۶۷ درصد مالیات استان کرمان توسط شرکت های بزرگ استان پرداخت می شود 

ایمنــی  خدمــات  و  آتش نشــانی  ســازمان  ســخنگوی 
شــهرداری کرمــان، ضمــن اعــام نــکات ایمنــی در 
عملیــات حفــر چــاه و اقدامــات ایمنــی چاه هــای منــازل، 
گفــت: رعایــت مقــررات حفاظتــی حفــر چاه هــای دســتی 
ــت. ــی اس ــی الزام ــت فن ــی حفاظ ــورای عال ــوب ش مص

بــه گــزارش کرمان آنایــن، محمدرســول جهانشــاهی 
ــاه  ــه چ ــراد ب ــقوط اف ــوادث س ــه ح ــه ب ــا توج ــزود: ب اف
در شــهر کرمــان کــه در حیــن اجــرای پروژه هــای 
ســاختمانی، حفــر چــاه و حوادثــی کــه در ســاکنان منــازل 
ــد،  ــازل رخ می ده ــای من ــا چاه ه ــاط ب ــکونی در ارتب مس
ــود. ــه ش ــدی گرفت ــه ج ــدارهای مربوط ــت هش الزم اس

ــا عمــق  ــر چــاه ت ــات حف ــرد: در عملی وی خاطرنشــان ک
ــا افزایــش عمــق  پنــج متــر، حضــور حداقــل دو نفــر و ب
ــات  ــۀ عملی ــرای ادام ــر ب ــه نف ــل س ــور حداق ــاه، حض چ
الزامــی اســت و بــا شــروع حفــر انبــاری چــاه، یــک نفــر 

ــود. ــه می ش ــروه اضاف ــراد گ ــه اف ــگ دار ب ــک کلن کم
ایمنــی  خدمــات  و  آتش نشــانی  ســازمان  ســخنگوی 
ــرای حفاظــت  ــه ب ــه اینک ــاره ب ــا اش ــان ب ــهرداری کرم ش
ــد در محــل  کارگــران از خطــر ریــزش اطــراف چــاه، بای

ــا  ــی ب ــای زیرپای ــا الواره ــه ی ــران، تخت ــتادن کارگ ایس
مقاومــت و پهنــای کافــی گذاشــته شــود، ادامــه داد: بــرای 
جلوگیــری از ســقوط خــاک و ســنگ بــه داخــل چــاه، دور 
دهانــه بایــد آســتانه ای بــه عــرض حداقــل ۱5 ســانتی متر 

ــه شــود. ــح مقــاوم تعبی ــا مصال ب
ــی از  ــا یک ــی دور چاه ه ــرد: دورچین ــان ک ــاهی بی جهانش
ــا آجــر و ســیمان در  ــد ب ــکات ضــروري اســت کــه بای ن
عمــق ۱5۰ ســانتی متری و در عــرض ۸۰ ســانتی متر اجــرا 
ــۀ چــاه نیــز بیشــتر از 5۰ ســانتی متر نباشــد. شــود و دهان

وی یــادآور شــد: چاه هــا بایــد مجهــز بــه لولــۀ تهویــۀ هــوا 
 باشــند و لولــه بــه باالتریــن نقطــۀ ســاختمان منتقــل شــود.
ایمنــی  خدمــات  و  آتش نشــانی  ســازمان  ســخنگوی 
ــزش  ــری از ری ــرای جلوگی ــزود: ب ــان اف ــهرداری کرم ش
ــی اســتفاده  ــوارۀ چــاه ضــرورت دارد از گلدان ــه دی آب ب
شــود تــا آب بــه مرکــز چــاه تخلیــه شــود یــا اینکــه لولــۀ 
ــد و از یــک زانــوی  ــه مرکــز چــاه انتقــال یاب فاضــاب ب
9۰ درجــه L ماننــد اســتفاده شــود و بــه لحــاظ جلوگیــری 
هرچــه بیشــتر از ریــزش آب بــر دیــوارۀ چــاه بهتــر اســت 

ــود. ــه ش ــو اضاف ــه زان ــانتی متری ب ــۀ 6۰ س ــک لول ی

ــه  ــل از ورود ب ــی قب ــرد: ُمقن ــان ک ــاهی خاطرنش جهانش
ــی  ــد ایمن ــه کمــک کمربن ــاب نجــات را ب ــد طن ــاه بای چ

ــد. ــته باش ــود بس ــه خ ــوص ب مخص
مصالــح  نــوع  کــه  مــواردی  در  کــرد:  تأکیــد  وی 
ــه  ــد ک ــی باش ــه صورت ــاه ب ــاری چ ــده از حف استخراج ش
ــل  ــد در فواص ــد، بای ــت نکن ــی کفای ــپر حفاظت کاه و س
ــه شــود  ــی تعبی ــه چــاه پناهگاه های ــواره میل مناســب از دی
ــتقر  ــا مس ــن محل ه ــی در ای ــزوم ُمقن ــورت ل ــه در ص ک

ــود. ش
ایمنــی  خدمــات  و  آتش نشــانی  ســازمان  ســخنگوی 
ــر  ــل از حف ــاک حاص ــرد: خ ــان ک ــان بی ــهرداری کرم ش
ــای  ــر از کناره ه ــر از دو مت ــۀ کمت ــه فاصل ــد ب ــاه، نبای چ
ــه داخــل  ــزش آن ب ــا از احتمــال ری ــه شــود ت چــاه ریخت

ــود. ــری ش ــاه جلوگی چ
ــود  ــان اینکــه در صــورت احتمــال کمب ــا بی جهانشــاهی ب
اکســیژن در اعمــاق چــاه، بایــد نســبت بــه تعبیــۀ وســایل 
ــود،  ــدام ش ــاه اق ــل چ ــه داخ ــی ب ــرای هواده ــب ب مناس
افــزود: ایــن وســایل بایــد بــه تجهیــزات ایمنــی الزم بــرای 
ــند. ــده باش ــز ش ــی مجه ــر برق گرفتگ ــری از خط جلوگی

ــان کــرد:  ــی کارگــران بی ــن در خصــوص ایمن وی همچنی
وجــود عایــم قــراردادی بیــن ُمقنی و فــردی کــه در باالی 
چــاه مســتقر اســت، ضــروری بــوده و بایــد فــرد مســتقر 
ــد. ــی آگاه باش ــت ُمقن ــواره از وضعی ــاه هم ــاالی چ  در ب
ایمنــی  خدمــات  و  آتش نشــانی  ســازمان  ســخنگوی 
ــی  ــۀ کارگران ــر اینکــه کلی ــد ب ــا تأکی ــان ب شــهرداری کرم
ــه  ــد ب ــتند، بای ــه کار هس ــغول ب ــاه مش ــک چ ــه نزدی ک
ــر  ــزود: س ــند، اف ــز باش ــاب مجه ــی و طن ــد ایمن کمربن
طنــاب بایــد بــه محــل مناســبی محکــم شــده باشــد تــا از 
ســقوط احتمالــی افــراد بــه داخــل چــاه جلوگیــری شــود.

 سخنگوی سازمان آتش نشاین و خدمات ایمین هشرداری کرمان :

رعایت نکات پیشگیری و ایمین رشط اول حفره چاه

 فرمانده سپاه ثارا... استان کرمان عنوان کرد؛

کمک ۴۰۰ میلیونی مجموعه اصناف کرمان 
برای آزادسازی زندانیان جرائم غیر عمد

ــاف  ــه اصن ــت: مجموع ــی گف ــین معروف ــردار حس س
آزادســازی  بــرای  تومــان  میلیــون   ۴۰۰ حــدود 
زندانیــان جرائــم غیــر عمــد کمــک کــرد، بنابرایــن مــا 
مــی توانیــم بــا یــک شــبکه ســازی گســترده در ســپاه 
و بســیج ایــن امــر را محقــق کنیــم و تــاش داریــم کار 
بزرگــی در زمینــه آزادســازی زندانیــان انجــام دهیــم.

ــارا...  در  ــپاه ث ــده س ــی فرمان ــین معروف ــردار حس س
ــتان  ــی اس ــوم مال ــی محک ــازی ۱۸ زندان ــن آزادس آیی
از 5 آذر ســال گذشــته در  اظهــار کــرد:  کرمــان 
ــروع  ــدی ش ــت جدی ــه حرک ــک مومنان ــش کم رزمای

ــد. ــاز ش ــد آغ ــر عم ــم غی ــان جرائ ــی آزادی زندانی ــه واقع ــد و مومنان ش
ــر از  ــه ت ــراز اول اســت، کاری مومنان ــای ت ــان جــزء اســتان ه ــزود: اســتان کرم وی اف
آزادی زندانیــان مالــی نیســت، صلــح و ســازش تاثیــر بســیاری در ایــن حــوزه داشــته 
اســت، در ایــن میــان هیــچ کــس ســعی نکــرد پرچــم ایــن کار را بــه نــام خــود بلنــد 
کنــد و همــه تــاش کردنــد تــا ایــن اقــدام بــه عنــوان کاری آرمانــی در مکتــب حــاج 
قاســم باقــی بمانــد. فرمانــده ســپاه ثــارا... اســتان کرمــان ابــراز کــرد: مجموعــه اصنــاف 
حــدود ۴۰۰ میلیــون تومــان بــرای آزادســازی زندانیــان جرائــم غیــر عمــد کمــک کــرد، 
بنابرایــن مــا مــی توانیــم بــا یــک شــبکه ســازی گســترده در ســپاه و  بســیج ایــن امــر را 
محقــق کنیــم و تــاش داریــم کار بزرگــی در زمینــه آزادســازی زندانیــان انجــام دهیــم.

ســردار معروفــی بــا اشــاره بــه برگــزاری ایــن مراســم در بیــت الزهــرا موقوفــه حــاج 
ــران باشــد  ــل از اینکــه پاســدار انقــاب و ملــت ای قاســم، گفــت: شــهید ســلیمانی قب
پاســدار و پاســبان خــودش، همــه اعضــا و جوارحــش بــود، ایــن شــهید بزرگــوار درون 

رزم قــوی داشــت و بــه دنبــال آن بــه بــرون رزم قدرتمنــدی دســت پیــدا کــرد.
وی یــادآور شــد: ایــن شــهید بزرگــوار از خداونــد متعــال مــی ترســید بــه همیــن دلیــل 
از دشــمنان خــدا هراســی نداشــت، اگــر چــه در جبهــه هــای مختلــف هــدف مســتقیم 
دشــمن بــود، او بیــن خــود و خــدا را اصــاح کــرد و خــدا هــم بــه زیبایــی بیــن او و 

خلقــش را اصــاح کــرد و او را عزیــز قلــوب مــردم کــرد.
ــد  ــه شــک دارد خداون ــس ک ــر ک ــرد: ه ــان ک ــان بی ــتان کرم ــارا... اس ــپاه ث ــده س فرمان
عــزت را بــه انســان مــی دهــد بــا شــهادت شــهید ســلیمانی بــه یقیــن برســد، شــهادت 
ــه  ــه از جبه ــانی ک ــیاری کس ــرد و بس ــم ک ــاب ک ــه انق ــاه را در جبه ــم گن ــاج قاس ح
انقــاب جــدا شــده بودنــد بــا شــهادت ایشــان بازگشــتند و بــه فرمــوده رهبــر انقــاب 
شــهادتش اثــر بیشــتری نســبت بــه حیاتــش داشــت. ســردار معروفــی ابــراز کــرد: شــهید 
ســلیمانی بــزرگ تریــن شــخصیت فرهنگــی جهــان اســام اســت، او در جهــان اســام 
تمــام نــگاه هــا را نســبت بــه والیــت، شــیعه و جهــان اســام تغییــر داد و اســام نــاب 
را معرفــی کــرد، همیــن امــر ســبب شــد تــا امــروز بیــت الزهــرای موقوفــه حــاج قاســم 
جهانــی شــود. وی در پایــان خاطرنشــان کــرد: بــه زودی در راهیــان حــاج قاســم روزانــه 
۳ هــزار نفــر روایــت گــری جانفشــانی هــای ایــن شــهید بزرگــوار را خواهنــد شــنید.

 فرمانده انتظامی کرمان اعالم کرد؛

کرمان منطقه ناامن برای قاچاقچیان 
*جلوگیری از انتقال یک تن مرفین

  
فرمانــده انتظامــی اســتان کرمــان گفــت: طــی اقــدام اطالعاتــی و عملیاتــی 
مأمــوران پلیــس مبــارزه بــا مــواد مخــدر کرمــان یــک تــن و ۲۴ کیلــو گــرم 
ــی  ــک قاچاقچ ــف و ی ــر کش ــتگاه تریل ــک دس ــده از ی ــاز ش ــن جاس مرفی

دســتگیر شــد.
ســردار عبدالرضــا ناظــری اظهــار داشــت: در راســتای 
مقابلــه بــا قاچاقچیــان مــواد مخــدر و ســوداگران مــرگ 
همکارانــم در پلیــس مبــارزه بــا مــواد مخــدر اســتان بــا 
انجــام اقدامــات اطاعاتــی از قصــد قاچاقچیــان بــرای 
انتقــال یــک محمولــه ســنگین مــواد مخــدر از طریــق 

محورهــای مواصاتــی ایــن اســتان مطلــع شــدند.
ــن  ــی ضم ــی قضائ ــا هماهنگ ــوران ب ــزود: مأم وی اف
ــواد را  ــر حامــل م ــان« تریل ــم - کرم ــرل محــور »ب کنت
ــا توقیــف و  ــی ب ــدام عملیات شناســایی و طــی یــک اق
بازرســی تخصصــی از آن یــک تــن و 2۴ کیلوگــرم مرفیــن را کــه بــه طــرز ماهرانــه ای 

ــد. ــک قاچاقچــی را دســتگیر کردن ــود را کشــف و ی جاســاز شــده ب
ــی  ــده و معرف ــه تشــکیل پرون ــاره ب ــا اش ــن ب ــان همچنی ــتان کرم ــی اس ــده انتظام فرمان
متهــم بــه مرجــع قضائــی بیــان داشــت: مأمــوران همچنــان بــرای شناســایی و دســتگیری 

ســایر عوامــل مرتبــط بــا ایــن پرونــده در حــال انجــام مأموریــت هســتند.
ســردار ناظــری بیــان کــرد: تقریبــًا ایــن محمولــه یــک تنــی مرفیــن بــا ۱۰ تــن تریــاک 
برابــری می کنــد و بــا کشــف ایــن مقــدار مــواد همکارانــم خدمــت بزرگــی بــه مــردم 

اســتان و کشــور انجــام دادنــد.
ــواد مخــدر در  ــواع م ــن ان ــش از 92 ت ــون بی ــال جــاری تاکن ــدای س ــت: از ابت وی گف
اســتان کرمــان کشــف کــه بــا احتاســب ایــن محمولــه بــه 9۳ تــن افزایــش یافتــه اســت 
و هرگــز اجــازه نخواهیــم داد قاچاقچیــان مــواد مخــدر بــرای رســیدن بــه اهــداف شــوم 

خــود امنیــت ایــن مــرزو بــوم را خدشــه دار کننــد.

******

یادداشت مدیر مسوول



* بوی کباب

حساسیت داشت به بوی کباب... حالش خییل بد یم شد!یک 
به  چرا  ارصار کردیم که  بار 
بوی کباب حسایس؟ گفت: 
و  بودی  ن  م�ی میدان  در  اگر 
چاشــین  اشتباه  یه  خاطر  به 
و  میکرد  عمل  فسفری  ن  م�ی
دوستت برای این که عملیات 
زیر  میگرفت  رو  ن  م�ی نره  لو 
کبــاب  ذره  ذره  و  شکمــش 
زد  نیم  دادی  حیت  و  میشد 
کباب  گــوشت  بوی  فقط  و 
ســید؛ تو  شده بــه مشــامت م�ی

نمیشــدی؟؟ حساس  بو  این  به 

»شهید مهدی زین الدین«
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                                      شهریار دیار شعر و ادب
)شهریار( شاعر دیار ادب  ناخدای سفینه ی شعر است  
قلمش بوده وقف کار ادب  شعرش آبشار معنویت بود  

در ثنایش )همای رحمت( گفت  به علی)ع( ُبد ارادتش کامل  
بوده با خواست و دین مردم جفت  خادم انقالب و ملت بود  

با خدا بود و شهریاری کرد  در تواضع نداشت همتایی  
رحمت حق به روح پاکت، مرد رفت اما نه از قلوب ما  

                                                                          غیرت ساز
بارش مغفرت و رحمت حق بر خاکت  )حاج قاسم( که سالمم به روان پاکت   

کرونا دشمن مردم شده و قاتل شد  به زمین بعد از شما درد و بال نازل شد   
چشم امید به آن )مکتب غیرت سازت(  پر نشد جای تو ای مرد پس از پروازت   

زندگی را ز عملکرد شما فهمیدند  پیروانت که ز تو درس شجاعت دیدند   
)دست رد( بر دهن و دعوت ذلت دارند  پرچم از نام تو بر سنگر عزت دارند   

)دی( و )حال( بوده و )فردا( همه ایام تو کوی و برزن که ُمَزیَّن شده از نام تو   
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یاد یارانیاد یاران

اپوزیسیون 
)مخالفان نظام(

	 	 روشن	از	یاد	خدا	فکر	و	زبان	است	و	دلم
کز	دل	و	جانم	بر	آید	آنچه	آید	از	قلم 		

	 	 مجری	اهداف	استکبار	در	داخل	کی	است؟
هر	که	زیر	چتر	سازش	با	فساد	غربی	است 		

	 	 عده	ای	با	ادعای	درک	و	فهم	بیشتر	
بر	روان	جامعه	دادند	صدها	نیشتر 	 		

	 	 در	لباس	دین،	سر	دین	است	تیغ	تیزشان
فتنه	ها	در	اصل	بنشسته	به	پشت	میزشان 		

	 	 نه	نفهمند،	بلکه	مأمورند	بر	تولید	)شر(	
	بارش	الطاف	اینها	نیست	غیر	از	)درد	سر(

	 	 امنیت	مجروح	گردید	از	خیانتهایشان	
	پشت	نا	امنی	نمایان	است	رد	پایشان

	 	 ریشه	ی	فتانه	دارد	هفت	سر	چون	اژدها
که	سرانش	خارجند	و	نیش	و	زهرش	سوی	ما 		

	 	 باعث	آشوب	و	بلوا؟	ناکسان	مملکت	
	در	)نود	و	هشت(	آتش	زد	به	جان	مملکت

	 	 اغتشاشات	خسارتبار	از	دامان	کیست؟	
	رمز	اجرای	عملیات	با	فرمان	کیست؟

	 نیست	موجود	فضایی،	در	زمین	و	خاکی	است	
تنبیه	)فتانه(	و	)آشوب	سازان(	با	کی	است؟ 		

	 	 بر	)عدالت	گو(	بَُود	از	واجبات	پیشه	اش
در	کنار	شاخ	و	برگ	فتنه	گیرد	ریشه	اش 		

	 اعتراض	حقی	که	در	قانون	برای	مردم	است	
دست	)ناراضی	تراشان(	خط	قرمز	را	شکست 		

	 این	سؤال	مردم	از	)دادگستران(	و	)قاضی(	است	
جرم	)ناراضی	تراش(	کمتر	از	آن	ناراضی	است؟ 		

	 	 می	رسید	تغذیه	ی	آشوبگر	از	آل	سعود
بر	سقوط	انقالب	ما	بد	آهنگی	سرود 		

	 	 ذوالفقار	مرتضی)ع(	آمد	ز	لبهای	علی	
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دیده	خنجرها	به	پشت	و	بر	سر	خود	تیشه	ها 		

	 	 قاضی	القضات،	شکایتهای	مردم	مستند	
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غالمحسین رضایی - نقاش       

شعرشعر  هفتوادهفتواد

ا...  آیــت  گفــت:  موتلفــه  حــزب  مرکــزی  شــورای   عضــو 
رئیســی اصــا از عملکــرد ضعیــف دولــت قبــل صحبتــی بــه میــان 
نیــاورد کــه ایــن خــود نشــان از تقــوا و ایمــان وی دارد کــه قابــل 

تحســین اســت. 
احمــد علــی مقــدم عضــو شــورای مرکــزی حــزب موتلفــه اســامی 
ــردم،  ــا م ــی ب ــت ا... رئیس ــوی آی ــن گفت وگ ــه اولی ــاره ب ــا اش ب
اظهــار داشــت: در آغــاز اســتقرار دولــت ســیزدهم، از جملــه 
وعده هــای رئیس جمهــور بــه مــردم ارائــه گزارش هــای یــک 
 ماهــه بــه منظــور در جریــان قــرار دادن مــردم بــود کــه شــاهد بودیم 
ــدت  ــن م ــرد و در ای ــل ک ــود عم ــده خ ــه وع ــی ب ــت ا... رئیس آی
کوتــاه، کارهــای زیــادی انجــام شــده و ســفرهای اســتانی خوبــی را 
انجــام دادنــد کــه  بــا ایــن ســفرهای اســتانی و ارتبــاط نزدیــک بــا 

مــردم اثبــات شــد کــه دولــت، دولــت واقعــا مردمــی اســت. 
ــای  ــا از اولویت ه ــاری کرون ــاله بیم ــه مس ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
ــاه،  ــدت کوت ــن م ــت: در ای ــت، گف ــوده اس ــیزدهم ب ــت س دول
دغدغــه هــای مــردم و کارهــای اساســی و مهــم از جملــه افزایــش 
ــت  ــی و تقوی ــای اساس ــن و کااله ــن واکس ــور تامی واردات بمنظ
تولیــد داخلــی توســط دولــت آیــت ا... رئیســی بــا جدیت و شــتاب 
ــت  ــاف دول ــر خ ــن ب ــت همچنی ــام اس ــال انج ــتری در ح بیش
ــف  ــدی و ضع ــا ناکارآم ــه دائم ــی ک ــم روحان ــم و دوازده یازده
ــت  ــی انداخ ــی م ــای قبل ــت ه ــردن دول ــه گ ــود را ب ــرد خ عملک
آیــت ا... رئیســی اصــا از عملکــرد ضعیــف دولــت قبــل صحبتــی 

بــه میــان نیــاورد کــه ایــن خــود نشــان از تقــوا و ایمــان وی دارد 
ــر اســت. ــل تحســین و تقدی ــه قاب ک

مقــدم بــا بیــان اینکــه مســکن بــا ســایر بخــش هــای بــازار ارتبــاط 
ــود،  ــی ش ــادی م ــق اقتص ــبب رون ــری دارد و س ــگ و موث تنگاتن
افــزود: صنعــت ســاخت مســکن در عرصــه اقتصــاد نقــش پیشــتاز 
و پیشــرانی دارد لــذا ســاخت یــک میلیــون واحــد مســکن در ســال 
موجــب رشــد اقتصــادی و تولیــد و همچنیــن باعــث رونــق بــازار 
و کســب و کارهــا و ایجــاد اشــتغال مــی شــود و مــردم مجدانــه از 
مســئولین مــی خواهنــد کــه بــا هماهنگــی بیــن نهادهــای اجرایــی و 
ــا تامیــن زیرســاخت های الزم و کوتاه کــردن  دســتگاه های مرتبــط ب
 زمــان ســاخت شــاهد رونــق خوبــی در ایــن بخــش باشــیم.

وی در رابطــه مبــارزه بــا فســاد و شــفافیت، بیــان کــرد: الزم اســت 

ــه صــورت  دولتمــردان  منافــذ فســاد و بســترهای فســاد خیــز را ب
یــک مســئولیت ویــژه شناســائی و هــر چــه ســریعتر در دســتور کار 
خــود قــرار دهنــد و همانطوریکــه آیــت ا... رئیســی گفتنــد »شــرط 
مــا بــرای همــکاری در دولــت فسادســتیزی در همــه ســطوح بــوده 
ــود  ــف خ ــرد و وظای ــه عملک ــران در حیط ــه مدی ــذا هم ــت« ل اس
بایــد بــه مــردم پاســخگو باشــند همچنیــن فرمانــداران، بخشــداران و 
اســتانداران بایــد بــا مــردم ارتبــاط مســتقیم داشــته باشــند تــا مــردم 
ــه  ــردم و ب ــکات م ــه مش ــد و در نتیج ــان را بزنن ــت حرف ش راح

تبــع آن مشــکات شــهرها برطــرف شــود. 
 دبیــر جبهــه پیــروان خــط امــام و رهبــری اســتان کرمــان بــا بیــان 
ــد،  ــردان ببینن ــرد دولتم ــت را در عملک ــد صداق ــردم بای ــه م اینک
ــا ناکارآمــدی و عملکــرد بســیار  ــراز کــرد: دولــت هــای قبلــی ب اب
ضعیــف، باعــث عــدم اعتمــاد مــردم بــه مســئوالن شــدند بنابرایــن 
ــی،  ــت ا... رئیس ــارات آی ــق اظه ــاد، طب ــن اعتم ــازی ای راه بازس
صادق الوعــده بــودن دولتمــردان اســت و بایــد وعده هــای داده 
شــده را بــا صداقــت بــرای مــردم تبییــن و تشــریح کننــد و اگــر بــه 
هــر دلیلــی مشــکلی در اجــرای وعــده ای پیــش آمــد بــا صراحــت 
و شــفافیت بــه مــردم توضیــح دهنــد چراکــه اگــر مــردم از دولــت 

ــد. ــاری مــی کنن ــت را ی ــد قطعــا دول صداقــت ببینن
وی بــا اشــاره بــه اینکــه مــردم بایــد دولــت را از خودشــان بداننــد، 
ــب  ــت و جل ــا، رضای ــت ه ــتوانه دول ــن پش ــرد: بزرگتری ــد ک تاکی
ــه  ــت ک ــوری اس ــودن، مح ــی ب ــذا مردم ــت ل ــردم اس ــاد م اعتم

همــواره بایــد مــورد توجــه دولتمــردان قــرار بگیــرد تــا در کارهــا 
ــوند. ــق ش موف

ــرایط  ــه ش ــیزدهم در چ ــت س ــد دول ــه می دانن ــه داد: هم وی ادام
ــنگین را  ــئولیت س ــن مس ــورم ای ــی و ت ــادی، گران ــخت اقتص س
ــا  ــت مردمــی آیــت ا... رئیســی ب ــا دول ــه اســت ام ــه عهــده گرفت ب
ــبانه روزی  ــاش ش ــا ت ــادی و ب ــی و اراده ای جه ــی انقاب مدیریت
اشــتغال،  داخلــی،  تولیــد  بــرای رونــق  را  می توانــد شــرایط 
رونــق کســب  و کار، کاهــش تــورم، رشــد نقدینگــی، جــذب 
ــا در نتیجــه ســبب بهبــود و  ســرمایه گذاری های کان، مهیــا کنــد ت
گشــایش معیشــت مــردم و ثبــات بــازار شــود امــا همــه دلســوزان 
ــادی  ــران اقتص ــگان و صاحب نظ ــه نخب ــاب از جمل ــام و انق نظ
ــن  ــتای ای ــور را در راس ــس جمه ــد رئی ــی بای ــئوالن انقاب و مس

ــد. ــت کنن ــاری و حمای ــنگین، ی ــف س وظای
ــه اینکــه  ــا اشــاره ب دبیــر حــزب موتلفــه اســامی اســتان کرمــان ب
ــا  ــاط ب ــره و ارتب ــه مذاک ــردم را ب ــد معیشــت م ــد نبای ــت جدی دول
دنیــا گــره بزنــد، یــادآور شــد: در بحــث سیاســت خارجــی، رئیــس 
جمهــور انقابــی گفتنــد در آینــده هــر مذاکــره ای کــه در آن منافــع 
ــه  ــرد ن ــی گی ــری قرارم ــت و پیگی ــورد حمای ــن شــود م ــی تامی مل
مثــل برجــام کــه فقــط خســارت محــض و امتیــاز دادن بــه دشــمن 
ــار را  ــا فش ــراه ب ــو هم ــت وگ ــا گف ــا و اروپایی ه ــود؛ آمریکایی ه ب
ــد کــه ایــن نــوع گفتگــو جــواب  ــه کــرده انــد و دیدن بارهــا تجرب
ــره ای  ــر مذاک ــی، ه ــت ا... رئیس ــارات آی ــر اظه ــا ب ــد. بن نمی ده
بایــد نتیجــه و آورده ای بــرای ملــت ایــران داشــته باشــد نــه مذاکــره 
همــراه بــا عهــد شــکنی و دروغگویــی باشــد لــذا مذاکــره ای نتیجــه 
ــته و  ــه برداش ــای ظالمان ــام تحریم ه ــه در آن تم ــت ک ــش اس بخ
ــران در آن  ــزرگ ای ــع ملــت ب ــی شــود و مناف ســپس راســتی آزمای

تامیــن شــود.

 احمد علی مقدم عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسالمی:

رویکرد دولت آیت ا... رئیسی در همین مدت کوتاه قابل تحسین است

رئیــس هیــات عامــل صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی 
کشــور گفــت: مصوبــات ایــن صنــدوق بــرای اســتان 
 ۱۸۰ حــدود  گذشــته  ســال  ســه  طــی  کرمــان 
میلیــارد تومــان بــوده کــه در حــال پرداخــت بــه 

ــا اســت.  شــرکت ه
از  رونمایــی  آییــن  حاشــیه  در  وحــدت  علــی 
کرمــان  بنیــان  دانــش  هــای  شــرکت  محصــوالت 

طــی  اســتان  ایــن  افــزود:  خبرنــگاران  جمــع  در 
ســال هــای اخیــر در بخــش هــای مختلــف کشــور 

اســت. داشــته  خوبــی  هــای  پیشــرفت 
وی اظهــار داشــت: کرمــان در حــوزه شــرکت هــای 
دانــش بنیــان و فنــاور، مجموعــه پــارک هــا، مراکــز 
تامیــن مالــی آن هــا توســط صنــدوق  نــوآوری و 
پژوهــش و فنــاوری نیــز پیشــرفت مطلوبــی داشــته 

اســت.
رئیــس هیــات عامــل صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی 
ــت  ــا حمای ــدوق ب ــن صن ــت: ای ــار داش ــور اظه کش
شــورای  مجلــس  در  کرمــان  اســتان  نماینــدگان 
اســامی طــی ســه ســال اخیــر ۱۸۰ میلیــارد تومــان 

ــت. ــته اس ــه داش مصوب

وی بــا بیــان اینکــه عــاوه بــر شــرکت هــای فنــاور، 
ــم  ــتقیم و ه ــکل مس ــه ش ــز ب ــوآوری نی ــدوق ن صن
از طریــق صنــدوق پژوهــش نــوآوری ســعی دارد 
بــه شــرکت هــای دانــش بنیــان کمــک کنــد، تصریــح 
کــرد: ان شــا ا... بــزودی بــا رونــد رو بــه رشــد 
کمــی و کیفــی کــه شــرکت هــا دارنــد شــاهد رونــد 

رو بــه رشــد آنهــا باشــیم. 
وحــدت بــا بیــان اینکــه وظیفــه صنــدوق پژوهــش 
ــارک، حمایــت  ــا همــکاری پ و فنــاوری در کرمــان ب
ــرد:  ــان ک ــت، خاطرنش ــا اس ــو پ ــای ن ــرکت ه از ش
مــا خــط اعتبــاری خوبــی بــه صنــدوق پژوهــش 
فنــاوری ایــن اســتان داده ایــم و هیــچ نیــازی در حــد 
۵۰۰ میلیــون تومــان نبایــد در کرمــان برگشــت داده 

ــه آنهــا کمــک کنــد. شــود و صنــدوق حتمــا ب
شــکوفایی  و  نــوآوری  صنــدوق  داد:  ادامــه  وی 
ــه ــی اولی ــاز مال ــاوری نی ــم و فن ــارک عل  کشــور و پ
 شــرکت های دانش بنیان را بر طرف خواهند کرد.
بــه  ارائــه  قابــل  تســهیات  وحــدت،  گفتــه  بــه 
شــرکت هــای دانــش بنیــان بــر اســاس طــرح هــای 
نمونــه  بــرای  و  مــی شــود  واگــذار  ارائــه شــده 
ــا کارمــزد   ســازی نیــز تســهیات قــرض الحســنه ب

۱۱ یــا ۱۲ درصــد پرداخــت خواهــد شــد.
نخســتین رویــداد علمــی فنــاوری »اســتان آپ« و 
ــان اســتان  ــش بنی ــی از محصــوالت دان آییــن رونمای
و  پژوهــش  صنــدوق  رئیــس  حضــور  بــا  کرمــان 
فنــاوری کشــور و جمعــی از مســئولین اســتانی در 

ــگ برگــزار شــد. ــوآوری و شــتاب دهــی ت ــز ن مرک
هــای شــرکت  محصــول   ۱۰ از   همچنیــن 

کنتــور  هوشــمند   شــامل   کرمــان  بنیــان  دانــش 
جامــع  سیســتم  بیــس،   باتــری   الکترومغناتیــس 
آموزشــی شــامل ســرورکاینت، آســابیار ) ســامانه 
و  مــودم  کشــاورزی(،  هوشــمند  اتوماســیون 
وروتــر صنعتــی، ســولفات پتاســیم، ربــات صنعتــی، 
ــاب صنعتــی  ــکان، فلزی ــک ت ــن ی پلتفــرم ورزش آنای
عیــار  کــم  هــای  ســنگ  منگنــزاز  اســتحصال  و 

رونمایــی شــد.

��خبرنگار هفتواد : زهرا پهلوانی نژاد

 رئیس هیات عامل صندوق نوآوری و شکوفایی کشور:

مصوابت صندوق نوآوری در کرمان ۱۸۰ میلیارد تومان است

در  کرمــان  اســتان  گاز  شــرکت   مدیرعامــل 
کامــل  »آمادگــی  کنفرانــس  ویدئــو  جلســه ی 
ــاب  ــا جن ــال« ب ــرد س ــل س ــه فص ــت ورود ب جه
آقــای مهنــدس مشــایخی مدیــر محتــرم گازرســانی 
ــه   ــزی صــورت گرفت ــه ری ــا برنام کشــور گفــت: ب
در شــرکت گاز اســتان کرمــان، ایــن شــرکت 
جهــت ورود بــه فصــول ســرد ســال آمــاده اســت.

ــی شــرکت گاز اســتان  ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
کرمــان، منوچهــر فــاح ضمــن تقدیــر و تشــکر از 
مدیــر محتــرم گازرســانی کشــور، در ارائــه گزارش 
خــود گفــت: ایــن شــرکت بــا برنامــه ریــزی هــای 
ــات الزم جهــت آمادگــی زمســتانی را  ــق امکان دقی

ــرما  ــل س ــاا... فص ــرده و انش ــد ک ــی رص ــه خوب ب
را بــدون مشــکل پشــت ســر خواهیــم گذاشــت.

خــودروی پیشــرومخابراتی شــرکت گاز اســتان 
کرمــان امــکان ایجــاد ارتبــاط ماهــواره ای از 
طریــق ماهــواره بــدر »ایــران ســت« را بــرای 

ــرد. ــم ک ــور فراه ــار در کش ــن ب اولی
ــرو  ــودرو پیش ــز خ ــه تجهی ــه ب ــن جلس وی در ای
مخابراتــی شــرکت گاز اســتان کرمــان اشــاره کــرد 
ــواره ای  ــن ماه ــودرو دارای آنت ــن خ ــت: ای و گف
ــکان  ــور ام ــار در کش ــن ب ــرای اولی ــه ب ــت ک اس
ایجــاد ارتبــاط ماهــواره ای از طریــق ماهــواره بــدر 
ــط  ــکان ضب ــد و ام ــی کن ــران ســت را فراهــم م ای

ــده را دارد. ــه صــورت زن ــر ب تصاوی
ــه  ــان در رابط ــتان کرم ــرکت گاز اس ــل ش مدیرعام
بــا دیگــر خصوصیــات ایــن خــودرو افــزود: 
ــرکت گاز  ــران ش ــی بح ــرو مخابرات ــودرو پیش خ
ــا  ــیم VHF ت ــاط بیس ــکان ارتب ــان ام ــتان کرم اس

شــعاع100 کیلومتــر، اتصــال بــه شــبکه تلفــن 
مرکــزی بــا ســایر ادارات، ارســال تصاویــر زنــده و 
عکــس آنایــن از منطقــه بحــران بــه اداره مرکــزی، 
ــای  ــبکه ه ــورت ش ــی بص ــاط رادیوی ــاد ارتب ایج
ــاط  ــکان ارتب ــر، ام ــعاع 50 کیلومت ــه ش ــی ب محل
ــراه اول  ــای هم ــیم کارت ه ــق س ــی از طری اینترنت
و ایرانســل، ایجــاد ارتبــاط بــا ســامانه 194 در 
منطقــه بحــران و تقویــت کننــده هوشــمند موبایــل 

ــد. ــی کن ــم م ــران را فراه ــه بح در منطق
ــی  ــرکت مل ــه ش ــا ب ــنهاد م ــه داد: پیش ــاح ادام ف
گاز ایــران و دیگــر اســتان هــای معیــن ایــن 
ــدر  ــواره ی ب ــه ماه ــال ب ــکان اتص ــه ام ــت ک اس
ــد  ــم آورن ــود فراه ــرای خ ــزات الزم را ب و تجهی
ــات  ــق از امکان ــن مناط ــه ی ای ــم در هم ــا بتوانی ت
ــان  ــی کرم ــواره ای خــودروی پیشــرو مخابرات ماه
ــده از  ــر زن ــا ارســال تصاوی ــد شــویم و ب ــره من به
ــا   ــن اســتان ه ــی ای ــده در تمام ــش آم حــوادث پی

ــی   ــوادث احتمال ــن از ح ــان ممک ــن زم در کمتری
ــویم. ــع ش مطل

ــان  ــا بی ــان ب ــتان کرم ــرکت گاز اس ــل ش مدیرعام
ــوم در  ــه س ــان رتب ــر کرم ــال حاض ــه در ح اینک
حــوزه GIS  را بــه خــود اختصــاص داده اســت، 
 GIS بــرای  شــرکت  کــه  پهبادهایــی  افــزود: 
ــران  ــع بح ــد در مواق ــی توانن ــرده، م ــداری ک خری
ــد و  ــرداری کنن ــم ب ــده فیل ــش آم ــوادث پی از ح
ــد  ــواره ای ارســال نماین ــن ماه ــه آنت ــر را ب تصاوی
ــران  ــی گاز ای ــه در صــورت اتصــال شــرکت مل ک
ــران  ــدر »ای ــواره ب ــه ماه ــن ب ــای معی ــتان ه و اس
ــر را  ــن تصاوی ــد ای ــی توانن ــز م ــا نی ــت« آنه س

ــد. ــت کنن دریاف
ــتان  ــرکت گاز اس ــام اول ش ــه مق ــه ب وی در ادام
کرمــان در»اجــرای طــرح اصــاح و بهینــه ســازی 
ــون  ــت: تاکن ــرد و گف ــاره ک ــا« اش ــه ه موتورخان
600 واحــد موتورخانــه مربــوط بــه مشــترکین 

ــه  ــرار گرفت ــل ق ــازی کام ــورد بهینه س ــی م متقاض
ــرا  ــت اج ــده در دس ــام ش ــت ن ــوارد ثب ــی م و باق

ــد. ــرار دارن ق
پایــان  در  کشــور،  گازرســانی  محتــرم  مدیــر 
ــرکت گاز  ــل ش ــط مدیرعام ــزارش توس ــه گ ارائ
ــرد و  ــر ک ــرد ایشــان تقدی ــان از عملک ــتان کرم اس
ــد  ــیار مفی ــده بس ــه داده ش ــنهاداتی ک ــت: پیش گف
ــرای  ــز ب ــر نی ــای دیگ ــتان ه ــا دارد اس ــوده و ج  ب
ــات الزم را  ــات، اقدام ــن امکان ــدی از ای ــره من به

ــد. ــام دهن انج

 مدیرعامل شرکت گاز استان کرمان :
اعالم آمادگی شرکت گاز استان کرمان جهت ورود به فصول سرد سال

جلسه بررسی موانع و مشکالت اجرایی 
USO سایتهای فاز 8 و

ــه   ــان جلس ــه کرم ــرات منطق ــی مخاب ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــاز  ــایتهای ف ــی س ــکالت اجرای ــع و مش ــی موان ــی بررس ویدئوکنفرانس

ــد. ــزار ش 8 وUSO  برگ
در ایــن جلســه  مهنــدس ارشــدی مدیــر کل مناطــق  شــرکت ارتباطات 
ــرات  ــر مخاب ــینی مدی ــدس حس ــاک، مهن ــرکت ن ــده  ش ــیار، نماین س
منطقــه کرمــان، مدیــر وجمعــی از کارکنــان ارتباطــات ســیار منطقــه 
ــاز  ــایتها ف ــی س ــائل اجرای ــی مس ــوص بررس ــتند در خص ــور داش حض
ــه  ــز ب ــا نی ــهرداری ه ــه ش ــوط ب ــکالت مرب ــن  مش 8 وuso و همچنی

ــد. ــر پرداختن ــادل نظ تب

|||| |||| |||| اخبار رشکت مخابرات استان کرمان |||| 
بازدیدمدیر مخابرات منطقه کرمان ازاجرای |||| ||||

پروژه ایمن سازی ۵1 سایت BTS همراه اول 
در استان کرمان

بــه گــزارش روابــط عمومــی مخابــرات منطقــه کرمــان و حســب دســتور مدیــر مخابــرات 
ــرکت  ــری ش ــکاری وپیگی ــیار وباهم ــات س ــر ارتباط ــالش مدی ــان و ت ــه کرم منطق
ــایت  ــازی ۵۱س ــن س ــروژه ایم ــرای پ ــان اج ــه کرم ــرات منطق ــیار و مخاب ــات س ارتباط

ــت . ــدام اس ــت اق ــراه اول در دس BTS هم
ــیده  ــام رس ــه اتم ــایت ب ــازی،عملیات 44 س ــن س ــایت ایم ــروژه از  51 س ــن پ ــی اســت در ای گفتن

ــی باشــد. ــدام م ــاز دوم ایمــن ســازی، در دســت اق اســت و 7 ســایت دیگــردر ف
ــا توجــه  بــه ســرقت هــای متوالــی از ســایت هــای ســطح   مدیــر ارتباطــات ســیار عنــوان کــرد: ب

اســتان  و در جهــت  جلوگیــری از هــدر 
رفتــن ســرمایه ملــی وســرمایه مخابــرات 
ــر  ــتور مدی ــب دس ــان وحس ــه کرم منطق
مخابــرات منطقــه کرمــان و بــا مشــارکت 
ــرات  ــیار و مخاب ــات س ــرکت ارتباط ش

منطقــه کرمــان ایــن امــر اجرایــی شــد.
در همیــن راســتا مهنــدس حســینی مدیــر 
مخابــرات منطقــه کرمــان ،  ضمــن بازدید 
میدانــی از ایــن پــروژه،  ابــراز خرســندی 
نمودنــد کــه مخابــرات منطقــه کرمــان در 
ایــن برهــه زمانــی توانســته اســت جهــت 
جلوگیــری از ســرقت وقطــع ارتبــاط 
ــز  ــای عزی ــتانی ه ــم اس ــال ه ــاه ح ورف

ایــن امــر را اجرایــی نمایــد.

 مدیرعامل شرکت معادن زغالسنگ کرمان :
صداقت در عمل و کالم تنها راه نجات است

دکتــر نیــک طبــع مدیرعامل 
ــنگ  ــادن زغالس ــرکت مع ش
ســرهنگ  بــا  کرمــان 
نیکخــواه فرمانــده بســیج 
کارگــری اســتان دیــدار و 

ــرد.   ــو ک گفتگ

شــرکت  عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
دکتــر کرمــان  زغالســنگ   معــادن 
و  یــاد  گرامیداشــت  ضمــن  طبــع  نیــک 

خاطــره ســردار دلهــا حــاج قاســم ســلیمانی 
شــهید  ســه  و  ســی  و  ویکصــد  عزیــز 
زغالســنگ  معــادن  شــرکت  ســرافراز 
ســرهنگ  باجنــاب  درگفتگــو  کرمــان   
ــده بســیج کارگــری اســتان  نیکخــواه فرمان
اصلــی تریــن راه نجــات هــر مجموعــه ای 
و  دانســت  کام  و  عمــل  در  صداقــت  را 
ســعادت  کــه  خوشــحالیم  بســیار  افــزود 
کارگــر  عزیــز  قشــر  بــه  خدمتگــذاری 

. اســت  گردیــده  نصیبمــان 
ــل شــرکت همــکاری مجموعــه  ــر عام مدی
زغالســنگ کرمــان بــا بســیج کارگــری را 
افتخــار خــود دانســت و افزودالحمــدا... 

امــروز خدمــات بســیج گســترده و راههــای 
ــز  ــی جهــت همــکاری گســترده ترنی فراوان
وجــود دارد. دکتــر نیــک طبع  وجود شــیفت 
ــه هــای  ــه برنام ــادن را از جمل ــار در مع ایث
بســیار خــوب بســیج کارگــری در معــادن 
زغالســنگ دانســت و درخواســت گســترش 
ایــن کار مهــم را از فرمانــده بســیج کارگــری 

اســتان نمــود .
بــه  اشــاره  ضمــن  طبــع  نیــک  دکتــر 
و  نظامــی  هــای  نبــرد  و  جنــگ  نــوع 
مــا  جبهــه  امــروز  افــزود  سیاســی 
بــس  و  اســت  تولیــد  و  اقتصــاد   جبهــه 
 ســرهنگ نیکخــواه ضمــن تقدیــر و تشــکر 

از همــکاری هــای گســترده 
شــرکت معــادن زغالســنگ 
کرمــان کارگــران را چشــم 
و چــراغ هــر مجموعــه ای 
بــه  توجــه  بــا  و  دانســت 
شــرکت  فــراوان  خدمــات 
ــال  ــت س ــنگ در هش زغالس
ــذاری  ــدس، خدمتگ ــاع مق دف
عبــادت  را  کارگــران  بــه 
داشــت  عنــوان  و  دانســت 
بــا تمــام تــوان در راســتای اهــداف شــرکت 
زغالســنگ در چهــار چــوب نظــام و انقــاب 

بــود.  بــوده و خواهیــم 
فرمانــده بســیج کارگــری اســتان، پتانســیل 
نعمــت  را  معــادن  عزیــز  کارگــران  بــاالی 
الهــی برشــمرد و عنــوان داشــت  بــزرگ 
ایــن  از  بهینــه  اســتفاده  مســئولین  هنــر 

نعمــت خــدا دادی اســت .
تحلیــل  و  بررســی  بــه  جلســه  ایــن  در 
آســیب هــای اجتماعــی موجــود در جامعــه 
ــه  هــدف پرداختــه و راهکارهــای الزم ارائ

گردیــد.

ــا  ــان ب ــتان کرم ــداد اس ــه ام ــرکل کمیت مدی
اشــاره بــه اجــرای ۱۲ هــزار طــرح دامپــروری 
ــت:  ــان گف ــتان کرم ــاد در اس ــن نه ــط ای توس
ــن  ــان ای ــار مجری ــگان در اختی ــه رای علوف

ــت. ــه اس ــرار گرفت ــا ق طرح ه
یحیــی صادقــی اظهــار کــرد: افــراد فاقــد سرپرســت 
ــا دارای سرپرســت از کار افتــاده می تواننــد تحــت  ی

پوشــش کمیتــه امــداد قــرار بگیرنــد.
از مددجویــان  اینکــه حمایــت  بــه  اشــاره  بــا  وی 
توســط  افــزود:  اســت،  توانمندســازی  نــگاه  بــا 
ــزار  ــان ۱۲ ه ــتان کرم ــداد اس ــه ام ــان کمیت مددجوی

اجراســت. حــال  در  دامپــروری  طــرح 
مدیــرکل کمیتــه امــداد اســتان کرمــان بــا اشــاره 
ــه  ــار دامــداران ب ــود نهاده هــای دامــی و اجب ــه کمب ب
ــکل  ــن مش ــع ای ــرای رف ــزود: ب ــان اف ــروش دام هایش ف
کمیتــه امــداد اســتان کرمــان بــا اخــذ اعتبــار ویــژه 
از مرکــز، علوفــه دام رایــگان در اختیــار ایــن افــراد 
قــرار دادیــم. در حــال حاضــر هیــچ یــک از مددجویــان 
علوفــه  کمبــود  دلیــل  بــه  اســتان  امــداد  کمیتــه 

مجبــور بــه فــروش دامــش نمی شــود.
ــته  ــاله گذش ــرف دو س ــه ظ ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
را  مددجویــان  از  توجهــی  قابــل  معوقــه  اقســاط 

اقدامــات  قبیــل  ایــن  گفــت:  ایــم،  کــرده  پرداخــت 
بــه منظــور حمایــت از اشــتغال پایــدار انجــام شــده 

اســت.
ــان کــرد:  ــان بی ــداد اســتان کرم ــه ام ــرکل کمیت مدی
ــه  ــط کمیت ــغل توس ــزار ش ــته ۱۳ ه ــال گذش ــی س ط

ــان ایجــاد شــد. ــداد اســتان کرم ام
صادقــی در خصــوص صندوق هــای صدقــات اظهــار 
کــرد: کمیتــه امــداد دو نــوع صنــدوق خانگــی و 
در ســطح شــهر دارد، روش جمــع آوری مبالــغ ایــن 
صندوق هــا کامــًا مشــخص اســت و صــورت جلســه 
می شــود. یــک ریــال از وجوهــی کــه بــه صــورت 

ــود  ــع آوری می ش ــات جم ــای صدق ــد از صندوق ه نق
شــفاف  کامــًا  و  نبــوده  کتــاب  و  حســاب  بــدون 
اســتان  امــداد  کمیتــه  مدیــرکل  اســت.  واضــح  و 
در  شــده  آوری  ایــن وجــوه جمــع  گفــت:  کرمــان 
 همــان محــل هزینــه می شــود بــه عنــوان مثــال پــول 
جمــع آوری شــده در صندوق هــای صندقــات شــهر 
می شــود. هزینــه  شــهر  همــان  در   رفســنجان 
وی بــا اشــاره بــه اینکــه تاکیــد مــا بــر پرداخــت 
کرونــا  شــرایط  در  افــزود:  اســت،  الکترونیکــی 
دریافــت و پرداخــت وجــه نقد بســیار کمرنگ شــده 
اســت. درگاه هــای مختلفــی ایجــاد کــرده ایــم کــه پــول 

بــه حســاب مشــخص واریــز می شــود.  مســتقیماً 
مدیــرکل کمیتــه امــداد اســتان کرمــان گفــت: در 
ــودکان  ــاب ک ــه حس ــتقیماً ب ــه مس ــرام وج ــرح اک ط
چرخــه  وارد  اصــًا  و  می شــود  واریــز  یتیــم 

نمی شــود. امــداد  کمیتــه  حســابداری 

 مدیر کل کمیته امداد استان کرمان: 

علوفه رایگان در اختیار مجریان طرح های دامپروری کرمان قرار گرفت



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 

Telegram.me/haftvadnews91هفته نامه فرهنگی، سیاسی، خبری                                                                     

رکمان

هفته نامه هفتواد
صاحب امتیاز و مدیرمسئول: 
محمد حسنی سعدی
گستره توزیع: استان کرمان

نشانی: کرمان، چهارراه شهید باهنر، جنب اداره معاونت 
ترافیک و حمل و نقل شهرداری کرمان
مجتمع میالد نور، طبقه دوم واحد 305
تلفن: 32253815- 034
نمابر: 32253856- 034، همراه: 09131978997

  Haftvadnews@yahoo.com :آدرس ایمیل
آدرس سایت هفتواد کرمان

 www.Haftvadnews. ir 
پیش چاپ و چاپخانه: مهدوی کرمان 

برخی از نمایندگی های فروش نشریه هفتواد در استان کرمان
* شهرستان کوهبنان: حمیدرضا اکبری 09138353191

* جیرفت:  محمدی ـ آدرس بلوار امام خمینی ـ خیابان امداد- جنب فضای سبز)آبی گرافیک( 09131491068
 * راور: حسن هدایت ـ  آدرس بلوار غربی کتاب فروشی پژوهش 33724126- 09136196720

 * سیرجان: حمداهلل گویینی ـ آدرس ـ خیابان امام کتاب فروشی حافظ میدان گیتی 90  42259404-  09137694267
 * شهر بابک: شعبانی ـ خیابان امام روبروی بانک ملت، کتاب دانشجو  09132900496

 * بافت: حبیبی ـ چهارراه سینما روبروی آتش نشانی جنب اداره مخابرات)باجه مطبوعات رسالت(
 * رفسنجان: محمد فارسی ـ میدان ابراهیم کتاب فروشی و مطبوعات فارسی 34263366 ـ09135004171
*  رفسنجان:  محمد حسین مصلح الدینی ـ خیابان معلم مطبوعات مسلم 34264445 ـ  09137659767

* منوجان:  حسن حیدری ـ کتابفروشی و لوازم تحریراندیشه  43302535 ـ  09131498554
*کهنوج ـآقای گلشنی ـ خیابان امام کتابفروشی کلشنی روبروی پاساژ آزادی 09387250031

* بردسیر- مرتضی خاکساری ـ آدرس خیابان امام، کتابفروشی دانش 33522560 ـ  09131423742 
* قلعه گنج: ادیب حیدری 09132482630                                    * نمایندگی زرند: ابراهیمی 09131426385                       

* نمایندگی بم:  آقای یعقوبی 09139948179                                * نمایندگی شهرستان رابر: تاج الدینی 09133470242

سال ششمـ  شماره 199ـ  شنبه  27 آبان  1396 ـ  29 صفر 1439ـ   18 نوامبر 2017 ـ  4  صفحهـ  500 تومان

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
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بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت توزیــع نیــروی 
بــرق جنــوب اســتان کرمــان، ایــن شــرکت بــرای 
ششــمین ســال متوالــی در مجمــوع دو بعد شــاخص 
هــای عمومــی و اختصاصــی بــه عنــوان دســتگاه 
اجرایــی برتــر اســتان بــر اســاس ارزیابــی عملکــرد 
ســال ۱۳۹۹ در بیســت و ســومین جشــنواره شــهید 

رجائــی اســتان کرمــان، انتخــاب گردیــد. 
ایــن آئیــن بــا حضــور اســتاندار، معاونیــن و جمعــی 
از مدیــران ارشــد ادارات و دســتگاههای اجرایــی 
اســتان، در محل ســالن شــهید مرتضوی اســتانداری 
 کرمان، بیســت و یکم شــهریور ماه برگزار گردید.

برگزیــدگان و تالشــگران  از  ایــن جشــنواره  در 

و  اداری  نظــام  حــوزه  در  خدمــت  عرصــه 
ارزیابــی  در  برتــر  اجرایــی  هــای  دســتگاه 
سیاســت  اجــرای  راســتای  در   1399 عملکــرد 
هــای کلــی ابالغــی مقــام معظــم رهبــری و نقشــه 
آمــد.  عمــل  بــه  تقدیــر  اداری  نظــام  اصــالح  راه 
ــودن  ــر شــفاف ب ــاد از غی ــا انتق ــان ب  اســتاندار کرم
بخــش هایــی از نظــام اداری و تاکیــد بــر اصــالح آن، 
توســعه دولــت الکترونیــک را ضرورتــی اجتنــاب 
ناپذیــر و در راســتای فســاد ســتیزی در نظــام اداری 

دانســت. 
شــرکت توزیــع نیــروی بــرق جنــوب اســتان کرمــان 
باالتریــن  کســب  در  برتــر  دســتگاه  عنــوان  بــه 
امتیــاز در مجمــوع دو بعــد شــاخص هــای عمومــی و 

ــده شــد. اختصاصــی برگزی
اهــم اقدامــات صــورت گرفتــه توســط ایــن شــرکت 
ــده  ــور گردی ــت مذک ــب موفقی ــه کس ــر ب ــه منج ک

اســت شــامل: 
�� کســب رتبه نخســت کشــوری در برق رســانی 

بــه روســتاهای فاقــد برق ســال 99 
�� بهبــود چشــمگیر شــاخص های کلیــدی عملکرد 
از جملــه کاهــش تلفــات انــرژی از 17/5 در صــد بــه 

11/4 درصد
هــر  خاموشــی  کاهــش   ��
 750 )از  ســال  در  مشــترک 

دقیقــه(  150 بــه  دقیقــه 
�� نصــب بیــش از 15 هــزار 
کنتــور هوشــمند بــه منظــور 

پایــش مصــرف مشــترکان
�� ارائــه بیــش از ۸۰ خدمــت غیرحضــوری در 

پورتــال شــرکت
انــدازی  راه  و  داده  دریاچــه  ســازی  پیــاده    ��
گــذرگاه ســرویس  ESB در راســتای یکپارچگــی 

داده کالن  مدیریــت  و  نرم افزارهــا 
پــروژه هــای بهبــود از جملــه بهبــود  انجــام   ��
طــرح  کار،  و  کســب  فرآیندهــای  مدیریــت 
 - فیزیکــی  هــای  دارایــی  مدیریــت  نظــام   ریــزی 
توانمندســازی  و  اســتعدادیابی  نظــام  اســتقرار 

انســانی  نیــروی 
ایــن  تندیــس  و  تقدیــر  لــوح  مراســم  پایــان  در 
عبدالوحیــد  بــه  اســتاندار  توســط  جشــنواره 
ــروی  ــع نی ــرکت توزی ــل ش ــر عام ــا مدی ــدوی نی مه

گردیــد. کرمان،اهــداء  جنــوب  بــرق 

کسب رتبه برتر شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان در جشنواره شهید رجایی کسب رتبه برتر شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان در جشنواره شهید رجایی 14001400

بــه گــزارش روابــط عمومــی 
بهزیســتی اســتان کرمــان بــه 
ــی  ــی خودکش ــبت روز جهان مناس
زاده  صــادق  دکترعبــاس 
اســتان  بهزیســتی  مدیــرکل 
کرمــان بــه تشــریح وضعیــت 
موجــود و اقدامــات انجــام شــده 
در خصــوص کنتــرل و کاهــش 
اجتماعــی پرداخــت . ایــن معضــل 

ــتان  ــتی اس ــرکل بهزیس ــادق زاده مدی ــاس ص عب
ــده خودکشــی  ــه پدی ــه اینک ــاره ب ــا اش ــان ب کرم
خــود یــک معلــول اســت و بایــد بــه دنبــال علتها 
گشــت اظهــار داشــت: متاســفانه در ســالهای اخیر 
ــش مشــکالت  ــه افزای ــل متعــدد از جمل ــه دالی ب
ــن  ــاال رفت ــا، ب ــروس کرون اقتصــادی ، شــیوع وی
ســطح اضطــراب در بیــن افــراد جامعــه  و... 
شــاهد گســترش نگــران کننــده ایــن پدیــده شــوم 
ــم  ــی رغ ــه عل ــم ک ــوده ای ــه ب ــطح جامع در س
ــده  ــام ش ــه انج ــیعی ک ــگیرانه وس ــات پیش اقدام
ــر  ــوزه غی ــن ح ــود در ای ــت موج ــت وضعی اس

ــت. ــده اس ــران کنن ــول و نگ ــل قب قاب
بــه طــور کلــی  میتــوان گفــت کــه مســائل 

اجتماعــی منجــر بــه پدیــده هــای مختلــف 
ــی  ــاد، خودکشــی خشــونت و... م ــه  اعتی ازجمل

ــود. ش
وی افــزود: اگرچــه اســتان کرمــان از لحــاظ 
خودکشــی در کشــور در رتبــه 26 قــرار دارد امــا 
ــل  ــار قاب ــن آم ــل ای ــالهای قب ــا س ــه ب در مقایس

ــت. ــول نیس قب
صــادق زاده اذعــان داشــت : براســاس آمــار 
موجــود ســاالنه حــدود 700 هــزار نفــر در جهــان 
بــه طــرق مختلــف بــه زندگــی خــود پایــان مــی 
ــردر  ــدود 5500 نف ــداد ح ــن تع ــه از ای ــد ک دهن
ــه  ــی ب ــد یعن ــدام رو مــی آورن ــن اق ــه ای ــران ب ای
طــور متوســط از هــر 100هــزار نفــر 13 نفــر در 
ایــران اقــدام بــه خودکشــی مینمایندکــه ایــن آمــار 
در ســالهای گذشــته در اســتان 2نفــر در ازای هــر 
ــون از  ــم اکن ــفانه ه ــی متاس ــوده ول 100هزارنفرب
ــر  ــدود 6/3 نف ــت ح ــر جمعی ــر 100/000 نف ه
ــه خودکشــی  ــدام ب ــر اق ــر اث ــوت شــدگان ب از ف

ــه اســتان کرمــان اســت. متعلــق ب
وی در ادامــه افــزود : عوامــل متعــددی در اقــدام 
بــه خودکشــی افــراد دخیــل هســتند کــه از جملــه 
آن مــی تــوان بــه عوامــل فردی شــامل افســردگی 
، اضطــراب و... و مشــکالت خانوادگــی و مســائل 

اجتماعــی از جملــه  عوامــل مهــم در ســوق دادن 
ــاره  ــی اش ــه خودکش ــدام ب ــوی اق ــه س ــراد ب اف

نمــود.
مدیــرکل بهزیســتی اســتان کرمــان گفــت: در 
ایــن بیــن بهزیســتی بــا گســترش ظرفیــت 
مراکــز مشــاوره و ورود تخصصــی بــه ایــن 
موضــوع اقدامــات وســیع و تآثیــر گــذاری را بــه 
منظورکنتــرل و کاهــش آســیب خودکشــی انجــام 

داده اســت.
وی دربخــش دیگــری از ســخنان خــود بــه 
راهکارهــای افزایــش و گســترش هرچــه بیشــتر 
کنتــرل ایــن مشــکل پرداخــت و گفــت: افزایــش 
ــت  ــز، تقوی ــی مراک ــات تخصص ــت خدم ظرفی

علمــی و تاثیــر گــذاری مراکــز و قاطعیــت و 
ــی  ــزان اجتماع ــه ری ــئولیان و برنام ــت مس جدی
در تدویــن و اجــرای طرحهــای علمــی و عملــی 
ــن  ــر گذارتری ــن و تاثی اجتمــاع محــور از مهمتری
روشــهای کنتــرل و کاهــش آســیب خودکشــی در 

ــود. ــد ب ــه خواه ــطح جامع س
ــا تمــام  صــادق زاده اذعــان داشــت : بهزیســتی ب
تــوان در راه کنتــرل و کاهــش آســیبهای اجتماعی 
متخصصیــن  و  کارشناســان  و  گذاشــته  گام 
مجــرب بهزیســتی تمــام تــالش خــود را در ایــن 
ــه  ــم ب ــر بخواهی ــد لیکــن اگ ــه کار بســته ان راه ب
نتیجــه مطلــوب برســیم بایــد همــه دســتگاه هــای 

ــد. ــای کار بیاین ــی پ اجرای

مدیرکل بهزیستی استان کرمان:  

  وضعیت خودکشی در استان نگران کننده است

  تقدير مديرعامل شركت توزيع نيروي
 برق شمال از نيروي انتظامي شهرستان كرمان

مدیــر عامــل شــرکت توزیــع 
ــا  ــتان ب ــمال اس ــرق ش ــروي ب نی
حضــور در کالنتــري بیســت شــهر 
کرمــان از پرســنل خــدوم نیــروي 
ــر  ــه خاط ــتان ب ــي شهرس انتظام
و  کابــل  کشــف  در  همــکاري 
ــع  ــبکه توزی ــرقتي ش ــزات س تجهی

ــرد. ــل ک ــرق تجلی ب

ــل  ــه نق ــر ب ــري توانی ــگاه خب ــزارش پای ــه گ ب
از روابــط عمومــي شــرکت شــرکت توزیــع 
ــدس  ــان، مهن ــتان کرم ــمال اس ــرق ش ــروي ب نی

ــري بیســت  ــا حضــور در کالنت محمدســلیماني ب
ــه  ــي صمیمان ــن قدردان ــان ضم ــتان کرم شهرس
ــنل  ــئولین و پرس ــک مس ــک ت ــي و ت از فرمانده
ــن  ــي در تامی ــروي انتظام ــدوم نی ــگر و خ تالش
امنیــت جامعــه و بویــژه شــبکه و تجهیــزات بــرق 
ــروي  ــش نی ــت: نق ــار داش ــتان اظه ــن شهرس ای
ــل و بســیار مهــم و  ــي بدی انتظامــي در جامعــه ب
کار ســاز اســت و بنــده وظیفــه خــود مــي دانــم 
ــرق  ــزات ب ــارقان تجهی ــتگیري س ــت دس از باب
ــط  ــي توس ــات قضای ــه مقام ــان ب ــل آن و تحوی
پرســنل تالشــگر نیــروي انتظامــي قدردانــي ِویــژه 

ــم.  ــته باش اي داش

ــه  ــه حلق ــز ب ــار داشــت تمرک ــن اظه وي همچنی
بــاالي ســارقان بخصــوص  هــاي واســط و 
ــادي  ــوال مســروقه کمــک زی ــداران کالن ام خری

ــرد. ــد ک ــرقت خواه ــري از س ــه جلوگی ب
در ادامــه ســردار ناظــري فرمانــده انتظامــي اســتان 
کرمــان نیــز بــا اشــاره بــه اجــراي طــرح بازدیــد و 
بازرســي از کارگاه هــاي ضایعاتــي شــهر کرمــان 
ــرقتي و  ــوازم س ــواع ل ــرح ان ــن ط ــت: در ای گف
بیشــتر ســیم و دیگــر تجهیــزات بــرق رســاني 

بــه ارزش دو میلیــارد تومــان کشــف شــد.
ــي از  ــم های ــرح تی ــن ط ــزود: در ای وي اف
پلیــس شهرســتان کرمــان بــا هماهنگــي 
ــي  ــاي ضایعات ــي از کارگاه ه ــات قضای مقام
بازدیــد و مقادیــر زیــادي امــوال مســروقه و 
بیشــتر ســیم، کابــل و دیگــر تجهیــزات بــرق 
ــرقت  ــه س ــارقان ب ــط س ــه توس ــاني ک رس
ــه افــراد مالخــر در برخــي از ایــن  رفتــه و ب
ــف  ــود را کش ــده ب ــه ش ــا فروخت کارگاه ه

ــد. کردن
ــلیماني  ــدس س ــد مهن ــن بازدی ــان ای در پای
مدیــر عامــل شــرکت بــا اعطــاي لــوح 
کشــفیات  در  موثــر  افــراد  از  تقدیــر 
ــان  ــرق شهرســتان کرم ــزات ســرقتي ب تجهی

تجلیــل کــرد.

آزادگان  از  تجلیــل  آئیــن 
ســرافراز ســیرجانی هشــت ســال 
ــام  ــور ام ــا حض ــدس ب ــاع مق دف
مدیرعامــل  فرمانــدار،  جمعــه، 
صنعتــی  و  معدنــی  شــرکت 
ــهید  ــاد ش ــرکل بنی ــر، مدی گل گه
ــن  ــورای تامی ــای ش ــتان، اعض اس
شهرســتان و جمعــی دیگــر از 
مدیــران  و  محلــی  مســئوالن 
شــرکت گل گهــر برگــزار شــد.

امــور  و  روابط عمومــی  گــزارش  بــه 
امــام  گل گهــر،  شــرکت  الملــل  بیــن 
ــن مراســم گفــت:  ــر ای جمعــه ســیرجان د
ســختی هایی کــه آزادــگان در طول اســارت 
کشــیدند از یــک طــرف و ســختی هایی 
ــان  ــه از زم ــاری ک ــه آث ــا ب ــون بن ــه اکن ک
جنــگ دارنــد، باعــث شــده آنهــا تبدیــل بــه 
نمــاد انســان های صبــور دــر جامعــه شــوند.
حجــت االســام و المســلمین حســینی 
افــزود: ایــن عزیــزان مســلما مشــمول ثــواب 
ــران  ــه صاب ــد ب الهــی هســتند چــون خداون
عنایــت دــارد. آزادــگان بایــد تکریــم شــوند 
همــان طــور کــه قطعــا لطــف الهــی شــامل 

حالشــان دــر آخرت و عزتشــان 
دــر دنیا شــده اســت.

مقاومــت  ناحیــه  فرماندــه 
ــز  ــیرجان نی ــپاه س ــیج س بس
ــان  ــن گفــت: بنی ــن آئی ــر ای د
مرصــوص کــه دــر قرآن بــه آن 
ــانی  ــاره کس ــده درب ــاره ش اش
اســت کــه وقتــی دــر شــرایط 
الهــی  ابتائــات  و  ســخت 
ــا  ــه تنه ــد ن ــی گیرن ــرار م ق
و  صبــر  بلکــه  نمی شــکنند، 

ــد؛  ــر نمی کنن ــد و تغیی ــتقامت می کنن اس
آزادــگان مــا از ایــن دســته هســتند و حتی 
ــرار  ــود ق ــر خ ــط را تحــت تاثی ــو و محی ج

 . می دهنــد
ــه  ــاره ب ــا اش ــتوری ب ــی دس ــرهنگ عل س
خاطــرات زیادــی کــه آزادــگان دــر طــول 
ســالها تعریــف کرده انــد، گفــت: بــر اســاس 
ــا  ــویم اینه ــه می ش ــرات متوج ــن خاط ای
اســیر  بلکــه دشــمن  نبوده انــد،  اســیر 
آنهــا بودــه اســت. آزادــگان عــزت را بــه مــا 

داده انــد. 
ــاد شــهید و امــور ایثارگــران  مدیــر کل بنی
اســتان کرمــان نیــز دــر ایــن مراســم ضمــن 
تقدیــر از اقدامــات ارزشــی و تاش هــای 
شــرکت  مدیرعامــل  عتیقــی  مهندــس 
گل گهــر، گفــت: آزادــگان عزیــز وجــه 
ــرت  ــین)ع( و حض ــام حس ــه ام ــبهی ب ش
ــون  ــد، چ ــار دارن ــه اطه ــب)س(و ائم زین
ــی کــه دشــمن آزادــگان را شــکنجه  آنجای

نمی شــدند،  اذیــت  تنهــا  نــه  می کــرد، 
ــه حضــرت زینــب)س(  ــاد جمل ــه ی بلکــه ب
ــز  ــد ج ــورا فرمودن ــه عاش ــد از واقع ــه بع ک
ــذت  ــارت ل ــم، از اس ــزی ندید ــی چی زیبای

مــی بردنــد.
احمــد گروئــی خطــاب بــه آزادــگان ادامــه 
دــاد: شــما قهرمــان هســتید و افتخــار 
بــه  صدــام  زمانیکــه  چــون  آفریده ایــد 
ــر  ــما خب ــه ش ــرد از روحی ــه ک ــران حمل ای
نداشــت بــه همیــن دلیــل دــر مصاحبــه اش 
بــا غــرور گفــت مــن هفــت روز دیگــر دــر 
ــه  ــه ب ــاره هدــف حمل ــه شــما درب تهــران ب

ــت.  ــم گف ــران خواه ای
امــا شــما حــرف صدــام را بــا آنچــه تحقــق 

پیدــا کــرد، متفــاوت کردیــد.
ــی  ــا مداح ــه ب ــم ک ــن مراس ــان ای ــر پای د
مدــاح اهــل بیــت)ع( و خاطــره گویــی 
آزادــگان همــراه بــود، بــا اهدــا لوح از ســوی 
مدیــر عامــل گل گهــر از آزادــگان ســرافراز 

ــد. ــل ش تجلی

در آئینی باشکوه و به همت شرکت گل گهر؛

از آزادگان سرافراز سیرجانی تجلیل شد

در محل های در محل های شلوغ و پرازدحامشلوغ و پرازدحام  نرویمنرویم

کرونــا رحم نداردکرونــا رحم ندارد


