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دبیرستان دخرتانه فرزانگان دوره اول  کرمان 

تجلیل از مدیرعامل 
جهان فوالد سیرجان 
در اجالس رسآمدان 
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رئیس شورای نیروهای والئی و انقالبی استان کرمان )حجت االسالم  عربپور(:

 استاندار کرمان باید با دکتر رئیسی 
همراه و همدل باشد 

دکتر پورابراهیمی در نشست شورای معادن 
استان کرمان مطرح کرد: 

واگذاری شرکت زغالسنگ به 
بخش خصوصی کذب است 
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طی آیینی با حضور مقامات استانی؛ 

بزرگ ترین پارکینگ هوشمند 
جنوب شرق کشور، صاروج 
پارس، به بهره برداری رسید 
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جناب آقای حجت االسالم ربانی زاده
 )ریاست محترم شورای اسالمی شهرستان کرمان ( 

بـا نهایـت تأثـر و تأسـف درگذشـت والـده مکرمـه همسـرتان را 
تسـلیت و تعزیـت عـرض نمـوده و از خداونـد تبـارک و تعالـی 
بـرای آن مرحومـه علـو درجـات و رحمـت واسـعه الهـی و بـرای 
شـما و سـایر بازمانـدگان صبـر و بردباری مسـئلت مـی نماییم.
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روابط عمویم رشکت توزیع نیروی برق مشال استان کرمان

در محیط هایی که حضور موقت و کوتاه دارید )مثل راه پله، آسانسور و پاگردها( 
حتما از چراغ های سنسور دار و حساس به حرکت استفاده کنید.
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  با رعایت دستورالعمل های بهداشتی 

هیات رزمندگان اسالم استان کرمان هیات رزمندگان اسالم استان کرمان 

هر صبح جمعه ساعت هر صبح جمعه ساعت 66  

حسینیه ثارا... کرمان



    https://haftvadkhabar.ir 
سال دهم ـ شماره 372 ـ شنبه 29 آبان ماه 1400  ـ  14  ربیع الثانی  1443 ـ  20 نوامبر 2021     سال ششم ـ شماره 202 ـ شنبه  18  آذر  1396  ـ 20 ربیع االول 1439 ـ  9 دسامبر 2017  

                                                       حیوانیت
یارب تو به جان )کافر( انداز دردی که بر آن دوا نباشد   

روحش شود از تنش به پرواز باشد که از این عنایت تو!   
که بر حرمین نیست خادم خاص آنکه بَُود ز )آل شیطان(   
حیوان نکند چنین، نه آدم بر جان )یمن( زد آتش از کین   

خون می چکد از دهان و نیشش )وهابی( و پرورانده )داعش(   
بر بردن او دماغ و ریشش یارب به اجل بگو بگیرد    

غالمحسین رضایی - نقاش

                                                امتحان
روسیاهی مانَد به تاجرانش کرونا آخر رود از سر ما   

)فرصت طلب( دنبال آب و نانش جمعیتی در تب و بستر مرگ  
سر در خانه ها به رنگ عزا مردم گرفتار )بالی هالک(  

عده ای بازنده در این ماجرا کادر پزشکی نمره اش بَُود بیست  
می رسد عافیِت شیرین و گرم بگذرد این )روزگار تلخ و سرد(  

از پی زبری رسد ایام نرمش امتحانی بوده شدید و خشن  

غالمحسین رضایی - نقاش

فرمانده سپاه ثارا... استان کرمان:

بسیج کارخانه انسان سازی است 
خروجی آن میشود

 شهید حاج قاسم، شهید حججی، شهید بادپا 
 

ســردار حســین معروفــی در نشســت خبــری بــا اصحــاب رســانه اســتان 
کرمــان بــه مناســبت هفتــه بســیج بــا گرامیداشــت یــاد و خاطــره شــهدا 
به ویــژه شــهید ســپهبد قاســم ســلیمانی اظهــار داشــت: بنیانگــذار واقعــی 
ــی)ع(  ــوال عل ــط م ــود و توس ــی ب ــه النب ــر)ص( در مدین ــیج، پیامب بس
ــا بیــان اینکــه امــروز در عصــر احیــای اســام  توســعه پیــدا کــرد. وی ب
نــاب هســتیم و امــام خمینــی)ره( بــه خوبــی بافاصلــه بعــد از پیــروزی 
انقــاب فرمــان تشــکیل بســیج مســتضعفین را صــادر کــرد گفــت: پایــه 

ــی والیــی و عاشــورایی اســت. بســیج مکتبــی، انقاب
ــه اینکــه بســیج یــک  ــا اشــاره ب ــان ب ــارا... اســتان کرم ــده ســپاه ث فرمان
نیــروی نظامــی نیســت و یــک تفکــر و منطــق عاشــورایی اســت افــزود: 
ــراف  ــع االط ــگاه جام ــوده و ن ــی ب ــت، انقاب ــکن اس ــن بست ش ــیج ب بس
دارد؛ بســیج سیاســی اســت امــا سیاســی کار نیســت و سیاســت بســیج بــر 

پایــه اصــول نظــام اســامی اســت.
وی بــا بیــان اینکــه بســیج والیــت بــاور اســت و بــا میــل ولــی خــود کار 
ــه فرامیــن  ــا معرفــت ب می کنــد گفــت: بســیج ذوب در والیــت اســت و ب
ــم  ــپهبد قاس ــهید س ــیج، ش ــی بس ــد و خروج ــل می کن ــود عم ــام خ ام

ــرد. ــام خــود کار می ک ــل ام ــا می ــه ب ســلیمانی اســت ک
ــه بســیج صاحــب اندیشــه اســت و  ــه اینک ــاره ب ــا اش ــی ب ســردار معروف
ــه  ــرد: بســیج ب ــان ک ــا شــد بی ــه واســطه اندیشــه اش زیب حــاج قاســم ب
ــبه گر  ــود، بســیج محاس ــردم می ش ــای م ــد ب ــش س ــا دیدن ــطه زیب واس

ــت. ــیج اس ــه بس ــاف روی ــر خ ــبه گری ب ــت و محاس نیس
ــه  ــد و ب ــگاه نمی کن ــود ن ــع خ ــه مناف ــیج ب ــه بس ــان اینک ــا بی وی ب
ــاه  ــب و ج ــت طل ــیج فرص ــزود: بس ــگاه دارد اف ــردم ن ــن و م ــع دی مناف
طلــب نیســت، نوکــری مــردم را فلســفه وجــودی خــود می دانــد و بــرای 

ــد. ــاس نمی شناس ــان و لب ــکان، زم ــردم م ــن و م ــه دی ــت ب خدم
ــیج در  ــه بس ــه اینک ــاره ب ــا اش ــان ب ــتان کرم ــارا... اس ــپاه ث ــده س فرمان
بحران هــا در کنــار مــردم اســت و در ســیل و زلزلــه و کرونــا نمونــه آن را 
دیدیــم کــه چگونــه بســیجیان از مــردم دســتگیری کردنــد گفــت: تفکــر 
بســیج ســاح دفاعــی مــا اســت و باعــث شــده دشــمنان قســم خــورده، 

ــه خــاک مــا را نداشــته باشــند. جــرات تجــاوز ب
وی بــا بیــان اینکــه درب بســیج بــر روی همــه عاشــقان انقــاب و عاشــقان 
ــه داد:  ــت ادام ــردم اس ــه م ــه هم ــق ب ــوده و متعل ــاز ب ــامی ب ــران اس ای
ــیج  ــرا بس ــه ورودی آن را، زی ــم ن ــراج می دانی ــیج را مع ــی بس ــا خروج م
کارخانــه انسان ســازی اســت و هــر کــه در آن ورود کنــد حججــی، 

ــود. ــهید می ش ــود؛ ش ــم می ش ــاج قاس ــا، ا...دادی و ح ــی، بادپ جمال
ــان  ــه در اســتان کرم ــی ک ــه اینکــه اقدامات ــا اشــاره ب ــی ب ســردار معروف
توســط بســیج انجــام شــده را رســالت خــود می بینیــم چــرا کــه 
نمی توانیــم از کنــار مشــکات مــردم بگذریــم افــزود: بــه صراحــت 
ــه  ــار مشــکات مــردم ب ــده ای کــه از کن می گوییــم هــر مســئول و فرمان

ــد. ــعار ندهی ــت، ش ــی نیس ــذرد انقاب ــادگی بگ س
وی بــا بیــان اینکــه اولویــت اول بســیج در اســتان کرمــان آبرســانی شــرب 
و در مرحلــه بعــد آب کشــاورزی بــه مناطقــی اســت کــه مشــکل دارنــد 
گفــت: خیریــن و ســپاه پــای کار آمدنــد و تاکنــون آبرســانی بــه حــدود 
300 روســتا در برنامــه اســت کــه 36 روســتا در ســال گذشــته آبرســانی 
ــه بســیج امســال 63 روســتا، در دومیــن ســالگرد  شــده اســت و در هفت
ــه  ــتا ب ــز 63 روس ــدار نی ــتا و در روز پاس ــم 63 روس ــاج قاس ــهادت ح ش
تعــداد ســال های عمــر بابرکــت شــهید ســلیمانی آبرســانی خواهــد شــد.
ــه  ــه اینکــه آبرســانی ب ــا اشــاره ب ــارا... اســتان کرمــان ب ــده ســپاه ث فرمان
ــا  ــا بعضی ه ــادی انجــام می شــود ام ــه جه ــا روحی ــن مناطــق ب ــردم ای م
مشــکل آفرینــی می کننــد بیــان کــرد: بارهــا گفته ایــم بــه دنبــال 
ــردم  ــه م ــت ب ــط خدم ــتیم و فق ــردم نیس ــدن م ــل ش ــی و وکی جاه طلب

را دنبــال می کنیــم. 
وی بــا بیــان اینکــه اولویــت دوم مــا در بســیج، مســائل بهداشــتی اســت 
ــرد و  ــتغال خ ــت: اش ــت گف ــیج اس ــا در بس ــوم م ــت س ــتغال اولوی و اش
ــم و ســاخت مســکن  ــری می کنی ــت در اســتان پیگی ــا جدی ــی را ب خانگ

ــان اســت.  ــت چهــارم بســیج در اســتان کرم ــان اولوی ــرای محروم ب
ــده  ــام ش ــان اع ــه فرمانده ــه ب ــه اینک ــاره ب ــا اش ــی ب ــردار معروف س
ــه او  ــرده و ب ــدا ک ــتان پی ــاط اس ــن نق ــراد را در دورتری ــن اف نیازمندتری
ــیج  ــم بس ــت پنج ــی اولوی ــات اجتماع ــرد: خدم ــوان ک ــد عن ــک کنی کم
ــا در  ــان اینکــه بیــش از 90 مرکــز واکسیناســیون کرون ــا بی اســت. وی ب
ــه و  ــک مؤمنان ــته کم ــزار بس ــده و 520 ه ــدازی ش ــتان راه ان ــطح اس س
ــت: آزادی  ــت گف ــده اس ــام ش ــتان انج ــتی در اس ــته معیش ــع بس توزی
زندانیــان، تــرک اعتیــاد معتــادان و به کارگیــری آنهــا از خدمــات 

ــت. ــیج اس ــی بس اجتماع
خبرنگار هفتواد : زهرا پهلوانی نژاد

⚜ ⚜ ⚜ ⚜ ⚜ ⚜ ⚜ ⚜ ⚜

فرمانده انتظامی استان کرمان:

نیروی انتظامی به مخالن نظم و 
امنیت اجازه جوالن نمی دهد

�� راه شهدا ادامه دارد
 

فرمانــده انتظامــی اســتان کرمــان 
گفــت: حضــور مــردم در مراســم 
از  نشــان  مــا  همرزمــان  تشــییع 
ــان  ــه خدمتگزارانش ــردم ب ــرام م احت
اســت و قطعــا راه شــهدا ادامــه دارد و 
همــکاران مــا در اقصــی نقــاط کشــور 
ــا کســانی کــه بخواهنــد در نظــم و  ب
ــد  ــردم اخــال ایجــاد کنن ــت م امنی
ــد و  ــی کنن ــورد م ــت برخ ــا قاطعی ب
اجــازه جــوالن بــه آنهــا را نمــی دهنــد و آنهــا را زمیــن گیــر مــی کننــد. 
ســردار«عبدالرضا ناظــری«  در حاشــیه مراســم تشــییع تــکاوران پلیــس 
کرمــان در جمــع خبرنــگاران اظهــار کــرد: نیروهــای انتظامــی در راســتای 
برقــراری نظــم و امنیــت بــرای مــردم در تمامــی صحنــه هــا حضــور دارنــد 
و جــان خــود را در راه امنیــت و آرامــش کشــور و مــردم فــدا مــی کننــد 
ــناس  ــردم قدرش ــه م ــتند ک ــی هس ــهدای واالمقام ــارز آن ش ــه ب و نمون

کرمــان امــروز در تشــییع آنهــا حضــور یافتنــد.
ــتان  ــوذر اس ــی اب ــرارگاه عملیات ــهادت سرپرســت ق ــه ش ــاره ب ــا اش وی ب
ــان  ــس کرم ــکاوران پلی ــات ت ــش در عملی ــن از همرزمان ــان و دو ت کرم
افــزود: در ایــن عملیــات در شــرق اســتان همــکاران انتظامــی بــم 
ــه  عملیاتــی علیــه یــک گــروه اشــرار داشــتند و دو نفــر از ایــن اشــرار ب
هاکــت رســیدند، تعــدادی از آنهــا مجــروح شــدند و ســایر اعضــای ایــن 
ــا اشــرافی کــه دارنــد بــه زودی بــه ســزای عملشــان  بانــد را همــکاران ب
مــی رســانند. ناظــری بــا اشــاره بــه اینکــه در ایــن عملیــات ســه تــن از 
بهتریــن همرزمــان مــا بــه شــهادت رســیدند، تصریــح کــرد: حضــور مــردم 
در مراســم تشــییع ایــن عزیزان نشــان از احترام مــردم به خدمتگزارانشــان 
ــاط  ــی نق ــا در اقص ــکاران م ــه دارد و هم ــهدا ادام ــا راه ش ــت و قطع اس
کشــور بــا کســانی کــه بخواهنــد در نظــم و امنیــت مــردم اخــال ایجــاد 
ــا را  ــه آنه ــوالن ب ــازه ج ــد و اج ــی کنن ــورد م ــت برخ ــا قاطعی ــد ب  کنن

نمی دهند و آنها را زمین گیر می کنند.

در شورای معادن استان کرمان عنوان شد
انتقاد شدید پورابراهیمی از رهاشدگی صنعت زغال سنگ در کشور

ــورای  ــس ش ــادی مجل ــیون اقتص ــس کمیس رئی
ــرکت  ــت ش ــد مالکی ــد در ص ــت: ص ــالمی گف اس
ــور  ــوالد کش ــرکت ف ــه ش ــوط ب ــنگ مرب زغالس
ــدات  ــاس تعه ــر اس ــش ب ــه تعهدات ــت و کلی اس
وزارت تعــاون کار و رفــاه اجتماعــی بایــد در 
ــد  ــد ص ــن واح ــنل ای ــران و پرس ــوص کارگ خص

ــود.  ــی ش ــد عملیات درص
اساســا هیــچ موضوعــی غیــر از ایــن نبــوده اســت 
ــن  ــا همی ــا ب ــه ه ــل مجموع ــاختارهای اداری در داخ س
ــن  ــز ای ــه ج ــت ب ــول اس ــل قب ــا قاب ــر م ــت از نظ مالکی
ــع ان  ــا مداف ــدارد و م ــی ن ــچ موضوعیت ــا هی ــر م از نظ
ــذاری  ــا واگ ــاط ب ــرا در ارتب ــه اخی ــائلی ک ــتیم. مس هس

ــن  ــدارد و ای ــت ن ــال ســنگ از اســاس واقعی شــرکت زغ
طــرح موضــوع غیــر از دادن اطاعــات غلــط بــه جامعــه 
ــچ  ــوزه زغالســنگ هی ــا ح ــط ب ــای مرتب ــتان ه و شهرس

ــدارد. ــدی ن عای
ــدگان مجلــس در  ــر نماین ــازی برخــی از دفات سیاســی ب
ــت  ــت و موافق ــر حمای ــی ب ــط مبن ــات غل ــه اطاع ارائ
ــنگ  ــال س ــرکت زغ ــذاری ش ــتای واگ ــب در راس اینجان
ــار سیاســی اســت  از اســاس کــذب اســت و بیشــتر رفت
 بــرای انتقــام جویــی و موضوعــات سیاســی دیگــر اســت. 
اســتفاده از ظرفیــت کارگــری بــرای سیاســی کاری 
ــن  ــده در ای ــت بن ــول نیس ــل قب ــوان قاب ــچ عن ــه هی ب
ــرد.  ــت خواهــم ک ــران صحب ــا کارگ ــز ب ــه ری  خصــوص ب
ــرادی  ــد اف ــه کارگــران اعــام مــی کنی ــه دروغ ب چــرا ب
ــش  ــه بخ ــنگ ب ــرکت زغالس ــذاری ش ــال واگ ــه دنب ب

ــتند. ــی هس خصوص
ایــن موضــوع از اســاس کــذب اســت و موضوعیتــی 

نداشــته اســت زیــرا تصمیمــات در صنــدوق فــوالد گرفته 
مــی شــود و ایــن را بارهــا گفتــه ایــم و دوبــاره هــم اعــام 
مــی کنیــم، مالکیــت شــرکت زغــال ســنگ کرمــان صــد 
درصــد مربــوط بــه شــرکت فــوالد اســت و صنــدوق فوالد 
زیــر نظــر وزیــر تعــاون کار و رفــاه اجتماعــی اســت لــذا 
ــی  ــاب سیاس ــویه حس ــرای تس ــی ب ــوع جعل ــرح موض ط
ــا  ــا برخــورد م ــده مجلــس حتمــا ب ــک نماین از طــرف ی

روبــرو خواهــد شــد.
شــایان ذکــر اســت : اخیــرا مدیرعامــل جدیــد صنــدوق 
ــه  ــاز ب ــت ســیزدهم آغ ــی و در دول ــه تازگ ــه ب ــوالد ک ف
ــرد:  ــام ک ــن خصــوص رســما اع ــرده اســت در ای کار ک
ــدوق  ــه صن ــد ب ــد درص ــان ص ــنگ کرم ــرکت زغالس ش
ــا سیاســی  فــوالد کشــور تعلــق دارد و  مدیــران قبلــی ب

ــد. ــازی در صــدد ایجــاد شــکاف بودن ب
وی اظهــار داشــت: هیچگونــه واگــذاری در مــورد شــرکت 
ــه از  ــی ک ــار نظرهای ــت و اظه ــرح نیس ــنگ مط زغالس

ــن  ــورد ای ــدوق در م ــن صن ــی ای ــران قبل ــق مدی طری
ــت. ــذب اس ــاس ک ــده از اس ــرح ش ــات مط موضوع

دکتر پورابراهیمی در نشست شورای معادن استان کرمان مطرح کرد: 

واگذاری شرکت زغالسنگ به بخش خصوصی کذب است 

حجت االسالم  عربپور:
 استاندار کرمان باید با دکتر 
رئیسی همراه و همدل باشد 

حتی اگر از نیروهای والیی 
استان کرمان استفاده نکند

گردهمآیــی نیروهــای انقابــی اســتان کرمــان بــا هــدف 
ــت  ــان در دول ــتان کرم ــگاه اس ــت و جای ــن ظرفی تبیی

ــزار شــد. ــام حســین )ع(  برگ ســیزدهم در مســجد ام
حجــت االســام والمســلمین مهــدی عــرب پــور  رئیــس 
شــورای نیروهــای والیــی اســتان کرمــان در ایــن 
نشســت؛ کرمــان را دارای ظرفیــت هــای گســترده 
ــت:  ــار داش ــرد و اظه ــی ک ــده ارزیاب ــناخته نش ــا ش ام
توانمنــدی هــای اســتان کرمــان بســیار زیــاد اســت امــا 
ــد  ــا بای ــت ه ــن ظرفی ــد؛ ای ــکوفا نشــده ان ــفانه ش متاس
تبییــن و جایــگاه اســتان در دولــت ســیزدهم مشــخص 
ــی  ــان را ب ــتان کرم ــی اداره اس ــد کنون ــود. وی رون ش
هــدف و نامشــخص خوانــد و بیــان کــرد: اســتان کرمــان 
بیــش از ســی ســال در دســت جریانــی اداره مــی شــود 

ــند. ــر باش ــد و موث ــد کارام ــه نتوانســته ان ک
ــی را  ــر اســتاندار کنون ــور تغیی حجــت االســام عــرب پ
الزم و واجــب برشــمرد و خاطرنشــان کــرد: تــاش هایــی 
از طــرف اســتاندار فعلــی و مدیریــت کنونــی اســتان بــه 
ــورای  ــس ش ــردم در مجل ــدگان م ــی نماین ــراه برخ هم
اســامی بــرای ابقــای آقــای زینــی ونــد صــورت گرفتــه 

کــه پذیرفتنــی نیســت.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه آن هــا بــرای نیروهــای والیــی 
اســتان پیغــام فرســتادند کــه در ســطوح مدیریتــی 
ــرد:  ــه ک ــی کنیــم؛ اضاف ــتفاده م ــتان از شــما اس اس
 مــا نمــی توانیــم بپذیریــم کــه دریافــت کننــدگان 
حقــوق هــای نجومــِی 50  - 60 و حتــی ۱00 میلیــون 

تومانــی بتواننــد در کرمــان تحــول ایجــاد کننــد.
وی عنــوان کــرد: جبهــه والیــی اســتان کرمــان همــواره 
ــت و  ــه معیش ــبت ب ــته و نس ــت دانس ــردم را در اولوی م
ــاه آن هــا حســاس اســت. رئیــس شــورای نیروهــای  رف
ــح کــرد: اســتاندار کرمــان  ــی اســتان کرمــان تصری والی
ــی  ــر رئیســی باشــد حت ــا دکت ــراه و همــدل ب ــد هم بای
اگــر بــه هیــچ عنــوان از نیروهــای والیــی اســتان 

ــد. ــتفاده نکن اس

طرح بیمه فراگیرخانواده ایرانی 
که به تازگی از سوی سازمان 

تامین  اجتماعی ارائه شده، 
طرحی برای پوشش بیمه 
اجتماعی همه ایرانیان است

ســازمان  عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
ــرح  ــن ط ــاس ای ــتان، براس ــی اس تامین اجتماع
ــی  ــر ایران ــررات، ه ــرایط و مق ــهیل ش ــا تس و ب
 فاقــد پوشــش بیمــه اجتماعــی، می توانــد 
ــردازی  ــاز بیمه پ ــه و آغ ــرارداد بیم ــاد ق ــا انعق ب
ــای  ــات و حمایت ه ــی، از خدم ــن اجتماع در تامی
ماننــد:  ســازمان  ایــن  بیمــه ای  متنــوع 
پرداخــت  و  ازکارافتادگــی  بازنشســتگی، 
واجــد شــرایط  بازمانــدگان  بــه  مســتمری 

شــود. بهره منــد 
ســازمان تامین اجتماعــی کوشــیده اســت ثبت نــام و 
بیمه پــردازی در ایــن طــرح، بســیار ســاده و بــدون نیــاز 
ــن ســازمان باشــد  ــه شــعب ای ــه حضــوری ب ــه مراجع ب
ــرارداد و  ــاد ق ــل انعق ــه مراح ــد هم ــدان بتوانن و عاقمن
ــه صــورت غیرحضــوری  و از  ــه را ب ــق بیم پرداخــت ح
طریــق ســامانه خدمــات غیرحضــوری تامیــن اجتماعــی 

ــد. ــام دهن ــانی  es.tamin.ir  انج ــه نش ب
ــای  ــی از طرح ه ــران یک ــه دار و دخت ــان خان ــه زن بیم
زیرمجموعــه طــرح بیمــه فراگیــر خانــواده ایرانــی اســت 
کــه بــه موجــب آن همــه زنــان و دختــران در ســن ۱۸ 
ــزد  ــدون هیــچ پیش شــرطی ن ــا 50 ســال می تواننــد ب ت

ــوند. ــه ش ــی بیم ــازمان تامین اجتماع س

علــی زینی ونــد در جلســه شــورای 
ــان  ــتان کرم ــای اس ــی بانک ه هماهنگ

خصوصــی  بانک هــای  ویــژه 
اســتان کــه بــا حضــور محمدرضــا 
ــیون  ــس کمیس ــی رئی پورابراهیم
برگــزار  مجلــس  اقتصــادی 
ــرد  ــت: عملک ــار داش ــد اظه ش
اســتان  خصوصــی  بانک هــای 
بایــد شفاف ســازی شــود و مــردم 
ــند. ــع باش ــا مطل ــرد آنه از عملک
چیــز  هیــچ  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
وجــود  نبایــد  مــردم  از  پوشــیده ای 
بانک هــای  گفــت:  باشــد  داشــته 
بایــد  کرمــان  اســتان  در  خصوصــی 
ــد و  ــق سیاســت های اســتان فعالیــت کنن مطاب

نظــام پولــی کشــور بایــد ســالم باشــد و نبایــد 
برویــم. ناســالم  رقابت هــای  ســمت  بــه 

ــه اینکــه بخشــی  ــا اشــاره ب اســتاندار کرمــان ب
از منابــع شــرکت های بــزرگ اقتصــادی اســتان 
از  خــارج  خصوصــی  بانک هــای  در  کرمــان 
ــد  اســتان نگهــداری می شــود و  ســود می گیرن
افــزود: ایــن منابــع بایــد در داخــل اســتان 

ســرمایه گذاری شــود.
وی بــا بیــان اینکــه بــرای مــا پذیرفتنــی نیســت 
کــه حســاب شــرکت های اقتصــادی بــزرگ 
ــد  ــتان باش ــارج از اس ــای خ ــان در بانک ه کرم
تصریــح کــرد: حــوزه امنیتــی و اطاعاتــی ایــن 

ــد. ــد می کن ــوع را رص موض

ــه  ــد ب ــا بای ــه بانک ه ــاره اینک ــا اش ــد ب زینی ون
مســئولیت خــود در قبــال اســتان عمــل کننــد 
گفــت: در آینــده نزدیــک نیــاز زیــادی بــه 
ــی  ــای اساس ــن کااله ــرای تامی ــی ب ــع مال مناب
مــردم داریــم و مرغــداران اســتان بایــد حمایــت 
ــته  ــا گذاش ــار آنه ــی در اختی ــوند و نقدینگ ش

شــود.
ــاز  ــک نی ــده نزدی ــه در آین ــان اینک ــا بی وی ب
زیــادی بــه تامیــن منابــع مالــی بــرای کاالهــای 
ــی  ــن مال ــزود: تامی ــم اف ــردم داری ــروری م ض
ــز  بخشــی از طرح هــای اشــتغال زایی اســتان نی
ــک  ــرخ بان ــا ن ــای خصوصــی و ب توســط بانک ه

ــزی الزم اســت. مرک

 استاندار کرمان:
بخشی از منابع شرکت های بزرگ اقتصادی استان کرمان در خارج از استان

 نگهداری می شود 

ــه گــزارش پایــگاه اطالع رســانی  ب
ــی  ــی صادق ــداد، یحی ــه ام کمیت
بهره گیــری از ظرفیــت کانــون 
وکال و مشــاوران حقوقــی، بســیج حقوقدانــان و 
ــه  ــی ب ــات حقوق ــه خدم ــور ارائ ــاوران به منظ مش
و  رویکردهــا  از  را  حمایــت  تحــت  خانواده هــای 
اقدامــات مهــم ایــن نهــاد دانســت و افــزود: کمیتــه 
امــداد خدمــات حقوقــی مختلفــی را بــه مددجویــان 
ــاوره،  ــرارداد، مش ــای ق ــت در زمینه ه ــت حمای تح
ــه  ــکوائیه، الیح ــت، ش ــی، دادخواس ــه حقوق اظهارنام
ــطح  ــی در س ــات دادرس ــرکت در جلس ــی و ش دفاع

ــد. ــه می ده ــتان ارائ اس
وی از همــکاری 6۸ وکیــل نیکــوکار بــا کمیتــه امــداد 
ــدون  ــوکار ب ــت: وکای نیک ــر داد و گف ــان خب ــتان کرم اس
دنبــال حــل مشــکات  بــه  کوچک تریــن چشم داشــتی 

ــات  ــه خدم ــر از جامع ــن قش ــه ای ــتند و ب ــان هس مددجوی
ــه و پرونده هــای آن هــا  ــا معاضــدت قضایــی ارائ مشــاوره ای ی

را در محاکــم قضایــی پیگیــری می کننــد.
ــرد:  ــان ک ــان خاطرنش ــتان کرم ــداد اس ــه ام ــرکل کمیت مدی
ــای  ــه امســال در زمینه ه ــی در هفت ماه ــت حقوق 665 خدم
مختلــف بــه مددجویــان تحــت حمایــت کمیتــه امــداد اســتان 

ــت. ــده اس ــان ارائه ش کرم
وی بــا اشــاره بــه اینکــه ۱2 میــز خدمــت حقوقــی در 
ــه  ــان در هفت ماه ــتان کرم ــطح اس ــداد س ــه ام ادارات کمیت
ــورد مشــاوره  ــزود: 259 م ــدازی شــده اســت اف امســال راه ان
ــه  در زمینه هــای مختلــف در قالــب ایــن میزهــای خدمــت ب

مددجویــان ارائه شــده اســت.
صادقــی در پایــان خاطرنشــان کــرد: مددجویــان تحــت 
ــه  ــا حق الوکال ــه ی ــت حق الوکال ــاد از پرداخ ــن نه ــت ای حمای
وکیــل یــا پرداخــت هزینــه اجــرای قــرار کارشناســی معــاف 

بــه  نیــاز  در صــورت  می تواننــد  مددجویــان  و  هســتند 
ــاد و  ــن نه ــی ای ــه اداره حقوق ــه ب ــر هفت ــی ه مشــاوره حقوق
ــب  ــداد در ســطح اســتان در قال ــه ام ــر کمیت ــن دفات همچنی

ــد. ــه کنن ــت مراجع ــز خدم می

مدیرکل کمیته امداد استان کرمان:

ارائه ۶۶۵ خدمت حقوقی به مددجویان کمیته امداد استان کرمان 

ــروی  ــع نی ــرکت توزی ــی ش ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــا  ــدوی نی ــدس مه ــان، مهن ــتان کرم ــوب اس ــرق جن ب
ــن شــرکت طــی ســفره دو روزه خــود  ــر عامــل ای مدی
ــرق  ــای ب ــت ه ــرقی از مدیری ــای ش ــتان ه ــه شهرس ب
بــم، فهــرج نرماشــیر و ریــگان بازدیــد بــه عمــل آورد.
ــرق  ــت ب ــف مدیری ــای مختل ــش ه ــد از بخ ــن بازدی وی ضم
ــه  ــره ب ــورت چه ــه ص ــک و ب ــرقی از نزدی ــای ش ــتان ه شهرس

ــه گفتگــو  ــا همــکاران قســمت هــای مختلفــت ب ــره ب چه
ــی  ــل برخ ــرای ح ــازنده ای ب ــای س ــت و راهکاره پرداخ

ــود.  ــه نم ــود، ارائ ــائل موج مس
ــه  ــه خدمــات مشــترکین ب ــر ضــرورت ارائ ــا تاکیــد ب وی ب
صــورت غیرحضــوری، افــزود: وظیفــه اصلــی ایــن شــرکت، 
ــذا بایســتی  ــه مشــترکین مــی باشــد، ل خدمــت رســانی ب
خدمــت رســانی بــه مشــترکین بــه بهتریــن شــکل ممکــن 
و بــا کیفیــت بــاال صــورت پذیــرد و همچنیــن بــا توجــه بــه 

ــا ارائــه خدمــت بــه صــورت غیــر  شــیوع ویــروس کرون
حضــوری از اهمیــت باالیــی برخــوردار اســت.

مدیــر عامــل شــرکت توزیــع نیــروی بــرق جنوب اســتان 
کرمــان بــا همراهــی مســئولین از واحدهــای بهــره 
ــات مدیریــت هــای  برداری،مشــترکین، بازرســی و اتفاق
ــتورات،  ــد و دس ــیر بازدی ــگان و نرماش ــرج، ری ــم، فه ــرق ب ب

ــود. ــه نم ــای الزم را ارائ ــه ه ــا و توصی راهکاره
همچنیــن مهــدوی نیــا بــه همــراه مدیــر بــرق بــم بــا حضــور 
در فرمانــداری بــا فرمانــدار ایــن شهرســتان دیــدار و در 
خصــوص تعرفــه هــای زمســتانه و اهمیــت مدیریــت مصــرف 

ــه گفتگــو پرداختنــد. ــرق در زمســتان ب ب

بازدید مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق 
جنوب استان کرمان از بزرگترین گلخانه خاورمیانه 

موسوم به شفق واقع در شرق استان کرمان
ایــن بازدیــد در راســتای بررســی وضعیــت مصــرف بــرق 
ــتان و  ــک زمس ــا پی ــه ب ــت مواجه ــا جه ــه ه ــی گلخان و آمادگ

خاموشــی هــای احتمالــی آن صــورت پذیرفــت.
الزم بــه ذکــر اســت ایــن مــکان، اولیــن گلخانــه ســاخته شــده 

هیدروپونیــک در خاورمیانــه مــی باشــد 

ابزدید مدیر عامل رشکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان
از مدیریت برق هشرستان های رشیق 

عملیاتــی  نیروهــای 
ــروی  ــع نی ــرکت توزی ش
بــرق شــمال اســتان 
همزمــان  کرمــان 
مانــور سراســری  بــا 
تعمیــرات و بهینــه ســازی شــبکه بــرق 
ــنایی  ــالح روش ــه اص ــدام ب ــور، اق کش
معابــر شــهری در کرمــان وشهرســتانها 

کردنــد.
ــع  ــط عمومــی شــرکت توزی ــه گــزارش رواب ب
 ، کرمــان  اســتان  شــمال  بــرق  نیــروی 
نیروهــای اجرایــی و فنــی توزیــع بــرق شــمال 
ــی  ــور، ط ــهرهای کش ــایر ش ــا س ــان ب همزم
ــازی  ــه س ــرات و بهین ــری تعمی ــور سراس مان
شــبکه هــای توزیــع برق،بــا حضــور ۱32 
ــپ  ــب ۴۴ اکی ــي،در قال ــکاران فن ــر از هم نف
ــزار  ــتان برگ ــمال اس ــطح ش ــي در س عملیات
ــنایی  ــل روش ــه اصــاح و تعدی ــدام ب شــد، اق
ــا  ــتان ه ــان و شهرس ــهری در کرم ــر ش معاب

ــره  ــاون به ــنی« مع ــد محس ــد. »محم کردن
بــرداری و دیســپاچینگ ایــن شــرکت بــا بیــان 
ــتان  ــمال اس ــنایی ش ــن روش ــه تامی ــن ک ای
ــی و  ــعت جغرافیای ــه وس ــه ب ــا توج ــان ب کرم
تعــدد معابــر، ســهم قابــل توجهــی در انــرژی 
مصرفــی اســتان دارد گفــت: بــه منظــور 
ــه  ــش ب ــن بخ ــرق در ای ــرف ب ــش مص کاه
ــاز  ــورد نی ــی در روشــنایی م ــه خلل شــکلی ک
ــل  ــرح تعدی ــد ط ــود نیای ــه وج ــهروندان ب ش
ــزود:  ــد.وی اف ــام گردی ــر انج ــنایی معاب روش
ــه  ــه نزدیــک شــدن ب ــا توجــه ب ــز ب امــروز نی
ــازی  ــاده س ــور آم ــه منظ فصــل زمســتان و ب
ــل  ــه فص ــرای ورود ب ــرق ب ــع ب ــبکه توزی ش
مانــور سراســری در  بــا  ســرما، همزمــان 
ــهری،  ــر ش ــنایی معاب ــت روش ــور، وضعی کش
ــن  ــبز و همچنی ــای س ــا و فضاه ــتان ه بوس
تبلیغاتــی، بررســی و روشــنایی  تابلوهــای 
ــده،  ــاط آســیب دی ــل و نق ــازاد، تعدی ــای م ه

ــد. ــازی ش ــن س ایم

محمدمحســنی در ادامــه بــه شــاخه زنــي 
ــاي  ــبکه ه ــدوده ش ــود در مح ــان موج درخت
بــرق در ایــن اقــدام فراگیــر اشــاره کــرد 
و اظهــار داشــت: بــا همــکاري شــهرداران 
شــهرداران  و  اســتان  شــهرهاي  کلیــه 
مناطــق چهارگانــه شــهرکرمان ، شــاخه زنــي 
در محــدوده ي شــبکه  درختــان موجــود 
ــاخه  ــدف از ش ــد.وي ه ــام ش ــرق انج ــاي ب ه
ــاي ناشــي  ــري از خاموشــي ه ــي را جلوگی زن
برخــورد شــاخه هــاي شکســته شــده  از 
ــا  ــان ب ــا طوف ــرف ی ــارش ب ــر ب ــان در اث درخت

ــرد. ــام ک ــرق اع ــاي ب ــبکه ه ش
معــاون بهــره بــرداري و دیســپاچینگ شــرکت 
ــان  ــتان کرم ــمال اس ــرق ش ــروي ب ــع نی توزی
ــا  ــت ب ــا خواس ــتاني ه ــم اس ــان از ه در پای
ــاي اســتان و اســتقرار  ــه کاهــش دم توجــه ب
ــرق و گاز  ــه ب ــرف بهین ــا مص ــرد ب ــواي س ه
ــرق پایــدار  خدمتگــزاران خــود را در تامیــن ب

ــد. ــاري کنن ی

مانور رسارسی تعمیرات و هبینه سازی شبکه توزیع برق مشال استان کرمان برگزار شد

صد در صد مالکیت شرکت زغالسنگ 
مربوط به فوالد کشور است
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                                                      مرغ باغ ملکوت
شهدا زنده اند و در )یاد(ند نرود دل ز )یاد حاج قاسم(   

ناظر روزگار و، آزادند باورم اینکه روح این گلها   
بندگی را به نحو احسن بُرد من بر این باورم که )حاج قاسم(   

در نظرسنجِی جهانی مرد قاتلش گرچه می کشد نفسی   
مرغ جنت به آشیان برگشت ترک تن کرده روح حاج قاسم   
مدفن و مقبرش منور گشت نور باریده بر مزار شهید   

                                                    حاج طیب
آخرت را به چشم دل دیدند )تختی( و )پوریا( و )حاج طیب(  
زندگی کرده اند و فهمیدند باطن زندگی را با عزت   

چون شقایق ز خار و خس آزاد )حاج طیب( که بوده ُحّر زمان  
بیعت با )یزید( را پس داد پیرو صادق خمینی)ره( شد  

نردبام شهادتش دادند دست رد زد به دعوت فرعون  
سربلند و عزیز و آزادند ثبت شد که چنین جوانمردان  

غالمحسین رضایی - نقاش

مراســم تشــییع پیکــر پــاک شــهیدان ســرتیپ دوم مهــدی توســنگ 
ــان  ــتوان دوم احس ــتان، س ــوذر اس ــی اب ــرارگاه عملیات ــت ق سرپرس
شــیرخانی و ســرباز مدافــع وطــن امیرحســین خــدادادی  بــا حضــور 
ــرور  ــهید پ ــردم ش ــان و م ــی، همرزم ــی و انتظام ــان نظام فرمانده

ــد. ــزار ش ــان برگ کرم
ایــن شــهیدان در درگیــری بــا اشــرار مســلح در دشــت سمســور در 
مــرز اســتان هــای کرمــان و سیســتان و بلوچســتان بــه درجــه رفیــع 

شــهادت نائــل آمدنــد و بــه همرزمــان شهیدشــان پیوســتند.

یاد یارانیاد یاران
ــی  ــکالت مال ــود مش ــا وج ــت: ب ــا گف صابرنی
ــت  ــد در دس ــوده از ۵۰۴ واح ــر ب ــه گریبانگی ک
ــد  ــون ۳۵۲ واح ــا کن ــرکت ت ــن ش ــداث ای اح
ــا مدیریــت جدیــد در مرحلــه  از ســال ۱۳۹۷ ب
نــازک کاری قــرار گرفتــه و امیــد بــا همــکاری 
طــرف  مســکن  بانــک  مســئولین  جــدی 
ــد را  ــن ۳۵۲ واح ــم ای ــرکت بتوانی ــرارداد ش ق

ــم. ــان دهی ــل متقاضی ــال ۱۴۰۱ تحوی در س
بــه گــزارش راه آرمــان؛ از ســردی هــوا دســتانش را در 
ــود و گاهــی آنهــا را بیــرون مــی آورد  ــرو کــرده ب جیبــش ف
و بــا آه کــردن دهانــش آنهــا را گــرم مــی کــرد و مجــددا در 

ــی  داد. ــرار م ــنش ق ــب کاپش ــل جی داخ
ــت در  ــا پش ــود آنه ــتاده ب ــارش ایس ــز در کن ــرش نی همس
ــا از  ــا نگهبــان اجــازه دهــد ت ــد ت ــده بودن ــروژه منتظــر مان پ

ــد. ــدن کنن ــان دی ــاخته ش ــم س ــان نی آپارتم
ســال 86 بــود کــه بــا امیــد بــه اینکــه ســال بعــد خانــه دار 
خواهنــد شــد اقــدام بــه ثبــت نــام در ســامانه مســکن مهــر 

کردنــد.
یکســال بعــد از هــر کــدام از ســاکنین خواســته شــد مقــداری 
پــول واریــز کننــد تــا شــرکت تعاونــی بتوانــد پــروژه را پیــش 

. د ببر
دو سال نگذشته بود که مجددا می بایست 

قسط بعدی را واریز کنند.
تنهــا دو فــاز آمــاده تحویــل و فــاز ســوم راکــد مانــد، مدیــر 
ســابق شــرکت تعاونــی اختــاس کــرده بــود و همیــن باعــث 
شــد  تــا کار پیــش نــرود، اعضــای شــرکت شــکایت کردنــد 
و وی را بــه مراجــع قضایــی تحویــل دادنــد کــه پرونــده وی 

بیــش از یکســال مــورد پیگیــری قــرار گرفــت.
ــه  ــه متضــرر شــدند و ب ــد ک ــردم بودن ــن م ــا در اینجــا ای ام

تدریــج شــرایط اقتصــادی فــرق کــرد و بــه دلیــل تحریــم هــا 
قیمــت مصالــح نیــز افزایــش یافــت.

یکــی از اعضــا مــی گویــد در ســال 94 کــه مــی توانســتیم بــا 
40 میلیــون تومــان یــک منــزل بــرای خــود داشــته باشــیم 
ــری  ــد براب ــد ص ــت چن ــا قیم ــم ب ــی توانی ــور م ــروز چط ام

خوشــحال باشــیم کــه صاحــب منــزل خواهیــم شــد.
وی ادامــه مــی دهــد: در آن ســالها قیمــت هــر کیلــو آهــن 
5 هــزار تومــان بــود و امــروز 25 هــزار تومــان افزایــش 
یافتــه اســت، بــاور کنیــد هــر چــه داشــتیم روی ایــن پــروژه 
گذاشــتیم، ماشــین شــخصی، طــا و جواهــرات همســرمان، 
جــور کــردن وام از ایــن بانــک و از آن بانــک و قــرض و قولــه 
ــم چــه  ــم و نمــی دانی ــده ای ــر بری ــوام و خویشــان، دیگ از اق

کنیــم.
ــه دارد،  ــان ادام ــری همچن ــی مه ــروژه ب ــراژدی پ ــن ت  ای
ــه دار شــدن مبالغــی  ــد خان ــه امی ــادی کــه ب خانوارهــای زی
ــای  ــا وام ه ــد ی ــرده بودن ــداز ک ــس ان ــه در طــول ســال پ ک
کانــی کــه در آن زمــان دریافــت کردنــد را صــرف ایــن پروژه 
کردنــد امــا همچنــان دستشــان خالــی اســت و ورق روزگار بر 
وفــق مرادشــان برنگشــت و چــرخ روزگار طــور دیگــر چرخیــد 

ــه شــدن برایشــان آرزو اســت. ــان صاحبخان و همچن
ــی مســکن  ــی شــرکت تعاون ــل فعل ــا مدیرعام رســول صابرنی
ــا  ــت: ب ــا گف ــگار م ــه خبرن ــه ب ــن رابط ــری در ای ــر بش مه
وجــود مشــکات مالــی کــه گریبانگیــر بــوده  از 504 واحــد 
ــد از  ــون ۳52 واح ــا کن ــرکت ت ــن ش ــداث ای ــت اح در دس
ســال ۱۳9۷ بــا مدیریــت جدیــد در مرحلــه نــازک کاری قــرار 
گرفتــه و امیــد بــا همــکاری جــدی مســئولین بانــک مســکن 
طــرف قــرارداد شــرکت بتوانیــم ایــن ۳52 واحــد را در ســال 

ــم. ــان دهی ــل متقاضی ۱40۱ تحوی
وی بــا بیــان اینکــه هــم اکنــون بــا مشــکات مالــی فراوانــی 

ــک  ــون بان ــرد: متاســفانه هــم اکن ــان ک ــرو هســتیم، اذع روب
ــرکه را  ــهم الش ــد و س ــی کن ــکاری نم ــا هم ــا م ــکن ب مس
ــه از ســال 9۷  ــورم شــدیدی ک ــا ت ــد و ب پرداخــت نمــی کن
ــه شــرکت وارد کــرد. ــی ســختی ب ــات مال ــد، ضرب پیــش آم

صابرنیــا عنــوان کــرد: دلیــل آن را میتــوان قیمــت آهــن آالت 
و مصالــح ســاختمانی مــورد نیــاز الزم بــرای پــروژه  دانســت 
کــه طــی ایــن ســه ســال بــه 4 برابــر افزایــش پیــدا کــرد و 

رونــد ســاخت و ســاز را کنــد کــرد.
مدیرعامــل شــرکت تعاونــی مســکن مهــر بشــری بیــان کــرد: 
ــازی و  ــکن و شهرس ــتانداری ،مس ــددی در اس ــات متع جلس
ــه  ــرای حــل و فصــل مشــکات شــرکت گرفت ــاون ب اداره تع
شــد، امــا متاســفانه مدیریــت اعتبــارات بانــک مســکن 
درآخریــن جلســه صراحتــا اعــام کــرد کــه مشــکات شــما 
ــه  ــی ب ــه ارتباط ــد و هیچگون ــی باش ــران م ــه ته ــوط ب مرب

ــدارد. ــان ن کرم
صابرنیــا تصریــح کــرد: آیــا بعــد از گذشــت ســه ســال 
درســت اســت کــه بانــک مســکن اینطــور پاســخ مشــکات 

ــد؟. ــا را بده م
وی بــا اشــاره بــه اینکــه در حــال حاضــر پــروژه بــه افزایــش 

مبالــغ وام نیــاز دارد تــا بتوانــد واحدهــا را بــه مرحلــه 
بهــره بــرداری برســاند، اذعــان کــرد:  مســئولین اداره تعــاون، 
ــوص  ــن خص ــود را در ای ــت خ ــازی موافق ــکن و شهرس مس
ــکن  ــک مس ــت بان ــر مثب ــر خب ــاز منتظ ــد و ب ــام کردن اع

ــود. ــدام ش ــریعتر اق ــه س ــم هرچ ــه امیدواری هســتیم ک
مدیرعامــل شــرکت تعاونــی مســکن مهــر بشــری خاطرنشــان 
ــا همــکاری بانــک مســکن بتوانیــم بعــد  ــم ب کــرد:  امیدواری
ــه دارشــدن  ــروژه و خان از ۱2 ســال انتظــار شــاهد خاتمــه پ
اعضــای ایــن شــرکت باشــیم و قــرار نباشــد ســود مشــارکت 
ــن  ــره ای ــر پیک ــری ب ــه دیگ ــک مســکن ضرب ــارات بان و خس

شــرکت و ســهام داران باشــد.
صابرنیــا، درپایــان ضمــن تشــکر و قدردانــی از مســئولینی کــه 
ــروژه  ــن پ ــا ای ــی والزم را ب ــای قانون ــون  همــکاری ه ــا کن ت
ــی  ــا  پورابراهیم ــر محمدرض ــزود: دکت ــد، اف ــام داده ان انج
ــس شــورای اســامی،  ــان وراور در مجل ــردم کرم ــده م نماین
ــید  ــران، س ــکن ته ــک مس ــارات بان ــس اعتب ــداری ریی علم
اشــرفی نماینــده ســازمان زمیــن و مســکن،  اســماعیلی 
اســتان،  اجتماعــی  رفــاه  و  کار  تعــاون  اداره   مدیــرکل 
ــدی  ــد محم ــازی، محم ــر کل راه و شهرس ــی زاده مدی حاج
بــازرس شــرکت و امیــد آماروزنــده رییــس هیئــت مدیــره در 
ایــن پــروژه مــا را همراهــی و همــکاری کردنــد از همــه  آنــان 

تشــکر و قدردانــی مــی کنــم.
بــه گــزارش راه آرمــان؛ طــی تمــاس هــای مکــرر بــا مدیریــت 
بانــک مســکن متاســفانه موفــق بــه برقــراری ارتبــاط نشــدیم، 
بــا ایــن وجــود پایــگاه خبــری راه آرمــان آمادگــی دارد پاســخ 
ــی و  ــات مردم ــا مطالب ــک مســکن در رابطــه ب مســئوالن بان

شــرکت تعاونــی را منعکــس کنــد.

مدیرعامل شرکت تعاونی مسکن مهر بشری مطرح کرد؛
عدم همکاری بانک مسکن کرمان دلیل کندی پیشرفت پروژه مسکن مهر بشری 

ــی انتشــار  ــان در پ ــک مســکن اســتان کرم ــت بان مدیری
ــرای  ــک ب ــن بان ــکاری ای ــدم هم ــر ع ــی ب ــی مبن گزارش
ــه ای  ــری« جوابی ــر »بش ــکن مه ــروژه مس ــرفت پ پیش

ــرد. ــادر ک ص
بــه گــزارش راه آرمــان؛ در راســتای پیگیــری واحدهــای مســکونی 
تحویــل داده نشــده مســکن مهــر بشــری؛ خبرنــگار اجتماعــی ایــن 
پایــگاه خبــری ضمــن بررســی مشــکات متقاضیــان مســکن ایــن 
شــرکت بــا مدیرعامــل شــرکت تعاونــی مســکن »مهــر بشــری« نیــز 
طــی گفتگویــی بــه بررســی دالیــل عــدم انجــام تعهــدات پرداختــه 

اســت. 

عــدم همــکاری بانــک مســکن کرمــان دلیــل کنــدی 
پیشــرفت پــروژه مســکن مهــر بشــری

بعــد از انتشــار ایــن گــزارش بانــک مســکن جوابیــه ای بــرای ایــن 
پایــگاه خبــری ارســال کــرده کــه متــن آن در ذیــل آمــده اســت.

ــکاری  ــدم هم ــوان »ع ــار گزارشــی تحــت عن ــه انتش ــت ب ــا عنای ب
بانــک مســکن دلیــل کنــدی پیشــرفت پــروژه مســکن مهــر« را بــا 
کــد مطلــب ۱2255 در تاریــخ ۱400/8/22 در آن پایــگاه خبــری 
مقتضــی اســت بــر اســاس قانــون مطبوعــات و در راســتای تنویــر 
ــگاه  ــاً در آن پای ــت عین ــن مدیری ــه ای ــن جوابی ــی مت ــکار عموم اف

ــد. خبــری انتشــار یاب
ــدی  ــروژه 504 واح ــوم پ ــاز س ــل ف ــداث و تکمی ــور اح ــه منظ ب
 تعاونــی مســکن مهــر بشــری کرمــان در قالــب ۳2 بلــوک در تاریــخ 

ــهیات  ــال تس ــون ری ــد 250 میلی ــر واح ــه ازای ه ۱۳9۱/2/2۱ ب
ــه  ــای صــورت گرفت ــق مســاعدت ه ــده اســت و طب ــد گردی منعق
ــروژه  ــه پ ــرکه ب ــه از سهم الش ــن مرحل ــه چندی ــل اولی در مراح
پرداخــت شــده اســت و در ادامــه پــس از تشــکیل جلســه شــورای 
مســکن اســتان بــه منظــور جلوگیــری از تعطیلــی پــروژه بــا توجــه 
ــی مناســب از ســوی شــرکت  ــدم حصــول پیشــرفت فیزیک ــه ع ب
تعاونــی مســکن مهــر بشــری را طــی هماهنگــی بــه عمــل آمــده بــا 
وزارت راه و شهرســازی و مصوبــات کمیتــه ای مســکن مهــر مقــرر 

گردیــد بــه منظــور تامیــن مالــی پــروژه در خــروج از رکــود و بــرون 
رفــت از مشــکات و تعییــن تکلیــف واحدهــای در دســت احــداث 

بخشــی از ســهم الشــرکه پرداخــت شــود.
همچنیــن مقــرر شــد در صــورت پیشــرفت فیزیکــی بخــش دیگری 
از ســهم الشــرکه نیــز بــه محــض احــراز پیشــرفت پرداخــت گــردد.

ــت اداری کل  ــق موافق ــال ۱۳9۷ طب ــاه س ــخ 2 آذر م ــذا در تاری ل
ــاب و  ــورت علی الحس ــه ص ــال ب ــارد ری ــغ ۱5 میلی ــارات مبل اعتب
ــای کار طبــق  ــح پ ــال بابــت پرداخــت مصال مبلــغ ۱0 میلیــارد ری

ــرفت  ــراز پیش ــت اح ــه جه ــی )ب ــام متقاض ــمی اع ــور رس فاکت
ــک در  ــاب بان ــد ارزی ــی و تایی ــط تعاون ــد توس ــی 50 درص فیزیک
بــازه ســه مــاه تــا تاریــخ 98/4/20( علیرغــم مســدود بــودن کلیــه 
ــی  ــط قانون ــررات و ضواب ــل مق ــت کام ــا رعای حســابهای شــرکت ب
ــاب  ــه حس ــان ب ــاب کرم ــی و انق ــتان عموم ــتور دادس ــق دس طب
ــد  ــره جدی ــت مدی ــای هیئ ــکل از اعض ــره متش ــه نف ــترک س مش

ــت. ــه اس ــورت پذیرفت ص
ــای  ــق ارزیابی ه ــور طب ــغ مذک ــت مبال ــم دریاف ــه علیرغ در ادام

بشــری  مهــر  تعاونــی مســکن  صورت گرفتــه مشــخص شــد 
ــه پیشــرفت فیزیکــی تعییــن شــده برســاند. ــروژه را ب نتوانســته پ
ــرانجام  ــه س ــا و ب ــه اعض ــاعدت ب ــور مس ــه منظ ــم ب ــاز ه ــا ب ام
ــخ  ــارد در تاری ــغ ۱5 میلی ــروژه مبل ــریعتر پ ــه س ــر چ ــیدن ه رس

ــت. ــده اس ــز ش ــره واری ــه نف ــترک س ــاب مش ــه حس 98/2/۱ ب
بــا توجــه بــه مــوارد عنــوان شــده بــه شــرح فــوق علیرغــم پرداخــت 
بیــش از ۷0 درصــد ســهم الشــرکه از قــرارداد منعقــد شــده 
ــه  ــزاری جلس ــان برگ ــاه از زم ــب ۳8 م ــته قری ــن گذش و همچنی
مســکن در محــل اداره کل تســهیات تبصــره ای بانــک در تهــران 

ــیم. ــروژه می باش ــدی پ ــرفت 48 درص ــاهد پیش ش
شــایان ذکــر اســت شــرکت تعاونــی مذکــور در تاریــخ ۱400/6/28 
تقاضــای تفکیــک کــد پــروژه بــه دو فــاز ۳52 واحــدی بــا 
ــکن  ــک مس ــهیات بان ــش تس ــت افزای ــد )جه ــرفت 64 درص پیش
مهــر تــا ســقف هــر واحــد 450 میلیــون ریــال( و ۱52 واحــدی در 
ــدام  ــهیات  اق ــدی از تس ــت  بهره من ــیون )جه ــه ای فونداس مرحل
ملــی( را بــه بانــک ارائــه نمــوده و موافقــت ایــن موضــوع از مرکــز 
ــی و اداره کل راه و شهرســازی  ــه شــرکت تعاون ــه ب اخــذ و بافاصل
اعــام گردیــده اســت. امیــد اســت شــرکت تعاونــی مهــر بشــری در 
اســرع وقــت نســبت بــه انجــام موضــوع اقــدام تــا موجبــات مرتفــع 
ــه  ــل واحدهــا ب ــی شــرکت و تکمیــل و تحوی شــدن مشــکات مال

ــان و اعضــای شــرکت گــردد. متقاضی

ضمنــًا حســاب های شــرکت تعاونــی توســط فــردی 
مســدود و توقیــف مــی باشــد.

در پایــان قابــل ذکــر اســت بانــک مســکن بــه عنــوان یــک بانــک 
ــکاری و مســاعدت را  ــوع هم ــه ن ــون هم ــی و تخصصــی تاکن دولت
بــا تعاونــی هــای اســتان از جملــه مســکن مهــر و ســایر بخشــهای 
مســکن بــه عمــل آورده و در آینــده نیــز آمادگــی هرگونــه 
ــت.  ــد داش ــط را خواه ــوب ضواب ــکاری در چارچ ــاعدت و هم مس

جوابیه ابنک مسکن استان کرمان؛

ابنک مسکن آمادیگ همکاری اب تعاوین های استان از جمله مسکن مهر را دارد

ــه آب و  ــع عادالن ــون توزی ــاده 2 قان ــرای م ــتای اج ــان در راس ــه ای کرم ــرکت آب منطق  ش
مــاده 3 آییــن نامــه تعییــن بســتر و حریــم رودخانــه، انهــار، مســیلها، مردابهــا، برکــه هــای 
طبیعــی، شــبکه هــای آبرســانی، آبیــاری و زهکشــی، نســبت بــه تعییــن حــد بســتر و حریــم 
ــا  ــق ب ــدود 4 کیلومتر)مطاب ــول ح ــه ط ــان ب ــتان کرم ــرد شهرس ــه اندوجه ــی از رودخان بخش
نقشــه کروکــی پیوســت( اقــدام نمــوده اســت . فلــذا بدینوســیله بــه اطــاع کلیــه ذینفعــان 
مــی رســاند کــه بــرای کســب اطــاع از حــد وبســتر و حریــم رودخانــه مزبــور) مســیر هــای 
اعامــی ( بــه امــور آب شهرســتان کرمــان مراجعــه نماینــد و چنانچــه نســبت بــه میــزان حــد 
بســتر و حریــم تعییــن شــده اعتراضــی داشــته باشــند . ظــرف مــدت یکمــاه از تاریــخ انتشــار ایــن اطاعیــه ، اعتــراض خــود 
را بــه دبیرخانــه امــور منابــع آب شهرســتان کرمــان تســلیم و رســید دریافــت دارنــد . بدیهــی اســت بــه اعتراضــات واصلــه 

پــس از انقضــاء مهلــت اعامــی بــه هیــچ وجــه ترتیــب اثــر داده نخواهــد شــد .  شناســه آگهــی : 1222700
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بـه گـزارش هفتـواد : مهنـدس محمدرضـا میرزایـی در نشسـت 
خبـری کـه بـه همـت روابـط عمومـی اداره کل صنعـت ، معـدن و 
تجـارت اسـتان کرمـان برگزار شـده بود با اشـاره به اقدامات شـرکت 
بابـک مـس ایرانیـان در زمینـه اقتصـاد مقاومتـی افزود: شـرکت بابک 
مـس ایرانیـان در روش تولیـد کاتـد مـس از سـوخت هـای فسـیلی 
اسـتفاده نمـی کنـد لـذا فرآینـد ذوب نیـز حـذف می شـود لذا بـر این 
اسـاس ایـن صنعت سـازگاری مناسـبی با محیـط زیسـت از نظر وجود 
نداشـتن آالینـده هـا دارد.وی ادامـه داد: ایـن پـروژه هـم اکنـون 89 
درصـد پیشـرفت فیزیکـی دارد و بـا توجـه بـه خـوراک ایـن کارخانه 
بـه کنسـتانتره مـس، شـرکت بابـک مـس ایرانیـان در زمینـه معـادن و 
کنسـتانتره سـرمایه گـذاری مـی کند.مدیرعامـل شـرکت بابـک مـس 
ایرانیـان بـا بیـان اینکـه ایـن شـرکت در مسـائل فرهنگـی و اجتماعـی 
شهرسـتان شـهربابک حضـوری فعـال دارد گفـت: بـرای تولیـد کاتـد 
بـه روش  زیسـت  محیـط  بـا  سـازگار  و  تکنولـوژی جدیـد  از  مـس 
بایوتانـک لیچینـگ اسـتفاده مـی شـود کـه بـر اسـاس دانـش فنـی و 
انحصـاری شـرکت میدکـو و یـک شـرکت کانادایـی اجرایـی شـده 

. ست ا
وی افـزود: تکنولـوِژی شـرکت بابـک مـس ایرانیـان دارای گواهینامه 
و   HSE-MS  ،18001 اهسـاس   ،14001 ایـزو   ،9001 ایـزو  هـای 

اسـت. اروپـا   CE MARK اسـتاندارد 
توجه به استخدام نیروهای بومی 

در شرکت بابک مس

مهنـدس میرزایـی بـا بیـان اینکـه سـرمایه اصلـی ایـن شـرکت نیـروی 
انسـانی اسـت عنـوان کـرد: پـس از تکمیـل پـروژه کاتـد در شـرکت 
بابـک مـس ایرانیـان بالـغ بـر 500 نفـر مشـغول بـکار مـی شـوند لـذا 
اسـتراتِژی بومی گرایی از شهرسـتان شـهربابک و پس از آن، از استان 

کرمـان در دسـتور کار ایـن شـرکت اسـت.
وی گفـت: شـرکت بابـک مـس ایرانیـان در کنـار نیروهـای بومـی 
ترکیبـی از نیروهـای باتجربـه کشـوری را بـه کار مـی گیـرد و هـم 
اکنـون 90 درصـد از کادر ایـن شـرکت نیروهـای بومی اسـتان کرمان 
هسـتند. مدیرعامل شـرکت بابک مـس ایرانیان افـزود: نیروهای معدن 
و کارخانجات شـرکت بابک مس ایرانیان در شهرسـتان شـهربابک با 
متوسـط سـن 29 سـال و بسـیار جوان هسـتند و همینطور این شـرکت 
بصـورت غیرمسـتقیم بـه اشـتغال پنـج هـزار نفـر کمک خواهـد کرد.

استفاده از تکنولوژی های جدید 
باعث مصرف کم انرژی در شرکت بابک مس 

وی اظهـار کـرد: شـرکت بابک مس ایرانیـان با اسـتفاده از تکنولوژی 
روز دنیـا در کارخانجـات خـود نهایـت صرفـه جویـی را در دسـتور 
کار دارد کـه بـه نفـع شـرکت، جامعه و اقتصاد کشـور اسـت.میرزایی 
گفـت: بـرای 2 کارخانـه تولیـد لولـه مسـی و کاتـد مـس 35 مگاوات 
بـرق و حـدود 40 لیتـر بر ثانیه آب مـورد نیاز اسـت و همچنین 2 هزار 
و 300 مترمکعـب سـاعت گاز مصـرف دارد کـه در مقایسـه بـا سـایر 
روش هـای تولیـد مـس بسـیار کم مصرف اسـت. وی افزود: شـرکت 
بابـک مـس ایرانیـان در فـاز نخسـت خـود، مجـوز اخـذ چـاه آب را 
گرفتـه و در پـی مجـوز انتقال آب اسـت و میزان مصـرف آب مجتمع 
بابـک مـس ایرانیـان عـددی کمی در بیالن آب شهرسـتان شـهربابک 

محسـوب می شـود.

شرکت بابک مس ایرانیان 
چهارمین تولید کننده لوله مسی 

 مدیرعامـل شـرکت بابـک مـس ایرانیان با بیـان اینکه تـا پایان 
سـال جـاری تولیـد کاتـد در ایـن مجتمـع راه اندازی می شـود 
خاطرنشـان کـرد: ایـن مجموعـه بـا هـدف تولیـد 50 هـزار تن 
سـاالنه مـس کاتـد از کنسـتانتره کار خـود را آغـاز کـرده و 
اگـر ایـن میزان تولیـدات محقق شـود 25 درصـد ظرفیت مس 

کشـور در ایـن مجتمـع تولیـد خواهد شـد.
وی بـا بیـان اینکه شهرسـتان شـهربابک روی کمربند مس خیز 
ایران از شـمال شـرق تا سیسـتان و بلوچسـتان قرار دارد گفت: 
حجـم سـرمایه گـذاری در منطقـه شـهربابک بـرای احـداث 
کارخانجـات شـرکت بابـک مـس ایرانیـان بالـغ بـر یکهـزار و 
100 میلیـارد تومـان اسـت کـه توسـط صنـدوق توسـعه ملـی و 

بانـک پاسـارگاد سـرمایه گذاری شـده اسـت.
میرزایـی افـزود: هـم اکنـون 95 درصـد تجهیـزات مـورد نیـاز 

ایـن شـرکت وارد کشـور شـده و در حـال نصـب اسـت.
چهارمیـن  ایرانیـان  مـس  بابـک  شـرکت  اینکـه  بیـان  بـا  وی 
شـرکت تولیـد کننده لوله مسـی اسـت بیـان کرد: این شـرکت 
بـه  ویـژه  نـگاه  و  اقتصـادی  و  فنـی  مطالعـات  بـا  از سـال 88 
محیـط زیسـت فعالیـت خـود را در شهرسـتان شـهربابک بـا 2 
تکنولـوِژی تولیـد کاتـد بـا روشـی نویـن و لولـه مسـی فعالیت 

خـود را آغـاز کـرده اسـت.
مدیرعامـل شـرکت بابک مـس ایرانیـان گفت: این شـرکت با 
حمایـت میدکـو کارخانـه لولـه مسـی بـا ظرفیـت 12 هـزار تن 

لولـه مسـی در شـکلها و سـایزهای مختلـف بـا اسـتفاده از جدیدتریـن 
تکنولـوژی روز دنیـا در سـال 95 بـه بهـره بـرداری رسـید و اکنـون در 
حـال تولیـد آن اسـت. وی افـزود: اسـتراتژی فـروش لولـه مسـی در 
ایـن شـرکت بـر اسـاس نیـاز مشـتری و سـفارش تولیـد می شـود و در 
کنـار آن، اسـتراتژی 80 درصـد تولیـدات برای صادرات اسـت که در 

مرحلـه رایزنـی بـا مناطـق خاورمیانـه بـرای صـادرات هسـتیم لـذا ایـن 
شـرکت در حـال انسـجام بیشـتر صـادرات محصوالت اسـت.

میرزایـی تاکیـد کـرد: پـروژه هـای این شـرکت قطعـا سـودده خواهد 
بـود لـذا در برنامـه هـای شـرکت بابـک مـس ایرانیـان بسـتری بـرای 

احـداث صنایـع پاییـن دسـتی فراهـم می شـود.
کارخانجات شرکت بابک مس ایرانیان 

برای طبیعتی پاک
مدیـر مجتمـع شـرکت بابـک مس ایرانیـان نیـز در این نشسـت گفت: 
بـرای محیـط زیسـت و  ایرانیـان  بابـک مـس  کارخانجـات شـرکت 
طبیعتـی پـاک احـداث شـده اسـت.و ایـن شـرکت نسـبت بـه مسـائل 
محیـط زیسـت حسـاس اسـت و نهایـت سـعی خـود را در ایـن زمینـه 

بـه کار مـی گیـرد . 
محمدحسـن رحمانـی افـزود: صنایـع هلدینـگ 
میدکـو و شـرکت بابـک مـس ایرانیان بـه علت 
تعهـدی کـه دارند همـواره محیط زیسـت را در 

اولویـت برنامـه هـای خـود قـرار داده اند.

خبرنگار : مرضیه قاضی زاده

مهندس میرزایی :

با استفاده از روش های نوین در شرکت بابک مس ایرانیان 
سازگاری مناسبی با محیط زیست ایجاد شده است

و  اطاعـت  پـادگان  در  سـربازی  تواضـع.  دایـره  مرکـز  در   سـرداری 
والیـت پذیری. سـرفرازی در پـای پرچم عاشـورا، پایداری، بـی ادعایی، 
خسـتگی ناپذیـر و حماسـه سـاز. نامت بر تـارک جهاد اسـت و آوازه ات 
همپـای کرامـت و شـهادت. مظلـوم شناسـی و ظلـم سـتیز. تـا عشـق زنـده 

اسـت، عاشـقی ات جاودانـه خواهد بود. سـردار...
آن روز هـا هـم کـه سـردار نبـودی، بـاز بـی ادعـا بـودی. اصـاٌل از اولـش 
بـی ادعـا بـودی. ایـن را بچـه های کرمـان که با وقـوع جنـگ تحمیلی در 
جنـوب و غـرب کشـور، نـام رزمنده به خودشـان گرفتند و راهـی دفاع از 
وطـن شـدند، خوب یادشـان هسـت. سوسـنگرد هم یادش هسـت؛ قاسـم 
سـلیمانی، فرمانـده ی بچـه هـای کرمـان. آن روزهـا کـه در سـرت بـا آن 
موهـای مشـکی، هـزار نقشـه بـرای مقابلـه با دشـمن داشـتی. جـوان بودی 
و جوانـان همشـهری را گـرد آوردی. نیروهایـت کم اما استقامتشـان زیاد 
بـود. پایـداری در خونشـان بـود. همـه شـان. همـه تـان. همـه ی بچـه های 
کرمان. سوسـنگرد ایسـتاد و در ایسـتادگی اش شـما نقش داشـتی. بسـتان 
آزاد شـد و آزادگیـش را مرهـون شـجاعت شماسـت؛ از لحظـه ای کـه 
در مقابـل پاتـک هـای سـخت دشـمن بـا دو گـردان از بچـه هـای کرمان 
بـر اسـتقامت پـای فشـردی و فرمانـده ی کرمانـی هـا لقب گرفتـی و قبای 
فرماندهـی، قامتـت را برازنـده کـرد. پیـروزی هـا شکسـت هـم داشـت، 
زود بـه زود داغـدار یارانـت می شـدی و در بسـتان » اکبر محمدحسـینی« 

زودتـر بـه خـط شـهادت رسـید و رخ از تـو برگرفت.
بـا دسـت پـرورده هایـت در» فتـح المبیـن« فتحی آفریـدی که امـام آن را 

» فتـح الفتـوح« خواند. 
» بیـت المقـدس« سـرآغازی بـرای تـداوم رشـادت هایـت شـد. دشـت 

»جفیـر«  دارد.  یـاد  بـه  را  تـو  خوزسـتان 
هسـت.  یادشـان  را  تـو  جابـر«  »سـید   و 
یادشـان  را  تـو  ریختـه،  برزمیـن  هـای  خـون 
از  را  تـو  رزمنـدگان  هـای  حماسـه  هسـت. 
یـاد نبـرده انـد. بـودی و آوازه ات بلنـد شـد 
و گـوش بعثـی هـا را هـم مجبـور بـه شـنیدن 
نـام بلنـدت کـردی. کوشـیدی و خروشـیدی 
خرمشـهر«   « آزادی  ننشسـتی.  پـا  از  و 
و  شـما  رزم  از  نشـدنی  فرامـوش  ای  ودیعـه 
همرزمانتـان شـد.  اولیـن ضرب شسـت جانانه 
»رمضـان«،  مـرزی  بـرون  عملیـات  در   شـما 
بعثـی هـای مغـرور و مسـلح بـه سـالح هـای 
بـه  را  اسـرائیلی،  هـای  طراحـی  و  پیشـرفته 

انداخـت. سـرگیجه 
رادیـو بعـث و رادیـو اسـرائیل هـم نامـت را 
انتشـار دادنـد وقتـی کـه جسـورانه از کمنـد 
زنجیـر محاصـره شـان، خـود را نجـات دادی 

... و 
وقتـی تیـپ » ثـارا...« به لشـکر تبدیل شـد، باز 

شـما فرمانـده اش شـدی. گروهـان هـا گـردان شـدند و گردان هـا تیپ و 
دوسـتانت فرماندهانـی کـه دسـت آمـوز خـودت بودنـد. و شـهدایی کـه 

بازویـت بودنـد و بـا خونیـن بالی شـان، دلـت را غصـه دار مـی کردند.
همه ی افتخارهای لشـکر ثارا...درگوشـه گوشـه دشـت پهناور خوزستان، 
در بیابـان هـای ایـالم، در قلـه ی بلنـد کـوه هـای کردسـتان و کرمانشـاه ، 
در هـور و در جزایـر مجنـون و درعملیـات هـای بـدر و خیبـر کـه طعـم 
تلـخ شکسـت را بـه دشـمن بی مغز چشـاندند، مرهـون دالوری و حماسـه 
در  شـما  فرماندهـی  و  تدبیـر  و  درأیـت  تحـت  هـای  یـگان  رزمنـدگان 

خطـوط مقـدم نبـرد دفـاع مقدس اسـت.   
نمـی شـود » والفجـر هشـت« را گفـت و شـنید و شـما را نگفـت و ندیـد. 
آن شـب تاریـک و بارانـی و ارونـد خروشـان در پیش رو و آن آب سـرد 
غلتانـی کـه مـی غریـد و هـر وارد شـونده ای در خـود را ناجوانمردانه می 
بلعیـد و شـما کـه بـه غـواص های رشـیدت یـاد دادی تـا آب را ملتمسـانه 
بـه »حضـرت زهـرا سـالم ا... علیهـا« قسـم دهنـد تـا آرام و رام باشـد و 
رزمنـدگان را بـه سـالمت بـه آن سـوی آب ببـرد و چنیـن شـد و در پایان 
شـب ظلمانی تسـلط دشـمن،  فجری دمید که چشـم بدخواهان و دشمنان 

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

قالویزان تو را می شناسـند. 
و  یـاران  و  تـو  بغـض  دشـمن  اسـت.  دیـده  را  تـو  رزم   »  »کربـالی4 
رزمنـده هایـت را داشـت کـه غواصـان بـی گنـاه را » دسـت بسـته« زنـده 

زنـده در خـاک پنهـان کـرد و داغ سـینه هـای داغـدار را سـوزان تـر.
ادامه دارد ...

مدیرعامـل شـرکت بابـک مـس ایرانیان گفت: نگاه شـرکت 
بابک مس ایرانیان در شهرسـتان شـهربابک به محیط زیسـت 
همـراه بـا تولیـد پایـدار اسـت لـذا توجـه بـه محیط زیسـت و 
اشـتغال پایدار اسـتراتژی شـرکت بابک مس ایرانیان اسـت و 

بـا روش هـای نویـن این کار عملی شـده اسـت . 

 طبـق تفاهم نامـه همـکاری بیـن کمیتـه امـداد، اداره کل 
آمـوزش فنـی و حرفـه ای و کارخانـه رینگ پـارس 150 
نفـر از فرزنـدان مددجویـان کرمانـی در شـرکت رینـگ 

پـارس مشـغول بـه کار می شـوند. 
مدیـرکل کمیتـه امداد اسـتان کرمان، مدیـرکل آموزش 
پـارس  رینـگ  کارخانـه  نماینـده  و  و حرفـه ای  فنـی  و 
تفاهم نامـه  بـم  جدیـد  ارگ  اقتصـادی  ویـژه  منطقـه 

کردنـد. امضـا  همـکاری 
یحیـی صادقـی، مدیـرکل کمیتـه امـداد اسـتان کرمـان 
هـدف از انعقـاد ایـن تفاهم نامـه را ایجـاد بسـتر مناسـب 
بـرای آمـوزش تخصصی و کاریابی فرزنـدان مددجویان 
تحـت حمایـت اعـالم کـرد و گفت: بـا انعقـاد تفاهم نامه 
کل  اداره  کرمـان،  اسـتان  امـداد  کمیتـه  بیـن  سـه جانبه 
آمـوزش فنـی و حرفـه ای و کارخانـه رینگ پـارس 150 
نفـر از فرزنـدان مددجویـان در شـرکت رینـگ پـارس 
منطقـه ویـژه اقتصـادی ارگ جدیـد بـم مشـغول بـه کار 

می شـوند.
تحـت  مددجویـان  اشـتغال  زمینـه  کـردن  فراهـم  وی 
حمایـت و فرزنـدان آن هـا باهـدف کاهش نـرخ بیکاری 
از مهم تریـن  را  اسـتان  ایـن  بیـن جامعـه مددجویـی  در 
و  گفت:جـذب  و  بـرد  نـام  تفاهم نامـه  ایـن  اهـداف 
آموختـه،  مهـارت  مددجویـان  فرزنـدان  به کارگیـری 
پرداخت کمک هزینه بـه کارآموزان در دوره کارورزی 
در کارخانـه، ارسـال قـرارداد جـذب کارجـو بـه همـراه 
بیمه نامـه بـه کمیتـه امـداد از مهم ترین تعهـدات کارخانه 
رینـگ پـارس منطقـه ویـژه اقتصـادی ارگ جدیـد بم بر 

اسـاس انعقـاد ایـن تفاهم نامـه اسـت.
وی افـزود: شناسـایی و معرفی کارآموزان واجد شـرایط 
بـرای شـرکت در مصاحبـه و گزینـش اولیـه، پرداخـت 
کمک هزینـه آموزشـی در مدت آموزش بـه کارآموزان 
و پرداخـت حـق بیمـه سـهم کارفرمـا بـه مـدت دو سـال 
در سـال اول 100 درصـد و در سـال دوم 50 درصـد از 
مهم تریـن تعهـدات کمیتـه امـداد بـر اسـاس انعقـاد ایـن 

تفاهم نامـه اسـت.
برگـزاری دوره آمـوزش تخصصـی موردنیـاز  صادقـی 
اقتصـادی  ویـژه  منطقـه  پـارس  رینـگ  تولیـد  کارخانـه 
آموزشـی،  اسـتانداردهای  اسـاس  بـر  بـم  جدیـد  ارگ 
بـم  شـهرهای  در  موردنیـاز  آموزشـی  کارگاه  تجهیـز 
بیمـه  بـرای کارآمـوزان،  آزمـون  برگـزاری  و کرمـان، 
مسـئولیت بدنـی کارآمـوزان در برابـر حـوادث در زمـان 
آمـوزش و اعطـای گواهینامـه پایـان دوره آموزشـی بـه 
کارآمـوزان را ازجملـه تعهـدات اداره کل فنـی و حرفـه 

اسـتان کرمـان اعـالم کـرد.

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

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

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

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

  منابع: شاهنامه فردوسی، لغت نامه دهخدا

هفتواد یعنی هچ؟

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

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

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

مکانیـزه شـامل تخفیـف  10 درصـد خواهـد بود.

مالک توسعه و پیشرفت استان 
واگذاری خدمات به بخش خصوصی 

است 
آقـای زیـن الصالحیـن مـالک توسـعه و پیشـرفت 
اسـتان را واگـذاری خدمـات بـه بخـش خصوصـی 
دانسـت و افـزود:  محوریـت برنامـه هـای مهنـدس 
رزم حسـینی ) اسـتاندار محتـرم  ( برنامـه ریـزی در 
جهت توسـعه اسـتان بـوده و یک ضلع  مـدل  مثلث 
توسـعه ، بخـش خصوصـی و مرکـز ثقـل آن ائمـه 
محتـرم جمعـه مـی باشـند. لـذا بخـش خصوصـی و 
بـرون سـپاری خدمـات دولتـی بـه عنوان یـک اصل 
در برنامـه هـای ایشـان و دولـت دوازدهم می باشـد.

دفاتـر  از خدمـات صادقانـه  تشـکر  ایشـان، ضمـن 
پیشـخوان از آنـان خواسـت تـا همیـاری خـود را بـا 
سـازمان ثبـت احـوال،را در چنـد مـاه مانده تـا آخر 
سـال افزایـش داده و تمـام تـالش خـود را در جهت 
خدمـات رسـانی بهتـر بـه مـردم و تسـریع روند ثبت 

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

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

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

سـازمان ثبـت احـوال اسـتعالم بگیرنـد. 
پایـه  بـر  بایسـت  مـی  خدمـات  انجـام  افـزود:  وی 
امنیـت کامـل و رازداری دفاتـر پیشـخوان صـورت 
پذیـرد و در صـورت هـر گونـه تخلف مسـئول دفتر 
و مدیـر فنـی آن دفتـر مسـئول بـوده و مـی بایسـت 
پاسـخگو باشـد. لـذا فراهـم آوردن اقدامـات امنیتی 
از جملـه دوربیـن مداربسـته، گاوصنـدوق و سـایر 
اقدامـات امنیتـی الزمـه دفاتـر پیشـخوان مـی باشـد.

و  مسـئول  کرمان،مدیـر  پیشـخوان  دفاتـر  رییـس 
و  کارمنـدان  جـزء  را  پیشـخوان  دفاتـر  کارکنـان 
خانـواده ثبـت احـوال دانسـت و از آنـان خواسـت 
تـا در رعایـت شـئونات اسـالمی و اخالقـی کوشـا 

باشـند.
» هدف از برون سپاری خدمات ثبت 

احوال، رضایت مندی و افزایش کیفیت 
خدمات رسانی «

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

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

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

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

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

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

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

گشـت.
خبرنگار : مرضیه قاضی زاده

فرصت4ماهه مردم 
برای دریافت کارت هوشمند ملی در سال 96

  رئیس جهاد کشاورزی شمال استان کرمان:

19 هزار هکتار اراضی کشاورزی 
به سیستم های آبیاری نوین 

مجهز می شوند

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

 . ند شو
عبـاس سـعیدی بـا اشـاره بـه تجهیـز 43 
کشـاورزی  اراضـی  از  هکتـار  هـزار 
اسـتان کرمـان به سیسـتم آبیـاری تحت 
فشـار از اول انقـالب تـا سـال 93 اظهار 
کـرد: طـی چهـار سـال اخیـر بیـش از 
ایـن  بـه  هـم  دیگـر  هکتـار  هـزار   20
سیسـتمهای آبیـاری مجهز شـده اسـت.

در  بحـران آب  امـروز  داد:  ادامـه  وی 
بایـد  اسـتان جـدی اسـت؛ کشـاورزان 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

. د شو

گزارش از : ساره نخعی فر
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طی آییین اب حضور مقامات استاین؛ 

بزرگ ترین اپرکینگ هومشند جنوب رشق کشور، صاروج اپرس، به هبره برداری رسید 

طی آیینی با حضور مقامات استانی، 
بزرگ ترین پارکینگ هوشمند جنوب شرق 

کشور، صاروج پارس، به بهره برداری رسید. 

ــگ هوشــمند  ــن پارکین ــاح بزرگ تری ــن افتت ــان، در آیی شــهردار کرم
جنوب شــرق کشــور، صــاروج پــارس، کــه بــا حضــور اســتاندار، 
جمعــی از مدیــران شــهری، اعضــای شــورای اســالمی شــهر کرمــان، 
ــا پورابراهیمــی،  ــتان، دکتــر محمدرض ــس کل دادگســتری اس ریی
ــس شــورای اســالمی، رییــس  ــان و راور در مجل ــردم کرم ــده م نماین
اتــاق بازرگانــی اســتان و مقامــات نظامــی و انتظامــی اســتان کــه در 
محــل ایــن پارکینــگ برگــزار شــد، ضمــن تبریــک بــه ســرمایه گذار 
پــروژۀ صــاروج پــارس بــه دلیــل افتتــاح بخــش اول ایــن پــروژه، بعــد 
از ســال ها درگیــر شــدن بــا مســایل مختلــف، افــزود: بــا بهره بــرداری 

از پارکینــگ ایــن پــروژه، یــک قفــل بــاز شــد و شــاید وجهــۀ نمادیــن 
ایــن افتتــاح مهم تــر از اصــل پارکینــگ باشــد؛ چراکــه اعــالم 
می کنــد ســرمایه گذاری ای کــه در اختیــار شــهر و عمــوم مــردم قــرار 
ــی  ــق همگان ــورد تواف ــد م ــاً بای ــد و حتم ــد کن ــد رش ــرد، می توان گی

قــرار گیــرد.
ــد در  ــر می رس ــه نظ ــرد: ب ــان ک ــزی خاطرنش ــعرباف تبری ــعید َش س
ــن  ــکالت بنیادی ــار مش ــان دچ ــهر کرم ــرمایه گذاری های کالن ش س
ــتعداد و  ــه اس ــان ک ــاید و آنچن ــد و ش ــه بای ــان ک ــتیم و آنچن هس

ــم. ــت کنی ــته ایم فعالی ــود دارد، نتوانس ــهر وج ــت در ش فرص
ــرمایه گذاری های  ــوزۀ س ــرفت در ح ــدم پیش ــل ع ــی از دالی وی، یک
کالن را بی توجهــی بــه برخــی از زیرســاخت های اطالعاتــی موردنیــاز 
ــان ســرمایه گذارِی  ــه داد: جری ــان ســرمایه گذاری دانســت و ادام جری
در خدمــت مــردم بایــد به صــورت شــفافی مطلــع باشــد کــه در چــه 
ــود،  ــدش می ش ــودی عای ــه س ــد، چ ــرمایه گذاری می کن ــتری س بس
ــروژه در  ــن پ ــی از ای ــه تلقی های ــی و چ ــا و ارتباطات ــه کاربری ه چ
ــه  بیــن مــردم ایجــاد می شــود و نیروهــای انتظامــی و قضایــی چگون

بــه او در اجــرای ایــن پــروژه کمــک خواهنــد کــرد.
شــهردار کرمــان خاطرنشــان کــرد: در ســایر کشــورها، بســیاری از ایــن 
زیرســاخت ها را ازطریــق تهیــۀ بســته های جامــع ســرمایه گذاری 
فراهــم می کننــد، بــه ایــن صــورت کــه وقتــی ســرمایه گذار مراجعــه 
می کنــد، نه تنهــا محاســبات اقتصــادی، بلکــه اثــرات اجتماعــی، 
فرهنگــی و محیط زیســتی پــروژه را هــم در اختیــار او قــرار می دهنــد.
ــۀ  ــن ترتیــب، ســرمایه گذار و بدن ــه ای ــه داد: ب ــزی ادام شــعرباف تبری
ــد و  ــد در کجــا چــه ســرمایه گذاری انجــام می دهن مدیریتــی می دانن
ــن باعــث می شــود ســرمایه گذاری،  ــی خواهــد داشــت و ای چــه تبعات

پیش بینی پذیــر شــود و طرفیــن بــه نتیجــۀ برد-بــرد برســند و 
ــوند. ــرا ش ــریع تر اج ــا س پروژه ه

ــه  ــدی ب ــه ج ــان را توج ــهرداری کرم ــای ش ــی از اولویت ه وی، یک
تهیــۀ بســته های ســرمایه گذاری بــا نــگاه کامــاًل علمــی اعــالم کــرد 
ــاد و قریــب  ــروژۀ صــاروج اتفــاق افت ــه ای کــه در پ ــزود: از تجرب و اف
12 ســال طــول کشــید در حالیکــه می توانســت ســریع تر و بــا 
ــه ســمت  تبعــات کمتــری اجــرا شــود، اســتفاده خواهیــم کــرد و ب
ــه  پروژه هایــی می رویــم کــه ســریع تر اجــرا شــوند و ثمــرات آنهــا ب

شــهر و شــهروندان برســد.
ــه اینکــه در برخــی کتــب شهرســازی  ــا اشــاره ب شــهردار کرمــان ب
ــهرهای  ــزی ش ــت مرک ــگ در باف ــاخت پارکین ــود س ــته می ش نوش
تاریخــی، اشــکال راهبــردی دارد، تصریــح کــرد: به رغــم اینکــه 
بخشــی از ایــن موضــوع را بــه لحــاظ فنــی می پذیــرم، امــا متأســفانه 

ــات واقعــی حوزه هــای شــهری  ــگاه توجهــی بــه برخــی اقتضائ ایــن ن
ــدارد. ــران ن در ای

شــعرباف تبریــزی ادامــه داد: وقتــی در بافــت مرکــزی شــهر کرمــان 
ــه  ــت روزان ــاً ثاب ــارک تقریب ــا 1500 پ ــل 1000 ت ــار حداق ــق آم طب
ــر  ــد و اگ ــارک می کنن ــر پ ــج بعدازظه ــا پن ــح ت ــه از صب ــم ک داری
می خواهیــم بافــت مرکــزی را بــه ســمت پیاده مــدار ببریــم، چــاره ای 
ــتفاده  ــا اس ــگ را ب ــت مشــخصی از پارکین ــه ظرفی ــز اینک نیســت ج
ــت  ــارک ثاب ــه پ ــی ک ــژۀ خودروهای ــل وی ــوق حداق ــته های مش از بس

ــرار دهیــم. ــار آنهــا ق ــد، در اختی دارن
ــا منطــق پیاده مــدار و حمل ونقــل  ــدام تناقضــی ب ــن اق ــزود: ای وی اف
عمومــی در بافــت تاریخــی نــدارد و در یــک نــگاه جامــع قابــل جمــع 
ــراط و  ــار اف ــد دچ ــی نبای ــت تاریخ ــازی باف ــت و در پارکینگ س اس

تفریــط شــویم.
ــارس  ــروژۀ صــاروج پ ــه ســرمایه گذار پ ــار دیگــر ب شــهردار کرمــان، ب
بــه دلیــل رهــا نکــردن پــروژه پــس از 12 ســال معطلــی و بــا وجــود 
ــن  ــد: م ــادآور ش ــت و ی ــک گف ــرا تبری ــخِت اج ــیار س ــرایط بس ش
ــن  ــا ای ــه ب ــک منطق ــالک در ی ــش از 200 پ ــع بی ــم تجمی می دان
مشــخصات چــه بــاری را بــه ســرمایه گذار و سیســتم قضایــی تحمیــل 

ــاده اســت. ــاق افت ــاً کار بزرگــی اتف کــرده و واقع
شــعرباف تبریــزی بیــان کــرد: خواهشــم از ســرمایه گذار پــروژه ایــن 
اســت کــه پــس از افتتــاح پارکینــگ، فراینــد اجرایــی را بــه ســرعت 
پیــش ببرنــد تــا تبدیــل بــه مجموعــه ای شــود کــه بــه مــردم خدمــت 
ــردم و  ــرای م ــگ ب ــن پارکین ــم ای ــالش می کنی ــز ت ــا نی ــد و م ده

ســاکنان منطقــه، کاربــردی و بــه نفــع شــهر باشــد.

در بازدید مدیر در بازدید مدیر HSEHSE ایمیدرو و مدیر  ایمیدرو و مدیر HSEHSE تهیه و تولید مواد معدنی  تهیه و تولید مواد معدنی 
ایران از واحد ایران از واحد HSEHSE گهرزمین مطرح شد: گهرزمین مطرح شد:

اقدامات حوزه اقدامات حوزه HSEHSE گهرزمین مطلوب و  گهرزمین مطلوب و 
قابل تقدیر استقابل تقدیر است

ــام  ــدرو و پره ــر HSE ایمی ــی مدی ــر ولدخان امی
ــواد  ــد م ــه و تولی ــر HSE تهی ــور مدی ــه پ خواج
ــه طــور  ــران از معــدن گهرزمیــن و ب ــی ای معدن
خــاص از واحــد HSE ایــن شــرکت بازدیــد 

ــد. کردن
بــه گــزارش روابــط عمومــی و امــور بیــن الملــل شــرکت ســنگ آهــن گهرزمیــن ایــن 
بازدیــد کــه بــا هــدف آشــنایی و اطــالع از اقدامــات صــورت گرفتــه واحــد HSE گهرزمین 
صــورت گرفــت نتایــج مطلوبــی بدنبــال داشــت و مدیــران فــوق الذکــر از اقدامــات ایــن 

واحــد ابــراز رضایــت کردنــد و آنهــا را قابــل تقدیــر دانســتند. 

برخــی اقدامــات صــورت گرفتــه شــده توســط واحــد HSE شــرکت گهرزمیــن بــه 
شــرح ذیــل مــی باشــد:

⭕ مرکز بهداشت
1-انجــام تمامــی خدمــات طــب کار بــا تاییــد وزارت بهداشــت درمــان و آمورش پزشــکی 

بــا اســتقرار پزشــک متخصــص و کارشناســان طب کار 
2. ارائــه خدمــات پیــش بیمارســتانی بصــورت تمــام وقــت بــا اســتقرار تیــم پزشــکی و 

فوریــت هــا 
⭕ بازدید معدن 

اقدامــات اجرایــی در حــوزه کنتــرل عملیــات  HSEE  معــدن بــر اســاس آخریــن بازنگــری 
مدیریــت ریســک بــا موضاعــات زیــر ارائــه گردید:

1. اصــالح ســاختار ســازمانی مدیریــت ایمنــی بــر اســاس ادغــام واحــد ایمنــی و عملیــات 
بــا ذکــر مســئولیت هــا جهــت حــذف و کاهــش ســطح ریســک عملیــات اســتخراج بــرای 

اولیــن بــار در حــوزه معــادن 
ــن  ــای 100 و 35 ت ــراک ه ــز  دامپت ــای ترم ــتم ه ــی سیس ــل تمام ــازی کام 2. بازس

ــو کوماتس
ــدوزر و   ــی، بل ــل مکانیک ــا ،بی ــراک ه ــامل دامپت ــی ش ــین آالت معدن ــازی ماش 3. بازس
ماشــین االن ســبک  جهــت بهبــود ضریــب ایمنــی و بهــره وری بــا توجــه بــه شــرایط 

ــم تحری
ــتقرار  ــا اس ــل ب ــت گس ــرل فعالی ــت کنت ــدن جه ــای مع ــواره ه ــزه دی ــش مکانی 4. پای

ــزات  تجهی
ــده عقــب جهــت  ــن دن ــی شــامل دوربی ــروی ماشــین االت معدن ــزات ب 5. نصــب تجهی

پوشــش نقــاط کــور دســتکاه هــا
ــت  ــای مدیری ــرح ه ــاس ط ــا اس ــدن ب ــکار مع ــز کارگاه پیمان ــاختار تجهی 6. اصــالح س
ــن  ــن گهرزمی ــدن ســنگ آه ــاه ســال 98 در مع ــان م HSEE واحــد دیســپچینگ در آب

ــری و  ــری، بارب ــر را در بخــش هــای بارگی ــای زی ــون مزای ــه تاکن ــاده ســازی شــد ک پی
ــر داشــته اســت. ایمنــی در ب

از جمله مزایای این واحد می توان به:
1. کاهــش توقفــات عملیاتــی از مقــدار 240 دقیقــه در روز بــه 120 دقیقــه بــرای هــر 

تــراک و کاهــش 50 درصــدی توقفــات 
2. افزایــش ایمنــی بــه کمــک کنتــرل ترافیــک مســیر و کنتــرل ســرعت دامپتراکهــا کــه 

باعــث کاهــش مصــرف ســوخت و الســتیک مــی شــود
3.افزایــش ایمنــی بــه دلیــل قابلیــت ارســال کمــک فــوری بــه مرکــز از طــرف اپراتورهای 

دســتگاهها و پیگیــری فــوری واحــد ایمنی
ــه دلیــل کاهــش توقفــات و کاهــش  ــا 20 درصــد ب ــه میــزان 14 ت 4.افزایــش تولیــد ب

ــی دســتگاهها خراب
5. جلوگیری 100 درصدی از تخلیه اشتباه بار آهن روی دامپ باطله و برعکس

6. بهبود در روند برنامه ریزی تولید با ارائه گزارشهای دقیق 
7.کاهــش ترافیــک و صــف انتظــار بــه میــزان 70 درصــد دســتگاههای باربــر و بهبــود در 

رونــد بارگیــری اشــاره نمــود.

تجلیل از مدیرعامل جهان فوالد سیرجان در اجالس سرآمدان اقتصاد ایران
 

باید عادی انگاری را کنار بگذاریمباید عادی انگاری را کنار بگذاریم
 تا در دام  تا در دام موج ششم کروناموج ششم کرونا گرفتار نشویم. گرفتار نشویم.

کرونــا رحم نداردکرونــا رحم ندارد

نشســت هــم اندیشــی مدیــران 
و  ایمیــدرو  تحقیقــات  و  پژوهــش 
و  معدنــی  شــرکت های  برخــی 
صنعتــی همــکار ایمیــدرو بــه میزبانی 
شــرکت گل گهــر در ســیرجان برگــزار 

ــد. ش
امــور  و  عمومــی  روابــط  گــزارش   بــه 
بیــن الملــل شــرکت گل گهــر، ایــن جلســه 
ــی در  ــم افزای ــی و ه ــم اندیش ــدف ه ــا ه ب

خصــوص اجــرای پــروژه هــای تحقیقاتــی در 
صنایــع معدنــی بــا حضــور مدیــران پژوهش 
ــران تحقیقــات  و تحقیقــات ایمیــدرو و مدی
شــرکت هــای منطقــه گل گهــر برگــزار شــد 
و در آن بــه ترســیم رویکــرد آینــده فنــاوری 
و تعریــف پــروژه هــای مشــترک در منطقــه 

گل گهــر پرداختــه شــد.
در ایــن جلســه مهنــدس حاجــی زاده مدیــر 
تحقیقــات و فنــاوری شــرکت گل گهــر 

گزارشــی از فعالیــت هــای پژوهشــی در 
ــرای  ــت: اج ــرد و گف ــه ک ــرکت ارائ ــن ش ای
53 طــرح تحقیقاتــی کاربــردی و پایــه ای با 
ــه تولیــد و  ــوط ب رویکــرد حــل مســائل مرب
طــرح هــای توســعه ای بــا حمایــت و نــگاه 
بســیار مثبــت مدیرعامــل و مدیــران ارشــد 
گل گهــر و بــا اســتفاده از تــوان دانشــگاهی 
و نخبگــی کشــور از جملــه ایــن فعالیــت هــا 

ــوده اســت . ب

به میزبانی شرکت گل گهر در سیرجان؛

 مدیران پژوهش  ایمیدرو گردهم آمدند

جلســه تولیــِد »مجتمــع مــس سرچشــمه 
و شــهربابک« بــا حضــور دکتــر »اردشــیر 
ســعدمحمدی« مدیرعامــل شــرکت ملــی صنایــع 
مــس ایــران بــا هــدف بررســی عملکــرد بخــش 
ــال  ــت امس ــه نخس ــعه در 8 ماه ــد و توس تولی

ــد.  ــزار ش برگ

ــر دو  ــه در ه ــورت جداگان ــه ص ــه ب ــات ک ــن جلس در ای
ــد  ــد و رون ــش تولی ــرد بخ ــد، عملک ــزار ش ــع برگ مجتم
ــرار گرفــت. پیشــرفت طرح هــای توســعه مــورد بررســی ق
ــد  ــدای امســال تولی ــران مجتمــع، از ابت ــق اعــالم مدی طب

ــت. ــده اس ــی ش ــه پیش بین ــش از برنام بی
در ادامــه ایــن جلســات، مجریــان طرح هــای توســعه 

گزارشــی از پیشــرفت پروژه هایــی کــه در راســتای چشــم انداز 
ــد. ــه دادن ــده اند، ارائ ــف ش ــا تعری ــن مجتمع ه 1410 در ای

بــر اســاس ایــن گــزارش، »مهــدی اهرابــی« عضــو هیأت مدیره 
ــع  ــر مجتم ــدی« مدی ــین احم ــی، »حس ــاون هماهنگ و مع

ــی«  ــروز رحمت ــره، »به ــات مدی ــس سرچشــمه و عضــو هی م
ــی« مشــاور  ــاون توســعه و اکتشــافات، »محمدجــواد خلیل مع
ــدی«  ــعد عب ــی، »س ــط عموم ــروه رواب ــل و مدیرگ مدیرعام
مدیــر برنامه ریــزی و نظــارت، »مهــدی ســلمانی« مدیــر 

ــر مجتمــع  گــروه حراســت، »حســین ابراهیمی  نســب« مدی
ــران  ــان و مدی ــهربابک و معاون ــس ش م
ایــن جلســات  تولیــدی در  مناطــق 

ــتند. ــور داش حض
بازدیــد مدیرعامــل شــرکت مــس از 
 نوزدهمیــن مســابقات ملــی مهــارت

در ادامــه، مدیرعامــل شــرکت مــس 
و هیــأت همــراه از نمایشــگاهی کــه 

در حاشــیه »نوزدهمیــن دوره مســابقات ملــی مهــارت« 
ــزار شــده  ــس سرچشــمه برگ ــع م ــی مجتم ــه میزبان ــه ب ک
بــود، بازدیــد کردنــد و در جریــان تخصــص، مهــارت  و 

گرفتنــد. قــرار  شــرکت کننده ها  دســتاوردهای 
ــا هــدف فراهــم کــردن فرصت هــای  ــن مســابقات کــه ب  ای
یادگیــری تخصصــی و عمومــی، توســعه آمــوزش و مدیریــت 
دانــش پرســنل شــرکت صــورت گرفتــه، در 5 رشــته مهارتــی 
برگــزار شــده و شــرکت مــس میزبانــی رشــته »کنتــرل 

ــه اســت. ــده گرفت ــی« را برعه صنعت

 آخرین شرایط تولیدی و توسعه ای مجتمع های مس سرچشمه و شهربابک بررسی شد 

در اجــاس سراســری ســرآمدان اقتصــاد ایــران از مهنــدس علــی عباســلو ، مدیرعامــل و عضــو هیئــت مدیــره 
شــرکت جهــان فــوالد ســیرجان تجلیــل و بــا اهــدا تندیــس شــرکت برتــر تقدیــر بــه عمــل آمــد.

در اجــالس سراســری ســرآمدان اقتصــاد ایــران کــه بــا حضــور مرحبــا )ســخنگوی کمیســیون اقتصــادی مجلــس(، منادی)رئیــس 
ــده پژوهــی(، ســایر  ــم آین ــدر عل ــات مجلــس(، خزایی)عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه تهــران و پ ــوزش و تحقیق کمیســیون آم
مقامــات و مســئوالن دولتــی و کشــوری، اســاتید دانشــگاهی و فعــاالن اقتصــادی در مرکــز همایش هــای بین المللــی دانشــگاه 
شــهید بهشــتی برگــزار گردیــد  از مدیرعامــل جهــان فــوالد ســیرجان در کنــار ســایر ســرآمدان اقتصــاد کشــور کــه در ســال 

ــل توجــه داشــته اند تجلیــل شــد. گذشــته فعالیــت قاب
گفتنــی اســت ایــن گردهمایــی کــه از جملــه بزرگتریــن گردهمایــی ســرآمدان اقتصــاد ایــران بشــمار مــی رود بــا عنایــت بــه 
بیانــات مقــام معظــم رهبــری درخصــوص تولیــد ملــی و جلــب اعتمــاد مــردم، ابــالغ سیاســت هــای کالن اقتصــاد مقاومتــی بــه 
ســران ســه قــوه و لــزوم بررســی و تبییــن ابعــاد مختلــف آن از ســوی مراکــز دولتــی، علمــی و دانشــگاهی بــه منظــور اجــرای 
کامــل سیاســت هــای اصــل 44 قانــون اساســی مبنــی بــر تدویــن و اجــرای ســند جامــع و تحــول نظــام استانداردســازی کشــور 

در راســتای اقتصــاد مقاومتــی و حمایــت از جهــش تولیــد شــکل گرفتــه اســت.
هماهنگــی بــا برنامــه اقتصــادی دولــت ســیزدهم بــرای افزایــش میانگیــن رشــد اقتصــادی بــدون نفــت، جهت گیــری اقتصــادی 
ــت و شناســایی  ــود کیفی ــن در راســتای بهب ــای نوی ــگان و اســتفاده از فناوری ه ــه نخب ــوآوری، توجــه ب ــع و ن ــر مناب ــی ب مبتن

ــت. ــی اس ــن گردهمای ــم ای ــداف مه ــر اه ــاخت ها از دیگ ــودن زیرس ــم نم ــرمایه گذاری و فراه ــای س حوزه ه
ــی و  ــای علم ــا و نهاده ــارکت وزارتخانه ه ــا مش ــه ب ــت ک ــی اس ــاد مل ــی، اعتم ــد مل ــزه برن ــاء جای ــالس اعط ــن اج ــرد ای رویک

ــود. ــزار می ش ــگاهی برگ دانش


