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

هفته نامه فرهنگی، سیاسی، خبری

ک آسمان والیت و امامت مبارک باد ک آسمان والیت و امامت مبارک بادمیالد با سعادت هفمتنی اخرت تابنا میالد با سعادت هفمتنی اخرت تابنا

دبیرستان دخرتانه فرزانگان دوره اول  کرمان 

سالروز حماسه 9 دیماه، 
روز بصیرت و میثاق 
امت با والیت، گرامی باد

««3»»

 زلزله بم 
و قلب هایی که بعد از سالها 

همچنان ناآرام می تپد 
««3»»

2

چهل جمله از رهبر معظم  انقالب درباره  
»سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی«

2

ورود کمیسیون 
اقتصادی مجلس 
به سخت گیری 
بانک ها برای 

پرداخت وام خرد 

َایَن ُمِعز َایَن ُمِعزُ االولِیاءُاالولِیاء

  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

««2»»

بازدید مدیرکل طرح های ملی مسکن 
کشور از پروژه های نهضت ملی 

مسکن استان کرمان

««4»»
در مراسم تجلیل از پرستاران شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر عنوان شد:

فداکاری خالصانه پرستاران 
قابل ستایش است 

««4»»

       شهرداری کرمان

آگهي مزایده فروش زمين و اجاره  )مزایده شماره 78 ( 

شـهرداري کرمـان در نظـر دارد جهـت فـروش تعـداد 66 قطعـه زميـن )بـه 
صـورت نقـد( و اجـاره 25ملک خـود  از طريـق برگـزاري مزايـده عمومي در 

سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولـت )سـتاد( اقـدام نمايـد.  
 لـذا کلیـه متقاضیـان شـرکت در مزايده )مزايده گـران ( مي توانند جهـت بازديد از 
نقشـه هـا و موقعیـت امـالک )بـه مديريت امـالک و مسـتغالت شـهرداری واقع در 
میـدان شـورا( و دريافت اسـناد از تاريـخ 1400/9/30 لغايـت 1400/10/8 و جهت 
www.  تسـلیم پیشـنهادات تـا مـورخ 1400/10/18 به  سـامانه سـتاد بـه ادرس

setadiran.ir   مراجعـه  نماينـد . بازگشـايي پـاکات در تاريـخ 1400/10/19 
انجـام خواهد شـد.

 لیسـت مشـخصات امالک و سـاير اطالعات تکمیلی در سايت شـهرداري به آدرس 
kermancity.ir قابل رويت مي باشـد. 

)سـتاد( سـامانه  در  عضويـت  عـدم  صـورت  در  مزايـده  در  شـرکت  متقاضیـان 
setadiran.ir  بايسـتی بـا مراجعه به سـازمان مديريت بازرگانـی واقع درخیابان 
زريسـف  نبـش کوچـه شـماره 4 )با شـماره تمـاس 33326006 داخلی 6( نسـبت 
بـه ثبـت نـام و دريافـت  توکـن )گواهی امضـای الکترونیکـی )به صـورت برخط( ( 
و آشـنايی بـا طريقـه کار بـا اين سـامانه درفرصت  زمانی داده شـده جهت شـرکت 

درايـن  مزايـده ، اقـدام الزم را بـه عمـل آورند. 

آگهي تمدید مهلت تحویل پاکات مناقصه عمومي 
شماره1400/62/ع 

شـرکت معدنـی و صنعتی گل گهرپيرو درج آگهی و انتشـار اسـناد مناقصه با موضوع 
» اجـرای عمليـات ترميـم دایک های سـد باطله شـرکت معدنی و صنعتـی گل گهر« 
بـه آگاهـی می رسـاند، این شـرکت در نظـر دارد اجرای موضـوع مناقصـه مذکور را 
از طریـق برگـزاری مناقصـه عمومی بـه پيمانـکار واجـد شـرایط و دارای گواهينامه 
صالحيـت پيمانـکاری بـا رتبـه حداقل 4 در رشـته آب )زیر شـاخه سـد سـازی( از 

سـازمان مدیریـت و برنامه ریزی کشـور واگـذار نماید. 
لـذا اسـناد مناقصـه از طریـق وبسـایت شـرکت بـه نشـانی www.geg.ir بخـش 

مناقصـه و مزایـده قابـل دریافـت مـی باشـد. 
الزم بـه ذکـر اسـت، مهلـت تحویـل پـاکات مناقصـه بـه روز چهارشـنبه مـورخ 
1400/10/22 در محـــل دفترکميسـيون معــامالت مجتمـع و یـا دبيرخانـه دفتـر 
مرکـزی تهـران موکـول گردید. ضمنـًا بازدیـد از محل اجـراي موضـوع مناقصه روز 

شـنبه مـورخ 1400/10/11 مقـرر شـده اسـت و الزامـی مـی باشـد. 

شـرکت معدنـي و صنعتـي گل گهـر در رد یا قبول هر یـک از پيشـنهادات بدون نياز 
به ذکـر دليل و بـدون جبران خسـارت مختار مي باشـد.

 کميسيون معامالت شرکت معدني و صنعتي گل گهر  کميسيون معامالت شرکت معدني و صنعتي گل گهر 

شهید دلبر

شاهکار خلقت
2

3

3

««4»»
مهندس ایمان عتیقی خبر داد:

 گام بلند گل گهر در 
اشتغال زایی طرح های 

اقتصاد مقاومتی

سرپرست معاونت خدمات شهری شهرداری کرمان خبر داد:

آماده سازی گلزار شهدا و 
ورودی های شهر در آستانه سالگرد 

شهادت سردار سلیمانی

شرکت معدنی و صنعتی گل گهر )سهامی عام(
 Golgohar Mining & Industrial Co.

شرکت معدنی و صنعتی گل گهر )سهامی عام(
 Golgohar Mining & Industrial Co.



    https://haftvadkhabar.ir 
سال دهم ـ شماره 377 ـ شنبه 4 دی ماه  1400   ـ  20 جمادی االول 1443 ـ  25 دسامبر 2021      سال ششم ـ شماره 202 ـ شنبه  18  آذر  1396  ـ 20 ربیع االول 1439 ـ  9 دسامبر 2017  

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

پیام تسلیت دکتر پورابراهیمی 
در پی درگذشت سرهنگ پاسدار 

اسماعیل بیگی

️متن این پیام به شرح ذیل است؛
ــر،  ــاز ، ایثارگ ــگام جانب ــا بهن ــت ن ــراوان درگذش ــر ف ــف و تاث ــت تاس ــا نهای ️ب
ــاج  ــرهنگ ح ــاد س ــده ی ــدس زن ــاع مق ــرت دوران دف ــده دالور و باغی فرمان
ــهید  ــردم ش ــوا ، م ــی کل ق ــر فرمانده ــه محض ــی را ب ــماعیل بیگ ــین اس حس
پــرور کرمــان، خانــواده و بســتگان ایــن فرمانــده ی نجیــب و بــا اخــاق تســلیت 

ــم.  ــرض میکن ع
️بــدون تردیــد زنــده یــاد ســرهنگ اســماعیل بیگــی از جملــه رزمندگانــی بــود 
کــه تــا لحظــه آخــر در راســتای منویــات رهبــر معظــم انقــاب در عرصــه هــای 
جهــاد و ایثــار گــری و تبییــن ارزشــهای انقــاب اســامی و روشــنگری نســل 
ــه  ــود ک ــدی ب ــه من ــای دلســوز و دغدغ ــی ه ــود و از انقاب ــت نم جــوان حرک
هیــچ گاه از کار و جهــاد در راه نظــام مقــدس جمهــوری اســامی خســته نشــد 

و همــواره گــوش بــه فرمــان ولــی امــر مســلمین جهــان بــود. 
️وی همــواره در راه آرمانهــای انقــاب اســامی تــاش خســتگی ناپذیــر داشــت و 
از همرزمــان ســردار دلهــا حــاج قاســم ســلیمانی و شــهدای گرانقــدر و واالمقــام 

لشــکر پیــروز ثــارا... بــود. 
️اینجانــب ضمــن تســلیت مجــدد رحمــت واســعه الهــی و شــفاعت اهــل البیــت 
عصمــت و طهــارت )ع(  و بانــوی دو عالــم حضــرت فاطمــه )س( را بــرای ایــن 
ــواده  ــرای خان ــالت دارم و ب ــدس  مس ــاع مق ــاب و دوران دف ــن  انق ــار دیری ی
مکــرم و معــزز و بازمانــدگان داغــدارش و همرزمــان انقابــی اش صبــر جمیــل 

و اجــر جزیــل خواســتارم.
️روح️بزرگــش️بــا️شــهدای️واالمقــام️قریــن️رحمــت️و️مغفــرت️باشــد️

ان️شــاء️ا...

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

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

برائت از شیاطین    
عزت و آزادگی، فرهنگ ایرانیان برائت از )شیاطین( وظیفه ی مسلمان   

مردم را بر علیه )فتنه( به صحنه آورد در )نه دی( بصیرت همچون همیشه گل کرد  
که عمر این اُمت و بصیرش مستدام با اُمت مرتضی فتنه نبیند دوام   

همصدا و مرید دشمن این خانه نیست اُمت انقالبی در خط بیگانه نیست   
دشمن وابستگی با هر خط و لباسند مردم با والیت موقعیت شناسند   
بر هم زده بساط و توطئه ی خائنین این امت سرفراز همواره بوده چنین   

غالمحسین رضایی - نقاش  

                                            شاهکار خلقت
که رسول خدای سبحان است متولد شد )حضرت عیسی(  

پیشوای بزرگ انسان است بنده ی بی نظیر حضرت حق  
همچو عیسی خدا نیاورده شاهکاری در عالم خلقت  
چون طبیبی، دوا بیاورده بر لبش آبشاری از )انجیل(  

از همه رنگ و مذهب و ملت مؤمنان دوستدار ایشانند  
السالم ای پیمبر عزت این طلوع و والدتش تبریک  

غالمحسین رضایی - نقاش  

فرمانده انتظامی استان با اشاره به سالگرد سردار سلیمانی مطرح کرد 

پیش بینی ورود روزانه
 30 هزار مسافر به کرمان 

ــان  ــتان کرم ــی اس ــده انتظام فرمان
ــه ۲۵  ــده روزان ــرآورد ش ــت: »ب گف
تــا ۳۰ هــزار مهمــان بــرای ســالگرد 
وارد  ســلیمانی  ســردار  شــهادت 

ــود«. ــتان ش اس
ــزود:  ــری اف ــا ناظ ــردار عبدالرض س
بــاالی  آمــار  بــه  توجــه  »بــا 
ضــرورت  مهمانــان،  و  مســافران 
دارد کــه در جاده هــای ارتباطــی 
ارائــه  ایمــن  خدمــات  اســتان 

شــود«.
 ســردار ناظــری در مراســم تجلیــل 
ــوران  ــرد: »مام ــه ک ــان اضاف ــتان کرم ــاده ای اس ــل ج ــداری و حمل ونق ــاالن راه از فع
ــای  ــا را در محوره ــردار دل ه ــران س ــود زائ ــدار خ ــور و هش ــا حض ــور ب ــی و راه انتظام
ــم  ــان فراه ــرای آن ــن را ب ــفری ایم ــه س ــد و زمین ــرل می کنن ــتان کنت ــی اس ارتباط

می ســازند«.
ــاز در  ــات حادثه س ــر تخلف ــده در براب ــات بازدارن ــه اقدام ــاره ب ــا اش ــن، ب وی همچنی
ــه قوانیــن دهه هــای گذشــته اســت کــه  ــوط ب جاده هــا گفــت: »برخــی مجازات هــا مرب

ــد«.  ــه روزرســانی دارن ــه ب نیــاز ب

ــون  ــری پیرام ــت خب ــی در نشس ــین معروف ــردار حس س
شــهید  شــهادت  ســالگرد  دومیــن  برنامه هــای  ارائــه 
ــلیت  ــا تس ــان ب ــتان کرم ــلیمانی در اس ــم س ــپهبد قاس س
ایــام فاطمیــه)س( اظهــار داشــت: مکتــب شــهید ســلیمانی 
را بایــد محلــی بــرای ارزیابــی خودمــان قــرار بدهیــم کــه 

ــم. ــرار داری ــای کار ق در کج
وی بــا بیــان اینکــه شــهید حــاج قاســم ســلیمانی 
بایــد بــرای جامعــه دســت یافتنــی معرفــی شــود و 
ــر  ــت فک ــچ وق ــت: هی ــم گف ــد کنی ــم ها تولی ــاج قاس ح
ــرای حــاج قاســم ســالگرد  ــرار باشــد ب ــه ق ــم ک نمی کردی
ــود  ــی خ ــب افتادگ ــانه عق ــن را نش ــم و ای ــهادت بگیری ش
می دانیــم چــرا کــه همیشــه آرزو داشــتیم کــه حــاج 

ــد. ــا بیای ــن م ــه بالی ــهادت ب ــان ش ــم در زم قاس
فرمانــده ســپاه ثــارا... اســتان کرمــان بــا اشــاره بــه اینکــه 
حــاج قاســم را بایــد بــا اندیشــه زیبــای او معرفــی کنیــم و 
فقــط بــه خاطره گویــی نپردازیــم افــزود: شــهید ســلیمانی 
یــک عــارف بــزرگ الهــی اســت و نبایــد فقــط بعــد نظامــی 

او را ببینیــم.
وی بــا بیــان اینکــه بــه جــای خاطره گویــی شــهید 
ــل  ــا و فضائ ــی و ویژگی ه ــات اخاق ــا نظام ــلیمانی را ب س

او تعریــف کنیــد ادامــه داد: حــاج قاســم 4۰ ســال فرمانــده 
بــود امــا هیــچ زمــان مچگیــری نکــرد و همیشــه بــه دنبــال 

ــود. دســتگیری از دیگــران ب
معروفــی بــا اشــاره بــه اینکــه مکتــب شــهید ســلیمانی یک 
ــعادت  ــه س ــان ب ــاندن انس ــرای رس ــتاره ب ــا و س قطب نم
ــخصیت  ــن ش ــلیمانی عملگراتری ــهید س ــزود: ش ــت اف اس
ــد  نظامــی اســامی اســت؛ برخی هــا حــرف خــوب می زنن

ــد. ــی نمی افت ــچ اتفاق ــل هی ــا در عم ام
وی بــا بیــان اینکــه حــاج قاســم بــر قلــوب مــردم حاکــم 
بــود و وقتــی در جبهــه و بیــن رزمنــدگان می آمــد 
ــلیمانی  ــهید س ــت: ش ــم گف ــدا کنی ــتیم او را ج نمی توانس
و  بــود  اهل بیــت)ع( ذوب شــده  مکتــب  و  اســام  در 
مکتــب حــاج قاســم مکتــب پاکیزگــی، اخــاص، بصیــرت و 
زمان شناســی، عشــق بــه والیــت، خــود را ندیــدن و عشــق 

ــت. ــروداری اس ــت و آب ــردم و صداق ــه م ب
ــود را  ــلیمانی خ ــه شــهید س ــه اینک ــاره ب ــا اش ــی ب معروف
ــاج  ــزود: ح ــرد اف ــامی ک ــت اس ــران و ام ــای ای ــپر ب س
برمی داشــت و  را  پــای مــردم  قاســم ســنگ جلــوی 
از مســیر خــدا جــدا   از خــود مراقبــت می کــرد تــا 

نشود.

رئیــس ســتاد دومیــن ســالگرد ســپهبد شــهید ســلیمانی 
در اســتان کرمــان بــا عنــوان اینکــه در اســتان کرمــان 17 
کارگــروه ذیــل ســتاد دومیــن ســالگرد شــهید حــاج قاســم 
ــال  ــعار امس ــرد: ش ــان ک ــد بی ــت می کنن ــلیمانی فعالی س

نیــز شــعار ســال گذشــته و »مــرد میــدان« اســت.
ــال از 1۰  ــت امس ــه مقاوم ــه هفت ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
ــام  ــت: تم ــود گف ــزار می ش ــور برگ ــاه در کش ــا 16 دی م ت
ــرد  ــلیمانی رویک ــهید س ــالگرد ش ــال س ــای امس برنامه ه

مردمــی دارد و امســال چنــد برنامــه ملــی در شهرســتان ها 
برگــزار می شــود.

ــای  ــان برنامه ه ــهر کرم ــه در ش ــان اینک ــا بی ــی ب معروف
دومیــن ســالگرد در گلــزار شــهدا، مصلــی امــام علــی)ع( و 
بیت الزهــرای حــاج قاســم برگــزار می شــود افــزود: تاکنــون 
ــتان  ــر در اس ــزار نف ــدود ۲۰ ه ــه ح ــکان روزان ــه اس زمین

کرمــان فراهــم شــده اســت.
ــالگرد  ــن س ــای دومی ــه برنامه ه ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
شــهادت حــاج قاســم، تابــع ســتاد ملــی کرونــا و بــا رعایــت 
پروتکل هــای بهداشــتی برگــزار شــده و کارگــروه ســامت 
ــرد:  ــوان ک ــد عن ــارت می کن ــر آن نظ ــتاد ب ــت س و بهداش
171 برنامــه در ایــام دومیــن ســالگرد شــهید ســلیمانی در 
ــه در ســطح  ــان برگــزار می شــود کــه 9 برنام اســتان کرم

ملــی اســت.
ــه  ــان اینک ــا بی ــان ب ــتان کرم ــارا... اس ــپاه ث ــده س فرمان
ــت روز 9 دی  ــم و گرامیداش ــه ب ــالگرد زلزل ــای س برنامه ه
ــت:  ــود گف ــزار می ش ــلیمانی برگ ــهید س ــت ش ــا محوری ب
ــری  ــل سراس ــای کمی ــا دع ــت ب ــه مقاوم ــای هفت برنامه ه
ــه  ــه ب ــای ندب ــا دع ــاز و ب ــان آغ ــهدای کرم ــزار ش در گل

اتمــام می رســد.

فرمانده سپاه استان کرمان: 
بیش از ۱۷۰ برنامه در ایام سالگرد شهید سلیمانی در استان برگزار می شود 

رئیــس️کمیســیون️اقتصــادی️مجلــس️از️ورود️
ــا️ ــخ️تگیری️بان️که ــه️س ــیون️ب ــن️کمیس ای

بــرای️پرداخــت️وام️خــرد️خبــر️داد.️
دکتــر محمدرضــا پورابراهیمــی رئیــس کمیســیون 
ســخت گیری های  دربــاره  مجلــس  اقتصــادی 
بــه  خــرد  وام هــای  پرداخــت  بــرای  بانک هــا 
متقاضیــان، گفــت:در کمیســیون اقتصــادی دربــاره 
مرکــزی  بانــک  از  پیگیری هــای  موضــوع  ایــن 
داشــتیم و جوابیــه ای نیــز بــه کمیســیون ارائــه شــد 
ــون  ــون در قان ــرد چ ــام ک ــزی اع ــک مرک ــه بان ک
بحــث ضامــن معتبــر مــورد نظــر قــرار گرفتــه اســت 
ــه خــود بانک هــا ســپرده اند. ــذا ایــن موضــوع را ب ل
ــه وزارت  ــای ک ــه در آئین نامه ه ــان اینک ــا بی وی ب

وام  پرداخــت  بــرای  بانــک مرکــزی  و  اقتصــاد 
می نویســند بایــد چارچوب هــای داشــته باشــد 
ــود،  ــده نش ــخت گیرانه در آن گنجان ــوارد س ــه م ک
ادامــه داد: پــس از درخواســت های کــه متقاضیــان 
وام از مجلــس داشــتند از بانــک مرکــزی خواســته 
ــا  شــده تــا آئین نامــه ای جدیــدی در ایــن زمینــه ب
هماهنگــی وزارت اقتصــاد نوشــته شــود تــا برخــی 

از مشــکات حــل و فصــل شــود.
ــک  ــرد: بان ــح ک ــس تصری ــان در مجل ــده کرم نماین
مرکــزی بــا بازنگــری در آئین نامــه پرداخــت وام هــا 
ــا  ــلیقه ای ب ــورد س ــای برخ ــوی زمینه ه ــد جل بای
ــود دارد  ــه وج ــای ک ــا گایه ه ــرد ت ــردم را بگی م

ــرود. ــن ب از بی
ــان  ــا بی ــس ب ــادی مجل ــیون اقتص ــس کمیس رئی

ــوال  ــن س ــد ای ــم بای ــزی ه ــک مرک ــه از بان اینک
ــه  ــر را ب ــن معتب ــه ضام ــوه ارائ ــر نح ــید اگ را پرس
عظیمــی  حجــم  چگونــه  ســپرده اند  بانک هــا 
اظهــار  را شــاهد هســتیم،  بانکــی  معوقــات  از 
بــرای وام هــای  بانکــی  داشت:بیشــتر معوقــات 
متوســط و کانــی اســت کــه پرداخــت شــده 
و وام گیرنــدگان نیــز اقســاط خــود را پرداخــت 

نــد. نکرده ا
ــذاری  ــه واگ ــد براینک ــا تاکی ــی ب ــر پورابراهیم دکت
ــا،  ــه بانک ه ــر ب ــن معتب ــه ضام ــتورالعمل ارائ دس
کرد:قطعــا  عنــوان  نــدارد،  قانونــی  وجاهــت 
کمیســیون پیگیری هــای الزم را در ایــن زمینــه 
خواهــد داشــت و نتیجــه ایــن موضــوع را نیــز اعــام 

ــرد. ــد ک خواه

ورود کمیسیون اقتصادی مجلس به سخت گیری بانک ها برای پرداخت وام خرد 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )1247346(

آگهــی تغییــرات شــرکت گمــان هــزاره ســوم شــرکت ســهامی خــاص بــه شــماره ثبــت 1۲764 و 
شناســه ملــی 1۰6۳۰188887 بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی فوق العــاده مــورخ 14۰۰/۰9/۲4 
تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد : ســرمایه از مبلــغ 1.۰۰۰.۰۰۰ ریــال بــه مبلــغ ۳.6۰1.۰۰۰.۰۰۰ ریــال از 
محــل )پرداخــت نقــدی( منقســم بــه 1۰۰ ســهم ۳6.۰1۰.۰۰۰ ریالــی بــا نــام عــادی کــه تمــام آن نقــدا 
پرداخــت گردید)مبلــغ ۳.6۰۰.۰۰۰.۰۰۰ طــی گواهــی بانکــی شــماره ۲818 مــورخ 14۰۰/9/۲۳ بانــک 
ــد( افزایــش یافــت و مــاده مربوطــه در اساســنامه اصــاح  توســعه تعــاون شــعبه جهــاد پرداخــت گردی
گردیــد.  اداره کل ثبــت اســناد و امــاک اســتان کرمــان اداره ثبــت شــرکت هــا و موسســات غیرتجــاری 

کرمــان )1۲47۳46(

ــهرداری️ ــهری️ش ــت️خدما️تش ــت️معاون سرپرس
کرمــان،️از️آماد️هســازی️گلــزار️شــهدا️در️آســتانۀ️
ــلیمانی️ ــردار️س ــهادت️س ــالگرد️ش ــن️س دومی
ــای️ ــام️نیروه ــکاری️تم ــا️هم ــت:️ب ــر️داد️و️گف خب
ســعی️ مناطــق،️ و️ معاون️تهــا️ در️ شــهرداری️
ــزار️شــهدا️ ــژه️گل ــان️و️ب️هوی ــم️شــهر️کرم کرد️های
ــلیمانی️ ــردار️س ــان️س ــی️از️مهمان ــرای️میزبان را️ب

ــم. ــاده️کنی آم
ــرای  ــه ب ــی ک ــوص اقدامات ــش، درخص ــود ایرانمن محم
ــن  ــتانۀ دومی ــران در آس ــر از زائ ــه بهت ــر چ ــی ه پذیرای
ســالگرد شــهادت ســردار حــاج قاســم ســلیمانی انجــام 
ــا  ــهر ب ــای ش ــام ورودی ه ــازی تم ــزود: بهس ــده، اف ش
هماهنگــی مناطــق مختلــف شــهری انجــام شــده و 
در حــال اتمــام اســت و اقداماتــی ازجملــه بهســازی 
روشــنایی،  بهداشــتی،  ســرویس های  و  پارک هــا 
ــزی مبلمــان شــهری و تنظیــف در ورودی هــای  رنگ آمی
ــن  ــه همی ــژه ای ب ــای وی ــده و المان ه ــام ش ــهر انج ش

ــد. ــد ش ــب خواه ــبت نص مناس
مجموعــۀ  تنظیــف  و  پاکســازی  بــه  اشــاره  بــا  وی 
ــزی  ــان و رنگ آمی ــرس درخت ــج(«، ه »پردیســان قائم)ع
ــه، خاطرنشــان  ــن مجموع ــان شــهری و جــداول ای مبلم
ــان  ــود در »پردیس ــتی موج ــرویس های بهداش ــرد: س ک

ــاز  ــه نی ــی ک ــده اند و در جاهای ــازی ش ــج(« بهس قائم)ع
بــوده ســرویس های بهداشــتی جدیــد احــداث شــده 

ــت. اس
سرپرســت معاونــت خدمات شــهری شــهرداری کرمــان، از 
ــژه  ــزار شــهدا و به وی ــای گل ــاده راه در ورودی ه ایجــاد پی
ــان »شهدا«)زریســف(،  ورودی اصلــی آن در امتــداد خیاب
ــزود:  ــر داد و اف ــدان خب ــا می ــروزی« ت ــجد »فی از مس
ــاده راه  ــیر پی ــب در مس ــکیل و مناس ــرق ش ــای ب تیره
نصــب شــده و در ورودی آن اســتراحتگاه و مبلمــان 

ــت. ــده اس ــب ش ــهری نص ش
شــهدا،  گلــزار  گل کاری  بــه  اشــاره  بــا  ایرانمنــش 
ــهدا  ــزار ش ــهری گل ــان ش ــا و مبلم ــام دیواره ــزود: تم اف
رنگ آمیــزی و احیــا شــده و پله هــای ورودی گلــزار، 

بازســازی و نرده گــذاری شــده اســت.
وی بیــان کــرد: در تمــام خیابان هــای منتهــی بــه 
ــازی،  ــه بهس ــاز ب ــا نی ــر ج ــج(«، ه ــان قائم)ع »پردیس
ــت. ــده اس ــام ش ــته، انج ــذاری داش ــفالت و جدول گ آس

ــان  ــهرداری کرم ــهری ش ــت خدمات ش ــت معاون سرپرس
اینکــه یــک پارکینــگ جدیــد در ورودی  بــا بیــان 
»پردیســان قائم)عــج(« ســاخته شــده و آمــادۀ میزبانــی از 
هموطنانــی اســت کــه بــا خــودروی شــخصی بــه کرمــان 
ســفر می کننــد، افــزود: چــون در ایــام ســالگرد شــهادت 

ســردار ســلیمانی، طــرح ترافیــک ویــژه اجــرا می شــود و 
ــوند،  ــته می ش ــاال بس ــم احتم ــان قائ ــای پردیس ورودی ه
پیش بینی هــای الزم جهــت ســرویس دهی حمل ونقــل 
ــه  ــورت گرفت ــک ص ــرح ترافی ــیرهای ط ــران در مس زائ

اســت.
ایرانمنــش بیــان کــرد: خیابــان و پارکینــگ مجــاور مــزار 

شــهدای تشــییع نیــز احیــا و بازســازی شــده اســت.
وی خاطرنشــان کــرد: غرفه هــای فــروش محصــوالت 
ــرار  ــزار ق ــه در گل ــران ک ــاز زائ ــام موردنی ــی و اق غذای
داشــتند، بــه پارکینــگ »کربــا« منتقــل شــده اند و 

ــتند. ــران هس ــه زائ ــی ب ــادۀ خدمت ده آم

ــان  ــهرداری کرم ــهری ش ــت خدمات ش ــت معاون سرپرس
افــزود: موکب هــای مردمــی نیــز جانمایــی شــده اند 
ــی در  ــی اجتماع ــت فرهنگ ــارت معاون ــا نظ ــه زودی ب و ب

ــوند. ــدازی می ش ــهدا راه ان ــزار ش ــا و گل ورودی ه
ایرانمنــش بــا اشــاره بــه اســتقرار ایســتگاه های راهنمــای 
مســافر در 1۰ نقطــه از ســطح شــهر در مســیرهای 
منتهــی بــه گلــزار شــهدا، یــادآور شــد: ســازمان فرهنگی، 
اجتماعــی و ورزشــی شــهرداری، عــاوه بــر چــاپ پوســتر، 
ــزار شــهدا را تهیــه کــرده  نقشــه های شــهر کرمــان و گل
برخــی  و  مســافر  راهنمــای  ایســتگاه های  در  کــه 
موکب هــا در ورودی هــای شــهر و مســیرهای منتهــی بــه 

ــود.  ــع می ش ــهدا توزی ــزار ش گل
ــه  ــز ب ــهر نی ــطح ش ــی س ــای تبلیغات ــزود: فضاه وی اف
ــلیمانی،  ــردار س ــهادت س ــالگرد ش ــن س ــبت دومی مناس
اجتماعــی شــهرداری در  فرهنگــی  معاونــت  توســط 
ــده  ــرار داده ش ــا ق ــی و ارگان ه ــای مردم ــار نیروه اختی
ــهرداری  ــهری ش ــت خدمات ش ــت معاون ــت. سرپرس اس
ــم  ــعی کرده ای ــوع س ــرد: درمجم ــان ک ــان خاطرنش کرم
ــا  ــهرداری در معاونت ه ــای ش ــام نیروه ــکاری تم ــا هم ب
و مناطــق، شــهر کرمــان و به ویــژه گلــزار شــهدا را بــرای 

ــم. ــاده کنی ــلیمانی آم ــردار س ــان س ــی از مهمان میزبان

خبرنگار️:️زهرا️پهلوانی️نژاد

رسپرست معاونت خدمات هشری هشرداری کرمان خرب داد:

آماده سازی گلزار هشدا و ورودی های هشر در آستانه سالگرد هشادت رسدار سلیماین

تجدید میثاق مدیر مخابرات منطقه کرمان 
با سردارشهید حاج قاسم سلیمانی

ــان️ ــه️کرم ــرات️منطق ــی️مخاب ــط️عموم ــزارش️رواب ــه️گ ب
ــرات️منطقــه️کرمــان️وهیــات️ ــر️مخاب مهنــدس️حســینی️مدی
همــراه️بــا️حضــور️در️گلــزار️شــهدا️کرمــان️بــا️ســردار️شــهید️
ــرد. ــاق️ک ــد️میث ــش️تجدی ــاج️قاســم️ســلیمانی️و️همرزمان ح

اخبار رشکت مخابرات استان  کرمان 

بــه️گــزارش️روابــط️عمومی️
ــان️ ــه️کرم ــرات️منطق مخاب
بــا️توجــه️بــه️ســرقت️
ــرد️راور،️ ــوری️کوهج فیبر️ن
ارتبــاط️تلفــن️ثابــت،️دیتــا️
مناطــق️ ایــن️ وموبایــل️

ــد️. ــع️ش قط
ــکاران️ ــاش️هم ــا️ت ــه️ب ک
ــل️کشــی️ ــوری️کاب ــر️ن فیب
ــوژن️ ــل️و️فی ــب️مفص و️نص
ــر️ ــاط️در️کمت ــام️و️ارتب انج
نرمــال️ ســاعت️ ️۲۴ از️

ــد. گردی

ســخنگوی دانشــگاه علــوم پزشــکی کرمــان گفت:دراســتان کرمــان از زمــان ابــاغ شــرایط 
دریافــت دوز ســوم واکســن، بیــش از یکصــد هــزار نفرکــه بیشــتر جــوان هســتند ایــن دوز 

را دریافــت کردانــد.
ــک  ــش دز اول،ی ــت پوش ــت تح ــر از جمعی ــون نف ــش ازدومیلی ــی افزودبی ــر صحبت دکت
ــن را  ــردو دز واکس ــر ه ــون نف ــوع 4میلی ــر دز دوم و در مجم ــتصدهزار نف ــون و هش میلی
دریافــت کــرده انــد. وی عنــوان کــرد: جوانــان و ســنین 18ســال بــه بــاال در مراکــز تزریــق 
واکســن حضورشــان چشــمگیر اســت و روزانــه بــه طــور متوســط در مراکــز 4۰۰نفــر بــرای 

دوز ســوم مراجعــه میکننــد.
صحبتــی تصریــح کرد:شــرایط بــرای تزریــق واکســن همــه دوزهــا فراهــم اســت و تمامــی مراکــز واکسیناســیون 

در اســتان بــرای دریافــت واکســن آمادگــی را دارنــد

سخنگوی دانشگاه علوم پزشیک کرمان:

واکسیناسیون همچنان سدی دربرابر ویروس کروان 

ــهرداری  ــانی ش ــازمان آتش نش ــل س مدیرعام
ــق  ــای حری ــات اطف ــام ٢٢٣ عملی ــان، از انج کرم
ــانان  ــط آتش نش ــر توس ــات ۵۴ نف و امدادونج

ــر داد.  ــال خب ــاه امس ــان در آذرم کرم
ــات  ــانی و خدم ــازمان آتش نش ــل س ــی، مدیرعام ــا میرزای رض
ایمنــی شــهرداری کرمــان بــا اشــاره بــه کاهــش نســبی 
حــوادث در آذرمــاه نســبت بــه مــاه قبل تــر از آن گفــت: 
ــق و  ــای حری ــات اطف ــورد عملی ــال، 119 م ــاه امس در آذرم
1۰4 مــورد عملیــات امدادونجــات بــا کمــک آتش نشــانان 

ــت. ــده اس ــام ش ــان انج ــهرداری کرم ش
ــورد  ــوع 119 م ــده در مجم ــان یادش ــه داد: در مدت زم او ادام
ــوط  ــاد کــه ۳4 مــورد مرب ــان اتفــاق افت ــق در شــهر کرم حری
ــماند  ــواد پس ــه م ــوط ب ــورد مرب ــکونی، ۲8 م ــازل مس ــه من ب
ــورد  ــه، 1۲ م ــایل نقلی ــه وس ــوط ب ــورد مرب ــی، ۳۰م و بازیافت
ــا  ــه جنگل ه ــوط ب ــورد مرب ــز تجــاری، 11 م ــه مراک ــوط ب مرب
ــه مراکــز صنعتــی و دو مــورد  ــوط ب ــان، دو مــورد مرب و درخت

ــوده اســت. ــزات شــهری ب ــه تجهی ــوط ب مرب
ــات امدادونجــات  ــورد عملی ــرد: از 1۰4 م ــح ک ــی تصری میرزای
کــه در آذرمــاه انجــام شــده، ۲۲ مــورد مربــوط بــه زنده گیــری 
حیوانــات خطرنــاک، ۲۳ مــورد چیــدن حلقــه و قفــل، دو 
مــورد امــداد آسانســور، 1۵ مــورد امــداد تصادفــات خودرویــی 
ــات  ــورد امدادونج ــه م ــده، س ــان محبوس ش ــات مصدوم و نج

از کــوه و بلنــدی و یــک مــورد امدادونجــات آوار بــوده اســت.
او بیــان کــرد: درمجمــوع ایــن عملیات هــا ۵4 نفر از شــهروندان 
نجــات یافتنــد و ۲9 نفــر مصــدوم شــدند و متاســفانه پنــج نفــر 
جــان خــود را از دســت دادنــد کــه مصدومــان و جان باختــگان 
در حوادثــی نظیــر تصادفــات و ســقوط از ارتفــاع دچــار حادثــه 

ــده بودند. ش
ایمنــی  خدمــات  و  آتش نشــانی  ســازمان  مدیرعامــل 
شــهرداری کرمــان اظهارکــرد: در آذرمــاه امســال ۵۰۰ نفــر از 
ــی و پیشــگیری  ــای ایمن ــوزان و شــهروندان آموزش ه دانش آم
از حــوادث را فــرا گرفته انــد و بــه درخواســت شــهروندان، 1۰۰ 

ــه شــده اســت. ــی ارائ ــورد مشــاوره ایمن م

اســتاندار کرمــان از تــاش هــای مدیــر عامــل شــرکت گاز اســتان کرمــان در پیشــبرد اهــداف و دســتاوردهای 
پدافنــد غیرعامــل در ســطح اســتان تقدیــر کــرد.  بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت گاز اســتان کرمــان، در 

متــن ایــن تقدیرنامــه خطــاب بــه منوچهــر فــاح آمــده اســت:

جناب️آقای️منوچهر️فاح
مدیر️عامل️محترم️شرکت️گاز️استان️

سام️علیکم
ــر️ ــن️ب ــی(️و️همچنی ــه️العال ــری️)مدظل ــم️رهب ــام️معظ ــر️مق ــا️و️تدابی ــه️رهنموده ــت️ب ــا️عنای ب
️باالدســتی️یکــی️از️ماموریــت️هــای️اصلــی️کشــور️مصــون️ســازی️و️کاهــش️آســیب️ اســاس️اســناد
پذیــری️زیرســاخت️هــا️در️برابــر️تهدیــدات️دشــمنان️و️نیــز️آمادگــی️بــرای️مقابلــه️بــا️تهدیــدات️
ــی️در️ ــای️جنابعال ــاش️ه ــیله️از️ت ــن️وس ــد.️بدی ــی️باش ــی️م ــازی️عموم ــگ️س ــی️و️فرهن احتمال
ــزاری️ ــن️برگ ــل️در️ســطح️اســتان️و️همچنی ــد️غیرعام ــای️پدافن ــداف️و️دســتاورد️ه پیشــبرد️اه

ــه️عمــل️مــی️آیــد. برنامــه️هــای️هفتــه️بزرگداشــت️پدافنــد️غیرعامــل️تقدیــر️ب
️بــه️مــردم️موفــق️و️پیــروز️ ️بــه️خداونــد️متعــال️همچنــان️در️جهــت️خدمــت ️بــا️تــوکل امیــد️اســت

. شید با
علی️زینی️وند️-️استاندار️و️رئیس️شورای️پدافند️غیر️عامل

تقدیر استاندار کرمان
از مدیر عامل شرکت گاز استان کرمان

مدیرعامل سازمان آتش نشانی شهرداری کرمان: 

آتش نشانان کرمان، جان ۵۴ نفر را نجات دادند 
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                                                 شهید دلبر
بیفتد از پیش دو چشمش حجاب معتقد خالص یوم الحساب  

جهان و پشت پرده و نهان را ببیند او حیات جاودان را   
خط بدهد به ما ز منبر عشق شود سلیمانی به سنگر عشق  
شهادت افتخار شیعیان است نگاه او نگاه عارفان است   

چشم دلش به دلبر عزیزش فدای حاج قاسم و چشم تیزش  
جان دو عالم همه قربان دوست شهید دلبر شد و کاری نکوست  

غالمحسین رضایی - نقاش

                                              شهادت غنچه
پاره ی پیکر و وجود رسول داغ دارد دلم ز )داغ بتول(  

سمبل عفت و گل ناموس چشمه ی خیر و )مام اقیانوس(  
همسر شیر بیشه ی غیرت یاس باغ پیمبر عزت   
پرورش داده ویژه در دامن مادر زینب)س( و حسین)ع( و حسن)ع( 

دامنش مکتب امامت بود خاندان نبوتش محمود   
باغبان در غمش به خانه نشست کمر باغ ز داغ غنچه شکست  

غالمحسین رضایی - نقاش

ــداد ۵  ــاعت ۵:۲۶ بام ــه در س ــتری ک ــرزه ی ۶/۶ ریش  ل
ــق  ــم و مناط ــهر ب ــه ش ــا ۱۲ ثانی ــاه ۱۳۸۲ تنه دی م
اطــراف آن در شــرق اســتان کرمــان را لرزانــد بــه گــواه 
ــترین  ــی بیش ــر، یعن ــزار نف ــدود ۳۰ ه ــار ح ــی آم برخ
تلفــات انســانی زمین لرزه هــای تاریــخ ایــران را بــر 

ــت.  ــای گذاش ج
آری وقتــی ســخن از جمعــه ۵ دیمــاه ۱۳۸۲ و فاجعــه 
زلزلــه بــم، ســرزمین نخــل هــای اســتوار و بهــار نارنــج 
ــای  ــازه ه ــارات س ــار خس ــد، در کن ــی آی ــان م ــه می ب
ــه  ــهری  ک ــای ش ــد فض ــب ۹۰ درص ــی و تخری فیزیک
در مــدت ۱۲ ثانیــه هــزاران نفــر کشــته، زخمــی و بــی 
ــر  ــی - اجتماعــی ب خانمــان شــدند، آســیب هــای روان
ــن  ــی ای ــاختارهای اجتماع ــا و س ــی ه روح و روان بم

ــان مــی گــذرد.  ــز از خاطرم شــهر نی
فاجعــه ای  می گــذرد...  صبــح  آن  از  ســال   ۱۸ حــاال 
ــرای همــه مشــخص  ــه تدریــج ب انســانی کــه عمــق آن ب
ــه در  ــه هم ــود ک ــی رخ داده ب ــرزه هنگام ــد. زمین ل ش
ــام  ــه تم ــه ای ک ــد و ۱۲ ثانی ــواب بودن ــان خ خانه هایش
ــودک و زن  ــروح و ک ــته و مج ــزاران کش ــود و ه نمی ش
ــر  بی سرپرســت و بی خانمــان و خســارات مالــی زیــادی ب
جــای گذاشــته اســت. تخریــب  خانه هــا، ضایعــه نخاعــی 
ــون، افســردگی،  ــا شــهروند، قطــع عضــو، جن ــرای ده ه ب
معلولیــت و بیماری هــای روانــی نیــز ســوغات شــوم 
زلزلــه ی بــم بــرای مــردم ایــن دیــار بــوده اســت و زخــم 

ــان نشــد! ــه هیچــگاه درم ــم ک ــق ب عمی

زلزله بم و قلب هایی که بعد از سالها همچنان ناآرام می تپد 

ــق  ــد از طری ــاه می توانن ــم دی م ــا از پنج کرمانی ه
ــرواز را  ــن پ ــد. ای ــف برون ــه نج ــتقیم ب ــروازی مس پ
ــدازی  ــان راه ان ــرق کرم ــی جنوب ش ــس هواپیمای آژان
ــران،  ــرار اســت یکشــنبه ی هــر هفتــه زائ کــرده و ق
گردشــگران و تاجــران را از کرمــان بــه عــراق و 
ــگران  ــد. گردش ــا کن ــان جابه ج ــه کرم ــراق ب از ع
ــن  ــی از ای ــا کاروان ــرادی ی ــورت انف ــد به ص می توانن

ــوند.  ــد ش ــکان بهره من ام
ــگری  ــابقه ی گردش ــاالن باس ــی، از فع ــعود دهقان ــر مس دکت
اســتان، مدیرعامــل آژانــس جنوب شــرق و مشــاور کمیســیون 
ــا  گردشــگری اتــاق کرمــان بــه فردای کرمــان می گویــد کــه ب
ایــن پــرواز مســتقیم، عــاوه بــر اینکــه زائــران عتبــات عالیــات 
ــند،  ــد برس ــه مقص ــد ب ــی می توانن ــان به راحت ــتان کرم در اس
در تقویــت گردشــگری ســامت نیــز نقــش پررنگــی دارد و در 
ــرگان امضــا  ــا بیمارســتان مه ــه ای ب ــن خصــوص، تفاهم نام ای
کرده انــد و عراقی هــا می تواننــد بــرای دریافــت خدمــات 

درمانــی مســتقیما بــه کرمــان ســفر کننــد.
وی سه شــنبه ۲۳ آذرمــاه در گفت وگــو بــا فردای کرمــان 
»پیــرو  کــرد:  اظهــار  این بــاره  در  بیش تــر  توضیــح  در 
پیگیری هــای انجــام شــوده توســط آژانــس جنوب شــرق 
ــتان  ــات اس ــات عالی ــران عتب ــد زائ ــهیل رفت وآم ــرای تس ب
کرمــان و عاشــقان زیــارت ســردار دل هــا حــاج قاســم 
ــطوره ی  ــن اس ــهادت ای ــالگرد ش ــتانه ی س ــلیمانی، در آس س

مقاومــت، اقــدام بــه راه انــدازی ایــن پــرواز کرده ایــم«.
ــدازی  ــاه راه ان ــرواز از پنجــم دی م ــن پ ــان اینکــه ای ــا بی وی ب
ــود،  ــام می ش ــان انج ــرودگاه کرم ــه از ف ــر هفت ــنبه ه و یکش
ــق  ــران از طری ــان زائ ــی آس ــر جابه جای ــاوه ب ــه داد: »ع ادام
ــان  ــامت در کرم ــگران س ــور گردش ــرای حض ــوق، ب ــرواز ف پ
مهــرگان  بیمارســتان  بــا  تفاهم نامــه ای  براســاس  نیــز 
برنامه ریــزی کرده ایــم«. وی افــزود: »بازرگانــان و تاجــران 
ــادالت اقتصــادی  ــرای گســترش مب ــز ب ــی نی ــی و عراق کرمان
ــد شــوند«. ــکان بهره من ــن ام ــد از ای ــراق می توانن ــان ـ ع کرم
ــزی  ــرد: »برنامه ری ــه ک ــرق اضاف ــس جنوب ش ــل آژان مدیرعام
ــران عتبــات عالیــات بتواننــد  طــوری صــورت گرفتــه کــه زائ
چــه به صــورت کاروانــی و چــه انفــرادی و یــا در مــدت بیــش 

از یــک هفتــه، در عــراق اقامــت داشــته باشــند«.
ــوت  ــدون ف ــافران ب ــرواز، مس ــن پ ــا ای ــت: »ب ــی گف دهقان
عــراق، می تواننــد  فرودگاه هــای کشــور  دیگــر  در  وقــت 
ــی  ــدس زیارت ــکان مق ــه ام ــن ب ــان ممک ــن زم در کوتاه تری

برســند«.
ــد  ــورت نق ــه ص ــرواز ب ــن پ ــای ای ــه توره ــان اینک ــا بی وی ب
و اقســاط عرضــه می شــود، در پاســخ بــه فردای کرمــان 
ــرای اســتفاده  اظهــار کــرد: »گردشــگران عراقــی می تواننــد ب
ــور را  ــد از آن، ت ــد، بع ــان بیاین ــه کرم ــی ب ــات درمان از خدم
برمی گردنــد  کرمــان  بــه  مجــدد  می بریــم،  مشــهد  بــه 
ــد  ــر قص ــا اگ ــد ی ــف می رون ــه نج ــرواز ب ــن پ ــق ای و از طری
ــی  ــات درمان ــت خدم ــد از دریاف ــند، بع ــته باش ــیاحت داش س
ــد و مجــدد از طریــق فــرودگاه  ــه کیــش می رون در کرمــان، ب
کرمــان بــه نجــف برمی گردنــد«.  وی بــا اشــاره بــه ســابقه ی 
ــا  ــت: »م ــرق گف ــس جنوب ش ــای آژان ــه ای فعالیت ه ــه ده س
ــتانی های  ــال هم اس ــاه ح ــرای رف ــم ب ــاش کرده ای ــواره ت هم

عزیزمــان و رونــق گردشــگری کرمــان، خدماتــی تعریــف 
کنیــم کــه مــردم بتواننــد ســفرهای امــن و راحتــی را تجربــه 

ــد«. کنن
ــادی  ــی اقتص ــرایط فعل ــه در ش ــود اینک ــا وج ــزود: »ب وی اف
ــک  ــت و ریس ــرده اس ــدا ک ــگری پی ــه گردش ــی ک و وضعیت
ــت،  ــه اس ــاال رفت ــوزه  ب ــن ح ــرمایه گذاری در ای ــت  و س فعالی

ــتانی ها  ــاه هم اس ــرای رف ــدف و ب ــن ه ــتای همی ــا در راس ام
پــرواز فــوق راه انــدازی شــده اســت کــه امیدواریــم همچــون 
ــم  ــگران را رق ــا و گردش ــرای م ــی ب ــه ی خوب ــته، تجرب گذش
ــرواز از  ــن پ ــت ای ــت بلی ــی، دریاف ــه ی دهقان ــه گفت ــد«. ب بزن
ــده،  ــه رو آم ــه فهرســت آن در جــدول روب ــری ک ــق دفات طری

ــدور اســت.  مق
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امــداد  کمیتــه  مدیــرکل 
اســتان کرمــان از اهــدای ۵۷۰ 
ــای  ــه زوج ه ــه ب ــره جهیزی فق
جــوان تحــت حمایــت کمیتــه 
امــداد اســتان کرمــان بــه 
مناســبت دومیــن ســالگرد 
شــهید حــاج قاســم ســلیمانی 

ــر داد.  خب
یحیــی صادقــی، ترویــج و گســترش 
فرهنــگ اصیــل اســامی در برپایــی 
و  آســان، کم هزینــه  ازدواج هــای 
پایــدار را از اولویت هــای کمیتــه 
ازدواج جوانــان تحــت  امــداد در 
ــه  ــت: ب ــرد و گف ــام ک ــت اع حمای
فرهنگ ســازی  منظــور  همیــن 
و توســعه ازدواج آســان یکــی از 

ــت  ــه در اولوی ــت ک ــی اس موضوعات
فعالیت هــای کمیتــه امــداد اســتان 

ــرار دارد. ــان ق کرم
وی بــا بیــان اینکــه ۵۷۰ فقــره 
ــم کاالی  ــج قل ــامل پن ــه ش جهیزی
فقــره  هــر  ارزش  بــه  اساســی 
و  تهیــه  تومــان  میلیــون   ۲۰
ســالگرد  دومیــن  مناســبت  بــه 
ــه  ــلیمانی ب ــاج قاســم س شــهید ح
ــت  ــد تحــت حمای ــای نیازمن زوج ه
ــزود:  ــود اف ــداء می ش ــاد اه ــن نه ای
از  جهیزیــه  فقــره  تعــداد  ایــن 
ــداد و  ــه ام ــارات کمیت ــل اعتب مح
کمک هــای خیــران خریــداری و 

ــت. ــده اس ــه  ش تهی
مدیــرکل کمیتــه امــداد اســتان 

ــه  ــان اینک ــان بابی کرم
بیــش  هم اکنــون 
تحــت  زوج   ۲۵۰۰ از 
حمایــت کمیتــه امــداد 
اســتان کرمــان در نوبت 
دریافــت جهیزیــه قــرار 
ــرد:  ــح ک ــد، تصری دارن
همراهــی و مســاعدت 
نیکــوکاران  و  خیــران 
تأمیــن  جهــت  در 
جهیزیــه زوجیــن تحــت 

ــاد نقــش مهمــی  ــن نه ــت ای حمای
در تأمیــن جهیزیــه آن هــا دارد لــذا 
در جهــت انجــام هرچــه بهتــر ایــن 
امــر خیــر تأکیــد بــر همــکاری 
ــگاه  ــل ازپای ــه نق ــم. ب ــران داری خی

امــداد وی  اطاع رســانی کمیتــه 
افــزود: از ابتــدای ســال جــاری 
ــه  ــه ب ــره جهیزی ــون ۱۲۰۰ فق تاکن
ــه  ــت کمیت ــت حمای ــای تح زوج ه
امــداد اســتان کرمــان اهــداء شــده 

ــت. اس

به مناسبت دومین سالگرد هشید حاج قامس سلیماین؛

۵۷۰ فقره جهیزیه به زوج های جوان تحت حمایت
کمیته امداد استان کرمان اهدا یم شود 

چهل جمله از رهرب معظم  انقالب درابره  »سهپبد هشید حاج قامس سلیماین«
�� امپراتـوری خبـری صهیونیسـم در همـه ی دنیـا سـعی کردنـد 
سـردار بزرگـوار عزیـز مـا را مّتهـم کننـد بـه تروریسـت؛ خـدای متعـال 
صفحـه را درسـت بعکـس آنچه که آنها میخواسـتند ترتیـب داد. ۹۸/۱۰/۲۷
�� بـا رفتـن او بـه حـول و قـّوه ی الهـی کار او و راه او متوّقف و بسـته نخواهد 

شد. ۹۸/۱۰/۱۳
�� این شهادت بزرگ یکی از آیات قدرت الهی است. ۹۸/۱۰/۲۷

��حادثـه ی یـوم ا... تشـییع جنازه ی شـهید و حادثه ی یـوم ا... در هم کوبیدن 
پایـگاه آمریکایـی از ذهـن ایـن مـردم نخواهـد رفـت و روزبـه روز انشـاء ا...  

زنده تـر خواهـد شـد. ۹۸/۱۰/۲۷
��روزی کـه ده هـا میلیـون در ایـران، و صدهـا هـزار در عـراق و بعضـی 
کشـورهای دیگـر بـه پـاس خـوِن فرمانده سـپاه قـدس بـه خیابانهـا آمدند و 
بزرگ تریـن بدرقـه ی جهان را شـکل دادند، یکـی از ایّام ا... اسـت. ۹۸/۱۰/۲۷
��مـردم قـدر سـردار شـهید قاسـم سـلیمانی را دانسـتند و ایـن ناشـی از 
اخـاص اسـت. یـک اخـاص بزرگـی در آن مرد وجـود داشـت. ۹۸/۱۰/۱۳

��قیامتـی بـه پـا کـرد. معنویّـت او، شـهادت او را ایـن  جـور برجسـته کـرد. 
۹۸/۱۰/۱۸

��شـهادت او، زنـده بـودن انقاب در کشـور ما را به رخ همه ی دنیا کشـید. 

۹۸/۱۰/۱۸
��شـهید سـلیمانی بـه هـر دو ُحسـنیین رسـید؛ هـم پیـروز شـد هـم بـه 
شـهادت رسـید؛ یعنی خـدای متعـال ِکلَتا الُحسـَنَیین را به این شـهید عزیز 

۹۸/۱۱/۲۹ داد. 
��قاتـل سـلیمانی و آمـر بـه قتل سـلیمانی باید انتقامشـان را پـس بدهند. 

۹۹/۹/۲۶
��شـهید سـلیمانی، هم در زمان زنده بودنش اسـتکبار را شکسـت داد، هم 

با شـهادتش شکست داد. ۹۹/۹/۲۶
��بنـده قلبـاً و زبانـاً او را تحسـین میکـردم اّمـا امـروز در مقابـل آنچـه او 
سرمنشـأ آن شـد و بـرای کشـور بلکه برای منطقـه به وجـود آورد، در مقابل 

او مـن تعظیـم میکنـم. ۹۸/۱۰/۱۸
��حاج قاسم از آنهایی است که شفاعت میکند.  اردیبهشت ۱۳۸۴

��فقـدان سـردار فـداکار و عزیـز ما تلخ اسـت ولـی ادامه ی مبارزه و دسـت 
یافتـن بـه پیـروزی نهایـی کام قاتـان و جنایتـکاران را تلخ تـر خواهـد کرد. 

۹۸/۱۰/۱۳
��خوشـا به حال حاج قاسـم که به آرزویش رسـید، او شـوق شـهادت داشت 

و برای آن اشـک می ریخت و داغدار رفقای شـهیدش بود. ۹۸/۱۰/۱۳
��سـردار شـهید عزیـز را بـا چشـم یـک مکتـب، یـک راه، یـک مدرسـه ی 

درس آمـوز نـگاه کنیـم. ۹۸/۱۰/۲۷
��من یاد شهید سلیمانی عزیزمان را هرگز فراموش نمیکنم. ۹۹/۹/۲۶

سارلوز حماهس 9 دیماه ، روز بصیرت و میثاق امت با والیت ، رگامی باد
دی،  نهــم  روز  در  مــا  عزیــز  "مــردم 

نشــان  خــود  از  عظمتــی  آنچنــان 
دادنــد کــه دنیــا را خیــره کــرد."
مقام معظم رهبری

حماســه ۹ دی، نمــاد عــّزت، اســتقال و بصیرت 
مردمــی اســت کــه تــا پــای جــان بــرای حفــظ 
ــتاده  ــاب ایس ــای انق ــام و آرمان ه ــول اس اص
انــد و بــا صــدای رســا اعــام کردنــد کــه 
ــتد در  ــا بایس ــن آنه ــر دی ــمن در براب ــر دش اگ

ــتاد. ــد ایس ــا خواهن ــای آنه ــام دنی برابرتم
ــامی  ــاب اس ــخ انق ــاه در تاری ــم دی م روز نه
بــا عنــوان روز »بصیــرت« تبدیــل بــه یــوم ا... و 
مانــدگار گردیــد. در ایــن روز مانــدگار و تاریخــی 

ملــت همیشــه در صحنــه ایــران اســامی، حماســه ای دیگــر آفریــد و دشــمنان خــدا و دینــش را مأیــوس و ناامیــد 
ســاخت و قلــب امــام زمــان )عــج( و نائــب بــر حقــش حضــرت آیــت اهلل العظمــی خامنــه ای)دامــت برکاتــه( را شــاد 

کــرد.
مــی تــوان گفــت نهــم دی، روز غلبــه جنــود الهــی بــر جنــود شــیطان اســت. روز خــروش ملــت ایران و آشــکار ســاختن 
خشــم مقــدس در برابــر اهانــت هــا و حرمــت شــکنی هــای عــده ای غافــل و یــا مــزدور وابســته بــه اجانــب نســبت بــه 

مقدســات در روز عاشــورای حســینی اســت.
روز نهــم دی در واقــع روز نــه گفتــن ملــت ایــران بــه ســران فتنــه و آری گفتــن بــه نظــام اســامی و بیعــت مجــدد 

مــردم بــا آرمــان هــای واالی حضــرت امــام خمینــی)ره( و رهبــر فرزانــه انقــاب اســامی اســت.
مــردم در ایــن روز، تیــر خــاص را بــه ســران فتنــه شــلیک و پشــت پیکــر نامبــارک فتنــه را بــه خــاک مالیدنــد. در 
روز نهــم دی مــاه ۱۳۸۸، مشــروعیت سیاســی نظــام اســامی ایــران بــار دیگــر بــا حضــور خودجــوش ده هــا میلیونــی 

مــردم در تهــران و تمامــی شــهرهای دیگــر کشــور بــه جهانیــان اعــام گردیــد.

مرکز دیالیز مرکز دیالیز 
حضرت فاطمه حضرت فاطمه 

زهرا )س( زهرا )س( 
با متراژ با متراژ 375375  

 متر مربع  متر مربع 

 کلینیک تخصصی  کلینیک تخصصی 
حضرت حضرت 

معصومه )س(  معصومه )س(  
با متراژبا متراژ

    750750 مترمربع مترمربع

در هفتــاد ســال قبــل کــه نوجــوان بــودم همــه انســان هــا بــه 
انســان بــودن افتخــار میکردنــد کــه اشــرف مخلوقاتنــد، کــم کــم 
ــزرگ شــدم ناگهــان متوجــه شــدم کــه بشــر قاتــل همدیگــر  ب

ــه  ــد ب ــراد قدرتمن ــیله اف ــه وس ــوان ب ــای نات ــان ه ــت و انس اس
ــاور کردیــم کــه تعــداد محــدودی از  قتــل میرســند آن زمــان ب
انســانها اشــرف مخلوقاتنــد و بقیــه قاتــل همدیگــر، ضمــن گلــه 
ــر را  ــتار بش ــد ُکش ــت بای ــاره ای نیس ــدن چ ــر متم ــم بش از ظل

نظــاره کــرد .
» حمزه فریفته «

آیا هنوز هم بشر اشرف مخلوقات آیا هنوز هم بشر اشرف مخلوقات 
استاست

مهندس سلیمانی در جلسه هماهنگی با پیمانکاران 
شرکت توزیع نیروی برق شمال استان  :

بروزرسانی قراردادهای 
پیمانکاران طراحی و نظارت 

ارتباط و تعامل پیمانکاران و صنعت برق  
برای خدمت رساین  و اتمین برق اپیدار

ــکاران توســعه و احــداث از  ــا پیمان مهنــدس ســلیمانی در جلســه هماهنگــی ب
ــش  ــارت و کاه ــی و نظ ــکاران طراح ــای پیمان ــانی قرارداده ــاح  و بروزرس اص
ــت  ــر ظرفی ــردادو ب ــازار خب ــت ب ــانات قیم ــل نوس ــا در مقاب ــک قرارداده ریس

ــرد. ــد ک ــران تاکی ــرق توســط مدی ــت ب ــکاران صنع ــت پیمان ســازی و تقوی
بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت توزیــع نیــروی بــرق شــمال اســتان کرمــان 
ــر  ــکاران ب ــا پیمان ــی  ب ــه هماهنگ ــل« در جلس ــلیمانی »مدیرعام ــدس س ،مهن
ــد  ــران تاکی ــط مدی ــرق توس ــت ب ــکاران صنع ــت پیمان ــازی و تقوی ــت س ظرفی
کــرد و از زحمــات کلیــه همــکاران در معاونــت مهندســی و نظــارت ، مدیریــت 

هــای بــرق شهرســتان و پیمانــکاران  تقدیــر نمــود .
ــه عنــوان بازوهــای اصلــی  ــکاری ب مهنــدس ســلیمانی تقویــت نیروهــای پیمان
شــرکت در اجــرای پــروژه هــا را یــک ضــرورت دانســت و بــر ارتبــاط و تعامــل  
ــرق  ــه مــردم و تامیــن ب ــرای خدمــت رســانی ب ــکاران ب ــا پیمان ــرق ب صنعــت ب

پایــدار تاکیــد کــرد.
وی گفــت: جلســات ماهیانــه و منظــم دســتگاه نظــارت بــا پیمانــکاران میتوانــد 
بخــش زیــادی از چالــش هــا و مشــکات پیــش روی پیمانــکاران را ســریع حــل 

و فصــل نمایــد.
مهنــدس ســلیمانی  از بــروزر ســانی قراردادهــای پیمانــکاران بخــش طراحــی و 
نظــارت خبــردادو گفــت:  بــه زودی همــه قراردادهــای بایــد  ارتقــا یافتــه و بایــد 

یــک سیســتم نظــام منــد و سیســتماتیک بــرای قراردادهــا تعریــف نماییــم. 
ــت انجــام  ــرای ضمان ــرد: ب ــح ک ــتان تصری ــرق شــمال اس ــع ب ــل توزی مدیرعام
صحیــح و بــه موقــع تعهــدات طرفیــن بایســت ریســک  قراردادهــا بــر اســاس 
ــرم  ــه صــورت یــک ن ــی کاهــش  و کلیــه امــور قراردادهــا ب مکانیزم هــای قانون

ــزار جامــع و سیســتمی  متمرکــز و هدفمنداجــرا شــود.  اف
ــد کــرد و گفــت:  هوشــمندانه  ــر هوشــمندی بیشــتر  در قراردادهــا تاکی وی ب

ــکار. ــه نفــع کارفرماســت و هــم پیمان عمــل کــردن هــم ب
ــکاران و مســئول  ــار پیمان ــر  ســاماندهی سرپرســت کارگاه ، انب ــان ب وی در پای

ایمنــی  شــرکتها و نیــز فراینــد نیروپــروری در شــرکتها تاکیــد کــرد.
ــان  ــه بی ــد ب ــرارداد دارن ــا شــرکت ق ــه ب ــی ک ــه پیمانکاران ــن جلســه کلی در ای
نظــرات و دیدگاههــای خــود و نیــز ابــراز مشــکات و مطالبــات خــود پرداختنــد.

مدیر کل تامین اجتماعی استان کرمان :
کارفرمایان در استان 

بالغ بر ۱۵۰۰ میلیارد تومان 
به این سازمان بدهی دارند

ــتان  ــر کل اس ــور مدی ــا حض ــاری ب ــورت وبیم ــه ص ــول ب ــتانی وص ــه اس کمیت
،روســای ادارات و کارشناســان تخصصــی ســتاد عضــو کمیتــه و روســای شــعب 

ــزار شــد  ــس ســتاد اســتان برگ در محــل ســالن کنفران
حســینی مدیــر کل تامیــن اجتماعــی اســتان در ابتــدای کمیتــه وصــول اســتان 
ــهادت  ــام ش ــلیت ای ــه و تس ــن جلس ــن در ای ــه حاضری ــدم ب ــر مق ــن خی ضم
ــر  ــغ ب ــان بال ــان در اســتان کرم ــان داشــت : کارفرمای حضــرت فاطمــه )س( بی
۱۵۰۰ میلیــارد تومــان بــه ایــن ســازمان بدهــی دارنــد کــه نیازمنــد آن اســت 
ــی  ــوزه تخصص ــکاران ح ــت هم ــون و هم ــان مدی ــی کارفرمای ــا همراه ــه  ب ک

ــد.  ــام دهن ــن خصــوص انج ــات الزم را در ای ــعب اقدام وصــول در ش
ــی  ــم ارزیاب ــیار مه ــی را بس ــن اجتماع ــازمان تامی ــات در س ــول مطالب وی وص
ــای تمامــی تعهــدات ســنگین ســازمان  ــر بن نمــود و اذعــان داشــت :اساســا زی
ــه  ــد ک ــات پوشــش میده ــدف  وصــول مطالب ــه ه ــه جامع ــی ب ــن اجتماع تامی

ــودن آن اســت . ــم ب نشــان از مه
حســینی اســتفاده از ظرفیــت ســایر واحــد هــا بــا برنامــه ریــزی روســای شــعب 
ــر اســاس دســتورالعمل  ــد و تاکیــد داشــت : ب در وصــول مطالبــات  مهــم خوان
هــا شــعب وظیفــه دارنــد فقــط قــرار داد هــای حــوزه عمــل خــود را رســیدگی 

نماینــد .
ایشــان خواســتار تدابیــر اتخــاذ شــده تبصــره الحاقــی مــاده ۳۸ و ابــاغ  درســت  
و بــه موقــع بدهــی هــا شــد و گفــت :در ایــن خصــوص هیــچ کوتاهــی پذیرفتنــی 

ــد بود. نخواه
مدیــر کل تامیــن اجتماعــی اســتان در جلســه وبیمــاری کمیتــه وصــول اســتان 
ــه  ــاب ب ــا خط ــی کارگاه ه ــوزه بازرس ــرد ح ــزارش عملک ــه گ ــان ارائ و در جری
همــکاران تاکیــد نمــود: بازرســان شــعب بایــد افــرادی موجــه، خــوش برخــورد 
ــه و دارای  ــه مســائل و مشــکات جامع ــاال ،حســاس ب ــی ب ــط عموم ،دارای رواب
دانــش بــاال نســبت بــه مســائل ســازمان باشــند چــرا کــه بازرســان بــه عنــوان 
ســفیران ایــن ســازمان در زمــان حضــور خــود در محــل کارگاه هــا معــرف ایــن 
ســازمان خواهنــد بــود و رفتــار و کــردار درســت آنــان بــه دور از تحکــم و خــود 
بــزرگ بینــی بــا  رفتــار زیبــا و در خــور شــان کارفرمــا و بیمــه شــدگان اســتان 

در ذهــن آنــان نقــش خواهــد بســت.



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

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

اسـت. اروپـا   CE MARK اسـتاندارد 
توجه به استخدام نیروهای بومی 

در شرکت بابک مس

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

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

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

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

محسـوب می شـود.

شرکت بابک مس ایرانیان 
چهارمین تولید کننده لوله مسی 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

اولویـت برنامـه هـای خـود قـرار داده اند.

خبرنگار : مرضیه قاضی زاده

مهندس میرزایی :

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

بـا روش هـای نویـن این کار عملی شـده اسـت . 

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

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

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

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

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

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

اسـتان کرمـان اعـالم کـرد.

از سوسنگرد تا بوکمال ـ بخش اول  یحیی صادقی، مدیرکل کمیته امداد استان کرمان :

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

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

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

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

  منابع: شاهنامه فردوسی، لغت نامه دهخدا

هفتواد یعنی هچ؟

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

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

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

مکانیـزه شـامل تخفیـف  10 درصـد خواهـد بود.

مالک توسعه و پیشرفت استان 
واگذاری خدمات به بخش خصوصی 

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

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

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

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

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

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

باشـند.
» هدف از برون سپاری خدمات ثبت 

احوال، رضایت مندی و افزایش کیفیت 
خدمات رسانی «

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

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

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

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

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

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

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

گشـت.
خبرنگار : مرضیه قاضی زاده

فرصت4ماهه مردم 
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  رئیس جهاد کشاورزی شمال استان کرمان:

19 هزار هکتار اراضی کشاورزی 
به سیستم های آبیاری نوین 

مجهز می شوند

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

. د شو

گزارش از : ساره نخعی فر

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

نویسنده: صدیقه انجم شعاع

سال دهم ـ شماره 377 ـ شنبه 4 دی ماه  1400   ـ  20 جمادی االول 1443 ـ  25 دسامبر 2021 ـ 4 صفحه ـ 2000 تومان
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پیش چاپ و چاپخانه  : مهدوی کرمان

آئیــن تجلیــل از پرســتاران شــرکت توســعه آهــن و 
فــوالد گل گهــر بــا حضــور مدیــر عامــل، معاونیــن و 
جمعــی از مدیــران شــرکت، رئیــس دانشــکده علوم 
پزشــکی ســیرجان و مدیــران عالــی حــوزه ســامت 

شهرســتان ســیرجان برگــزار شــد.

ــوالد؛  ــن و ف ــعه آه ــرکت توس ــی ش ــزارش روابط عموم به گ
بــه مناســبت روز پرســتار و ایــام والدت باســعادت حضــرت 
زینــب)ص( شــرکت توســعه آهــن و فــوالد گل گهــر اقــدام 

ــن شــرکت نمــود. ــه تجلیــل از پرســتاران شــاغل در ای ب
محمــد محیاپــور مدیــر عامــل شــرکت در ایــن آئیــن، ضمن 
تقدیــر از تــالش دلســوزانه پرســتاران در دوران کرونــا 
گفــت: پرســتاری بــه نوعــی عبــادت اســت و یــک پرســتار 
ــا  ــذارد ت ــه می گ ــی و ســالمتی خــود مای از آســایش، راحت
ــه  ــداکاری خالصان ــن ف ــد و ای ــاران را نجــات ده ــان بیم ج

قابل ســتایش اســت. 
ــر  ــتگی قش ــاهد ازخودگذش ــا ش ــزود: در دوران کرون وی اف
پرســتار بودیــم تــا بتواننــد بــا تــالش شــبانه روزی و 
ــا ایــن ویــروس منحــوس مبــارزه کننــد.  خســتگی ناپذیر، ب
ــز  ــوم پزشــکی ســیرجان نی محمــدی رییــس دانشــکده عل
تــالش پرســتاران را غیرقابل جبــران خوانــد و گفــت: ایثــاری 
کــه پرســتاران در دوران کرونــا انجــام داده انــد به هیچ وجــه 

ــران نیســت و تنهــا  ــل جب قاب
می توانــد  متعــال  خداونــد 
ــادتی را  ــات و رش ــدر زحم ق
ــام  ــن ای ــتاران در ای ــه پرس ک
از خــود بــه خــرج دادنــد 

ــد.  ــران کن ــد و جب بشناس
و  هــا  کمــک  افــزود:  وی 
شــرکت  هــای  حمایــت 
توســعه آهــن و فــوالد گل 
ــای  ــرکت ه ــایر ش ــر وس گه
ــل  ــا قاب ــام کرون منطقــه در ای
تقدیــر اســت و در ایــن مــدت 
کمــک شــایانی بــه حــوزه 
ــب  ــان از جان بهداشــت و درم
ایــن شــرکت هــا صــورت 

گرفــت.
ــا اهــدای لــوح ســپاس و تندیــس  در ادامــه ایــن مراســم ب
ــن و  ــعه آه ــرکت توس ــاغل در ش ــتاران ش ــود از پرس یادب

ــد. ــل ش ــر تجلی ــوالد گل گه ف

در مراسم تجلیل از پرستاران شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر عنوان شد:

فداکاری خالصانه پرستاران 
مهنــدس محمــدی مدیــرکل طرح هــای ملــی مســکن بنیــاد مســکن انقــالب اســالمی قابل ستایش است 

ــکن  ــی مس ــت مل ــرح نهض ــای ط ــان از پروژه ه ــتان کرم ــه اس ــود ب ــک روزه خ ــفر ی ــور در س کش
ــد. ــد نمودن ــان وزرندبازدی ــتانهای کرم ــالمی در شهرس ــالب اس ــکن انق بنیادمس

بــا حضــور مهنــدس  بازدیــد کــه  ایــن  در 
ســلطانی نــژاد مدیــرکل بنیــاد مســکن انقــالب 
اســالمی اســتان کرمــان و مهنــدس شــیخ 
شــعاعی معــاون مســکن شــهری بنیــاد مســکن 

ــد. ــزار گردی ــتان برگ اس
نــژاد  ســلطانی  مهنــدس  بازدیــد  ایــن  در 
ــه  ــن ارائ ــتان ضم ــکن اس ــاد مس ــرکل بنی مدی
پروژه هــای  فیزیکــی  پیشــرفت  از  گزارشــی 
نهضــت ملــی مســکن اســتان گفــت: پــروژه 80 
ــان در 20  ــهر کرم ــاد  ش ــي آب ــدي حاج واح
ــی  ــه 4 واحــدي در زمین ــن دو طبق ــه زمی قطع
ــت  ــال اجراس ــع درح ــراژ 7214 مترمرب ــه مت ب
ــدي  ــروژه 20 واح ــزود پ ــن اف ــان همچنی ایش
بــه  زمینــی  در  قطعــه   10 در  زرنــد  شــهر 
مســاحت  2981 مترمربــع دردوطبقــه درحــال 

ــت.  اجراس
ــای  ــر طرحه ــرکل دفت ــدی مدی ــدس محم مهن
ملــی مســکن ضمــن تشــکر از زحمــات مهندس 
ــژاد مدیــرکل بنیــاد مســکن اســتان  ســلطانی ن
وهمــکاران حــوزه مســکن شــهری بنیاد مســکن 
ــی مســکن گفــت:  اســتان در طــرح نهضــت مل
امیدواریــم بــا تســریع  در اتمــام پروژههــا 
ــد  ــان واج ــدن متقاضی ــه دار ش ــت خان درجه

ــم.  ــی برداری ــرح گام مهم ــن ط ــرایط ای ش

بازدید مدیرکل طرح های ملی مسکن کشور
 از پروژه های نهضت ملی مسکن استان کرمان

  
مهندس ایمان عتییق خرب داد:مهندس ایمان عتییق خرب داد:

 گام بلند گل گهر در اشتغال زایی طرح های اقتصاد مقاومیت گام بلند گل گهر در اشتغال زایی طرح های اقتصاد مقاومیت

گل گهــر در ۹ مــاه گذشــته ۱۳۰۰ شــغل در حــوزه 
اقتصــاد مقاومتــی در ســیرجان و بردســیر ایجــاد 

کــرده اســت
ــری مســتمر  ــالش و پیگی ــا ت ــت: ب ــر گف ــل شــرکت گل گه مدیرعام
ــی امســال، 1300  ــاه ابتدای ــه م تیــم هــاي کارآفرینــی گل گهــر در ن
ــوار در شــهرهای  ــان سرپرســت خان ــکار و زن ــان بی ــرای جوان شــغل ب
ــر  ــی گل گه ــتغال زای ــهیالت اش ــل تس ــیر از مح ــیرجان و بردس س

ایجــاد شــده اســت. 
ــال 1400،  ــه س ــاس برنام ــر اس ــزود: ب ــی اف ــان عتیق ــدس ایم مهن
کار  دســتور  در  اشــتغالزایی  تســهیالت  فقــره   2000 پرداخــت 

ــادی  ــن اقتص ــوان معی ــه عن ــر ب ــی گل گه ــی و صنعت ــرکت معدن  ش
منطقــه 7 اســتان کرمــان شــامل شهرســتان های ســیرجان و بردســیر 
ــک  ــا بان ــکاری ب ــه هم ــب تفاهم نام ــه در قال ــن برنام ــرار دارد. ای ق
ــت و  ــاد برک ــا بنی ــه ب ــه جداگان ــم نام ــالت و تفاه ــنه رس قرض الحس
صنــدوق کارآفرینــی امیــد در حــال پیگیــری اســت و بــا برنامه ریــزی 
ــق  انجــام شــده ایجــاد 2000 فرصــت شــغلی در ســال جــاری محق

خواهــد شــد.
ــا همــکاری اســتانداری، بانــک رســالت،  وی اظهــار امیــدواری کــرد ب
ــال 1401،  ــان س ــا پای ــد ت ــی امی ــدوق کارآفرین ــت و صن ــاد برک بنی
بیــش از 6000 فرصــت شــغلی در حــوزه مشــاغل خــرد و کارگاه هــای 

کوچــک در منطقــه 7 اســتان کرمــان ایجــاد خواهــد شــد.

بــه گــزارش روابــط عمومــی و 
ــنگ  ــرکت س ــل ش ــن المل ــور بی ام
ــرکت در  ــن ش ــن ای ــن گهرزمی آه
 راســتای مســوولیت هــای اجتماعی، 
ــا اجــرای طــرح ســمات  ایــن بــار ب
کــودکان  از  را  خــود  حمایــت 
بــی سرپرســت و بدسرپرســت 
ــود. ــالم نم ــیرجان اع ــتان س شهرس

ــرای 30 نفــر از کــودکان 6  ایــن طــرح کــه ب
تــا 18 ســال بــی سرپرســت و بــد سرپرســت 
ــدف  ــد باه ــرا ش ــیرجان اج ــر س ــه کوث خان
هدایــت تحصیلــی، شــغلی و رفتــاری کــودکان 
و در قالــب کارگاه هــای اســتعداد یابــی و ارائه 
ــی  ــد. گفتن ــزار ش ــی برگ ــات روانشناس خدم
ــر  ــداوم و ه ــه صــورت م ــن طــرح ب اســت ای

مــاه اجــرا خواهــد شــد.

گایم دیگر از مسوولیت های اجمتاعی گهرزمین؛گایم دیگر از مسوولیت های اجمتاعی گهرزمین؛

حمایت از کودکان یب رسپرست و بد رسپرست حمایت از کودکان یب رسپرست و بد رسپرست 
اهدا  نشان عالی مدیر 
سال  ۱4۰۰ به جناب آقای

مهندس ستوده 
اجــاس سراســری تقدیــر از واحدهــای 
پیشــرو در کیفیــت و نــوآوری در ســالن 
همایــش هــای دانشــگاه الزهــرا تهــران 
ــر در  ــای معتب ــرکت ه ــور ش ــا حض و ب
ــزار  ــد برگ ــف تولی ــای مختل ــوزه ه ح

ــد. گردی
ــوالد  ــع ف ــرکت صنای ــالس از ش ــن اج در ای
مشــیز بردســیر بــه عنــوان یکــی از واحدهــای 
صنعتــی پیشــرو در نــوآوری و تعالــی کیفیــت 
و همچنیــن مدیرعامــل محتــرم مجموعــه 
جنــاب آقــای مهنــدس ســتوده و نقش ایشــان 
ــس،  ــدا تندی ــا اه ــداف ب ــن اه ــبرد ای در پیش
ــه عمــل آمــد. ــر ب ــوح ســپاس تقدی نشــان و ل


