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

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 
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فرمانده سپاه استان کرمان:

 برگزاری مراسم 
حاج قاسم تولید 
قدرت نرم برای 

انقالب اسالمی شد 

 کلوخهای فضا پیما!

    نگین انگشتر مقاومت
3
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هفته نامه فرهنگی، سیاسی، خبری

عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسالمی :

غیرت و بصیرت 
دینی ملت ایران 

عامل اصلی تبدیل 
تهدیدها به فرصت 

است 

تحقیق و تفحص از  شرکت 
مس و سئوال های بی پاسخ  

««2»»

آگهی مزایده شماره 1400-35/03
 شـــرکت مخابــرات ایــران )منطقـه کرمـان( در نظـر دارد

 اقـام اسـقاطی مـازاد بـر نیـاز خـود را از طریـق برگـزاری مزایـده به 
. برسـاند  فروش 

لـذا متقاضیـان شـرکت در مزایده مـی توانند جهت کسـب اطاعات بیشـتر 
 Kerman.tci.ir  ، www.tci.ir به سـایت مخابرات منطقـه کرمان بـه آدرس

و یـا پسـت الکترونیـک : Tadarokat.ker@tci.ir  مراجعه نمایند .

 اداره پشتیباین و تدارکات مخابرات منطقه کرمان
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 رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس:

 تامین اعتبار 
طرح های انتقال 
آب در کرمان 
ضروری است

نشست هم اندیشی دکتر جهانی مدیر 
کل فرهنگی، اجتماعی سازمان تامین 
اجتماعی ،اشرف منصوری ریاست 

انجمن کارگران ایران، حسینی مدیر کل 
تامین اجتماعی استان کرمان با مدیران 
معدن گهر زمین و  نمایندگان مجموعه 

کارگری و ایمنی این مجموعه بزرگ 
معدنی در شهرستان سیرجان

««4»»

انتقاد امام جمعه 
رفسنجان 

)حجت االسالم 
حاج اصغر عسکری( 

نسبت به 
»دوچرخه سواری 

بانوان« 
در انظار عمومی

««2»»

پروازمستقیم از کرمان به نجفپروازمستقیم از کرمان به نجف
یکشنبه هرهفته                       اقساط 20ماهه

آدرس:  کرمان- خیابان پیروزی آژانس جنوب رشق

📞03435363  -03432263342 -03432229802

آگهی تشکیل مجمع عمومی عادی کانون کارگران بازنشسته 
شهرستان کوهبنان )نوبت اول (

بدینوسـیله بـه اطاع کلیـه اعضاء کانون کارگران بازنشسـته شهرسـتان کوهبنان میرسـاند 
جلسـه مجمع عمومـی عادی کانون یاد شـده در تاریـخ 1400/11/20 راس سـاعت 10 صبح در 
محـل کوهبنان سـازمان تامیـن اجتماعی برگزار خواهد شـد از کلیه اعضاء جهت شـرکت در 
جلسـه بـا ارائـه کارت عضویت معتبـر کانون و دفترچـه بیمه یـا حکم بازنشسـتگی یا فیش 
حقوقـی دعـوت بعمـل مـی آیـد . ضمنًا کسـانی کـه تمایل بـه کاندیداتـوری هیئـت مدیره 
و بازرسـان کانـون را دارنـد مـی تواننـد درخواسـت کتبی خـود را بـه همراه سـایر مدارک 
شـامل ) 1 ـ کپـی کارت ملـی  2 ـ کپـی صفحـه اول دفترچـه بیمـه یـا حکم بازنشسـتگی 
یـا فیـش حقوقـی  3 ـ آخرین مـدرک تحصیلـی ( را تـا تاریـخ 1400/11/14 به دفتـر کانون 
شهرسـتان یـا کانون اسـتان کرمـان تحویل نماینـد . الزم به ذکر اسـت طبق تبصـره ماده 2 
دسـتورالعمل چگونگـی تشـکیل کانون هـای کارگری بازنشسـته بازماندگان مسـتمری بگیر 
فاقـد حـق رای مـی باشـند و همچنین کاندیـد هئیت مدیـره نیز نمـی توانند باشـند . برای 

آگاهی بیشـتر بـا شـماره تلفـن 33493084 کانون کوهبنـان تماس حاصـل نمائید .

دستور کار جلسه :
1 ـ گزارش مالی توسط بازرسان 
2ـ استماع گزارش هیئت مدیره 

هئیت مدیره3ـ انجام انتخابات هئیت مدیره و بازرسان            
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در شورای معادن استان کرمان عنوان شد
انتقاد شدید پورابراهیمی از رهاشدگی صنعت زغال سنگ در کشور

       کلوخهای فضا پیما!
که در )عیُن االَسد( سیلی زده بر صورت شیطان که )بازدارندگی( دارد توان )موشک ایران(  

که آن ضربه بدون شک شکسته پای غربی ها کزان سیلی عقب رفته گزینه های غربی ها  
که گردد پایمال و له ضعیفی که ندارد خون باید باشی قوی پنجه در این دنیای بی قانون  

)کلوخ های فضا پیما( همان خون وطن باشد جواب سنگ، اقاًل )کلوخ سرشکن( باشد   
تو باید )شیر( باشی در جلوی )هار ناآرام( چو آمریکای بی ریشه بَُود )کفتار خون آشام(  

بر حفظ مملکت باید حصارش از )زره( باشد بر )آمریکای هار پرور( باید مشتت گره باشد  

غالمحسین رضایی - نقاش  

                           شهید پرور

در سایه ی )والیت( به شهدا رسید است سالم بر )اُُم البنین( مام چهار شهید است  
برای آیندگان، الگو و افسر آورد دامن گل پرورش، الله ی احمر آورد   

به این مقام رسید از راه )امام شهید( اُُم البنین همسر شهید و مام شهید   
جبهه ی استقامت از شما دارد دوام وابستگان شهید، عزتتان مستدام   
در خط اُُم البنین، نجیبه ی حیدری یا همسری یا مادر یا خواهر و، دختری   

شهید )چراغ راه( و )ستاره ی زمین( است خون شهید شما امنیت آفرین است   
غالمحسین رضایی - نقاش  

تحقیق و تفحص از  شرکت 
مس و سئوال های بی پاسخ  

     
 در خبرها میخوانیم :

بررســی درخواســت تحقیــق و تفحــص 
از شــرکت ملــی صنایــع مس/وضعیــت 
محــور  اســتخراج  میــزان  و  قراردادهــا 

تحقیــق و تفحــص
 نائــب رئیــس کمیســیون صنایــع و معــادن مجلــس 
ــق و  ــت تحقی ــی درخواس ــه بررس ــاره ب ــا اش ــم  ب یازده
ــیون  ــس در کمیس ــع م ــی صنای ــرکت مل ــص از ش تفح
در  واگــذاری  گفــت:  شــفافیت،   نحــوه  متبوعــش، 
میــزان  مالــی،  شــفافیت های  قراردادهــا، ضــرورت 
ــرح  ــن ط ــای ای ــه محوره ــادرات از جمل ــتخراج و ص اس

ــود. ب
ــو  ــا در گفت وگ حجــت االســالم ســیدجواد حســینی کی
بــا خبرنــگار خبرگــزاری خانــه ملــت  در تشــریح نشســت 
)کمیســیون صنایــع و معــادن مجلــس یازدهــم( گفــت: 
و  تحقیــق  درخواســت کننده  نماینــدگاِن  اظهــارات 
تفحــص و توضیحــات وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت 

ــرار گرفــت. در ایــن جلســه مــورد بررســی ق
ــالمی  ــورای اس ــس ش ــنقر در مجل ــردم س ــده م ♦  نماین
افــزود: مقــرر شــد کارگروهــی تشــکیل شــود و ایــرادات 
ــی  ــق و تفحــص از شــرکت مل ــان تحقی مدنظــر متقاضی
صنایــع مــس بررســی و ســپس دربــاره آن تصمیــم 

ــری شــود. گی
نائــب رئیــس کمیســیون صنایــع و معــادن مجلــس 
ــص  ــق و تفح ــت تحقی ــای درخواس ــریح محوره در تش
ــفافیت،    ــح داد:   ش ــس، توضی ــع م ــی صنای ــرکت مل از ش
ــفافیت های  ــرورت ش ــا،   ض ــذاری در قرارداده ــوه واگ نح
مالــی،   میــزان اســتخراج و صــادرات از جملــه محورهــای 

طــرح تحقیــق و تفحــص از شــرکت ملــی صنایــع مــس 
بــود./)۱۴۰۰.۹.2۱(                    

ــم در  ــس ده ــه مجل ــت ک ــی اس ــن در حال ــه:  ای  نکت
تاریــخ ۱۳۹۸.2.2۹ پــس از تحقیــق و تفحــص از شــرکت 
صنایــع ملــی مــس ایــران پرونــده ی ایــن شــرکت را بــه 
ــت  ــن اس ــووال ای ــال س ــاع داد ، ح ــه ارج ــوه قضائی ق
ــران برخــورد و  ــی مــس ای ــا تخلفــات شــرکت مل اگــر ب
رســیدگی میشــد و گــزارش آن را بــه مــردم مــی دادنــد 
دیگــر نیــازی بــه تحقیــق و تفحــص دیگــری پیــدا 

میشــد؟ 
تفحــص  و  تحقیــق  هــر  اینکــه  بــه  توجــه   بــا 
هزینــه هــای باالیــی را بــر مجلــس تحمیــل میکنــد آیــا 
ســزاوار اســت هــر مجلســی در یــک اقــدام تکــراری بــه 

تفحــص همــان مــوارد مجلــس قبــل بپــردازد؟ 
مــردم اســتان کرمــان روی عملکــرد شــرکت مــس 
اســت  مهــم  بســیار  برایشــان  و  هســتند  حســاس 
ــت  ــانی اس ــه کس ــرای چ ــرکت ب ــن ش ــع ای ــه مناب ک
شــرکت  ایــن  اجتماعــی  مســوولیتهای  ســهم  و 
 چگونــه در اســتان کرمــان هزینــه شــده و میشــود، 
ــی هــوا و افزایــش ارســنیک آب و ســایر  زیــرا آلودگ
ــنجان  ــس،  در رفس ــای م ــه ه ــای کارخان ــی ه آالیندگ
ــز ســیرجان باعــث مشــکالت  و شــهربابک و بخــش پاری
زیــادی بــرای مــردم شــده اســت امــا درآمدهــای شــرکت 
ــه  ــی ک ــزان منابع ــی و می ــفافیت مال ــا  و  ش و قرارداده
ــت.  ــخص نیس ــود مش ــه میش ــتانها هزین ــرای شهرس ب
ایــن در حالــی اســت کــه مســووالن اســتان آذربایجــان 
تبریــز  تراکتورســازی  فوتبــال  تیــم  بــرای  شــرقی 
ــای دارد  ــه ج ــتند! ک ــس هس ــود از م ــهم خ ــال س دنب
مدیرعامــل شــرکت صنایــع مــس ایــران توضیــح دهنــد 
کــه واگــذاری یــک تیــم فوتبــال از یــک کارخانــه دیگــر 
ــه  ــه ب ــازی و بخــش خصوصــی چگون ــام تراکتورس ــه ن ب
ــهم  ــا از س ــت؟ و آی ــد گرف ــام خواه ــس انج ــرکت م ش
بیســت درصــدی صنایــع مــس در ســونگون شهرســتان 
ــرای  ــم را ب ــان ه ــع اســتان کرم ــا مناب ــان اســت ی ورزق
آنهــا در نظــر میگیریــد؟ اگــر تحقیــق و تفحص ســال ۹۸ 
بــه ســرانجام میرســد و قــوه قضائیــه نتایــج ایــن بررســی 
ــن جاهــا کشــیده نمیشــد و  ــه ای را اعــالم میکــرد کار ب
مدیــر عامــل مــس احســاس حاشــیه امنیــت نمــی کــرد 
تــا دوبــاره تحقیــق و تفحــص جدیــد در مجلــس یازدهــم 
آغــاز شــود    مضــاف براینکــه دســتگاههای امنیتــی نیــز 
میبایســت بــه مــدد دســتگاه قضایــی آمــده و مســتندات 

ــار  ــات در اختی ــن تخلف الزم را از ای
ــا  ــد ت ــرار دهن ــی ق ــم قضای محاک
ــات آگاه  ــن اقدام ــم از ای ــردم ه م

شــوند.
 محمد حسنی سعدی   

رئیــس کمیســیون اقتصــادی مجلــس 
خواســتار تامیــن اعتبــار طــرح هــای 

انتقــال آب در اســتان کرمــان شــد.
ابراهیمــی  پــور  محمدرضــا  دکتــر 
اظهارداشــت: اســتان کرمــان با خشکســالی 
ــت و  ــان اس ــه گریب ــت ب ــابقه دس ــی س ب
گذشــته  هفتــه  مقطعــی  بارندگی هــای 
مشــکل افــت شــدید ســطح آب هــای زیــر 
زمینــی و خشــک شــدن چاه هــا، قنــوات و 

ــت. ــرده اس ــع نک ــی را رف ــع آب مناب
ســال  هــر  اســتان  ایــن  افــزود:  وی 

همزمــان دچــار مشــکل خشکســالی و 
ــا  ــن آب ه ــتحصال ای ــود و اس ــیل می ش س
ــی و  ــع آب و جلوگیــری از هــدر رفتــن مناب
ســر ریــز شــدن آب هــای بــه کویــر بســیار 
مهــم اســت. وی بــر اجــرای طرح هــای 
انتقــال آب بــه کرمــان تاکیــد کــرد و 
ــال  ــی شــدن انتق ــی و عملیات گفــت: اجرای
آب خلیــج فــارس بــه شــمال اســتان 
ــن آب  ــکل تأمی ــع مش ــرای رف ــان ب کرم

شــرب اهمیــت باالیــی دارد.
ــرح  ــی شــدن ط ــر عملیات ــن ب وی همچنی

تاکیــد  نیــز  ژرف  آب هــای  از  اســتفاده 
ــکل  ــن مش ــد مهمتری ــت: بای ــرد و گف ک
اســتان کــه کمبــود آب اســت بــه صــورت 
راهبــردی در دســتور کار قــرار گیــرد و در 

ــود. ــی ش ــاره اندیش ــوص چ ــن خص ای
ــا در  ــاروری ابره ــرح ب ــرای ط ــر اج وی ب
اســتان کرمــان تاکیــد کــرد و گفــت: ایــن 
ــد در  ــی ســازی شــده و بای ــن آوری بوم ف
اســتان کرمــان اجــرا شــود تــا شــاهد 
کمبــود  از  ناشــی  چالش هــای  کاهــش 

بارندگــی در تابســتان باشــیم.

 رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس:
تامین اعتبار طرح های انتقال آب در کرمان ضروری است

انتقاد امام جمعه رفسنجان یادداشت مدیر مسوول
)حجت االسالم 

حاج اصغر عسکری( 
نسبت به »دوچرخه سواری 

بانوان« در انظار عمومی
 

ــه  ــبت ب ــنجان نس ــه رفس ــام جمع ــاد ام انتق
ــی ــار عموم ــوان« در انظ ــواری بان  »دوچرخه س

ــج  ــه تروی ــاره ب ــا اش ــنجان ب ــه رفس ــام جمع ام
دوچرخه ســواری  بدحجابــی،  و  بی حجابــی 
ســگ گردانی  و  عمومــی  انظــار  در  بانــوان 
ــت  ــا حمای ــن جریان ه ــا از ای ــده ای ب ــت: ع گف
ــد  ــن کار بلن ــه ای ــی علی ــر ندای ــد و اگ می کنن
ــم  ــن ه ــود م ــه خ ــد و ب ــراض می کنن ــود اعت ش

ــد.  ــزا گفتن ناس

امــام جمعــه رفســنجان بــا اشــاره بــه ترویــج بی حجابــی 
و بدحجابــی، دوچرخه ســواری بانــوان در انظــار عمومــی 
ــا  ــن جریان ه ــا از ای ــده ای ب ــت: ع ــگ گردانی گف و س
ــد  ــن کار بلن ــه ای ــی علی ــر ندای ــد و اگ ــت می کنن حمای
ــم ناســزا  ــن ه ــه خــود م ــد و ب ــراض می کنن شــود اعت

گفتنــد.
ــاز  ــای نم ــکری در خطبه ه ــر عس ــالم اصغ حجت االس
ــام  ــات مق ــه فرمایش ــاره ب ــا اش ــهر ب ــن ش ــه ای جمع
معظــم رهبــری در خصــوص غیــرت دینــی، اظهــار کرد: 
غیــرت دینــی عامــل نجــات کشــور در همــه حــوادث و 
بحران هــا بــوده اســت، از قبــل از انقــالب تــا بــه امــروز 
ــورده  ــم خ ــه رق ــا ک ــر ج ــروزی در ه ــر حضــور و پی ه
ــه حرکــت  ــی و دینــی مــردم جامعــه را ب غیــرت انقالب
وادار کــرده اســت. جمعیــت عظیمــی از شــهدای بســیج 
داریــم کــه به دلیــل غیــرت دینــی خــود در صحنــه بــه 

شــهادت رســیدند.
امــام جمعــه رفســنجان تصریــح کــرد: دشــمنان دنبــال 
ایــن هســتند کــه غیــرت دینــی را در جامعــه کمرنــگ 
کننــد، اگــر بــه جایــگاه رهبــری و والیــت فقیــه توهیــن 
ــرای کمرنگ کــردن غیــرت دینــی اســت. اگــر  شــود، ب
ــج  ــه تروی ــی را در جامع ــا بی حجاب ــی ی مســأله بدحجاب
ــم را از ســر بی دینــی و نفهمــی  ــا یــک خان می کننــد ی
تشــویق می کننــد کــه دوچرخه ســواری کنــد، بــا 
ــوان در انظــار عمــوم حــرام  اینکــه دوچرخه ســواری بان
ــردم  ــرت دینــی م ــال خدشــه دار کــردن غی اســت، دنب

هســتند.
دســت  بــه  را  ســگ  افســار  اگــر  داد:  ادامــه  وی 
ــرای  ــد ب ــان دادن ــه و خیاب ــا در کوچ ــر م ــر و پس دخت
خدشــه دارکردن غیــرت دینــی اســت و اگــر بــه مســائل 
ــه  ــد ک ــد دیدن ــه کردن ــا حمل ــاز و روزه م ــی، نم مذهب
ــد  ــات می ده ــا نج ــه را از بحران ه ــی جامع ــرت دین غی
کــه بایــد خیلــی بــه هــوش باشــیم و از ســر ایــن قضایــا 
ــت  ــوان دوس ــر ج ــم دخت ــم و بگویی ــادگی نگذری به س
هوشــیار  بایــد  خیــر،  کنــد!  دوچرخه ســواری  دارد 
ــترش  ــه گس ــن کاری در جامع ــم چنی ــیم و نگذاری باش

ــد. ــدا کن پی
ــر روزی در  ــا اگ ــوس م ــن نام ــزود: پیراه ــکری اف عس
ــود،  ــرای خشک شــدن پهــن ب ــه روی بنــد رخــت ب خان
ــم  ــع می کردی ــد آن را جم ــان می آم ــه میهم ــی ک زمان
کــه کســی لبــاس دختــر، همســر، مــادر و  خواهــر مــا 
ــه  ــران را روی دوچرخ ــروز دخت ــه ام ــد. چگون را نبینن
ــده ای  ــد و ع ــا بچرخن ــه در خیابان ه ــد ک ســوار می کنن
بــا حماقــت تمــام از ایــن جریان هــا حمایــت می کننــد 
ــراض  ــود اعت ــد ش ــن کار بلن ــه ای ــی علی ــر ندای و اگ

ــد. ــزا گفتن ــم ناس ــن ه ــود م ــه خ ــد و ب می کنن
وی تأکیدکــرد: اگــر مــا آرام بنشــینیم، بگذاریــم غیــرت 
دینــی خدشــه دار شــود حجــاب از ســر دختــران 
برداشــته شــود و غیــرت دینــی کمرنــگ شــود، دشــمن 

ــد. ــود برس ــداف خ ــه اه ــد ب ــی می توان به راحت
عســکری بــا انتقــاد شــدید از عملکــرد برخــی مســئولین 
ــا  در ایــن حــوزه، خاطرنشــان کــرد: از کنــار ایــن قضای
ــگاه  ــی ن ــه جزئ ــک حادث ــوان ی ــم و به عن راحــت نگذری
نکنیــم و بگوییــم ســگ یــک حیــوان اســت چــه 
ــم.  ــان حرکــت کنی ــم و در خیاب می شــود دســت بگیری
ــن  ــه اش در ای ــه وظیف ــی ب ــروی انتظام ــفانه نی متأس

نمی کنــد.  خصــوص عمــل 
ــروی  ــی از نی ــدی و انقالب ــورد ج ــا برخ ــد ب ــردم بای م
انتظامــی بخواهنــد، چراکــه وظیفــه برخــورد بــا جرایــم 
مشــهود از جملــه بی حجابــی و ســگ گردانــی بــا 

ــد. ــی نمی کنن ــا اقدام ــت ام ــی اس ــروی انتظام نی
وی بــر ضــرورت داشــتن تعصــب دینــی تاکیــد کــرد و 
گفــت:  نیــروی انتظامــی و دســتگاه قضائــی بــه وظایــف 
خــود عمــل کننــد و در مقابــل جرایــم و مجرم بایســتند 
ــس  ــد. مجل ــب کنی ــون تصوی ــم قان ــون نداری ــر قان و اگ
ــد  ــری می فرماین ــر رهب ــرده اســت اگ ــم کاری ک ــم ک ه
دوچرخه ســواری بانــوان شــرعا حــرام اســت، چــرا 
ــروز  ــه ام ــون نکــرده ک ــه قان ــل ب ــن را تبدی ــس ای مجل

ــد؟ ــی می کن ــی کوتاه ــروی انتظام نی
امــام جمعــه رفســنجان افــزود: وقت تــان را صــرف 
کارهــای حاشــیه ای نکنیــد. غیــرت دینــی را در مــردم 
زنــده نگــه داریــد. ایــن کوتاهی هــا جبران ناپذیــر اســت 
ــن مســائل  ــت ای ــا صراحــت، شــجاعت و قاطعی ــد ب بای
گفتــه شــود و هــر روز شــاهد ناراحتــی مــردم متدیــن 
و انقالبیــون نباشــیم. نبایــد ایــن همــه بی بندوبــاری در 

جامعــه رواج پیــدا کنــد.

ــانی  ــداد رس ــت: ام ــان گف ــتاندار کرم اس
اولیــه در اســتان بــه اتمــام رســیده 
ــاخت هایی  ــد زیرس ــه بع ــت و در مرحل اس
ماننــد برخــی از جاده هــا و ســیلبند ها 
ــد  ــد بای ــده ان ــب ش ــیب و تخری ــه آس ک

ــوند. ــازی ش بازس
ــا  ــی ب ــاس تلفن ــد در تم ــی ون ــی زین ــر عل   دکت
برنامــه گفتگــوی خبــری ۱۸:۳۰ شــبکه خبــر 

بــه  امدادرســانی  وضعیــت  آخریــن  دربــاره 
اســتانهای ســیلزده گفــت: امدادرســانی اولیــه بــه 
مناطــق ســیلزده اســتان بــه اتمــام رســیده اســت 
ــی از  ــازی برخ ــال بازس ــر در ح ــال حاض و در ح
ــای  ــاده ه ــد ج ــراری مانن ــای اضط ــاخت ه زیرس
دسترســی و ســیلبندهای تخریــب شــده هســتیم.
وی بــا اشــاره بــه ورود ســامانه بارشــی جدیــد بــه 
ــرآورد خســارت  ــار داشــت: ب ــان اظه اســتان کرم
ســیل ۱2 و ۱۳ دیمــاه تقریبــا انجــام شــده 
اســت و در حــال تامیــن برخــی از وســایل منــزل 
ــه  ــده از ســیل و مــواد غذایــی ب ــراد آســیب دی اف
ــور و  ــب العب ــق صع ــاکنین مناط ــرای س ــژه ب وی
ــی  ــت نســبتا باثبات کوهســتانی هســتیم و در حال
قــرار داریم.مقــام عالــی دولــت در اســتان کرمــان 
ــبتا  ــر نس ــیل اخی ــارت س ــه خس ــان اینک ــا بی ب
ــش از ۱۷۰۰  ــه بی ــیل ب ــزود: س ــود اف ــترده ب گس
واحــد مســکونی در شــهرها و روســتاهای اســتان 
خســارت وارد کــرد و تــا اینکــه مــردم بــه حالــت 
زندگــی عــادی خــود برگردنــد کمــی زمــان 
بر خواهــد بــود امــا تمــام تیــم هــای امدادرســانی 

مــا فعــال بــوده و اقدامــات الزم را انجــام خواهنــد 
ــه  ــارت اولی ــرآورد خس ــاره ب ــد درب ــی ون داد.زین
ــرآورد اولیــه خســارت ســیل  ســیل نیــز گفــت: ب
۱2 و ۱۳ دیمــاه در اســتان کرمــان در حــوزه 
هــای کشــاورزی، زیرســاخت و … حــدود ۳۰۰۰ 

ــوده اســت. ــان ب ــارد توم میلی
منــازل  بازســازی  دربــاره  کرمــان  اســتاندار 
ــز  ــر نی ــیل اخی ــده از س ــارت دی ــکونی خس مس
ــه  ــه ب ــا توج ــده ب ــیب دی ــای آس ــت: واحده گف
ــن  میــزان خســارات وارده، تفکیــک شــده و در ای
ــن  ــالمی ضم ــالب اس ــکن انق ــاد مس ــتا بنی راس
ــه ســتاد بحــران؛ در  ــالم ب ــرآورد خســارات و اع ب
ــا در  ــن راستاســت ام حــال تصمیــم گیــری در ای
مــورد خســارات وارده بــه ابنیــه و زیرســاخت 
ــتور  ــا دس ــیل زده ب ــق س ــراری مناط ــای اضط ه
ــه صــورت  رئیــس جمهــور، ۵۰ میلیــارد تومــان ب
ــار  ــواه در اختی ــوان تنخ ــه عن ــاب ب ــی الحس عل
اســتان قــرار گرفتــه شــده کــه بخشــی از مســائل 

ــت. ــدن اس ــع ش ــال مرتف ــراری در ح اضط
ــف شــدن ۱۰۰۰ راس دام و  ــه تل ــاره ب ــا اش وی  ب

احشــام در ســیل اخیــر نیــز گفــت: طبــق توافــق 
صــورت گرفتــه مقــرر شــد ســتاد اجرایــی فرمــان 
حضــرت امــام تعهــد تامیــن ایــن دام را بــر عهــده 
ــا  ــازگاری ب ــی دام س ــال بررس ــه در ح ــرد ک بگی
ــا  ایــن محیــط هســتند کــه ظــرف یــک هفتــه ت
۱۰ روز آینــده ایــن دام هــا خریــداری و در اختیــار 

مــردم قــرار خواهــد گرفــت.
ــن  ــرد: همچنی ــر نشــان ک ــان خاط ــتاندار کرم اس
ــه  ــام و کمیت ــرت ام ــان حض ــی فرم ــتاد اجرای س
امــداد امــام خمینــی )ره( تعهــد کردنــد کــه 
ــه در  ــیلزده ک ــردم س ــی م ــوازم خانگ ــی از ل برخ
ــد؛  ــت دادن ــود را از دس ــایل خ ــر وس ــیل اخی س
ــزارش  ــه گ ــه ارای ــد ب ــی ون ــد. زین ــن کنن تامی
مناطــق ســیلزده اســتان در جلســه هیــات دولــت 
ــا حضــور رییــس جمهــور اشــاره کــرد و گفــت:  ب
تشــریح وضعیــت ایــن مناطــق در جلســه هیــات 
دولــت خیلــی بــه مــا کمــک کــرد و بــه نظــر مــی 
رســد کــه بتوانیــم بــه ســرعت بخشــی از نیازهــای 
ــارش  ــر دچ ــیل اخی ــه در س ــردم ک ــروری م ض

ــم. ــع کنی ــدند را مرتف ش

تشریح آخرین وضعیت امدادرسانی و برآورد اولیه خسارات وارده
به مناطق سیلزده استان از زبان استاندار کرمان

ــور  ــداد مردم مح ــه روی ــن اختتامی آیی
کرمــان،  شــهرداری  »چای نبــات« 
ــی  ــهردار و برخ ــور ش ــا حض ــب ب امش
از اعضــای شــورای اســالمی شــهر 
کرمــان و جمعــی از شــهروندان در محــل 

ــد.  ــزار ش ــهرداری برگ ش
ایــن رویــداد بــا هــدف احیــای هویــت محله ای 
و جلــب مشــارکت های مردمــی به خصــوص 
جوانــان در مدیریــت شــهر کرمــان و بــا شــعار 
ــخ  ــان، دواســت«، از تاری ــر درد بی درم ــر ه »ب

پانزدهــم آذرمــاه تــا بیست وســوم دی مــاه 
۱۴۰۰ برگــزار شــد و شــرکت کنندگان بــا 
روایــت خالقانــه  مشــکل محلــه خــود، بــا 

ــد. ــت پرداختن ــه رقاب ــر ب یک دیگ
در  شــرکت  از  پــس  رقابت کننــدگان 
کارگاه هــای آموزشــی بــا همراهــی و همیــارِی 
نهایــی  محصــول  خــود،  )منتــور(  راهبــر 
ــود، در  ــا ب ــردی آن ه ــده  ف ــه ای ــش را ک خوی
قالــب ۴۰۰ کاراکتــر )حــدود ۱۰۰ کلمــه( 
ارائــه دادنــد کــه مرحلــه اول رویــداد، گزینــش 

براســاس ارزیابــی همیــن ایده هــا انجــام شــد.
در نهایــت، برگزیــدگان نهایــی در ســه ســطح 
ــداد  ــن روی ــه  ای انتخــاب و در مراســم اختتامی

ــدند. ــی ش ــدگان معرف ــوان برگزی به عن
فرهنگــی،  ســازمان  اســت؛  ذکــر  شــایان 
کرمــان،  شــهرداری  ورزشــی  و  اجتماعــی 
بــرای ادامــه  رونــد مشــارکت مردمــی در 
ــرای  ــازی ب ــری و تصمیم س ــوزه  تصمیم گی ح
مدیــران و تســریع ایــن رونــد، واحــدی بــا نــام 
ــه(  ــار محل ــردی همی ــز راهب ــم« )مرک »مره

کــه  کــرده  راه انــدازی 
»چای نبــات«  رویــداد 
به عنــوان اولیــن عملیــات 
واحــد »مرهــم« اجرا شــد 
و در ادامــه، برنامه هــای 

مردمــی دیگــری در ایــن قالــب اجــرا خواهــد 
ــد. ش

ــه در  ــه ک ــی محل ــوراهای اجتماع ــاختار ش س
ــود،  دوره هــا قبــل مدیریــت شــهری مطــرح ب
ذیــل واحــد »مرهــم« بازتعریــف خواهــد شــد.

با اعالم اسامی برگزیدگان؛
رویداد »چای نبات« شهرداری کرمان به کار خود پایان داد

آب  شــرکت  عامــل   مدیــر 
ــه  ــه ب ــا توج ــت: ب ــان گف ــه ای کرم  منطق
بارندگــی هــای اخیــر در اســتان کرمــان، 
در حــال حاضــر حجــم آب ذخیــره شــده 
ــون  ــتان 222 میلی ــدهای اس ــت س در پش

مترمکعــب مــی باشــد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی آب منطقــه ای 
کرمــان، علــی رشــیدی اظهــار نمــود: بــه لطــف 
ــه گذشــته  ــی از اواخــر هفت ــارش های ــد ب خداون
در ســطح اســتان بــه وقــوع پیوســت کــه شــدت 

ــتان  ــی اس ــق جنوب ــا را در مناط ــارش ه ــن ب ای
ــم. شــاهد بودی

ای کرمــان  مدیرعامــل شــرکت آب منطقــه 
ــامانه  ــل س ــای ورودی از مح ــیالب ه ــزود: س اف
بارشــی اخیــر در ســد جیرفــت حــدود ۱۱ 
ــوده کــه در حــال حاضــر  ــون مترمکعــب ب میلی
۱22 میلیــون مترمکعــب ذخیــره ســد جیرفــت 

ــد. ــی باش م
ــای ورودی در  ــیالب ه ــه داد: س ــیدی ادام رش
ســد نســاء حــدود ۸ میلیــون متــر مکعــب بــوده 

ــون  ــره ســد 6۰ میلی ــه در حــال حاضــر ذخی ک
مترمکعــب مــی باشــد.

ــراز  ــتان اب ــدهای اس ــه س ــوص بقی وی در خص
ــه  ــه ســد تنگوئی نمــود: ســیالب هــای ورودی ب
ســلیمانی  قاســم  شــهید  ســد  و  ســیرجان 
ــون  ــک میلی ــر از ی ــز و کمت ــت( ناچی ــد باف )س
ــه  ــره ســد تنگوئی ــی باشــد و ذخی مترمکعــب م
ــهید  ــد ش ــره س ــب و ذخی ــون مترمکع ۱۵ میلی
قاســم ســلیمانی )بافــت( 2۵ میلیــون مترمکعــب 

ــت. اس

ذخیره آبی سدهای استان کرمان در پی بارندگی های اخیر

مهنــدس محمدســلیمانی مدیرعامــل 
شــرکت بــرق توزیــع نیــروی بــرق 
شــمال اســتان  بــا دکتــر رحمــان 
جاللــی معــاون جدیــد سیاســی امنیتــی 
اســتاندار کرمــان دیــدار و گفتگــو کــرد.

ــع  ــرکت توزی ــی ش ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــن  ــان در ای ــرق شــمال اســتان کرم ــروی ب نی
دیــدار کــه در محــل اســتانداری کرمــان انجــام 
ــت  ــه اهمی ــاره ب ــا اش ــی ب ــر جالل ــد،  دکت ش
ــر  ــعه زی ــرق در توس ــت ب ــیت صنع و حساس

بنایــی و رفــاه جامعــه اظهــار داشــت: شــرکت 
توزیــع بــرق یــک شــرکت مهــم فنــی و 
ــان  ــا اطمین ــتی ب ــه بایس ــت ک ــی اس تخصص
بــرق مشــترکین مختلــف  نیــروی  کامــل 
خــود را تامیــن نمایــدو در جهــت جلــب 
ــد. ــالش مضاعــف نماین ــردم ت رضایتمنــدی م
زیــر  توســعه  بــر ضــرورت  وی همچنیــن 
ــری از  ــرق و جلوگی ــت ب ــای صنع ــاخت ه س
ــح  ــرده و تصری ــد ک ــرژی تاکی ــالف ان ــرت ات پ
ــن  ــت ای ــدر رف ــری از ه ــرای جلوگی ــرد : ب ک

ســرمایه ملــی بایــد راهکارهــای تخصصــی 
ــرد. ــورت گی ــترده ای ص ــالش گس ــرا و ت اج

ــع  مهنــدس ســلیمانی مدیرعامــل شــرکت توزی
ــا  ــدار ب ــن دی ــز در ای ــتان نی ــمال اس ــرق ش ب
تبریــک انتصــاب دکتــر جاللــی بــه عنــوان 
ــه و تکلیــف  ــان ، وظیف ــاون اســتانداری کرم مع
صنعــت بــرق را تامیــن  بــرق پایــدار مشــترکین 
ــرق  ــع ب ــه  گســتردگی شــبکه توزی دانســت و ب
شــمال اســتان از نظــر جغرافیایــی اشــاره کــرد 
و گفــت:  نگهــداری و ســرویس ایــن حجــم 
ــا  ــه ب ــت ک ــواری اس ــیار دش ــبکه کار بس از ش
ــع  ــرکت توزی ــکاران ش ــری هم ــالش و پیگی ت
ــی  ــه خوب ــرق ب ــداری شــبکه   های ب ــون پای تاکن
انجــام شــده اســت. مهنــدس ســلیمانی بابیــان 
قابلیــت اطمینــان  شــبکه  افزایــش  اینکــه 
توزیــع نیازمنــد رعایــت الگــوی مصــرف  و 
مدیریــت بــار میباشــد، گفــت: متاســفانه در 
شــهرک هــای حاشــیه شــهر کرمــان بــه دلیــل 

اســتفاده انشــعابات غیرمجــاز از شــبکه توزیــع 
بــرق تعــادل و پایــداری شــبکه از بیــن خواهــد 
ــبکه  ــه ش ــادی  ب ــای زی ــارت ه ــت و  خس رف
و تاسیســات بــرق وارد میشــود کــه بــرای 
ــن  ــه تامی ــاز ب ــارت نی ــران خس ــالح و جب اص
ــن  ــه ای ــد ک ــدد میباش ــه مج ــار و هزین اعتب
وضعیــت باعــث جلوگیــری از توســعه و احــداث 

ــود. ــد میش ــای جدی ــبکه ه ش
وی همچنیــن معضــل اساســی دیگــر صنعــت 
بــرق را ســرقت ســیم و تجهیــزات شــبکه 
عنــوان کــرد و گفــت: وضعیــت ســرقت ســیم 
بســیار نــا مناســب بــوده بــه طوریکــه شــرکت 
هزینــه هایــی را  کــه بایــد بابــت توســعه 
ــد  ــه مشــترکین جدی ــرق رســانی ب شــبکه و ب
ــی  ــالح و جایگزین ــرف اص ــد را ص ــام ده انج
ــم  ــن مه ــد و ای ــده میکن ــرقت ش ــبکه س ش
ــه همــکاری و توجــه بیشــتر نهادهــای  ــاز ب نی

ــوزه دارد. ــن ح ــا ای ــط ب مرتب

در دیدار مهندس سلیمانی با معاون سیاسی امنیتی استاندار کرمان عنوان شد:

حفظ پایداری در شبکه برق نیازمند رعایت الگوی 
مصرف و مدیریت بار است

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

کرمان )1258271(
ــه  ــی ب ــان شــرکت تعاون ــی مصــرف اســتان کرم ــه شــرکتهای تعاون ــرات شــرکت اتحادی آگهــی تغیی
شــماره ثبــت 2۸۱ و شناســه ملــی ۱۰6۳۰۰2۸۸۹۸ بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی عــادی 
ــه نامــه شــماره ۹۹/2/۱۹/۵۳۴۵ مــورخ ۹۹/۵/۱۱  ــوق العــاده مــورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ منضــم ب بطــور ف

ــاه اجتماعــی اســتان کرمــان اداره کل تعــاون کار و رف
 الف-اعضــاء هیئــت مدیــره بــه قــرار ذیل بــرای مدت ۳ ســال انتخــاب گردیدنــد: تعاونی ســرجنگلداری 

بــه شناســه ملــی ۱۰6۳۰۰۳6۹26 بنمایندگی علی صادقی بشــماره ملــی 6۰۷۹۸6۱۰2۱ 
ــی  ــی مصطف ــی ۱۰6۳۰۱۰62۹۰ بنمایندگ ــه مل ــه شناس ــاق( ب ــی )میث ــی اداره کل بازرگان -تعاون
ــی  ــه مل ــه شناس ــت ب ــدان دول ــرف کارمن ــی مص ــی 2۹۹2۳۸۴2۴۰- تعاون ــماره مل ــفی بش زریس
۱۰6۳۰۰2۳۷۴۳ بنمایندگــی غالمعبــاس پورهمتــی بشــماره ملــی 2۹۹۱۳۱۷۵۳۱-تعاونــی مصــرف 

ــی  ــی ســالجقه بشــماره مل ــی ۱۰6۳۰۰۴۸۴6۴ بنمایندگــی عل ــه شناســه مل ــان اســتانداری ب کارکن
 ۵۸۳۹6۹6۷۳۰

-تعاونــی مصــرف کارکنــان بانــک ملــت بــه شناســه ملــی ۱۰6۳۰۰۵2۰۳۰ بنمایندگــی رضــا جبــاری 
ــی مصــرف  ــرکت تعاون ــی وش ــون اعضــاء اصل ــی 2۹۹۳۳۸22۸۴ بعن ــدی بشــماره مل ــاهزاده محم ش
کارکنــان بانــک ملــی بــه شناســه ملــی ۱۰6۳۰۰۴۸۸6۴ بنمایندگــی محمدرضــا گنجعلیخانی بشــماره 
ــی ۱۰6۳۰۰۴۴۳۱۰  ــه مل ــه شناس ــی ب ــت و درمان ــی بهداش ــرکت تعاون ــی 2۹۹۳۱۵2۳۰۰ وش مل
ــی  ــاء عل ــوان اعض ــی ۳۰۵۱۹۸۴۹۴۹ بعن ــماره مل ــان بش ــدی خنام ــه محم ــب ال ــی حبی بنمایندگ
ــخاوت  ــی س ــی ۰ ۱۰6۳۰۰۷۹۹۴6 بنمایندگ ــه مل ــن بشناس ــت رای ــدان دول ــی کارمن ــدل تعاون الب
چابــک بشــماره ملــی ۴۸2۹۷۹۰۳۵۰-تعاونــی کارمنــدان دولــت بــه شناســه ملــی ۱۰6۳۰۰2۳۷۴۳ 
ــه  ــه شناس ــران ب ــی مصــرف جهادگ ــی 6۰۷۹۸۷۴2۸۸ تعاون ــی بشــماره مل ــاس امام ــی عب بنمایندگ
ملــی ۱۰6۳۰۰۷6۷۵۳ بنمایندگــی ســیدعلی قربانــی بــه شــماره ملــی ۳۱۸۹۷۹۰26۴ بعنــوان بــازرس 

ــرای مــدت یکســال مالــی انتخــاب شــدند .  اصلــی ب
ــی  ــه عل ــوان روزنام ــه عن ــه ب ــه واقع ــی و روزنام ــه اصل ــوان روزنام ــه عن ــدای وحــدت ب ــه ن ج- روزنام
ــتان  ــالک اس ــناد و ام ــت اس ــد. اداره کل ثب ــای شــرکت انتخــاب گردی ــی ه ــت درج آگه ــدل جه الب

ــان )۱2۵۸2۷۱( ــاری کرم ــات غیرتج ــا و موسس ــرکت ه ــت ش ــان اداره ثب کرم

َایَن ُمِعز ُاالولِیاءَایَن ُمِعز ُاالولِیاء

  با رعایت دستورالعمل های بهداشتی 
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             سنگر مقاومت
سد جلوی )رژیم اسرائیل( )غزه( آیینه ی مقاومت است  

نشد اما مقاومت تعطیل داده بسیار الله های سرخ  
سربلندی سفارش دین است سر تسلیم را نکرده خم   
فکر )آزادی فلسطین( است وطنش را بگیرد از دشمن  

که خدا گفت و خواسته از مردم به مسیری نهاده غزه پا   
اسقاطیل از جهان بگردد گم با تالش و جهاد بی وقفه   

غالمحسین رضایی - نقاش

عشق ایران
سالم ایران تو را من دوست دارم        

 به خاکت هر چه باشد جان سپارم 
اگر گرمی اگر سردی اگر خشک              

  چو ایرانی تو را دوست دارم
گرانی هست ظالم در تو ایران                  

تو را من با تورم دوست دارم 
گهی تو زلزله داری گهی سیل              

  تو را من با بالیت دوست دارم 
وطن بعد از خدا بر من عزیزی         

 تو را چون جسم و جانم دوست دارم   
خدا را سجده کردم من خاکت               

  تو ای سجدگاهم دوست دارم 
زکرمان می نویسم عشق ایران             

 در ایران مرد و زن من دوست دارم 
کنم دفن این تن خاکی در ایران        

  پس از مرگم وطن را دوست دارم 
شود کور هر که بدخواه وطن شد         

    پس از مرگم وطن را دوست دارم 
سرو جان را چه ارزش بهر ایران          

  تو را مثل دو چشمانم دوست دارم  
ز خاک تو راستی شد پدیدار               

  تو را خاک کهن من دوست دارم   
مسلمانی در ایران هست دینم               

من آیین محمد )ص( دوست دارم
به خاک پاک ایران حمزه سوگند       

      که ایران را چو جانم دوست دارم 
      

حمزه فریفته 

شعرشعر  هفتوادهفتواد

غالمحسین رضایی - نقاش

              نگین انگشتر مقاومت
قطره ای که به خدا متصل و )دریا( شد حاج قاسم گل اخبار جهان ما شد  
هر کجا رفت بدیدند و پسندش کردند بسکه افتادگی آورد، بلندش کردند  

بهترین شیوه ی رفتن ز جهان را فهمید )آخرت بین( بود و دنیا را بسان پل دید  
داده جان همچو ابوالفضل)ع( بر ایمان خود یاعلی گفت و وفا کرد به پیمان خود  

دستی از پیکر آن مانده بر آن انگشتر قطعه قطعه شد و بر جای نمانده پیکر  
شد )شهید بشریت( که به آن می نازیم                گر بیفتیم ز خط شهدا می بازیم

یاد یارانیاد یاران

بخش هایی از وصیتنامه 
سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی 

خطاب به مردم عزیز کرمان...

عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسالمی :

غیرت و بصیرت دینی ملت ایران عامل اصلی تبدیل تهدیدها به فرصت است 

ــالمی  ــه اس ــزب موتلف ــزی ح ــورای مرک ــو ش عض
ــت،  ــه مل ــام)ره( ب ــراث ام ــه می ــه اینک ــاره ب ــا اش ب
غیــرت دینــی همــراه بــا عقالنیــت بــود کــه عامــل 
ــت،  ــده اس ــون ش ــوادث گوناگ ــور در ح ــات کش نج
گفــت: غیــرت و بصیــرت دینــی ملــت ایــران عامــل 
ــه  ــا ب ــه ه ــا و توطئ ــردن تهدیده ــل ک ــی تبدی اصل
ــه ۹ و ۱۹ دی،  ــه حماس ــه ک ــت چنانچ ــت اس فرص
ــردم  ــی م ــی مل ــوغ سیاس ــترش بل ــتمرار و گس اس

ــود.  ــران ب ای
ــه  ــزب موتلف ــزی ح ــورای مرک ــو ش ــدم عض ــی مق احمدعل
بــه  انقــالب  رهبــر  بیانــات  بــا  رابطــه  در  اســالمی، 
ــام  ــار داشــت: قی ــم، اظه ــام ۱۹ دی ق ــالروز قی ــبت س مناس
ــداری  ــول و بی ــرآغاز تح ــاه، س ــه ۱۹ دی م ــرت مندان بصی
ــه  ــن روز از جمل ــذا ای ــود ل ــردم ب ــی م ــق دین ــگاه عمی  و ن
یــوم ا...  هایــی اســت کــه ســبب پیــروزی انقــالب اســالمی و 

مانــدگار شــدن موضــع بــه موقــع مــردم قــم شــد. 
وی بــا اشــاره بــه اینکــه میــراث امــام خمینــی)ره( بــه ملــت، 
ــود کــه عامــل نجــات  ــا عقالنیــت ب غیــرت دینــی همــراه ب
کشــور در حــوادث گوناگــون شــده اســت، گفــت: غیــرت و 
ــردن  ــل ک ــی تبدی ــل اصل ــران عام ــت ای ــی مل ــرت دین بصی
ــه  ــه ک ــت چنانچ ــت اس ــه فرص ــا ب ــه ه ــا و توطئ تهدیده
ــی  ــوغ سیاس ــترش بل ــتمرار و گس ــه ۹ و ۱۹ دی، اس حماس

ــود. ــران ب ــردم ای ــی م مل
ایــن فعــال سیاســی ادامــه داد: از آنجایی کــه جمهــوری 
اســالمی برخواســته از اعتقــاد عمیــق دینــی و بــاور انقالبــی 
ــال  ــواره بدنب ــتکبار هم ــادی اس ــمن و ای ــت دش ــردم اس م
تضعیــف جایــگاه روحانیــت و فقهــای دینــی و کمرنــگ 
ــی،  ــان سیاس ــه عالم ــت چراک ــردم اس ــادات م ــردن اعتق ک
بــا بصیــرت دهــی ضــد اســتعماری و اســتکباری بــه مــردم، 
 ملــت و کشــور را از گزنــد خطــرات دشــمنان باخبــر و 

توطئه های آنها را نقش بر آب می کنند.
ــی  ــری مبن ــم رهب ــام معظ ــش مق ــاره فرمای ــا اش ــدم ب مق
اصلــی دشــمن،  برنامه ریزی هــای  از  »یکــی  اینکــه  بــر 
انقــالب  اساســی  مســائل  بــه  نســبت  حساســیت زدایی 
اســت«، افــزود: عــدم تســلیم در مقابــل اســتکبار و اســتعمار 
جهانــی و تحمــل نکــردن زورگویــی دشــمنان از مهــم تریــن 
ــا نفــوذ عوامــل خــود و  اصــول انقــالب اســت کــه دشــمن ب
حساســیت زدایــی ایــن امــور مهــم بدنبــال اجرایــی کــردن 
ــن  ــل ای ــد در مقاب ــذا بای ــت ل ــود اس ــوم خ ــای ش ــه ه نقش

ایســتاد.  حساســیت زدایی 
دبیــر حــزب موتلفــه اســالمی اســتان کرمــان بــا بیــان اینکــه 
حمیــت مــردم قــم در ۱۹ دی ســال ۱۳۵۶، محاســبات 
ــیطان  ــرد: ش ــوان ک ــت، عن ــم ریخ ــمن را به ــوت و دش طاغ
بــزرگ همیشــه بدنبــال فراموشــی حــوادث بــزرگ و تاریخــی 
ملــت ایــران بــوده اســت امــا همــواره محاســبات و تصمیمات 
آنهــا طبــق بیــان معظــم لــه غلــط بــوده اســت چنانچــه کــه 
ــال  ــن دو س ــلیمانی در ای ــهید س ــت ش ــیع و گرامیداش تش
ــا غیــرت هیــچ گاه  نشــان داد کــه نهضــت مــردم بیــدار و ب
خاموشــی نــدارد بنابرایــن دســتگاه محاســباتی دشــمن ناقص 
ــوری  ــق جمه ــی درک حقای ــه توانای ــت چراک ــوب اس و معی
ــران را  ــت ای ــاد مل ــرت و اتح ــی بصی ــش بین ــالمی و پی اس

ــد. نداشــته و ندارن

ــا حــرف و شــعار  ــی ب ــد آفرین ــه امی ــر اینک ــد ب ــا تاکی وی ب
ــردم  ــاد در م ــد و اعتم ــرد: امی ــرح ک ــود، مط ــی نمی ش عمل
ــی  ــت مردم ــه دول ــه ک ــود چنانچ ــاد ش ــد زی ــه بای  جامع
آیــت ا... رئیســی بــا ســفرهای دائمــی اســتانی خــود دائمــا بــا 
مــردم در ارتبــاط اســت و از مشــکالت قشــر ضعیــف نیــز بــا 
خبــر اســت و تنهــا شــعار نمــی دهــد بلکــه بــا کار و حرکــت، 
ــا  ــد ب ــن بای ــت همچنی ــرده اس ــب ک ــردم را جل ــاد م اعتم
عمــل بــه موقــع بــه وعــده هــای خــود ایــن ارتبــاط خــوب را 

همچنــان حفــظ کنــد.
ــان  ــام و رهبــری اســتان کرم ــروان خــط ام ــر جبهــه پی دبی
ــد  ــادی بای ــی و جه ــئوالن انقالب ــت و مس ــرد: دول ــان ک بی
انقــالب، مــردم را در  طبــق درخواســت رهبــر معظــم 
همچنیــن  و  کننــد  شــریک  دســتگاه ها  تصمیم ســازی 
علــت عــدم موفقیــت و پیشــرفت نکــردن در کارهــا را بــرای 
مــردم توضیــح دهنــد؛ لــذا بنابــر فرمایشــات حکیمانــه 
ــد موفقیت هــای جمهــوری اســالمی مخفــی  ــه نبای معظــم ل
بمانــد چراکــه برخــی مشــکالت را بــه گونــه ای بیــان 
ــت  ــده اس ــاد نش ــی ایج ــچ موفقیت ــگار هی ــه ان ــد ک می کنن
ــان  ــی و کتم ــی مشــکالت و ســیاه نمای  در نتیجــه بزرگنمای
ــدان  ــمنان و معان ــیزدهم، کار دش ــت س ــای دول ــت ه موفقی
ــفتگی  ــردم و آش ــردن م ــد ک ــت ناامی ــام، جه ــی نظ داخل

ــت. ــور اس ــاع کش اوض

ــالم  ــر اس ــال به خاط ــت س ــتم. هش ــا هس ــرمنده آنه ــه ش ــن همیش م
ــدان خــود را در قتلگاه هــا و جنگ هــای  ــد؛ فرزن ــه مــن اعتمــاد کردن ب
شــدیدی چــون کربــالی۵، والفجــر8، طریق القــدس، فتح المبیــن، 
و  کردنــد  روانــه  و...  بیت المقــدس 
لشــکری بــزرگ و ارزشــمند را بــه نــام 
ــین بن  ــوم حس ــام مظل ــق ام ــه عش و ب
علــی بــه نــام ثــارا…، بنیانگــذاری 

ــد. کردن
شمشــیری  همچــون  لشــکر  ایــن   
و  ملت مــان  قلــب  بارهــا  برنــده، 
مســلمان ها را شــاد نمــود و غــم را 
از چهــره آنهــا زدود. عزیــزان! مــن بنــا 
بــه تقدیــر الهــی امــروز از میــان شــما 
رفتــه ام. مــن شــما را از پــدر و مــادرم 
و فرزنــدان و خواهــران و بــرادران خــود بیشــتر دوســت دارم، چــون بــا 
ــودم و  ــن آنهــا ب ــودم؛ ضمــن اینکــه مــن پاره ت شــما بیشــتر از آنهــا ب
آنهــا پــاره وجــود مــن، امــا آنهــا هــم قبــول کردنــد مــن وجــودم را نــذر 

ــم.  ــران کن ــت ای ــما و مل ــود ش وج
دوســت دارم کرمــان همیشــه و تــا آخــر بــا والیــت بمانــد. ایــن والیــت، 
ــه او خیمــه حســین فاطمــه  ــب اســت و خیم ــن ابی طال ــت علی ب والی
اســت، دور آن بگردیــد. بــا همــه شــما هســتم. می دانیــد در زندگــی بــه 
انســانیت و عاطفه هــا و فطرت هــا بیشــتر از رنگ هــای سیاســی توجــه 
کــردم. خطــاب مــن بــه همــه شــما اســت کــه مــرا از خــود می دانیــد، 
ــالم را در  ــم اس ــت می کن ــد. وصی ــود می دانی ــد خ ــود و فرزن ــرادر خ ب
ایــن برهــه کــه تداعی یافتــه در انقــالب اســالمی و جمهــوری اســالمی 
ــد هوشــمندی و توجــه  ــاع از اســالم نیازمن ــد. دف ــا نگذاری اســت، تنه
خــاص اســت. در مســائل سیاســی آنجــا کــه بحــث اســالم، جمهــوری 
اســالمی، مقدســات و والیــت فقیــه مطــرح می شــود، اینهــا رنــگ خــدا 

هســتند؛ رنــگ خــدا را بــر هــر رنگــی ترجیــح دهیــد.

محمدصــادق طاهــری دبیــر ششــمین جشــنواره 
رســانه ای ابــوذر از تمدیــد مهلــت ارســال آثــار 
ــت  ــت: فعالی ــر داد و گف ــنواره خب ــن جش ــه ای ب
ــی  ــای منته ــین روزه ــانه در واپس ــاب رس اصح
ــه شــهادت ســردار ســلیمانی چشــمگیر شــد  ب

ــار ارزشــمندی را شــاهد بودیــم. و آث
وی اضافــه کــرد: بــه پــاس قدردانــی از حضــور حماســی 
ــه پیــش از  ــوذر ک ــن عرصــه، جشــنواره اب ــا در ای آن ه
ــار تــا ۱۵ دی مــاه را در برنامــه داشــت  ایــن ارســال آث
ــی داد،  ــش نم ــز پوش ــالگرد را نی ــن س ــم دومی و مراس

ــت را  ــن فرص ــاه ای ــان دی م ــا پای ــت ت ــم گرف تصمی
ــرد. ــز بپذی ــد را نی ــار جدی ــد و آث ــد کن تمدی

ــدام  ــن، اق ــش از ای ــه پی ــی ک ــرد: عزیزان ــوان ک وی عن
ــد آن را  ــی توانن ــد م ــرده ان ــود ک ــار خ ــال آث ــه ارس ب
بروزرســانی کــرده و بــه ارســال اخبــار و گــزارش هــای 
ــهادت  ــالگرد ش ــن س ــم دومی ــون مراس ــدی پیرام تولی

ــد. ــمانی بپردازن ــردار آس س
ــار ارســالی بایــد از ۱۵ دی  ــا بیــان اینکــه آث طاهــری ب
مــاه ۱۳۹۹ تــا ۳۰ دی مــاه ۱۴۰۰ تولیــد شــده باشــند، 
ــم  ــز ده ــم نی ــنواره شش ــه جش ــت: اختتامی ــراز داش اب

بهمــن مــاه ســال جــاری برگــزار مــی شــود.
ــان  ــا بی ــوذر ب ــانه ای اب ــنواره رس ــمین جش ــر شش دبی
اینکــه ارســال آثــار مــی توانــد هــم بــه صــورت 
ــت:  ــد، گف ــازی باش ــورت مج ــه ص ــم ب ــوری و ه حض
ــنواره  ــه جش ــه دبیرخان ــد ب ــی توانن ــار م ــان آث صاحب
ــهید  ــردار ش ــاختمان س ــماره ۲، س ــه ش ــع در کوچ واق
حجــازی، ســازمان بســیج رســانه ســپاه ثــارا... مراجعــه 
ــانی ــه نش ــی ب ــت الکترونیک ــق پس ــا از طری ــرده و ی  ک
اقــدام   SMS_TAHERI@YAHOO.COM  

ــد. کنن

مــرور تحــوالت آب و هوائــی کــره زمیــن از زمــان، ثانیــه، 
دقیقــه، ســاعت، روز، مــاه، فصــل و ســال ســاخته اســت. 
ــو  ــول و ن ــرک، تح ــا تح ــان ب ــذر زم ــات گ ــاب لحظ حس
آوری بــه نوعــی عجیــن شــده کــه فصــول بهــار، تابســتان، 
پائیــز، زمســتان را معنــی نمــوده اســت. تــوازن و تعامــل 
پارامترهــای درجــه حــرارت )حداقــل، حداکثــر(، میــزان 
بارندگــی، بــرف، موقعیــت جغرافیایــی در سراســر گیتــی، 
ــارآوری،  محصــوالت زراعــی و باغــی را رقــم مــی  ــوع ب ن

زننــد. 
ــان  ــای جه ــه ه ــی عرص ــه تمام ــا ورود ب ــش ب ــم ودان عل
هســتی و پیــدا کــردن شــناخت، در طــی قــرون متمــادی 
بــا رصــد نمــودن مکانیــزم تحــوالت ، جایــگاه بهتــر 
زندگــی کــردن بشــر را در نظــام هســتی بــه روز تکامــل 
بخشــیده ، دســت آوردهایــی را کــه بــه وضــوح در ارتبــاط 
بــا کشــاورزی، صنعــت مشــاهده مــی نمائیــم. نیــز شــکل 

کــره زمیــن، موقعیــت پســتی و بلندیهــا، دریاها، خشــکیها 
ــوده و  ــول ب ــر و تح ــال تغیی ــان  در ح ــا زم ــب ب متناس
هســت. زلزلــه هــا ، پیشــروی و یــا عقــب نشــینی دریاهــا، 
فعالیــت گســلها، همــه همــه بــه لحظــه بــه بشــریت اعــالم 
وجــود و فعالیــت خــود را اثبــات مــی نماینــد. ولــی مــرور 
تحــوالت ســیالبها و اســتان کرمــان بالفاصلــه پــس از هــر 
ــاد  ــرای آح ــده و ب ــف ش ــم تعری ــیالب ه ــی و س بارندگ
ســاکنین قابــل پیــش بینــی و اظهــار نظــر مــی باشــد. 

پلهــا،  تخریــب  یعنــی  ســیالب  و  بارندگــی   وقــوع 
ــاورزان  ــبانه روزی کش ــهای ش ــل تالش ــا و حاص ــاده ه ج
ــوازات  ــه م ــده ب ــن پدی ــرار ای ــازل مســکونی، تک ــا من و ی
راس  در  و  دولتــی  ارگانهــای  هــا،  دانشــگاه  توســعه 
ــاء  ــی احی ــان عموم ــرو را در اذه ــش وزارت نی ــا نق  آنه
ــه  ــی ک ــت، واحدهائ ــز اس ــوال برانگی ــد  و س ــی نمای م
ــش  ــا کاه ــاط ب ــان  در ارتب ــتان کرم ــا در اس ــش آنه نق
اثــرات تخریبــی سیالبهاســت بــه ازاء ســرمایه هایــی کــه 
بــه آنهــا اختصــاص داده مــی شــود، چــه بــوده وچیســت؟ 
تعجــب و تاســف زمانــی شــدت خــارق العــاده پیــدا 

مــی کنــد، کــه بــه جــای تحلیــل کیفیــت عملکردشــان 
ــدای  ــم ص ــل، ه ــای قب ــال ه ــا س ــال و ی ــه س ــبت ب نس
ــی ناشــی  ــار خســارت و ویران ــام شــده و آم ــردم ع ــا م ب
کاســبکارانه  ارتباطــات  بــا  و  تنظیــم  را  ســیالب  از 
ــری  ــای خب ــد، اظهارنظره ــا دارن ــانه ه ــا رس ــه ب  ای ک
ــه  ــا ک ــئول آنج ــای مس ــن ارگانه ــرا ای ــد.  چ ــی نماین م
ــی  ــس م ــیالبها را لم ــائیهای س ــکالت و نارس ــردم مش م
ــا  ــراه ب ــان را هم ــرح وظایفش ــا ش ــرد و ی ــد عملک کنن
تحــول و تغییــر نســبت بــه گذشــته تشــریح نمــی کننــد؟ 
چــرا عملکــرد مراکــز مســئول برخــالف نظــام هســتی بــه 
جــای انتخــاب مســیر تکمیلــی، ســیر تکــراری تخریبــی 
ــی   ــهل انگاریهای ــن س ــرای چنی ــرو ب را دارد؟  وزارت نی

چــه جــواب قانــع کننــده ای را 
دارد؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

بازسیالب
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حسن اشرف گنجویی

کارشناس رسمی و محقق 
تامین آب

دبیر ششمین جشنواره رسانه ای ابوذر :
تمدید مهلت ارسال آثار به جشنواره ابوذر تا پایان دی ماه

موضوع: آگهي متديد ممنوعيت توسعه 
هبره برداري از منابع آب زيرزميين محدوده 
مطالعايت دشتاب واقع در استان کرمان 

پیــرو آگهــي ممنوعیــت شــماره ۹۵/۵۱۹۱۹/7۰۰ مــورخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۶، بــر اســاس نتایــج مطالعــات و بررســي هاي بــه عمــل آمــده، افــت 
ســطح آب زیرزمینــی و کســری حجــم مخــزن در محــدوده مطالعاتــي دشــتاب همچنــان ادامــه دارد. بنابرایــن بــه منظــور جلوگیــری از 
افزایــش افــت ســطح آب زیرزمینــی در محــدوده یــاد شــده و بــه موجــب مــاده ۴ قانــون توزیــع عادالنــه آب، ممنوعیــت حفــر چــاه عمیــق، 
ــي  ــه اجرای ــدرج در آیین نام ــوارد من ــتثناي م ــه اس ــع آب )ب ــرداري از مناب ــش بهره ب ــه افزای ــا هرگون ــات و ی ــداث قن ــق و اح ــه عمی  نیم
قانــون الحــاق یــک مــاده بــه قانــون وصــول برخــي از درآمدهــاي دولــت و مصــرف آن در مــوارد معیــن و مــاده ۵7 قانــون تنظیــم بخشــي 
از مقــررات مالــي دولــت مصــوب ســال 8۴ و در حــد ســقف تخصیــص آب ابــالغ شــده( در محــدوده مطالعاتــي مذکــور طبــق نقشــه هاي 
ــران و شــرکت آب منطقــه اي  ــع آب ای ــز فــالت مرکــزی و شــرقی شــرکت مــادر تخصصــي مدیریــت مناب موجــود در دفتــر حوضــه آبری
کرمــان از تاریــخ اتمــام آگهــی فــوق )۱۴۰۰/۱۰/۳۰( بــه مــدت ۵ ســال تــا تاریــخ ۱۴۰۵/۱۰/۳۰ بــا حــدود اربعــه بــه شــرح زیــر تمدیــد 

مي گــردد.
شــمال: از محــل تالقــی مــرز محدوده هــای مطالعاتــی ســلطانی، بافــت و دشــتاب در امتــداد مــرز محــدوده مطالعاتــي بــه نقاط ارتفــــاعي 

۲۱7۳، ۲۳۵۲، ۲۵۰۹ و در ادامــه در امتــداد مــرز مذکــور تــا نقطــه ارتفاعــي ۲۴۰۲
غــرب: از نقطــه ارتفاعــي ۲۴۰۲ در امتــداد مــرز محــدوده مطالعاتــي بــه محــل تالقــي مــرز محدوده هــای مطالعاتــي دشــتاب، دولــت 

آبــاد و ســیرجان و در ادامــه در امتــداد مــرز مذکــور تــا کــوه خیبــر
جنــوب: از کــوه خیبــر در امتــداد مــرز محــدوده مطالعاتــی بــه خــط الــراس کــوه بــزار ، نقطــه ارتفاعــي ۲۶۹۶ در ادامــه در امتــداد مــرز 
محــدوده مطالعاتــی بــه کوه هــاي حســین آبــاد )نقطــه ارتفاعــي ۲8۹۴(، گوشــک و از آنجــا تــا محــل تالقــی مــرز محدوده هــای مطالعاتــی 

دولــت آبــاد، پایــاب دهــوج و دشــتاب
شــرق: از محــل تالقــی مذکــور در امتــداد مــرز محــدوده مطالعاتــی بــه خــط الــراس کوه هــاي زرد، دو کرمــي و در ادامــه در امتــداد 

ــا محــل تالقــی مــرز محدوده هــای مطالعاتــی ســلطانی، بافــت و دشــتاب مــرز مذکــور ت

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی کرمان:

روند بستری بیماران 
کرونایی در کرمان 

صعودی است
ســخنگوی دانشــگاه علــوم پزشــکی کرمــان 
از صعــودی شــدن رونــد بســتری بیمــاران 
ــر  ــر خب ــای اخی ــی روزه ــان ط ــی در کرم کرونای

داد.
خصــوص  در  صحبتــی  ســعید 
ــد ۱۹  ــاران کووی ــار بیم ــن آم آخری
بــا مهــر  در کرمــان در گفتگــو 
بســتری  رونــد  داشــت:  اظهــار 
ــای  ــی روزه ــد ۱۹ ط ــزان کووی می
ــیب  ــا ش ــودی ب ــد صع ــر رون اخی

دارد. مالیــم 
کنــار  در  خواســت  مــردم  از  وی 
تزریــق واکســن رعایــت پروتکل هــا را جــدی بگیرنــد و از 
حضــور در تجمع هــای غیــر ضــروری جــدا خــودداری کننــد.
ــد  وی تعــداد افــرادی کــه دوز اول واکســن را دریافــت کرده ان
دو میلیــون ۱۶۲ هــزار و ۶8۱ نفــر دانســت و گفــت: فعــاًل ۳۵8 
هــزار و ۵7۶ نفــر دوز ســو را دریافــت کرده انــد در حالــی 
ــیوع  ــری از ش ــرای جلوگی ــات ب ــن اقدام ــی از مهمتری ــه یک ک

امیکــرون را دریافــت دوز ســوم عنــوان کــرد.

 وزارت نیرو شناسه آگهی : ۱۲۵۹۴۹۲
روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کرمان



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.
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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
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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
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جمــع  در  معروفــی  حســین  ســردار 
مراســم  برگــزاری  دســت اندرکاران 
در  قاســم  حــاج  شــهادت  ســالگرد 
ــاد و  ــت ی ــا گرامیداش ــان ب ــتان کرم اس
ــپهبد  ــهید س ــژه ش ــهدا به وی ــره ش خاط
ــت:مکتب  ــار داش ــلیمانی اظه ــم س قاس
ــالمی  ــالب اس ــت انق ــم حقیق ــاج قاس ح

ــت. اس
ــا  ــه م ــه اینکــه خــدا را شــاکریم ک ــا اشــاره ب وی ب
ــدا  ــت: خ ــده ایم گف ــلمان ش ــد و مس ــان آفری را انس
را شــاکریم کــه مــا را ســرباز حجــت خــدا بــر روی 
زمیــن قــرار داد و شــهیدان جانشــان را بــرای ترویــج 

ــد. ــت)ع( دادن ــی اهل بی ــگ غن فرهن
فرمانــده ســپاه ثــارا... اســتان کرمــان بــا بیــان اینکــه 
ــراه  ــرای گم ــی ب ــوی عمل ــک الگ ــم ی ــاج قاس ح
ــزود: در دومیــن ســالگرد شــهادت  نشــدن اســت اف
حــاج قاســم در کرمــان اربعینــی جدیــد خلــق شــد.

وی بــا اشــاره بــه اینکــه امــروز بزرگتریــن نــرم افــزار 
ــلیمانی و  ــهید س ــب ش ــج مکت ــمن تروی ــه دش علی
ــاج  ــهادت ح ــالگرد ش ــزاری باشــکوه مراســم س برگ
قاســم اســت گفــت: امســال مراســم ســالگرد حــاج 
قاســم بــه زیبایــی برگــزار شــد و موکــب دارانــی از 
ــی از  ــرای پذیرای ــم ب ــن مراس ــور در ای ــر کش سراس

ــد. ــه کرمــان آمدن ــران حــاج قاســم ب زائ
ــاج  ــم ح ــه مراس ــان اینک ــا بی ــی ب ــردار معروف س

ــالب اســالمی  ــرای انق ــرم ب ــدرت ن ــد ق ــم تولی قاس
اســت عنــوان کــرد: دو هــزار و 200 یــادواره خانگــی 
ــاج  ــهادت ح ــالگرد ش ــن س ــام دومی ــهید در ای ش

ــد. ــزار ش ــان برگ ــتان کرم ــم در اس قاس
وی بــا اشــاره بــه اینکــه شــهید ســپهبد حــاج قاســم 
ســلیمانی محــور وحــدت اســت بیــان کــرد:  امــروز 
ــور  ــول مح ــی ح ــای سیاس ــار و گروه ه ــه اقش هم
حــاج قاســم گــرد هــم آمدنــد و خدمــت می کردنــد.
فرمانــده ســپاه ثــارا... اســتان کرمــان بــا بیــان اینکــه 
ــان ســاز اســت  مکتــب حــاج قاســم ســلیمانی جری
ــم  ــلیمانی دیدی ــهید س ــالگرد ش ــام س ــت: در ای گف
ــه  ــا خودشــان را ب ــاط دنی ــه از اقصــی نق کــه چگون

ــزار شــهدای کرمــان رســاندند. گل

فرمانده سپاه استان کرمان:

 برگزاری مراسم حاج قاسم تولید قدرت نرم 
برای انقالب اسالمی شد 

ــط  ــر توس ــی تئات ــرفته کارگردان ــی پیش کارگاه آموزش
ــر و  ــرکت گل گه ــل ش ــور بین المل ــی و ام ــط  عموم رواب
بــا همــکاری اداره فرهنــگ و ارشــاد اســالمی و انجمــن 
نمایــش در بهمن مــاه جــاری در ســیرجان  برگــزار 

می شــود.

توسط شرکت گل گهر؛

کارگاه پیشرفته کارگردانی تئاتر در سیرجان برگزار می شود

دکتــر جهانــی مدیــر کل فرهنگــی و اجتماعــی  
ســازمان تامیــن اجتماعــی  در نشســت  هــم اندیشــی 
مدیــران و نماینــدگان کارگــری و ایمنــی شــرکت گهر 
زمیــن ،خواســتار هــم اندیشــی و همفکــری مجموعــه 
ــا  انجمــن کارگــران ایــران و انجمــن ایمنــی کشــور ب
ــر  ــش اث ــت افزای ــی در جه ــن اجتماع ــازمان تامی س
بخشــی نقــش ســازمان تامیــن اجتماعــی شــد تــا از 
ــی از کار  ــوادث ناش ــانی ح ــی و انس ــای مال ــه ه جنب

ــود. ــته ش کاس
در ادامــه ســفر دکتــر جهانــی مدیــر کل فرهنگــی اجتماعــی 
ــت آن مجموعــه  ــه همــراه معاون ســازمان تامیــن اجتماعــی ب
ــی گل  ــه معدن ــور در مجموع ــا حض ــان ،ب ــتان کرم ــه اس ب
ــا مدیــران ایــن  گهــر شهرســتان ســیرجان طــی جلســه ای ب
ــو  ــی و گفتگ ــری و ایمن ــوزه کارگ ــدگان ح ــه و نماین مجموع
ــن  ــه  ضم ــدار صمیمان ــن دی ــدای ای ــان در ابت ــد.  ایش نمودن
ــر عامــل شــرکت گهــر  عــرض ســالم تشــکر از زحمــات مدی
ــم  ــعار عل ــه ش ــل ب ــتای عم ــان در راس ــن و همکارانش زمی
ــه  ــودن آن مجموع ــور ب ــادی مح ــمحور و جه ــور، ارزش مح
معدنــی بیــان کــرد: کــه مهمتریــن ســرمایه شــرکت و اســاس 
ــرب  ــده و مج ــو زش دی ــانی آم ــروی انس ــدار ، نی ــعه پای توس
ــره وری        ــی و به ــر بخش ــی و اث ــه پویای ــر ب ــه منج ــت ک اس

مــی شــود.
ــه  ــورت گرفت ــالت ص ــه تعام ــاره ب ــا اش ــه ب ــان در ادام ایش
ــزرگ گهــر زمیــن  ــا مجموعــه ب ســازمان تامیــن اجتماعــی ب
ــا  ــی کارفرم ــه گرای ــه جانب ــول س ــی را محص ــن اجتماع تامی

ــتند . ــی دانس ــن اجتماع ــازمان تامی ــرو س ،کارگ
علــی جهانــی تصریــح کــرد :حــوادث ناشــی از کار در معــادن 
معمــوال از ضریــب باالیــی برخــوردار اســت و جــای خرســندی 
ــته در  ــال گذش ــاهد هســتیم  در طــی 2 س ــه ش دارد از اینک
ــداده و  ــی  رخ ن ــه مهم ــی حادث ــزرگ معدن ــه ب ــن مجموع ای

ــر  ــرکت گه ــران ش ــث از مدی از حی
زمیــن کمــال تشــکر و امتنــان را 
داریــم و می دانیــم ایــن نتیجــه مهــم 
حاصــل برنامــه ریــزی و آمــوزش 
و مدیــرت حرفــه ای ایــن معــدن 
توســط مدیــر عامــل محتــرم شــرکت 

ــت . ــوده اس ــان ب و همکارانش
ــا  ــی ب ــم اندیش ــت ه ــه نشس در ادام

مجموعــه مدیــران و نماینــدگان تشــکالت کارگــری و ایمنــی 
ــی  ــن اجتماع ــرکل تامی ــن حســینی مدی ــر زمی ــه گه مجموع
ــن  ــده انجم ــن و نماین ــع حاضری ــه در جم ــان ک ــتان کرم اس
ــه  ــاره ب ــا اش ــت ب ــی گف ــخن م ــران س ــران ای ــی کارگ صنف
اینکــه پیشــگری بهتــر از درمــان اســت تصریــح نمــود : بیــش 
ــه  ــوان بیم ــه عن ــورمان ب ــریف کش ــردم ش ــد م از 50 در ص
شــدگان تحــت پوشــش ســازمان تامیــن اجتماعــی قراردارنــد.
ایشــان حــوادث ناشــی از کار در  اســتان کرمــان را  در ســال 
ــن  ــت :از ای ــالم  و گف ــه اع ــورد حادث ــش از 1300 م 99  بی
ــرده و  ــوت ک ــر ف ــه و 44 نف ــود یافت ــر بهب ــداد ا1100نف تع
ــد  ــا 66 درص ــن 33 ت ــی بی ــار از کار افتادگ ــز دچ ــی نی مابق
شــده انــد وی همچنیــن ادامــه داد کــه از ابتــدای ســال 1400 
تــا کنــون 586 مــورد حادثــه ناشــی از کار اتفــاق افتــاده اســت 
و  ســازمان تامیــن اجتماعــی تعهــدات مالــی و حمایتــی خــود 

را در قبــال ایــن افــراد بــه خوبــی ارائــه داشــته .
ــدگان  ــران و نماین ــه مدی ــاب ب ــادی خط ــد آب ــینی محم حس
ایمنــی مجموعــه گهــر زمیــن  خواســتار پیشــگیری و رعایــت 
ــد و  ــی از کار ش ــوادث ناش ــش ح ــت کاه ــول کار در جه اص
در پایــان باتوجــه بــه گــزارش ارائــه در خصــوص عــدم وجــود 
ــای  ــال ه ــی س ــه ط ــن مجموع ــی از کار در ای ــه ناش حادث
گذشــته از مدیــر عامــل و ســایر افــراد متخصــص ایــن حــوزه 

ــود. ــر و  تشــکر نم تقدی

علــی نیکــزاد نائــب رئیــس مجلــس: مــس ســونگون بــه 
انــدازه ای کــه در قانــون آمــده مســوولیتهای اجتماعــی 

را کــه تــا بــه امــروز عمــل نشــده انجــام میدهــد.
ــه  ــا ب ــس ت ــرکت م ــی ش ــوولیتهای اجتماع ــه مس ــر ب اگ
امــروز حســاب کنیــم کرمــان میبایســت گلســتان میشــد 
نــه اینکــه آذربایجــان هنــوز نرســیده منابــع مــس را در 

اختیــار بگیــرد بــرای ورزش خــودش.

نشست هم اندیشی دکتر جهانی مدیر کل فرهنگی، اجتماعی 
سازمان تامین اجتماعی ،اشرف منصوری ریاست انجمن کارگران 
ایران، حسینی مدیر کل تامین اجتماعی استان کرمان با مدیران 

معدن گهر زمین و  نمایندگان مجموعه کارگری و ایمنی این مجموعه 
بزرگ معدنی در شهرستان سیرجان

ــر  ــدود در نظ ــت مح ــا ظرفی ــرفته و ب ــطح پیش ــی در س ــن کارگاه آموزش ای
گرفتــه شــده اســت. کارگردانــان عالقمنــدی کــه تاکنــون دو اثــر نمایشــی یــا 
ــد. ــام  نماین ــن کارگاه ثبت ن ــد در ای ــد، می توانن ــی کرده ان ــتر را کارگردان بیش

ــه  ــت ک ــادی اس ــهرام گیل آب ــر ش ــن کارگاه دکت ــدرس ای ــت م ــی اس گفتن
ــاب  ــی انتخ ــورت نهای ــه ص ــان، ب ــه ایش ــس از مصاحب ــدگان پ ــام کنن ثبت ن
خواهنــد شــد و هــر یــک از افــراد برگزیــده بایســتی یــک نمایــش را انتخــاب 

ــل دهنــد. و در زمــان مقــرر تحوی
الزم بــه ذکــر اســت کــه عالقه منــدان و افــراد واجــد شــرایط فرصــت دارنــد 
تــا 28 دیمــاه، از طریــق ارســال مشــخصات و مســتندات کارگردانــی حداقــل 

ــد. ــس آپ 09131784461 ثبت نام کنن ــه شــماره وات ــر نمایشــی، ب دو اث
ــازی  ــاب مج ــازه انتخ ــاه ب ــن م ــم بهم ــا ده ــت از اول ت ــر اس ــایان ذک ش
متقاضیــان خواهــد بــود کــه پــس از ایــن مرحلــه روزهــای 15 و 16 بهمن مــاه 
بــه انتخــاب متــن، مباحثــه و تحلیــل اختصــاص خواهــد یافــت. کارگاه افــراد 

ــود. ــزار می ش ــیرجان برگ ــن در س ــا 29 بهم ــب از 26 ت منتخ

زمیــن  گهــر  گفت:شــرکت  کروشــاوی 
ــک  ــن ی ــوه تعیی ــورد نح ــت در م مدتهاس
استراکچرتوســعه و راه انــدازی شــهرک 
صنعتــی 5هــزار هکتــاری فعالیــت دارد.

ــت توســعه شــرکت ســنگ  اســماعیل کروشــاوی، معاون
ــا اشــاره بــه طــرح هــای توســعی ای  آهــن گهرزمیــن ب
شــرکت گفــت: شــرکت گهــر زمیــن مدتهاســت در مــورد 
ــا در  ــرد. ت ــعه کار ک ــک استراکچرتوس ــن ی ــوه تعیی نح
کنــار ایــن شــعار، گهرزمیــن بــه یــک شــرکت معدنــی و 
صنعتــی تبدیــل شــود و عــالوه بــر تهیــه مــواد معدنــی 
ــر  ــدم فرات ــک ق ــه و کنســانتره ی ــه گندل ــل آن ب و تبدی
رفتــه و بتوانــد از ســنگ تــا آهــن فــرآوری داشــته باشــد.

ــن اهــداف  ســاختار مناســبی  ــر اســاس ای ــزود: ب وی اف
تعریــف شــد. مــا در یــک منطقــه وســیع تــر از ســیرجان 
کــه بــا ترافیــک صنعتــی و جمعیتــی، چالشــهای 
اجتماعــی  و مســائل ســکونت، مســائل گرانــی، مســکن 
ــدیم.  ــل ش ــد؛ وارد عم ــی کن ــرم م ــه ن ــت و پنج دس
ــاس و  ــیرجان، بندرعب ــه منطقه  س ــاس س ــن اس ــر ای ب

ــدند. ــدا ش ــعه کاندی ــرای توس ــیر ب بردس
وی اظهــار کــرد: مشــخص شــد یکــی از دالیــل انتخــاب 
ــعه  ــزوم توس ــردم و ل ــتغال م ــائل اش ــق، مس ــن مناط ای
ــندی در وزارت  ــاس س ــن اس ــر ای ــت ب ــی آنهاس یافتگ
ــی، اســتانی و  ــه مســئولین قضای ــم  و کلی ــع تنظی صنای

ــد. ــا کردن ــی آن را امض صنعت

ــک  ــن ســند ی ــر اســاس ای ــرد: ب ــح ک  کروشــاوی تصری
ــار در  ــزار هکت ــعت 5 ه ــه وس ــد ب ــی جدی ــهر صنعت ش
حــال تاســیس  اســت کــه باعــث رونــق  شــهر بردســیر 
ــهر  ــا ش ــم  آن ب ــه ک ــه فاصل ــه ب ــا توج ــود و ب ــی ش م
کرمــان موجــب مــی شــود تــا کرمانی هــا ســهم خــود را 

ــد. ــه دســت آورن ــن اشــتغال ب از ای
کروشــاوی خاطرنشــان کــرد: نتیجــه ایــن تقســیم بنــدی 
ــهر   ــل در ش ــل و نق ــات حم ــر موضوع ــه اگ ــد ک آن ش
بندرعباس بــه عنــوان یــک مزیــت محســوب مــی شــود.
ــا  ــرد: ام ــوان ک ــن عن ــرکت گهرزمی ــعه ش ــاون توس مع
موضــوع انتخــاب زمیــن در آنجــا یــک عیــب اســت در 
ــر  ــاختاری در نظ ــعه س ــرای توس ــه ب ــی ک ــن زمین ضم

ــه 5 هــزار هکتــار وســعت دارد ایــن  داشــتیم نزدیــک ب
هــدف در بندرعبــاس محقــق نمــی شــد از طرفــی تمــام 
ــه  ــت ک ــن اس ــر و گهرزمی ــام گل گه ــه ن ــند ب ــن س ای
بایــد بــه صــورت مشــترک  آن را بــه ســرانجام برســانند 
و در صــورت انتخــاب شــهر بندرعبــاس، ایــن دو شــرکت 
باید ســرمایه خودشــان را بــه آن جــا منتقــل مــی 

ــد.  کردن
ــا  ــاب اول م ــاس انتخ ــن اس ــر ای ــزود: ب ــه اف وی در ادام
ــا  ــت ت ــرار گرف ــیر ق ــهر بردس ــروژه ش ــعه پ ــرای توس ب
ــه اشــتغال، مســائل اجتماعــی  بتوانــد مســائل مربــوط ب
رعایــت محیــط زیســت، چالش ازدحــام و ترافیــک 

ــد. ــو باش ــان کار را جوابگ ــت متقاضی صنع

معاون توسعه شرکت گهرزمین عنوان کرد: 

احداث شهرک صنعتی ۵ هزار هکتاری در بردسیر 

آییــن اختتامیــه و مراســم تقدیــر 
از برگزیــدگان و هنرمنــدان برتــر 
ــر  ــری تئات ــنواره سراس ــومین جش س
ــردار  ــور س ــا حض ــمانی ب ــردار آس س
ســخنگوی  شــکارچی  ابوالفضــل 
کشــور،  مســلح  نیروهــای  ارشــد 
ــری  ــور هن ــاون ام ــاالری مع محمودس
زینی ونــد  علــی  ارشــاد،  وزارت 
اســتاندار کرمــان، ســردار محمدعلــی 
ثــاراهلل  ســپاه  جانشــین  نظــری 
ــزاده  ــا علی ــان، محمدرض ــتان کرم اس
مدیــرکل ارشــاد اســتان کرمــان و بــا 
ــرکت کنندگان  ــدان، ش ــور هنرمن حض
و مســئوالن کشــوری و لشــکری در 
شــهر  فرهنگیــان  دانشــگاه  تــاالر 

ــد. ــزار ش ــان برگ کرم
محمدرضــا علیــزاده مدیــرکل ارشــاد اســتان 
کرمــان در ایــن آییــن بــا گرامیداشــت یــاد 
و خاطــره شــهید ســپهبد قاســم ســلیمانی 

ــت:  ــار داش ــت اظه ــه مقاوم ــهدای جبه سیدالش
ــن ســالگرد شــهادت ســردار  ــه مناســبت دومی ب
از  جمعــی  میزبــان  کرمــان  اســتان  دل هــا 

ــود. ــور ب ــر کش ــدان تئات هنرمن
ــمانی  ــردار آس ــر س ــنواره تئات ــزاری جش وی برگ
را یکــی از بزرگ تریــن رویدادهــای هنــری در 
ترویــج هنرمندانــه مکتــب شــهید  راســتای 
ســلیمانی دانســت و گفــت: ویژگــی امســال ایــن 
جشــنواره، برگــزاری آن توســط دو نهــاد هنــری 

ــود. ــزرگ ب ب
ــه  ــاره ب ــا اش ــان ب ــتان کرم ــاد اس ــرکل ارش مدی
ــی  ــنواره مل ــدان از جش ــوب هنرمن ــتقبال خ اس
ــا 21  ــرد: 17 ت ــان ک ــمانی بی ــردار آس ــر س تئات
دی مــاه امســال شــاهد اجــرای هنرمنــدان تئاتــر 
21 اســتان کشــور در کرمــان بودیــم.وی بــا 
عنــوان بالــغ بــر 246 اثــر بــه دبیرخانه جشــنواره 
ــوزه  ــر در ح ــداد 135 اث ــن تع ــه از ای ــیده ک رس
تئاتــر خیابانــی، 71 اثــر نمایشنامه نویســی و 
ــو نمایــش ارســال شــده  ــر در بخــش رادی 41 اث
اســت افــزود: از 21 اســتان کشــور در ایــن دوره 

ــد.  ــور دارن ــان حض ــنواره در کرم از جش
ــومین دوره  ــر س ــوی دبی ــد فخرموس ــید وحی س
جشــنواره سراســری تئاتــر ســردار آســمانی نیــز 
ــالم  ــس از اع ــه پ ــان اینک ــا بی ــن ب ــن آیی در ای
ــنواره  ــه جش ــر خان ــه دبی ــر ب ــوان 246 اث فراخ
ارســال شــد اظهــار داشــت: از ایــن تعــداد 135 
اثــر در حــوزه تئاتــر خیابانــی، 71 اثــر در بخــش 
نمایــش نامــه نویســی و 40 اثــر در بخــش رادیــو 
تئاتــر بــه دبیــر خانــه ارســال شــده اســت. دبیــر 
ســومین دوره جشــنواره سراســری تئاتــر ســردار 
آســمانی بیــان کــرد: در پایــان تعــداد 15 کار در 
ــو  ــر در بخــش رادی ــی، 7 اث ــر خیابان بخــش تئات
تئاتــر و 10 اثــر در بخــش نمایــش نامــه نویســی 
انتخــاب شــدند.در ایــن آییــن پیــام وزیــر ارشــاد 
بــه اختتامیــه ســومین جشــنواره سراســری 
تئاتــر ســردار آســمانی توســط علیــزاده مدیــرکل 
ارشــاد اســتان کرمــان قرائــت شــد.الزم بــه ذکــر 
اســت ســومین جشــنواره سراســری تئاتــر ســردار 
ــالب و  ــر انق ــن تئات ــت انجم ــه هم ــمانی ب آس
ــح و  ــت فت ــی روای ــاد فرهنگ ــدس بنی ــاع مق دف

ــا 21 دی  اداره کل ارشــاد اســتان کرمــان، 17 ت
مــاه 1400 بــه دبیــری ســیدوحید فخرموســوی 

در کرمــان برگــزار شــد.

سومین جشنواره رسارسی تئاتر "رسدار آمساین" به کار خود اپیان داد 

بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت توزیــع 
ــد  ــتان کرمان،عبدالوحی ــوب اس ــرق جن ــروی ب نی
ــور در  ــا حض ــرکت، ب ــل ش ــا مدیرعام ــدوی نی مه
ــمت  ــاد،از قس ــتان عنبرآب ــرق شهرس ــت ب مدیری
ــارت، بازرســی و  ــای مشــترکین، طراحــی و نظ ه
نصــب، بهــره بــرداری، فوریتهــای بــرق و انبــار ایــن 
ــا  ــه چهــره ب ــه صــورت چهــره ب ــد و ب ــور بازدی ام
همــکاران قســمت هــای مختلــف دیــدار و گفتگــو 
نمــود و بــرای رفــع برخــی مشــکالت مطــرح شــده 

دســتور الزم را صــادر و ســپس از پروژه ســاختمان 
ــد بعمــل آورد . ــاد بازدی ــرق عنبرآب ــد ب جدی

ــر  ــل ضمــن تقدی ــد مدیرعام ــن بازدی ــان ای در پای
ــور در  ــکاران ام ــه هم ــی وقف ــالش ب و تشــکر از ت
ــیل  ــی از س ــای ناش ــی ه ــع خاموش ــتای رف راس
ــه  ــانی ب ــت رس ــت خدم ــان خواس ــر، از ایش اخی
ــود  ــرلوحه کار خ ــان را س ــن زم ــردم در کمتری م
قــرارداده و تبــادل تجــارب وتعامــل باهــم را رمــز 

ــد. ــور بدانن ــام ام ــت در انج موفقی

بازدید مدیرعامل عمومی شرکت توزیع نیروی برق جنوب 
استان کرمان از مدیریت برق شهرستان عنبرآباد

جناب آقای مهندس  مهدی سیاوشی
ضمن عرض تسـلیت درگذشـت برادر ارجمنـد و بزرگوارتان خدمت شـما وخانواده محتـرم، از خداوندمنان 

بـرای آن مرحـوم مغفـور طلب آمـرزش الهی و برای بازمانـدگان صبر و اجز جزیل مسـئلت داریم.   

نشریه هفتواد کرمان 

تسلیت


