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

هفته نامه فرهنگی، سیاسی، خبری

رییس هیئت مدیره انجمن انبوه سازان بیان داشت:

طرح »مجری ذی صالح« در کرمان
به سمت انحصارطلبی رفته است

مدیر کل بهزیستی کرمان : 

خط قرمز بهزیستی استان 
تعلل در خدمت رسانی
 به جامعه هدف است

4

4

 عطر یاس  

                                                       
سقای مرحمت

عید دالل است نه عید همه

رسم و رسوم نوروز

3

2

دکتر محمدرضا پورابراهیمی :

هرگونه مذاکره بدون رفع 
تحریم، خیانت به مردم است

استاندارکرمان؛

مشارکت در امور 
خیریه جزئی از فرهنگ 

دیار کریمان است

رئیس کمیته امداد امام خمینی)ره( 
از نمایشگاه دستاوردهای مددجویان 
کمیته امداد استان کرمان بازدید کرد 

2

3

پیام تسلیت سپاه ثارا... 
استان کرمان در پی رحلت مادر 

سردارشهید واال مقام محمد مشایخی 
3

        همکار گرامی 
جناب آقای سجاد شاه ولی 

تسـلیت و همدردی صمیمانه مـا را در غم 
از دسـت دادن پـدر بزرگوارتـان را پذیـرا 
باشـید ، امیدواریـم خداونـد متعـال برای 
شـما و خانـواده محتـرم صبـری عظیـم و 

روحی  مرحـوم  آن  بـرای 
عنایـت  آرام  و  شـاد 

فرماینـد .
همکاران شما 
در نشریه هفتواد کرمان 

هو الباقی ...
آگهی مناقصه شماره 05/-35-16-1400 ) یک مرحله ای(

شـرکت مخابـرات ایران ) منطقه کرمان ( در نظـر دارد  تعـداد 125 کالس آدرس IPV4)32000 عدد آدرس 
lP( را از طریـق مناقصه با شـرایط تعیین شـده به مدت یکسـال  اجـاره نماید .

 متقاضیان شرکت در مناقصه می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر به پست الکترونیک :
 Tadarokat.ker@tci.ir و یا  سایت اینترنتی : WWW.Kerman.TCI.ir یا WWW.Tci.ir مراجعه نمایند.

شرکت مخابرات ایران )منطقه کرمان(
                                                                                                                                                                         سهامی عام                                                  

روابط عمومی شرکت بابک مس ایرانیان

 سعدمحمدی خبر داد :

سه کارخانه 
 شرکت مس

 در آستانه افتتاح 

2

در سی وهفتمین هفته از پویش »افتتاح« شهرداری کرمان

تقاطع غیرهم سطح »سربازان گمنام
امام زمان«)عج( به بهره برداری رسید

2

2

3

3
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غالمحسین رضایی - نقاش

                                                            ناخدای دل
که ُبَود )قاسم سلیمانی( شیر مردی ز خطه ی کرمان   

)مالک( سید خراسانی پیرو حضرت خمینی بود   
خنجر و خار چشم اهریمن در قلوب ملل نشسته خوش   

باعث سربلندی میهن فکر امنیت جهان و جان    
مقصدش ساحل نجات خلق با خدا بود و، ناخدای دل    
داده بر )عزت حیات خلق( که حیاتش حیات طیبه بود   

غالمحسین رضایی - نقاش

                                                                سقای مرحمت
فرش شد زائر رخ ماهش متولد شد حضرت عباس)ع(   

عرشیان خادمان در گاهش نورش از نور مرتضی علی)ع( است   
ُدّر اُُم البنین و شیر خدا صدف آفرینش آورده    

ضد شیطان و در مسیر خدا َعَلم غیرت و جوانمردی    
ماه و )سقای مرحمت( آمد شاه و سلطان و، میر عهد و وفا   
)پدر فضل و معرفت( آمد این ابوالفضل)ع(، این امیر ادب   

مدیرعامل مخابرات منطقه ای کرمان:

پهنای باند در دور افتاده ترین 
نقاط کرمان توسعه می یابد 

 

حســینی، مدیــر مخابــرات منطقــه ای کرمــان گفــت: مخابرات 
توســعه هزینه هــای  و  نگهــداری  و  بحــث پشــتیبانی  در 

ــادی را متحمــل شــده اســت. زی
ــه بازنگــری  ــاز ب ــرات نی ــای مخاب ــام اینکــه تعرفه ه ــا اع او ب
ــا  ــون ب ــال ۸۲ تاکن ــرات از س ــای مخاب ــزود: تعرفه ه دارد، اف
ــری  ــا تغیی ــش قیمت ه ــرخ افزای ــورم و ن ــش ت ــه افزای توج
ــکات  ــرات مش ــرای مخاب ــئله ب ــن مس ــت و ای ــته اس نداش

ــت. ــود آورده اس ــه وج ــیاری را ب بس
ــرای  ــرد: ب ــح ک ــان تصری ــه ای کرم ــرات منطق ــر مخاب مدی
ــرای هزینــه  واگــذاری هــر خــط تلفــن ۲۰۰ هــزار تومــان، ب
ایــن  تومــان هزینــه می شــود؛  آن ۳۰ هــزار  نگهــداری 
ــت و  ــان اس ــزار توم ــا ۷ ه ــد آن ۳ ت ــه درآم ــت ک درحالیس

ــت. ــه نیس ــه صرف ــرات ب ــرای مخاب ب
حســینی در بخــش دیگــری از ســخنانش بــا اشــاره بــه 
راه انــدازی پــروژه ســینا بــرای توســعه پهنــای بانــد و 
زیرســاخت ها بــه دور افتاده تریــن نقــاط اســتان، افــزود: 
تــاش مــا بــر ایــن اســت کــه توســعه پهنــای بانــد اســتان از 
۷۸ گیــگ بــه ۳۰۰ گیــگ و در بهــار آینــده بــه یــک ترابایــت 

ــد. برس
ــاد  ــهرک ا... آب ــوری در ش ــر ن ــن روی فیب ــعه تلف او از توس
کرمــان خبــر داد و تصریــح کــرد: بــرای ۳۰۰ مشــترک فیبــر 

ــوری انجــام شــده اســت. ن
در  نــوری  فیبــر  تکنولــوژی  جایگزینــی  بــه  حســینی 
ــح  ــاره و تصری ــی اش ــل مس ــای کاب ــه ج ــی ب ــهر های اصل ش
کــرد: ایــن برنامــه در حــال انجامســت و بــرای اســتان برنامــه 

ــت. ــده اس ــزی ش ری

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان کرمان :
شبکه آبرسانی به 96 روستای استان 

کرمان به بهره برداری رسید 

ــط عمومــی شــرکت آب و فاضــاب  ــه گــزارش رواب ب
اســتان کرمــان، محمــد طاهــری مدیرعامــل شــرکت 
ــاح  ــن افتت ــان در آیی ــتان کرم ــاب اس آب و فاض
ــان،  ــای کرم ــتان ه ــتا در اس ــه 400 روس ــانی ب آبرس
خوزســتان،  بلوچســتان،  و  سیســتان  اصفهــان، 
ــان  ــد و گی ــه و بویراحم ــوی، کهکیلوی ــان رض خراس
ــا  ــی ب ــو کنفرانس ــان و ویدئ ــور همزم ــه ط ــه ب ک
ــی  ــرکت مهندس ــل ش ــرو، مدیرعام ــر نی ــور وزی حض
ــاون  ــان، مع ــتاندار کرم ــور، اس ــاب کش آب و فاض
امــور اقتصــادی اســتاندار و جمعــی از مدیــران 
اســتان برگــزار شــد گفــت: بــا اجــرا و بهــره بــرداری 
ــب  ــر در قال ــزار و 718  نف ــا 31 ه ــروژه ه ــن پ از ای
ــامیدنی  ــت هــزار و 768 خانــوار بــه آب آش هش

ــت.  ــد داش ــی خواهن ــدار دسترس ــالم و پای س

وی اظهارداشــت: بــرای اجــرای ایــن پــروژه هــا 5۷۲ میلیــارد 
ــی،  ــارات دولت ــل اعتب ــده آن از مح ــه عم ــار ک ــال اعتب ری
صنــدوق توســعه ملــی و کمــک هــای خیریــن هزینــه شــده 

اســت.
ــا بیــان  مدیرعامــل شــرکت آب و فاضــاب اســتان کرمــان ب
ــاه در  ــه چ ــتاها ۲6 حلق ــن روس ــن آب ای ــرای تأمی ــه ب اینک
ــده  ــدار ش ــز و وارد م ــر، تجهی ــتان حف ــف اس ــاط مختل نق
ــر  ــه ذک ــر ثانی ــر ب ــا را ۳۳6 لیت ــن چــاه ه ــزان آبدهــی ای می
ــت  ــا ظرفی ــزن ب ــاب مخ ــر آن 1۸ ب ــاوه ب ــزود: ع ــرد و اف ک
ــت.  ــده اس ــداث ش ــاژ اح ــتگاه پمپ ــب و 9 ایس ۳۷6۰ مترمکع
وی اضافــه کــرد: عــاوه بــر آن ۷۰۰۰ متــر از شــبکه توزیــع 
ــده  ــرا ش ــال اج ــط انتق ــر خ ــش از 115 کیلومت ــاح و بی اص

اســت. 
طاهــری افــزود: همچنیــن شــبکه توزیــع بیــش از ۲۰9 

ــت.  ــه اس ــعه یافت ــر توس کیلومت
ــای  ــتان ه ــور در شهرس ــای مذک ــروژه ه ــد: پ ــادآور ش وی ی
ارزوئیــه، بافــت، رابــر، ســیرجان، عنبرآبــاد، جیرفــت، کرمــان، 
ــار، قلعــه گنــج، ریــگان، فاریــاب، کوهبنــان و  منوجــان، رودب

زرنــد اجــرا شــده اســت. 
مدیرعامــل شــرکت آب و فاضــاب اســتان کرمــان قــول 
ــا نیمــه  ــار ت ــان اعتب ــارد توم مســاعد داد بیــش از 1۰۰ میلی
ــداد  ــروژه آبرســانی در تع ــد پ ــاه 14۰۰ در چن اردیبهشــت م
دیگــری از روســتاهای اســتان ســرمایه گــذاری خواهــد شــد 
ــاط  ــی نق ــور را در اقص ــای مذک ــروژه ه ــم پ ــی داری و آمادگ
ــردم از نعمــت آب  ــا م ــرداری برســانیم ت ــره ب ــه به اســتان ب

ــد شــوند. ــره من آشــامیدنی به

دکتــر محمدرضــا پورابراهیمــی رئیــس کمیســیون اقتصــادی 
مجلــس شــورای اســامی در خصــوص تبعــات اقتصــادی مذاکــره 
ــا آمریــکا بــدون عــدم لغــو تحریم هــا، اظهــار داشــت : اســتمرار  ب
وضعیــت کنونــی روزانــه ۸۰۰ میلیــارد تومــان بــه اقتصــاد ایــران 
ضربــه وارد می کنــد. هرگونــه مذاکــره جدیــد بــدون رفــع 
ــار اقتصــادی  ــار زیانب ــه کشــور و آث ــت ب ــه جــز خیان ــا ب تحریم ه

ــرد. ــد ک ــردم نخواه ــب م ــزی نصی چی

دکتــر پورابراهیمــی خاطرنشــان کــرد: اســتراتژی جمهــوری 
اســامی ایــران، دفــاع قاطــع از اجــرای توافقاتــی اســت کــه در آن 
رفــع تحریم هــا بــدون هیــچ گونــه پیــش شــرط و قیــد و شــرطی 

مدنظــر قــرار گیــرد.
نماینــده مــردم کرمــان ادامــه داد: جمهــوری اســامی ایران مســیر 
ــا اجــرای تعهــدات طــرف مقابــل طراحــی  خــودش را متناســب ب
ــی از  ــچ خاصیت ــه هی ــی ک ــورت برجام ــن ص ــر ای ــد در غی می کن
نظــر اقتصــادی بــرای مــردم مــا نــدارد، بــود و نبــودش هــم بــرای 

مــا تفاوتــی نخواهــد داشــت.
ــس شــورای اســامی از  ــن صــورت مجل ــار داشــت: در ای وی اظه
تمامــی اختیــارات خــود بــرای لغــو کلیــه تعهــدات ایران و برگشــت 
بــه شــرایط قبــل از برجــام اســتفاده خواهــد کــرد و هیــچ تعهــد 

ــت. ــد پذیرف ــه ای را نخواه ــی و منطق بین الملل

ماندن در برجام فشار اقتصادی را بر مردم بیشتر 
می کند

رئیــس کمیســیون اقتصــادی مجلــس تاکیــد کــرد: آمریــکا و اروپــا 
بداننــد مجلــس و ارکان نظــام، ذره ای از منافــع ملــی برای رســیدن 
ــاه  ــع مشــکات اقتصــادی شــأن کوت ــرای رف ــردم ب ــوق م ــه حق ب
ــًا اقتصــادی  ــه برجــام کام ــر اینک ــد ب ــا تأکی ــد.وی ب ــد آم نخواه
اســت و سیاســی نیســت، گفــت: اگــر برجــام بــرای رفــع مشــکات 
ــن  ــه ای ــد داشــت و ادام ــی نخواه ــی نشــود خاصیت ــردم عملیات م
ــادی  ــار اقتص ــش فش ــادی و افزای ــه اقتص ــز هزین ــه ج ــیر ب مس
ــه  ــه ای ک ــرد: بهان ــد ک ــود.وی تأکی ــد ب ــزی نخواه ــردم چی ــر م ب
برخــی می آورنــد مبنــی بــر اینکــه بایــد مجــدداً مذاکــرات 
ــود،  ــکا حــل ش ــا آمری ــات و مشــکات ب ــا موضوع ــود ت ــام ش انج
ــته  ــال گذش ــت س ــی هش ــت. ط ــکار اس ــح و آش ــکاری واض فریب

ــردم  ــده نداشــته اســت.نماینده م ــا فای مذاکــرات انجــام شــده، ام
ــا  ــرد: تحریم ه ــد ک ــامی تأکی ــورای اس ــس ش ــان در مجل کرم
ــیاری از  ــته ایم در بس ــا توانس ــته و م ــی داش ــتاورد های خوب دس
ــد  ــر می کردن ــا فک ــیم. آمریکایی ه ــی برس ــه خودکفای ــا ب زمینه ه
بــا تحریم هــای فلــج کننــده، جمهــوری اســامی ایــران را ســاقط 
ــات  ــال 9۷ مقام ــیدند. س ــود نرس ــه آرزوی خ ــا ب ــد، ام می کنن
ــران  ــمس را در ای ــد کریس ــام کردن ــتاخی اع ــا گس ــی ب آمریکای
ــران علیرغــم تمــام  ــا جمهــوری اســامی ای ــد، ام جشــن می گیرن
کارشــکنی ها و عــدم رفــع تحریم هــای اقتصــادی، مســیر خــود را 
پیــدا کــرده اســت. امــروز فشــار حداکثــری بــه پایان رســیده اســت 
و حتــی اگــر بخواهنــد ایــن تحریم هــا را ادامــه دهنــد، جمهــوری 
ــچ  ــن هی ــرده اســت بنابرای ــور ک ــا عب ــه تحریم ه اســامی از گردن

ــم داد. ــرات نخواهی ــرای مذاک ــه دشــمن ب ــازی ب امتی

دکتر محمدرضا پورابراهیمی :

هرگونه مذاکره بدون رفع تحریم، خیانت به مردم است

همزمــان بــا عید ســعید مبعــث، تقاطــع غیرهم ســطح »ســربازان گمنــام امــام زمان«)عج(، 
ــزرگ شــهری در ســی وهفتمین هفتــه از پویــش »افتتــاح«  ــروژۀ ب به عنــوان هشــتمین پ

شــهرداری کرمــان، بــا شــعار »هــر هفتــه یــک افتتــاح« بــه بهره بــرداری رســید.
بــه گــزارش کرمان آنایــن، شــهردار کرمــان در آییــن بهره بــرداری از ایــن تقاطــع 
ــی  ــۀ کســبه و مردم ــه از هم ــان اینک ــا بی ــث، ب ــد مبع ــک عی ــن تبری غیرهم ســطح، ضم
ــروژه،  ــرای پ ــدن اج ــل طوالنی ش ــد، به دلی ــی می کنن ــروژه زندگ ــن پ ــراف ای ــه در اط ک
ــان  ــهر کرم ــورای اســامی ش ــت ش ــا حمای ــبختانه ب ــت: خوش ــم، گف ــی می کن عذرخواه
ــردم  ــروژه را در خــور شــأن م ــک پ ــه ی ــه و بی وقف ــر هفت ــاه ه ــدت 9 م توانســتیم در م

ــم. ــاح کنی ــان، افتت کرم
ــا اشــاره بــه اینکــه تقاطــع غیرهم ســطح »ســربازان گمنــام امــام  ســیدمهران عالــم زاده ب
ــارد  ــار حــدود 9۰ میلی ــا اعتب ــزرگ شــهری، ب ــروژۀ ب ــوان هشــتمین پ ــج( به عن زمان«)ع
تومــان بــه بهره بــرداری رســیده اســت، گفــت: در ایــن دورۀ شــهرداری کرمــان، بالــغ بــر 

1۲۰۰ میلیــارد تومــان پــروژۀ عمرانــی افتتــاح شــده اســت.
وی افــزود: از مجمــوع پروژه هــای افتتاح شــده در ایــن دوره، حداقــل 6۰ پــارک، پیــاده را 
و بوســتان بــه بهره بــرداری رســیده و ۲۰ پــارک و  بوســتان محلــی دیگــر نیــز، تــا پایــان 

ایــن دورۀ مدیریــت شــهری افتتــاح خواهــد شــد.
ــا چهــار  ــن ســال آینــده، ســاخِت ســه ت ــان کــرد: از ابتــدای فروردی شــهردار کرمــان بی

ــد. ــد ش ــروع خواه ــان ش ــهر کرم ــز در ش ــر نی ــطح دیگ ــع غیرهم س تقاط
عالــم زاده بــا تأکیــد بــر اینکــه هشــت پــروژۀ بــزرگ شــهری، 5۰۰ میلیــارد تومــان هزینــه 
دربــر داشــته اســت، گفــت: تملــک امــاک مســیری بعضــی از ایــن پروژه هــا، بــار مالــی 

بیشــتری نســبت بــه هزینه هــای عمرانــی دارد.
وی بــا بیــان اینکــه در ایــن دوره از مدیریــت شــهری، ســعی شــده بــا نگاهــی مهندســی 

ــی  ــی و و رزش ــی، فرهنگ ــف اجتماع ــای مختل ــهر در حوزه ه ــوازن ش ــعۀ مت ــه  توس ب
ــی در  ــای مختلف ــان، پروژه ه ــهرداری کرم ــاح« ش ــش »افتت ــت: در پوی ــود، گف ــه ش توج
ــت مناطــق کم برخــوردار،  ــا اولوی ــی و ورزشــی ب ــی، اجتماع ــای فرهنگــی، خدمات حوزه ه

ــت. ــیده اس ــرداری رس ــه بهره ب ــهرداری ب ــه ش ــق پنج گان ــام مناط در تم
ــاره  ــج( اش ــام زمان«)ع ــام ام ــربازان گمن ــطح »س ــع غیرهم س ــه تقاط ــان ب ــهردار کرم ش

کــرد و گفــت: ایــن پــروژه از 1۰ مــاه پیــش شــروع شــد و طــی ایــن مــدت، ۸۰ درصــد 
ــه پایــان رســید و تکمیــل شــد. کار آن ب

ــا ۲۰ درصــد  ــت شــهری، تنه ــن دورۀ مدیری ــدای ای ــروژه در ابت ــن پ ــزود: ای ــم زاده اف عال
ــرارگاه  ــی ق ــا هماهنگــِی گــروه تخصصــی شــهید رجای پیشــرفت فیزیکــی داشــت کــه ب

ــد. ــروع ش ــزی ش ــا برنامه ری ــی آن ب ــات عمران ــم، عملی خات
وی ادامــه داد: ایــن تقاطــع غیرهم ســطح، بــه پــاس زحمــات نیروهــای امنیتــی و اطاعاتی 
در ایجــاد امنیــت اســتان، بــه نــام »ســربازان گمنــام امــام زمان«)عــج( نام گــذاری شــده 

. ست ا
ــام  ــام ام ــربازان گمن ــام »س ــه ن ــروژه ب ــن پ ــذاری ای ــرد: نام گ ــان ک ــان بی ــهردار کرم ش
ــرای مجموعــه نیروهــای مخلــص و  زمان«)عــج(، حداقــل کاری اســت کــه می توانســت ب

ــود. ــوم، انجــام می ش ــرزو ب ــن م ــت از ای ــت و صیان ــظ امنی حاف
ــردم دانســت و  ــه م ــدی شــهرداری ب ــن تقاطــع غیرهم ســطح را عی ــاح ای ــم زاده، افتت عال
ــوده و  از تمــام کســانی کــه در اجــرای پروژه هــای شــهری در کنــار شــهرداری کرمــان ب

هســتند، تشــکر کــرد.
ــی  ــا هماهنگ ــر ب ــود؛ مگ ــق نمی ش ــهری محق ــای ش ــه پروژه ه ــر اینک ــد ب ــا تأکی وی ب
ــرای  ــی اســتاندار، ب ــور عمران ــاون هماهنگــی ام درون دســتگاهی و برون دســتگاهی، از مع
رفــع معارض هــا و همــکاری شــرکت های خدمت رســان در جابه جایــی تأسیســات 
ــی  ــای ترافیک ــرای پروژه ه ــه اج ــان اینک ــا بی ــان ب ــهردار کرم ــرد. ش ــکر ک ــهری تش ش
نیازمنــد همراهــی پلیــس در جهــت ایجــاد نظــم و انظبــاط اســت، از همــکاری فرماندهــی 
ــا  ــبختانه ب ــزود: خوش ــرد و اف ــکر ک ــان تش ــتان کرم ــس شهرس ــور و  پلی ــس راه پلی
همدلــی، همراهــی و هماهنگــی کامــل درون دســتگاهی و برون دســتگاهی، ایــن پــروژه در 

ــید. ــرانجام رس ــه س ــی ب ــیار خوب ــان بس مدت زم

در سی وهفتمین هفته از پویش »افتتاح« شهرداری کرمان

تقاطع غیرهم سطح »سربازان گمنام امام زمان«)عج( به بهره برداری رسید

جعفــر رودری در جلســه کارگــروه اقتصــادی، اشــتغال و ســرمایه 
ــتائی و  ــاون توســعه روس ــا حضــور مع ــان ب ــتان کرم ــذاری اس گ
ــداد  ــه ام ــس کمیت ــوری و ریی ــت جمه ــروم ریاس ــق مح مناط
کشــور اظهــار کــرد: اســتان کرمــان 56۰۰ روســتای دارای ســکنه 
ــه کشــور  ــرخ رشــد جمعیــت روســتائی اســتان نســت ب دارد و ن

باالتــر اســت.
ــه  ــه اینکــه نســبت جمعیــت روســتائی اســتان ب ــا اشــاره ب وی ب
ــت  ــرخ جمعی ــزود: ن ــت، اف ــور اس ــط کش ــش از متوس ــهر بی ش
روســتائی اســتان کرمــان 41 درصــد  و کشــور ۲6 درصــد اســت 
و در دهــه اخیــر نــرخ روستانشــینی اســتان کرمــان تقریبــا ثابــت 

مانــده اســت.
رودری بــا اشــاره بــه اینکــه اســتان بــا یــک میلیــون و ۳۰۰ هــزار 

نفــر جمعیــت روســتائی، رتبــه چهــارم کشــور اســت، بیــان کــرد: 
ــای  ــد خانواره ــه و درآم ــت هزین ــده، وضعی ــران کنن موضــوع نگ
ــور را در  ــگاه ۳۰ کش ــه جای ــت ک ــان اس ــتان کرم ــتایی اس روس

درآمــد خانــوار روســتائی داریــم.
وی تصریــح کــرد: متوســط درآمــد ســالیانه خانوارهــای روســتائی 
کشــور ۳۰ میلیــون تومــان و اســتان کرمــان ۲۰ میلیــون تومــان 
اســت و هزینــه خانوارهــای روســتائی کشــور در ســال ۲6.1 

ــان اســت. ــون توم ــون و در اســتان 15.6 میلی میلی
ــا  ــان ب ــتان کرم ــزی اس ــه ری ــت و برنام ــازمان مدیری ــس س ریی
اشــاره بــه تحصیــات افــراد بیــکار در روســتاهای اســتان گفــت: 
ــواد  ــراد باس ــتان اف ــتائی اس ــق روس ــکاران مناط ــد بی 99 درص

ــتند. هس

ــه ســهم بخــش کشــاورزی در اقتصــاد  ــا اشــاره ب وی در ادامــه ب
ــات  ــت و خدم ــر از صنع ــیار باالت ــان بس ــتان کرم ــتائی اس روس
اســت، افــزود: اســتان در جــذب منابــع ایجــاد اشــتغال روســتائی 
عملکــرد خوبــی دارد و مجمــوع ســهم اباغــی اســتان 64۲ 
میلیــارد تومــان و 595 میلیــارد تومــان بــه اســتان واصــل شــده 

اســت.
ــک هــای اســتان کرمــان در  ــح کــرد: پرداختــی بان رودری تصری
ــش از ۸۸۷۰  ــت و بی ــد اس ــتائی ۸۸ درص ــتغال روس ــه اش زمین
ــه  ــتاها ایجــاد شــده ک فرصــت شــغلی در ســال جــاری در روس
ــر و ســرانه ایجــاد  ــر طــرح ۲.۳ نف ــه ازای ه متوســط اشــتغال ب
ــه  ــاره ب ــا اش ــان ب ــت. وی در پای ــان اس ــون توم ــغل 59 میلی ش
اینکــه ۲۰ و نیــم درصــد از تســهیات اشــتغال روســتایی اســتان 

کرمــان بــه نهادهــای حمایتــی اختصــاص یافتــه، گفــت: برنامــه 
ریــزی ایجــاد اشــتغال اســتان کرمــان در ســال جــاری 4۲564 
ــق  ــان ســال 1۰۰ درصــد محق ــا پای ــه ت ــود ک فرصــت شــغلی ب

مــی شــود.

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان :

وضعیت نگران کننده هزینه و درآمد خانوارهای روستایی کرمان 

******

اســتاندارکرمان در دیــدار تعــدادی از اعضــای هیــات مدیــره 
موسســه خیریــه کمــک )حمایــت از کــودکان ســرطانی( بــا بیــان 
اینکــه مشــارکت در امــور خیریــه جزئــی از فرهنــگ دیــار کریمــان 
اســت لــزوم توســعه ایــن فرهنــگ در زمینــه هــای مــورد نیــاز را 
یــادآور شــد. دکتــر علــی زینــی ونــد در ایــن دیــدار بــا تقدیــر از 
ــی و حمایتــی موسســه کمــک در اســتان کرمــان  خدمــات درمان
ــه،  ــام المنفع ــای ع ــه کاره ــردم ب ــارکت م ــوت و مش ــت: دع گف
ضمــن تقویــت نوعدوســتی و انســجام اجتماعــی، روح همبســتگی 

و امیــد را در جامعــه ارتقــا مــی دهــد.
ــان را  ــق در اســتان کرم ــه موف ــان موسســات خیری اســتاندار کرم

ــه مردمانــی دانســت کــه در تاریــخ ایــران،  مظهــر روحیــه کریمان
ــد. همــواره دســتی یاریگــر داشــته ان

ــه  ــت ب ــرد: دول ــد ک ــان تاکی ــتان کرم ــت در اس ــی دول ــام عال مق
ــارکت  ــت و مش ــه نیس ــکات جامع ــل مش ــه ح ــادر ب ــی ق تنهای
ــی  ــی م ــش خصوص ــی و بخ ــی، صنعت ــات معدن ــران، موسس خی

ــد. ــران کن ــا را جب ــیاری از کمبوده ــد بس توان
اســتاندار کرمــان بــا ابــراز حمایــت از اقدامــات موسســه کمــک، در 
خصــوص رفــع مشــکات موسســه در راه انــدازی مرکــز پزشــکی 

هســته ای دســتور مســاعدت صــادر کــرد.
ــم  ــدی، خان ــر علیرضــا عب ــی، دکت ــدار، پروفســور داع ــن دی در ای

دکتــر فرهمنــدی، محمدعلــی گابــزاده، محمدبنــی اســدی، 
ــه  ــره موسســه خیری مهنــدس طبیــب زاده از اعضــای هیــات مدی
کمــک بــه بیــان فعالیتهــای موسســه و مشــکات پیــش رو 

ــد. پرداختن
ــکی  ــز پزش ــک، مرک ــه کم ــه خیری ــل موسس ــه مدیرعام ــه گفت ب
ــان ســال  ــا پای ــاغ ت ــر 1۰ هفــت ب هســته ای موسســه در کیلومت
ــا  ــت: ب ــدی گف ــد.دکتر علیرضاعب ــد ش ــدازی خواه 14۰۰ راه ان
اختصــاص ارز دولتــی دســتگاه ›پـِـت اســکن‹ pet Scan خریداری 
و در اوایــل ســال بعــد وارد کشــور مــی شــود و بــا نصــب آن کرمان 
بــه عنــوان قطــب پزشــکی هســته ای در جنــوب و جنــوب شــرق 

کشــور تبدیــل مــی شــود.
وی تشــخیص ســریعتر بیمــاری هــا، گســترش گردشــگری 
ــاران را از  ــکات بیم ــش مش ــی و کاه ــت درمان ــامت و توریس س

ــمرد. ــز برش ــن مرک ــدازی ای ــای راه ان مزای

استاندارکرمان؛

مشارکت در امور خیریه جزئی از فرهنگ دیار کریمان است

آخریــن و چهارمیــن 
اداری  شــورای 
ســال  در  اســتان 
حضــور  بــا   ۹۹
اعضــای ایــن شــورا 
وبینــار  قالــب  در 

گردیــد برگــزار 
عبــاس صــادق زاده مدیــر کل بهزیســتی کرمــان در ایــن جلســه 
ــن ،  ــمند معاونی ــهای ارزش ــر از تاش ــا تقدی ــخنانی ب ــی س ط

ــای ــان و روس کارشناس

ــه  ــه توصی  ادارات بهزیســتی در طــول ســال جــاری ضمــن ارای
هــای تکمیلــی خــود در زمینــه هــای مختلــف اداری و تشــریح 
وظایــف ویــژه روســا و مســئولین در شــرایط پایــان ســال مالــی 
ــن  ــر جامعــه در آخری ــی حاکــم ب ــژه کل و همچنیــن شــرایط وی
ســال فعالیــت دولــت ؛ بردقــت نظــر و توجــه ویــژه همــه 
کارکنــان بهزیســتی بخصــوص مدیــران ومســئولین بــه وظایــف 
ــه  ــت : وظیف ــار داش ــوده و اظه ــد نم ــی تاکی ــی و اجتماع قانون
همــه مــا ایــن اســت کــه بــدور از هرگونــه حمایــت و جانبــداری 
از گــروه و یــا شــخص خــاص همــه آحــاد مــردم را بــه شــرکت 

ــم  ــوت نمایی ــده دع ــات آین ــر شــور در انتخاب پ

وی بــا اشــاره بــه اینکــه بهزیســتی دســتگاهی تخصصــی و 
ــا  خدمــت رســان اســت گفــت : همــه مــا بایــد تــاش کنیــم ت
بتوانیــم بهتریــن خدمــت را بــه جامعــه هــدف ارائــه نماییــم و در 
ایــن صــورت اســت کــه رضــای پــروردگار را کســب مــی نماییــم

ــه اعضــای  ــن و هم ــز م ــان داســت : خــط قرم صــادق زاده اذع
ــه جامعــه هــدف  ــل در خدمــت رســانی ب شــورای معاونیــن تعل
ــس  ــچ ک ــوری را از هی ــه قص ــچ گون ــورد هی ــن م ــت و در ای اس

ــرم. نمــی پذی
ــکاران  ــه هم ــختی کار هم ــه س ــاره ب ــن اش ــن ضم وی همچنی
بهزیســتی خصوصــا در شــرایط کوئیــد 19 ،بیــان داشــت : 

ــانی در  ــت رس ــه خدم ــم ک ــده میدان بن
ایــن شــرایط چقــدر ســخت اســت و 
شــما عزیــزان صبورانــه و بــا ســعه صــدر 
همــه نامایمــات احتمالــی را تحمــل می 
ــن  ــه بهتری ــد ک ــعی میکنی ــد و س نمایی
خدمــت را بــه مــردم ارائــه کنیــد و مــن 

ــی بوســم ــما را م ــک ش ــک ت دســت ت
شــایان ذکــر اســت چهارمیــن شــورای اداری بهزیســتی اســتان 
کرمــان پــس از 11 ســاعت بحــث و مشــورت و تبــادل اندیشــه 

بــه کار خــود پایــان داد.

مدیر کل بهزیستی کرمان : 

خط قرمز بهزیستی استان تعلل در خدمت رسانی به جامعه هدف است

 یکــی از مســایل مهــم در امــر آمــوزش و تربیــت نســِل آینــده 
ــی  ــای آموزش ــاماندهی فضاه ــاد و س ــه ای ایج ــر جامع ی ه
ــه اســت و پرواضــح اســت  ــرای آن جامع ــن ب مناســب و نوی
کــه در راســتای آمــاده ســازی ایــن نــوع فضاهــای آموزشــی 
ــرای  ــر ب ــرایط براب ــب و ش ــل مناس ــق تحصی ــی و ح و تربیت
تمامــی اقشــار جامعــه در شــهرها ، حومــه و روســتاها 
میتوانــد نقــش بســیار موثــری در توســعه و پیشــرفت و 

ــد . ــته باش ــور داش ــیبها در  کش ــش آس کاه
ــاز نهضــت مدرســه ســازی  ــر ب در اســتان کرمــان نیــز از دی
ــه تعبیــری فضاهــای آموزشــی توســط مــردم نیکــوکار و  و ب
ســخاوتمند  در کنــار  نهادهــای حاکمیتــی و دولتــی انجــام 
گرفتــه اســت بــه طــوری کــه یکــی از بزرگمــردان و اســطوره 
ــن راه اســتاد عطــا احمــدی مــی باشــد  کــه خدمــات  ی ای
بســیاری را در راه مدرســه ســازی کرمــان انجــام داده اســت 

ــه ی  ــان و حوم ــهر کرم ــت ش ــد جمعی ــل رش ــه دلی ــا ب ، ام
مرکــز اســتان، هــم ســرانه فضــای آموزشــی کرمــان از ســرانه 
ــود  ــه موج ــی ک ــم مدارس ــت و ه ــر اس ــن ت ــوری پایی کش
ــی  ــن درحال ــتحکام دارد ای ــازی و اس ــه بازس ــاز ب ــت نی اس
ــه گفتــه دکتــر پورابراهیمــی )نماینــده کرمــان  اســت کــه ب
ــار  ــس ( در کن ــادی مجل ــیون اقتص ــس کمیس و راور و ریی
ــی از  ــه نمایندگ ــی ب ــاز،اتاق بازرگان ــه س ــوکاراِن مدرس نیک
ــتان  ــازی در اس ــه س ــر مدرس ــز در ام ــی نی ــش خصوص بخ
ــت  ــی بایســت نهای ــت م ــه دول ــال شــده اســت و مجموع فع

ــران انجــام دهــد . ــن خّی ــا ای همــکاری را ب
موضــوع وقتــی جــدی میشــود کــه مشــاهده میشــود دکتــر 
پورابراهیمــی بــا اینکــه رئیــس کمیســیون اقتصــادی مجلــس 
شــورای اســامی اســت بــا پیگیــری هــای مّجدانــه ی خــود 
بــرای نهضــت مدرســه ســازی در کرمــان وارد عمــل میشــود 

بــه طــوری کــه در یازدهــم دی مــاه بــا حضــور وزیــر آمــوزش 
ــع ۳6  ــق دو مجتم ــی ( تواف ــی میرزائ ــر حاج و پرورش)دکت
کاســه در کرمــان انجــام میگیــرد و هــم ده مدرســه نیمــه 
ســاز  کــه مشــکل تامیــن اعتبــار داشــتند نیــز بــا مشــارکت 
نیکــوکاران و اداره کل نوســازی مــدارس تامیــن مالــی شــدند  
و البتــه بــه گفتــه ایــن نماینــده مــردم در مجلــس، احــداث  
1۲۰ مدرســه نیــز توســط ســرمایه گــذاران نیکــوکار از بخــش 
خصوصــی بــا محوریــت اتــاق بازرگانــی کرمــان و بــه همــت 
ــق شده اســت کــه 6۰ مدرســه را  مهنــدس طبیــب زاده تواف

بنگاههــای بــزرگ اقتصــادی اســتان خواهنــد ســاخت. 
البتــه موضــوع بدیــن جــا ختــم نمیشــود و رئیــس کمیســیون 
اقتصــادی مجلــس بــا توجــه بــه دغدغــه هــای مــردم  و نــگاه 
توســعه متــوازن و حــق تحصیــل و برابــری امکانــات در اوایــل 
اســفند 99 ایــن بــار  در مناطــق محــروم ایــن زمینــه تــاش 

ــران  ــاه کارگ ــک رف ــل بان ــر عام ــا مدی ــی ب ــا رایزن ــرد و  ب ک
کشــور و بــه منظــور افزایــش ســرانه آموزشــی و حــق 
ــرای همــه اقشــار احــداث دو مدرســه  1۲  ــر ب ــات براب امکان
کاســه در مناطــِق محــروم ســعیدی و ســعادت آبــاد کرمــان 
ــه  ــازی ادام ــه س ــت مدرس ــان نهض ــا همچن ــد ت ــاز ش آغ
داشــته باشــد، ایــن در حالــی اســت کــه دکتــر پورابراهیمــی 
عضــو کمیســیون آمــوزش و تحقیقــات مجلــس نیســت 
ــود فضــای  ــل اهمیــت مســائل آموزشــی و کمب ــه دلی ــا ب ام
ــن  ــا در ای ــه ه ــایر مجموع ــار س ــان در کن ــی کرم آموزش
حــوزه نیــز فعــال و پیگیــر اســت و مدیــران اقتصــادی ارشــد 
ــد  ــویق میکن ــب و تش ــن راه ترغی ــتان  را در ای ــور و اس کش

و در راســتای وظایــف نمایندگــی  نیــز 
در مجلــس در راه برداشــتن موانــع 
مزاحــم مدرســه ســازی بــا ســاز و کار 

ــد.                         ــدام میکن ــی اق قانون

محمد حسنی سعدی

با کار و تالش مضاعف سرانه فضای  آموزشی در کرمان افزایش پیدا میکند  
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                                                          عطر یاس  

بر لوح به رقص آمد به سجده بیفتاده با نام خدا خامه سرداده به سجاده  
بر اشرف مخلوقات آیینه ی خود داده )خالق جهان آرا( از یاس رسول خود  

وز بهر حیات دین از )نور خدا( زاده آرام دل زهرا)س( این غنچه ی مینویی  
جان داده به میخانه مستی زده در باده عطر خوش این غنچه این نادره ی خلقت  
تا شام ابد حضرت در قاب دل ایستاده کز صبح ازل بوده در جان جهان عطرش  
دل تهنیت آورده بر لب چو الف ساده )نقاش( والدت را گفته به همه تبریک  

غالمحسین رضایی - نقاش

    https://haftvadkhabar.ir 

                                                          سید الساجدین
تولدش بوی بهشت آفرید سید ساجدین به باغ حسین)ع(   

نور خدا را به گلستان دمید بوی محمد)ص( و علی)ع( و زهرا)س(  
امام و مقتدای راه بشر زینت عابدین ارض و سما   

سوی خدا برده نگاه بشر عرفان این )ذوب شده در عبادت(   
منتخب از خزانه ی خدا شد چهارمین امام و موالی دین   
گنجینه و اقیانوس دعا شد غالمحسین رضایی - نقاشصحیفه اش رهنمای بندگی   

 عید دالل است نه عید همه

	 	 	 خامه	را	اندر	مرکب	می	زنم
	می	خورم	خربوزه	و	تب	می	کنم!

	 	 هرچه	باداباد	بی	ترس	از	)عسس(	
انتقاد	من	ز	زنبور	و	مگس 	 		

	 	 سفره	ی	کشور	پر	از	قند	و	نبات	
واقعیت	گفته	ام	نه	تُّرهات 	 		

	 	 نعمت	وافر	بَُود	در	آب	و	خاک	
که	شود	محصول	با	دستان	پاک 	 		

	 	 می	رسد	)دالل(	با	ُعّمال	خود	
چنگ	اندازد	بر	آن	با	بال	خود 	 		

	 	 نبض	بازار	است	در	دستان	وی	
روغن	تولید	در	انبان	وی 	 		

	 	 ریش	مسئولین	سیبل	خنده	اش	
ُمهر	تشویق	می	خورد	پرونده	اش 	 		

	 	 قیچِی	قطع	گرانی	هست	کند	
چون	ز	)جنس	حرف(	هست	و	نیست	تند 		

	 	 لحظه	لحظه	می	رسد	نرخ	گران	
زخم	از	چوبش	سر	مستضعفان 	 		

	 	 شیخ	شهر	ما	نه	در	خواب	عمیق	
با	گران	کردن	شده	یار	و	رفیق 	 		

	 	 جیب	مردم	نیست	با	بازار	جور	
استرس	برده	بسی	را	سوی	گور 	 		

	 	 جان	آدم	هست	و	هم	سر	شیر	مرغ	
صف	طلب	فرموده	آن	تدبیر	مرغ 	 		

	 	 قدقدش	گوش	فلک	را	کرده	کر	
تخم	و	گوشتش	کیمیا	پیش	بصر 	 		

	 	 چرخ	می	چرخد،	ولی	نه	بر	مراد	
نامراد	افتد	به	دنبال	فساد 	 		

	 	 عید	در	پیش	است،	اما	عیش	نیست	
مشکل	از	)باال(	و	)اشرافی	گری(	ست 		

	 	 مایه	در	ما	نیست	و	جیب	ما	فقیر	
زان	بَُود	همواره	بی	مایه	فطیر 	 		

	 	 گله	از	کمبود	در	پیمانه	نیست	
مشکل	از	)غارتگران	خانگی(	ست 	 		

	 	 	)خاوری(	و	)طبری(	و	)اخوان(	
بوده	اند	از	دزدهای	با	نشان 		

	 	 تازگی	ها	از	قضا	راضی	شدیم	
راضی	از	فرمانده	ی	قاضی	شدیم 	 		

	 	 تیشه	اش	بر	پای	)دزدان	کبیر(	
عده	ای	را	حکمش	افکنده	به	زیر 	 		

	 	 کم	کمک	کشور	به	سامان	می	رسد	
)ماه	و	خورشید	عدالت(	می	دمد 	 		

	 	 صاحب	این	مملکت	دستش	بلند	
دور	می	دارد	وطن	را	از	گزند 	 		

	 	 عید	را	ارزان	کند	با	)عدل	و	داد(	
پاک	می	سازد	جهان	را	از	فساد 	 		

	 	 عید	روزی	که	نشیند	دین	به	زین	
حضرت	مهدی)عج(	شود	)عید	آفرین( 		

	 	 	 عاقبت	دنیا	گلستان	می	شود
زندگانی	قدری	آسان	می	شود 	 		

	 	 جان	)نقاش(	نذر	)عیِد	با	امام(	
می	رسد	این	عید	روزی	والسالم 	 	

	 	
غالمحسین رضایی - نقاش

شعر هفتواد

پیام تسلیت سپاه ثارا... 
استان کرمان در پی رحلت 

مادر سردارشهید 
واال مقام محمد مشایخی 

	
معروفــی	 حســین	 ســردار	
فرمانــده	ســپاه	ثــارا...	وحجــت	
عربپــور	 علــی	 االســالم	
ــه	درســپاه	 ــی	فقی ــده	ول نماین
پیامــی	 بــا	صــدور	 اســتان	
بانــوی	 رحلــت	 مشــترک	
حاجیــه	 ومخلــص	 مجاهــد	
مشــایخی	 فاطمــه	 خانــم	
ــد	 ــهید	محم ــردار	ش ــادر	س م

گفتنــد. تســلیت	 را	 مشــایخی	
	متن	پیام	به	این	شرح	است:

درگذشــت	ام	الشــهید		مرحومــه	حاجیــه	خانــم	فاطمــه	
ــام	ســردار	ســرافراز	و	 ــد	شــهید	واالمق ــادر	ارجمن مشــایخی	م
ــکر	 ــی	لش ــده	مهندس ــایخی	فرمان ــهید	محمدمش ــه	ش جادوان
ثــارا...	در	دوران	دفــاع	مقــدس	،	موجــب	انــدوه	و	تاســف	

ــد. ــراوان	ش ف
او	کــه	تدبیــر	و	شــجاعت	فرزنــد	برومنــدش	در	حســاس	تریــن	
لحظــه	هــای	جنــگ	بــه	پیــروزی	رزمنــدگان	جلــوه	ای	دیگــر	
ــای	 ــختی	ه ــهیدش	س ــت	آن	سردارش ــید،	در	تربی ــی	بخش م
ــه	اش	 ــت	نام ــد	در	وصی ــه	محم ــا	ک ــا	آنج ــید	ت ــراوان	کش ف

ــد.. ــه	مــادر	مــی	گوی خطــاب	ب
ــان،	فــدای	شــیرت	و	فــدای	دســت	هــای	شــکافته	 مــادر	مهرب
ات!	مــادر	فراموشــم	نمــی	شــود	کــه	چقــدر	گرســنگی	خــوردی	
ــور	 ــه	ش ــودی	و	از	رودخان ــدا	ب ــاد	خ ــیدی	و	بی ــتم	کش و	س
هیــزم	جمــع	مــی	کیــرد	)بــا	اینکــه	حاملــه	بــودی(	هیــزم	هــا	
ــی	آوردی	و	از	 ــگاوان	م ــه	تم ــتی	و	ب ــی	بس ــه	ات	م ــه	کول را	ب
ــا	پــای	برهنــه	در	کوچــه	هــا	مــی	 ده	بــه	شــهر	مــی	بــردی،	ب
چرخیــدی	و	مــی	فروختــی	کــه	قوتــی	بــرای	مــا	تهیــه	کنــی
آری	قطعــا	مجاهــدت	هــای	فاطمــی	ایــن	مــادر	صبــور	و	شــاکر	
ــام	 ــدگار	و	اله ــه	مان ــرای	همیش ــدی	برومندب ــت	فرزن در	تربی
بخــش	همــه	مــادران	ایــن	ســرزمین		بــوده	و		مانند	خورشــیدی	
پــر	فــروغ	بــر	صفحــات	تاریــخ	ایــن	مــرز	و	بــوم	وبــه	طــور	ویــژه	

در	جنــوب	کرمــان	خواهــد	درخشــید	.
ــم	 ــت	معظ ــر	بی ــه	محض ــن	ضایع ــلیت	ای ــرض	تس ــن	ع ضم
ــعیده	از	درگاه	 ــده	س ــن	فقی ــتگان	ای ــور	و	وابس ــادر	صب آن	م
ــی	و	 ــعه	اله ــت	واس ــه		رحم ــوی	صالح ــرای	آن	بان ــی	ب کبریای
ــا(	و		 ــالم	ا...	علیه ــرا	)س ــه	زه ــرت	فاطم ــا	حض ــینی	ب همنش
ــرم	،	 ــدگان	مک ــدگان	و	داغدی ــرای	بازمان ــهیدش	و	ب ــد	ش فرزن

ــم. ــألت	داری ــکیبایی		مس ــر	و	ش صب

غربت َخرد
َخرد	روی	زمین	گردیده	دل	تنگ															

حماقت	با	صداقت	بر	سر	جنگ
	صداقت	از	بشر	گردیده	است	دور								

	به	قدرت	تکیه	دارد	بشر	از	َخرد	دور
بشر	در	این	زمانه	گشته	مضرور												

	حکومت	می	کند	دنیا	زر	و	ُزور
مگو	آدم	بگو	گردیده	جبار																			

	و	حوا	این	زمان	مشغول	تکرار		
َخرد	دارد	ولی	او	نیست	مسرور								

	غرور	بنموده	آدم	از	دو	چشم	کور
بشر	در	این	زمان	مانند	کفتار							

خداوندا	شفا	ده	این	گرفتار
عطا	فرما	َخرد	آدم	هست	بیمار		

	وگرنه	از	زمین	آدم	تو	بردار	
َخرد	بگذار	زمین	برجای	آدم			

	روان	کن	جاهالن	سوی	جهنم	

حمزه فریفته

شعر هفتواد

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

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

اجرای طرح هادی روستایی 1399               
بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان کرمان

بنیــاد	مســکن	انقــالب	اســالمی	کرمــان	در	نظــر	دارد	اجــرای	قســمتی	از	طــرح	هــادی	روســتای	دهنــو	گنبکــی	شهرســتان	ریــگان	بــه	شــرح	منــدرج	در	جــدول	ذیــل	را	بــر	اســاس	
مشــخصات	فنــی	منضــم	بــه	اســناد	مناقصــه	و	از	طریــق	ســامانه	تــدارکات	الکترونیکــی	دولــت	)ســتاد(	برگــزار	نمایــد	.	کلیــه	مراحــل	برگــزاری	مناقصــه	از	دریافــت	اســناد	تــا	ارائــه	

پیشــنهاد	مناقصــه	گــران	و	بازگشــایی	پــاکات	از	طریــق	درگاه	ســامانه	تــدارکات	الکترونیکــی	دولــت	)ســتاد(	بــه	آدرس www.setadiran . ir	انجــام	خواهــد	شــد	.

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ) نوبت اول (

 شماره
مناقصه

 مدت اجرای
پروژه

 مبلغ تضمین شرکت
در مناقصه

 برآورد اولیه براساس فهرست
بهای راه و باند سال 99 نام روستا شهرستان استان ردیف

99/16 90 روز 274/000/000 5/479/016/515 دهنو گنبکی ریگان کرمان 1

فراخوان مناقصه :
1 ـ 	نوع	فراخوان	عمومی	یک	مرحله	ای	

2 ـ 	نام	و	نشانی	دستگاه	مناقصه	گزار	:	بنیاد	مسکن	انقالب	اسالمی	استان	کرمان	واقع	در	کرمان،	انتهای	خیابان	خواجو		،	نبش	ابوذر	
3 ـ موضوع	مناقصه	:	اجرای	قسمتی	از	طرح	های	هادی	روستایی	به	شرح	جدول	فوق	براساس	شرایط		خصوصی	و	مشخصات	فنی	منضم	به	اسناد	مناقصه	

4 ـ مهلت	دریافت	اسناد:	از	ساعت	10	صبح		روز	1399/12/18		تا	ساعت	14	روز	1399/12/28
www.setadiran.ir	آدرس	به	دولت	الکترونیکی	تدارکات	سامانه	:	اسناد	دریافت	5 ـ محل

6 ـ	آخرین	مهلت	زمانی	ارائه	پیشنهادات	توسط	مناقصه	گران	:	تا	ساعت	14	روز	شنبه	1400/01/21
7	ـ	تاریخ	و	محل	بازگشایی	پاکات:		تا	ساعت	10	صبح	روز	1400/1/22	بنیاد	مسکن	انقالب	اسالمی	استان	کرمان	به	آدرس	فوق	.

8 ـ	شــرایط	مناقصــه	گــران	کلیــه	شــرکت	هــای	)اشــخاص	حقوقــی	(	دارای	گواهینامــه	صالحیــت	پایــه	5	و	باالتــر	در	رشــته	راه	و	بانــد	از	ســازمان	مدیریــت	و	برنامــه	ریــزی	کــه	در	ســامانه	ســتاد	ثبــت	
نــام	نمــوده	و	امضــای	الکترونیکــی		دریافــت	کــرده	انــد	.

	خریــد	اســناد	مناقصــه	:	بــا	پرداخــت	مبلــغ	1/000/000	)	یــک	میلیــون	ریــال	(	از	طریــق	درگاه	تعییــن	شــده	در	ســامانه	ســتاد	بــه	حســاب0105841897001	بنــام	بنیــاد	مســکن	انقــالب	اســالمی	 	9ـ 
اســتان	کرمــان	بــرای	مناقصــه	گــران	امــکان	پذیــر	مــی	باشــد.

10ـ ضمنا	جهت	کسب	اطالعات	بیشتر	می	توانید	با	شماره	03432527562	دفتر	امور	نظارت	عمران	روستایی	تماس	حاصل	نمائید.
11 ـ	رعایت	بخشنامه	های	صادره	از	سوی	سازمان	برنامه	و	بودجه	کشور	در	خصوص	ظرفیت	نهایی	پیمانکاران	جهت	شرکت	در	مناقصه	از	سوی	پیمانکاران	الزامی		است	.

روابط عمومی بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان کرمان   

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )1109661(

ــی	 ــه	مل ــت	4176	و	شناس ــماره	ثب ــه	ش ــی	ب ــرکت	تعاون ــه	ش ــحر	خوش ــرکت	س ــرات	ش ــی	تغیی آگه
10630115975	بــه	اســتناد	صورتجلســه	هیئــت	مدیــره	مــورخ	1399/11/21	و	منضــم	بــه	نامــه	شــماره	
1399/5734	مــورخ	99/12/10	اداره	عــاون	کار	ورفــاه	اجتماعــی	شهرســتان	کرمــان	1	-بــا	اســتعفای	اقــای	
مهــدی	حائــری	زاده	از	ســمت	نائــب	رئیــس	موافقــت	شــد	و	آقــای	محمدرضــا	حائــری	زاده	انصــاری	کــد	
ملــی2990408681	بــه	ســمت	رئیــس	و	خانــم	طاهــره	عبدالرحیمــی	کــد	ملی2990590749بــه	ســمت	
نائــب	رئیــس	و	خانــم	مهدیــه	حائــری	زاده	انصــاری	کــد	ملــی2992144691	بــه	ســمت	منشــی	هیئــت	
مدیــره	بــرای	مــدت	باقــی	مانــده	تصــدی	-	آقــای	محمدرضــا	حائــری	زاده	انصاری	کــد	ملــی2990408861	
بــه	ســمت	مدیرعامــل	2	-	کلیــه	قراردادهــا	,	اوراق	مالــی	و	اســناد	تعهــدآور	بانکــی	و	غیــره	)اعــم	از	بــرات,	
ســفته,	چــک(	و	ســایراوراق	بهــادار	تعاونــی	پــس	از	تصویــب	هیئــت	مدیــره	بــا	امضــای	ثابــت	آقای/خانــم	
محمدرضــا	حائــری	زاده	انصــاری	مدیرعامــل	تعاونــی	و	بــه	انضمــام	یکــی	از	اعضــای	هیئــت	مدیــره	آقــای/
خانــم	طاهــره	عبدالرحیمــی	بلــوچ	فرزنــد	محمــد	)اعضــای	هیئــت	مدیــره(	و	مهــر	تعاونــی	اعتبــار	دارد	و	
ــل	 ــی	قاب ــره	و	مهرتعاون ــا	رئیــس	هیئــت	مدی ــا	امضــای	مدیرعامــل	ی ــات	ب ــه	مــدارک	عــادی	و	مکاتب کلی
قبــول	و	معتبــر	اســت.	اداره	کل	ثبــت	اســناد	و	امــالک	اســتان	کرمــان	اداره	ثبــت	شــرکت	هــا	و	موسســات	

غیرتجــاری	کرمــان	)1109661(

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

کرمان )1108503(

آگهــی	تغییــرات	فرهنگــی	هنــری	فرهنــگ	گســتر	کرمــان	موسســه	غیــر	
ــه	 ــی	10630043761	ب ــه	مل ــت	459	و	شناس ــماره	ثب ــه	ش ــاری	ب تج
اســتناد	صورتجلســه	مجمــع	عمومــی	فــوق	العــاده	مــورخ	1398/11/01	
ــورخ	98/11/19	اداره	کل	 ــماره	11/98/22666	م ــوز	ش ــق	مج ــر	طب و	ب
فرهنــگ	و	ارشــاد	اســالمی	اســتان	کرمــان	1	-	امــور	اجرایــی	موسســه	
ــن	 ــه	از	بی ــر	ک ــه	نف ــکل	از	س ــل	متش ــره	ای	حداق ــات	مدی ــط	هی توس
موسســان	یــا	خــارج	از	موسســان	بــرای	مــدت	دو	ســال	انتخــاب	میشــوند	
اداره	خواهنــد	شــد	و	مــاده	مربوطــه	در	اساســنامه	اصــالح	گردیــد.	اداره	
ــا	و	 ــرکت	ه ــت	ش ــان	اداره	ثب ــتان	کرم ــالک	اس ــناد	و	ام ــت	اس کل	ثب

ــان	)1108503( ــاری	کرم ــات	غیرتج موسس

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

)1108504(

آگهــی	تغییــرات	شــرکت	ســاختمانی	و	راهســازی	پــی	ریــزان	حاجــی	آبــاد	شــرکت	
ســهامی	خــاص	بــه	شــماره	ثبــت	491	و	شناســه	ملــی	10630046648	بــه	اســتناد	
ــران	:	 ــمت	مدی ــن	س ــورخ	1398/10/01	الف-تعیی ــره	م ــت	مدی ــه	هیئ صورتجلس
آقــای	محمــد	شــهبا	بــه	کــد	ملــی	3131449411	بــه	ســمت	مدیرعامــل	و	عضــو	
هیئــت	مدیــره	آقــای	ســعید	ناصــری	نــژاد	بــه	کــد	ملــی	3072013659	بــه	ســمت	
رئیــس	هیئــت	مدیــره	آقــای	محمدصــادق	صفــی	نــژاد	بــه	کــد	ملــی	3130977831	
ــه	اوراق	واســناد	بهــادار	و	تعهــدآور	 ــره	-	کلی ــب	رئیــس	هیئــت	مدی ــه	ســمت	نای ب
شــرکت	ازقبیــل	چــک	ســفته	بــروات	وقراردادهــا	وعقوداســالمی	واوراق	عــادی	وســایر	
ــا	امضــای	مدیرعامــل	ومهــر	شــرکت	معتبــر	مــی	باشــد.	اداره	کل	ثبــت	 مکاتبــات	ب
اســناد	و	امــالک	اســتان	کرمــان	مرجــع	ثبــت	شــرکت	هــا	و	موسســات	غیرتجــاری	

بافــت	)1108504(

ــت  ــس، نشس ــری پلی ــگاه خب ــگار پای ــزارش خبرن ــه گ ب
ــعب  ــت ش ــداد و مدیری ــه ام ــس، کمیت ــه پلی ــه جانب س
پســت بانــک اســتان کرمــان بــه منظــور بررســی 
راهکارهــای توســعه اقتصــادی در مناطــق محــروم 
ــتان  ــی اس ــده انتظام ــر فرمان ــان  در دفت ــوب کرم جن

ــد. ــزار ش ــان برگ کرم
ســردار	عبدالرضــا	ناظــری		در	ایــن	نشســت	اظهــار	داشــت:	
ــان	 ــده	کارشناس ــام	ش ــای	انج ــرآورد	ه ــات	و	ب ــاس	مطالع ــر	اس ب
ــتان	 ــوب	اس ــروم	جن ــق	مح ــس	در	مناط ــی	پلی ــت	اجتماع معاون

ــن	مناطــق	 ــی	در	ای ــه	توســعه	اقتصــادی	و	امنیت ــان	توجــه	ب کرم
ــت. ــدی	اس ــاز	ج ــرورت	و	نی ــک	ض ی

ــق	 ــن	مناط ــادی	در	ای ــعه	اقتص ــا	توس ــه	ب ــه	اینک ــاره	ب ــا	اش وی	ب
شــاهد	حــل	مشــکالت	امنیتــی	نیــز	خواهیــم	بــود	افــزود:	توســعه	
اقتصــادی	بــا	دادن	وام	بــه	مــردم		و	رهــا	کــردن	ایــن	مســئله	اصــال	
ــرای	رســیدن	 ــن	لحظــات	ب ــا	آخری ــی	نیســت	و	پلیــس	ت کار	خوب
ــه	نقطــه	مطلــوب	ایــن	حــوزه	در	کنــار		کمیتــه	امــداد	و	مــردم	 ب

شــریف	ایــن	مناطــق	خواهــد	بــود.
ــا	در	 ــدف	م ــت:	ه ــان	داش ــان	بی ــتان	کرم ــی	اس ــده	انتظام فرمان

بررســی	راهکارهــای	توســعه	اقتصــادی	رســیدن	بــه	نقطــه	مطلــوب	
ــود	و	 ــام	ش ــی	کاری	انج ــدون	کارشناس ــم	ب ــار	نداری ــت	و	انتظ اس
الزم	اســت	بــه	گونــه	ای	برنامــه	ریــزی	کنیــم	کــه	فعالیــت	هــای	

ــه	مــردم	نشــود. ــن	مناطــق	باعــث	آســیب	ب اقتصــادی	در	ای
ســردار	عبدالرضــا	ناظــری	همچنیــن	خاطــر	نشــان	کرد:کمــک	بــه	
ــاد	 ــث	ایج ــردم	باع ــوی	م ــی	از	س ــد	زای ــذاری	و	درآم ــرمایه	گ س
امیــد	و	انگیــزه	بیشــتر	آنــان	خواهــد	شــد	و	همزمــان	بــا	فعالیــت	
ــای	فرهنگــی	 ــادی	کاره ــای	جه ــم	ه ــا	ورود	تی ــای	اقتصــادی	ب ه

ــن	مناطــق	انجــام	شــود. ــد	در	ای ــز	بای گســترده	ای	نی

 فرمانده انتظامی استان گفت :

توسعه اقتصادی در مناطق محروم کمک به حل مشکالت امنیتی است 

امــداد	 کمیتــه	 مددجــوی	 	500 و	 5هــزار	 خودکفایــی	 جشــن	
والمســلمین	حســن	 بــا	حضــور	حجت	االســالم	 کرمــان	 اســتان	
علیدادی	ســلیمانی	نماینــده	ولی	فقیــه	در	اســتان	و	امــام	جمعــه	
امــام	 امــداد	 کمیتــه	 رئیــس	 بختیــاری	 ســیدمرتضی	 کرمــان،	
خمینــی)ره(،	علــی	زینی	ونــد	اســتاندار	کرمــان،	ســردار	حســین	
ــارا...	اســتان	کرمــان،	یــدا...	موحــد	رئیــس	 معروفــی	فرمانــده	ســپاه	ث
کل	دادگســتری	اســتان،	دادخــدا	ســاالری	دادســتان	کرمــان	و	تعــدادی	
از	نماینــدگان	مــردم	اســتان	کرمــان	در	مجلــس	در	شــورای	اســالمی	در	

ــد. ــزار	ش ــان	برگ ــهر	کرم ــی)ع(	ش ــام	عل ــزرگ	ام ــی	ب مصل

ــی)ره(	در	 ــام	خمین ــداد	ام ــه	ام ــس	کمیت ــاری	رئی ــیدمرتضی	بختی س
حاشــیه	بازدیــد	از	ایــن	نمایشــگاه	بــا	اشــاره	بــه	اینکــه	توانمندســازی	
کــه		در	صــدر	برنامه	هــای	کمیتــه	امــداد	قــرار	دارد	در	محصــوالت	ایــن	
نمایشــگاه	و	آثــار	تولیــدی	مددجویــان	مشــهود	اســت	اظهــار	داشــت:	
امــروز	شــاهد	بــروز	تحــوالت	دانش	بنیــان	در	الیه	هــای	اشــتغال	

کمیتــه	امــداد	هســتیم.
وی	بــا	اشــاره	بــه	بازدیــدی	کــه	از	نمایشــگاه	توانمندی	هــای	مددجویان	
ــوع	 ــت:	تن ــان	داشــت	گف ــتان	کرم ــداد	اس ــه	ام تحــت	پوشــش	کمیت
ــه	 ــا	در	کمیت ــدف	م ــه	ه ــای	جامع ــوالت	و	توانایی	ه ــت	محص و	کیفی

ــه	 ــرکل	کمیت ــی	مدی ــی	صادق ــرد.	یحی ــگفت	زده	ک ــن	را	ش ــداد	م ام
امــداد	اســتان	کرمــان	نیــز	بــا	اشــاره	بــه	اینکــه	در	ســال	99	تعــداد	10	
ــان	تحــت	پوشــش	کمیتــه	امــداد	 ــرای	مددجوی هــزار	و	335	شــغل	ب
ــزار	و	 ــداد	3	ه ــن	تع ــت:	از	ای ــده	اســت	گف ــاد	ش ــان	ایج ــتان	کرم اس
533	شــغل	در	شــهرها	و	6	هزار	و	802	شــغل	در	روســتاها	بوده	اســت.	
وی	عنــوان	کــرد:	فرصت	هــای	شــغلی	ایجــاد	شــده	بــرای	مددجویــان	
کمیتــه	امــداد	اســتان	کرمــان	در	حــوزه	کشــاورزی،	دامپــروری،	صنایع	
دســتی،	فــرش	و	گلیــم،	پــرورش	طیــور،	خدمــات،	صنفــی	و	صنعتــی،	

حمــل	و	نقــل	و	زنبــورداری	بــوده	اســت.

رئیس کمیته امداد امام خمیین)ره( از منایشگاه دستاوردهای مددجویان کمیته امداد استان کرمان ابزدید کرد 

اســتان	 اداری	 شــورای	 جلســه	 در	 رشــیدی	نژاد	 حمیدرضــا	
کرمــان	کــه	بــا	حضــور	حجت	االســالم	والمســلمین	حســن	
اســتاندار	 زینی	ونــد	 علــی	 جمعــه،	 امــام	 علیدادی	ســلیمانی	
کرمــان	و	جمعــی	از	مســئوالن	و	مدیــران	اســتان	در	ســالن	
ــان	 ــا	بی ــد	ب ــزار	ش ــان	برگ ــان	کرم ــگاه	فرهنگی ــات	دانش اجتماع
ــا	 ــارزه	ب ــرای	مب ــادی	ب ــات	زی ــته	زحم ــال	گذش ــه	در	یکس اینک
ــه	 ــده	ک ــیده	ش ــان	کش ــتان	کرم ــور	و	اس ــا	در	کش ــروس	کرون وی
ــال	 ــان	در	ح ــتان	کرم ــت:	اس ــار	داش ــی	دارد	اظه ــای	قدردان ج
حاضــر	12	شهرســتان	آبــی،	10	شهرســتان	زرد	و	یــک	شهرســتان	

نارنجــی	دارد.
وی	بــا	بیــان	اینکــه	طــرح	شــهید	ســلیمانی	مقابلــه	بــا	کرونــا	در	

کنتــرل	ایــن	بیمــاری	در	اســتان	بســیار	موثــر	بــوده	اســت	گفــت:	
ــهید	 ــرح	ش ــرای	ط ــر	در	اج ــالل	احم ــیجی	و	ه ــرادران	بس از	ب

ــم. ــکر	می	کن ــتان	تش ــلیمانی	در	اس س
ــه	 ــه	اینک ــاره	ب ــا	اش ــان	ب ــکی	کرم ــوم	پزش ــگاه	عل ــس	دانش رئی
اجــرای	ایــن	طــرح	باعــث	شــد	88	درصــد	تعــداد	بیمــاران	
ــا	در	اســتان	کمتــر	شــود	ادامــه	داد:	طــرح	شــهید	 بســتری	کرون
ســلیمانی	در	مقابلــه	بــا	کرونــا	بســیار	موثــر	بــود	و	بــا	بیماریابــی	

ــم. ــاری	بکاهی ــیوع	بیم ــتیم	از	ش ــع	توانس ــه	موق ب
وی	بــا	بیــان	اینکــه	تعــداد	تســت	ها	و	آزمایشــات	کرونــا	در	
اســتان	3	برابــر	شــده	اســت	گفــت:	خوشــبختانه	در	حــال	حاضــر	
رونــد	کاهشــی	بیمــاری	کرونــا	در	ســطح	اســتان	کرمــان	را	داریــم.

ــه	 ــال	ب ــورد	مبت ــتین	م ــه	نخس ــه	اینک ــاره	ب ــا	اش ــیدی	نژاد	ب رش
ویــروس	جهــش	یافتــه	انگلیســی	در	اســتان	کرمــان	در	شهرســتان	
ســیرجان	شناســایی	شــد	افــزود:	در	حــال	حاضــر	در	ایــن	

شهرســتان	اعمــال	محدودیت	هــا	را	داریــم.
ــان	اینکــه	در	حــال	حاضــر	متوســط	مــرگ	و	میر	هــای	 ــا	بی وی	ب
ــه	دو	نفــر	اســت	گفــت:	 کرونایــی	در	اســتان	کرمــان	ناشــی	روزان
فاصله	گــذاری	 رعایــت	 و	 دســت	ها	 شســتن	 ماســک،	 زدن	
ــه	 ــد	جــدی	گرفت ــد	اســت	و	بای ــورد	تأکی ــان	م ــی	همچن اجتماع
شــود.	رئیــس	دانشــگاه	علــوم	پزشــکی	کرمــان	بیــان	کــرد:	دیــد	و	
بازدیدهــای	خانوادگــی	در	ایــام	نــوروز	یــک	تهدیــد	بــزرگ	بــرای	
شــیوع	دوبــاره	کرونــا	در	اســتان	و	یــک	آتــش	زیــر	خاکســتر	اســت.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان:

 اجرای طرح شهید سلیمانی و بیماریابی به موقع باعث کاهش ۸۸ درصد بیماران بستری کرونا در استان کرمان شد

ــد	 ــی	رون ــوروز	م ــواز	ن ــه	پیش ــردم	ب ــوروز	م ــش	از	ن ــد	روز	پی چن
ــی	 ــزار	زندگ ــوی	کار	اف ــری	و	شتش ــی،	گردگی ــه	تکان ــه	خان و	ب
ــه	 ــگ	از	خان ــا	زن ــند	ت ــی	کوش ــن	م ــر	ای ــزون	ب ــد	.	اف ــی	پردازن م
ــه	دل	را	 ــه	خان ــد	ک ــت	بیفروزن ــراغ	محب ــد	و	در	آن	چ دل	بزداین

ــت	و	گاه	 ــش	اس ــگام	روی ــار	هن ــرد	.	به ــاک	ک ــی	پ ــد	از	آلودگ بای
ــدان	 ــه	را	ب ــت	و	خان ــد	داش ــد	ارجمن ــبزه	بای ــن،	س ــاروری	زمی ب
ــد	 ــوزه	بای ــقاب	و	ک ــل،	در	بش ــوار،	در	زنبی ــه		دی ــت	برگوش آراس
ســبزه	رویانــد	و	بهــار	را	بــه	خانــه	آورد.	کــودکان	را	در	سرشــوری	
اســت	کــه	بهــار	راســتین	در	تبّســم	آنــان	مــی	شــکفد	و	ســبزه	در	
دســت	آنهــا	مــی	رویــد	از	شــوق	کاله	بــر	آســمان	مــی	افکننــد	و	
ــاد	مــی	زننــد	»کاله	روزه،	 ــوروز	را	فری ــه	خــود	ن در	ســرود	کودکان
ــو	 ــا	بهــار	جامــه	ن ــارک	و	همــگام	ب ــوروزه«	عیــد	شــما	مب ــردا	ن ف
ــد	 ــنایی	بای ــا	روش ــال	ب ــول	س ــش	از	حل ــک	روز	پی ــیده	،	ی پوش
ــر	کــس	 ــل	ســال	ه ــتانه	تحوی ــت.	در	آس ــوروز	رف ــه	اســتقبال	ن 	ب
مــی	کوشــد	کــه	بــا	خانــواده	در	ســرای	خویــش	باشــد	و	بــه	نیایش	
و	دعــا	بپــردازد،	قــرآن	بخوانــد،	نمــاز	بگــزارد	و	در	آغاز	ســال	چشــم	
در	کالم	خداونــد	داشــته	باشــد	و	از	او	بــرای	نزدیکــی	دلهــا،	فزونــی	
نعمــت	هــا،	فــرو	ریختــن		بنــای	کــدورت	هــا،	کینــه	هــا،	تعرتهــا،	

حســدها	و	تباهــی	یــاری	جویــد	.	
خوان  نوروزی

ــی	 ــود	،	اتاق ــی	خ ــال	و	روزگار	توانای ــور	ح ــه	فراخ ــواده	ب ــر	خان ه
آراســته	را	بــه	گســتردن	خــوان	نــوروزی	آمــاده	مــی	ســازد	و	بــر	آن	

آجیــل	هــا	و	شــیرینی	هــا	مــی	نهــد	.	کنجــد	بــو	داده	،	مغــز	بــادام،	
گنــدم	بریــان،	خرمــا،	چنگمــال،	میــوه	و	...	گســتردن	چنیــن	خوانی	
از	خوردنــی	هــای	بــی	آزار،	اگــر	چــه		در	نتیجــه	شــیوه	هــا	فرهنــگ	
ــوروزی	را	 ــوان	ن ــال	خ ــه	س ــال	ب ــت	و	س ــوار	اس ــینی	دش 	شهرنش
ــه	آن	 ــواده	هــا	را	ب بــی	رنگتــر	مــی	نمایــد،	امــا	هنــوز	بیشــتر	خان

ــی	اســت	. شــوقی	و	ذوق
عیدی

نــوروز	کــودکان	را	روزی	خــوش	اســت	و	بــرای	گرفتــن	عیــدی	بــه	
خانــه	اقــوام	و	بســتگان	روی	مــی	آورنــد	کودکانــی	کــه	آراســتگی	
ــر	پاکــی	درون	افــزوده	انــد	و	آینــه	دل	آنهــا	راز	نــگاری	 بــرون	را	ب
ــرغ		 ــم	م ــی	و	تخ ــای	محل ــل	ه ــودکان	آجی ــدی	ک ــت	.	عی نیس
ــروه	در	 ــروه	گ ــه	گ ــان	ک ــه	آن ــوق	کودکان ــا	ش ــت	.	ام ــن	اس رنگی
کوچــه	رواننــد	و	لبخنــد	بهــار	را	در	خنــده	آنهــا	مــی	تــوان	دیــد	و	

ــی	آورد	 ــد	م ــی	سرشــار	از	احســاس	را	پدی ــا	دنیای ــرای	آنه ب
دیدو بازدید

ســالمندان	کــه	ده	هــا	نــوروزی	را	پشــت	ســر	نهــاده	انــد	در	خانــه	
مــی	نشــینند	و	جوانانــی	بــرای	عــرض	ادب	و	تبریــک	بــه	خدمــت	
آنــان	مــی	رونــد	.	کوتاهــی	جوانــان	گالیــه	پیــران	را	در	پــی	خواهــد	

داشــت.	
دیدار با مردگان

ــه	فاتحــه	خوانــی	اهــل	قبــور	بایــد	رفــت	و	 ــوروز	ب پســینگاه	روز	ن
بــرای	آنهــا	کــه	دستشــان	از	چــاره	کوتــاه	اســت	و	دیگــر	نــوروزی	
ندارنــد	طلــب	آمــرزش	کــرد	و	بــر	سرقبرشــان	آجیــل	و	شــیرینی	
ــن	اندیشــه	 ــه	آنهــا	خواهــد	رســید	کــه	در	ای خیــرات	کــرد	کــه	ب
بهــاری	دیگــر	بــرای	آنــان	خواهــد	بــود	.	یارانــی	کــه	در	دل	خــام	
ــان	 ــزار	آن ــر	رســم	در	م ــا	ه ــوروز	را	ب ــه	ن ــی	ک ــد	و	یاران ــه	ان خفت

ــادی	از	رفتــگان	خویــش	بنماینــد	. ــو	ی ــد	در	ســال	ن آورده	ان
انشــا	ا...	بــه	امیــد	محــو	ویــروس	
کرونــا	و	آرزوی	ســالمتی	بــرای	
هموطنــان	و	اینکــه	دوبــاره	دور	
هــم	جمــع	شــده	و	بادیــد	و	
ــه	 ــوروزی	ب ــد	ن ــای	عی بازدیده
خــود	 کهــن	 رســوم	 و	 آداب	

ــد	آن	روز	 ــه	امی ــم	ب برگردی

 عبدا... صفری زاده بزنجانی  

رسم و رسوم نوروز



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 
برای دریافت کارت هوشمند ملی در سال 96

  رئیس جهاد کشاورزی شمال استان کرمان:

19 هزار هکتار اراضی کشاورزی 
به سیستم های آبیاری نوین 

مجهز می شوند

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

. د شو

گزارش از : ساره نخعی فر
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رییس هیئت مدیره انجمن انبوه سازان بیان داشت:

طرح »مجری ذی صالح« در کرمان به سمت انحصارطلبی رفته است
بــه گــزارش هفتــواد //  رییــس هیئــت مدیــره انجمــن انبــوه ســازان 
ــود  ــن ب ــالح« ای ــری ذی ص ــرح »مج ــدف ط ــت: ه ــان گف ــتان کرم اس
مهندســان بــه کار گرفتــه شــوند و در حالــی کــه ســازمان نظام مهندســی 
ــرکت در  ــل 500 ش ــد حداق ــو دارد و بای ــزار عض ــان 13 ه ــتان کرم اس
راســتای طــرح مجــری ذی صــالح تاســیس می شــد، مهندســان مشــغول 
بــه کار شــده و ســرمایه گــذار اســتقبال مــی کــرد، اینگونــه نبــوده و رونــد 

بــه ســمت انحصارطلبــی رفتــه اســت.
ــاف و  ــاق اصن ــم اندیشــی ات ــدس محمدرضــا صالحــی در جلســه ه مهن
انجمــن انبــوه ســازان اســتان کرمــان اظهــار کــرد: انجمــن انبــوه ســازان 
ــان  ــان و متخصص ــذاران، کارآفرین ــرمایه گ ــترده ای از س ــه گس مجموع
ــن  ــه 300 عضــو دارد کــه از ای صنعــت ســاختمان اســت کــه نزدیــک ب
تعــداد 50 تــا 60 شــرکت ســاختمانی بــه صــورت حقوقــی و مابقــی اعضــا 

حقیقــی هســتند.
وی افــزود: ایــن مجموعــه ســرمایه ای بالــغ بــر دو هــزار  میلیــارد تومــان 
ــتقیم و  ــورت مس ــه ص ــرو ب ــر نی ــزار نف ــری 40 ه ــه کارگی ــت ب و ظرفی

ــتقیم را دارد. غیرمس
حدود 80 درصد عوارض شهرداری توسط انجمن

 انبوه سازان پرداخت می شود
ــدود 80  ــهرداری، ح ــار ش ــق آم ــرد: طب ــح ک ــی تصری ــدس  صالح مهن
شــهرداری  عــوارض  درصــد 
ــازان  ــوه س ــن انب ــط انجم توس

ــود. ــی ش ــت م پرداخ
وی در ادامــه بــا اشــاره بــه 
طــرح مجــری ذی صــالح کــه 
توســط وزارت راه و شهرســازی 
ارائــه و مصــوب شــد، بیــان 
ــان  ــرح در کرم ــن ط ــرد: ای ک
رفتــه  دیگــری  مســیر  بــه 

ــت. اس
رییــس هیئــت مدیــره انجمــن 

انبــوه ســازان کرمــان گفــت: مشــارکت هرچــه وســیع تــر مهندســان در 
ــوان شــده و  اجــرای ســاختمان از اهــداف طــرح مجــری ذی صــالح عن

ایــن طــرح از شــهریورماه 98 در کرمــان اجرایــی شــده اســت.
وی افــزود: هــدف ایــن بــود مهندســان بــه کار گرفتــه شــوند و در حالــی 
کــه ســازمان نظــام مهندســی اســتان کرمــان 13 هــزار عضــو دارد و بایــد 
ــیس  ــالح تاس ــری ذی ص ــرح مج ــتای ط ــرکت در راس ــل 500 ش حداق
ــه کار شــده و ســرمایه گــذار اســتقبال  مــی شــد، مهندســان مشــغول ب
مــی کــرد، اینگونــه نبــوده و رونــد بــه ســمت انحصارطلبــی رفتــه اســت.

ــن مســئله موجــب خــروج ســرمایه از اســتان  ــح کــرد: ای صالحــی تصری
ــه  ــت و ب ــف اس ــده و کار متوق ــر  ش ــهای  دیگ ــه بخش ــال آن ب ــا انتق ی
ــل ــر منتق ــای دیگ ــش ه ــه بخ ــرایط ب ــن ش ــای ای ــرزه ه ــس ل  زودی پ

می شود.
ــم  ــک و نی ــد از گذشــت ی ــه در حــال حاضــر بع ــه اینک ــا اشــاره ب وی ب
ســال تعــداد شــرکت هــای مجــری ذی صــالح بــه 40 شــرکت و 25 فــرد 
ــی طــرح وزارت  ــداف اشــتغال زای ــه اه ــه البت ــی رســیده اســت ک حقیق
ــز  ــی را نی ــاه اجتماع ــاون و رف ــازی و کار و تع ــای راه و شهرس ــه ه خان
محقــق نکــرده اســت  اظهــار کــرد: حمایــت از بهــره بــرداران یکــی دیگــر 
ــه  ــه ب ــی ک ــده در حال ــوان ش ــالح عن ــری ذی ص ــرح مج ــداف ط از اه
دلیــل انحصارطلبــی، پرداختــی هــا در کرمــان ده هــا برابــر تهــران اســت 
و مــردم ضــرر مــی کننــد و پولــی را بایــد بپــردازد کــه بابــت آن خدمــات 
مهندســی دریافــت نمــی کننــد و البتــه خریــداران مســکن میبایســت از 

ــفانه در  ــه متاس ــنامه دار برخــوردار میشــدند ک ــه و شناس ــات بهین خدم
ایــن حــوزه نیــز انتقــاد وجــود دارد مهنــدس صالحــی بیــان کــرد: مســیر 

دارد اشــتباه طــی مــی شــود. 
 انبــوه ســاز حاضر نیســت بــا این شــرایط کار کند و ســرمایه از شــهر خارج

می شود و این ضرر متوجه همه اتحادیه ها خواهد بود. 
ــوه  ــازی و انب ــاختمان س ــای س ــا کاره ــط ب ــای مرتب ــه ه وی از اتحادی
ســازی کرمــان خواســت تــا عضــو انجمــن انبــوه ســازان کرمــان شــده تــا 
ــی  ــوی انحصــار طلب ــوده و جل ــگ ب ــداف مشــترک هماهن ــرای پیشــبرد اه ب

ــش رود . ــه پی ــر ب ــاختمان بهت ــور س ــه و ام گرفت
* دبیر انجمن انبوه سازان کرمان: 

با اجرای صحیح » طرح مجری ذی صالح 
بالغ بر 20 برابر شغل دائم ایجاد می شود                            

مهنــدس مجتبــی داد بخــش 
انبــوه ســازان  انجمــن  دبیــر 
ایــن  ادامــه  در  نیــز  کرمــان 
نشســت گفــت: اتفاقاتــی کــه در 
ــادی  ــث اقتص ــد کالن در بح بُع
دلیــل  بــه  دهــد  مــی  ُرخ 
قوانینــی کــه بعضــاً بــا بــی 
ــی اجــرا نمــی  ــه خوب ــی ب درایت
ــه  ــز اضاف ــه ای ج ــوند نتیج ش
ــردم  ــر دوش م ــه ب ــردن هزین ک

و مصــرف کننــده در پــی نخواهــد داشــت  .
وی اظهــار داشــت: متاســفانه در جامعــه بــه گونــه ای القاء شــده اســت که 
انجمــن انبــوه ســازان بــا اجــرای خــوب ســاختمان مخالفــت اســت ، کــه  
اصــال  اینگونــه نیســت بنــده بــه عنــوان دبیــر انجمن انبــوه ســازان کرمان 
بــا قاطعیــت اعــالم مــی دارم کــه مــا طرفــدار آن هســتیم کــه ســاختمان 
ــه بهتریــن کیفیــت اجــرا   کــه محصــول کار مشــترک همــه مــا اســت ب
ــا ارزش  شــود زیــرا ســاختمان یــک ســرمایه ملــی اســت ! یــک کاالی ب
ــم و  ــا خــوب اجــرا شــدن ســاختمان نداری ــا هیــچ مخالفتــی ب اســت. م

نخواهیــم داشــت. 
ــل رخ  ــه در عم ــفانه آن چ ــزود: متاس ــش اف ــی دادبخ ــدس مجتب  مهن
ــن  ــم قوانی ــه اس ــه ب ــت ک ــم  اس ــی نظ ــه ای کار ب ــد مجموع ــی ده م
جدیــد مــی آیــد  و نتیجــه ای کــه دارد و  در عمــل هــم مــی بینیــم بــا 
سیســتم فعلــی اجــرای طــرح بــه هیــچ کــدام از اهــداف حتــی نزدیــک 

هــم نشــدیم .

چه تعداد از مهندسان ما 
در این سیستم مشغول به کار شدند 

دبیــر  انجمــن انبــوه ســازان ســاختمان بیــان داشــت: در همــه جــای دنیــا 
انحصــار مقدمــه فســاد اســت وقتــی شــما ســیزده هــزار عضــو مهندســی 
ســاختمان داریــد  اعــالم مــی داریــد کــه مــا میخواهیــم بــرای مهندســین 
شــغل ایجــاد کنیــم بعــد از یکســال و نیــم  اجــرای ایــن طــرح 42 مجری 
حقوقــی  و 27 مجــری حقیقــی کــه پرونــده شــان در دســت اقــدام اســت 
وقتــی ایــن آمــار بعــد از یــک و نیــم ســال ارائــه شــده چگونــه در بحــث 

مهندســین ســاختمان مدعــی اشــتغال زایــی  هســتید ؟ 
وی ادامــه داد: زمانــی کــه مــا میخواهیــم اشــتغال زایــی بــرای مهندســین 
را  اجــرا کنیــم بایــد ببینیــم ایــن اشــتغال زایــی بــه چــه قیمتــی تمــام 
ــل و  ــا اص ــی ب ــف قدیم ــک صن ــدن ی ــکار ش ــت بی ــه قیم ــود ب ــی ش م
ــه  ــما ب ــا ش ــاختمانی! آی ــکاران س ــی پیمان ــه دارد یعن ــه اتحادی نســب ک
قیمــت بیــکار شــدن ایــن قشــر عظیــم میخواهیــد کمتــر از نیــم درصــد 
ــد! مهنــدس دادبخــش  ــان را برایشــان  شــغل ایجــاد کنی اعضــای خودت
اظهــار داشــت: اگــر کــه طــرح هایــی  مثــل مجــری ذی صــالح بــه خوبــی 
ــه شــما قــول  ــده شــود  بنــده ب اجــرا شــود کــه منافــع همــه در آن دی
خواهــم داد همیــن اعضــای ســیصد نفــری  انجمــن  انبــوه ســازان بالــغ 
بــر 20 برابــر مــی توانــد اشــتغال هــای خــوب و دائــم بــه وجــود بیاورنــد 
ــان کار  ــه برایش ــانی ک ــد کس ــد مفی ــت و درآم ــأن  و منزل ــظ ش ــا حف ب
ــر  ــه اگ ــن بخــش باشــد  ک ــرار باشــد ســرمایه در ای ــر ق ــد، اگ ــی کنن م
ــه  ــرمایه اش را در عرص ــود س ــور میش ــاز مجب ــوه س ــد انب ــرمایه نباش س
دیگــر اســتفاده کنــد . وی در پایــان گفــت: اگــر امــروز نتوانیــم در برابــر 
ایــن موضــوع موضــع متحــد و خوبــی اتخــاذ کنیــم  بــه زودی زود ضــرر  

آن در چشــم همــه مــا خواهــد رفــت ،
ــدادی از  ــازان  و تع ــوه س ــن انب ــکل انجم ــی متش ــک کار گروه ــر ی اگ
اعضــای اتحادیــه هــا  تشــکیل شــود کــه اوال برگــزاری جلســات و 
ــم و  ــطه حک ــه واس ــراد ب ــن اف ــه ای ــود ک ــر ش ــات راحت ــری جلس پیگی
ــد و  ــدا مــی کنن ــد مســئولیت پی ــا مــی دهی ــه آن ه مســئولیتی کــه  ب

ــد.  ــام دهن ــر انج ــور را بهت ــد  ام ــی توانن م
همچنیــن یوســف جعفــری )رئیــس اتــاق اصنــاف کرمــان( نیــز خواســتار 

اصــالح قانــون »مجــری ذی 
صــالح« بــا توجــه بــه اشــکاالت 
آن شــد  آقــای فتــح ا... مویــدی 
عضــو شــورای شــهر کرمــان 
برخــی  داشــت:   بیــان  نیــز 
دســتورالعملها  و  قوانیــن 
و  اســت  اشــتغال  بازدارنــده 
ــری ذی  ــر مج ــی نظی طرحهای
ــند و  ــی باش ــد رقابت ــالح بای ص

ــاری .   ــه انحص ن
ــدادی از  ــر اســت تع شــایان ذک

روســای اتحادیــه هــای مرتبــط بــا صنعــت ســاختمان نیــز در ایــن جلســه 
بــه بیــان دغدغــه هــا و مســائل صنــف خــود پرداختنــد.  

گزارش از: محمد حسنی سعدی

اردشــیر ســعدمحمدی در مراســم اختتامیــه اولیــن رویــداد 
ــردم  ــده م ــه، نماین ــام جمع ــور ام ــا حض ــس ب ــی م ــتارت آپ اس
ــی از مســئوالن در  ــدار و جمع ــت، فرمان ــه مل رفســنجان در خان
مرکــز شــتاب دهــی و نــوآوری شــهید ســتاری رفســنجان برگــزار 
ــه اینکــه انشــاا... تولیــد شــرکت صنایــع مــس  ــا اشــاره ب شــد ب
ــی  ــد م ــن کات ــزار ت ــه 280 ه ــد ب ــش تولی ــال جه ــران در س ای
رســد، اظهــار کــرد: تــا چنــد هفتــه دیگــر تولیــد شــرکت ملــی 
صنایــع مــس بــه 280 هــزار تــن خواهــد رســید کــه  اکنــون از 
270 هــزار تــن عبــور کــرده ایــم. پارســال 248 هزارتــن فــروش 
مــس داشــتیم. امــروز از 265 هــزار تــن در فــروش عبــور کــرده 
ایــم کــه در تاریــخ مــس ایــن رکــورد تولیــد زده شــده اســت و 

ــرای شــرکت مــس اســت. ــی ب ایــن اتفــاق بســیار خوب
ــانتره  ــه کنس ــه کارخان ــده س ــال آین ــرد: در س ــح ک وی تصری
ــاح  ــو، دره زار و ســرباره های حاصــل از ذوب سرچشــمه افتت درآل

ــزار  ــل 350 ه ــه حداق ــه کارخان ــن س ــاح ای ــا افتت ــوند و ب می ش
ــی شــود. ــد م ــد تولی ــن کنســانتره جدی ت

ســعدمحمدی بــا اشــاره بــه اینکــه در چهــار ســال آینــده گــردش 
مالــی مــس از دو میلیــارد کنونــی بــه چهــار و نیــم میلیــارد دالر 
افزایــش مــی یابــد، ادامــه داد: بــا توجــه بــه ایــن موضوع شــرکت 

مــس جــزو 10 شــرکت برتــر دنیــا در حــوزه مــس خواهــد بــود.
مدیرعامــل شــرکت ملــی صنایــع مــس ایــران خاطرنشــان کــرد: 
ــش  ــر جه ــال اخی ــران در دو س ــس ای ــع م ــی صنای ــرکت مل ش
ــاختار  ــا س ــات ب ــه حی ــا ادام ــت، ام ــته اس ــی داش ــد خاص تولی
ــراد  ــا اف ــد ب ــن بای ــر نیســت، بنابرای ســنتی برایمــان امــکان پذی
ــرای چهــار  ــه و متعهــد ســاختار جدیــدی ب ــا تجرب متخصــص، ب
ــری از  ــش دیگ ــم.وی در بخ ــزی کنی ــه ری ــده برنام ــال آین س
ــژه  ــه وی ــا ب ــش ه ــه بخ ــت: در هم ــار داش ــود اظه ــخنان خ س
ــد در  ــوزش بای ــی هســتیم و آم ــد پویای ــدن نیازمن صنعــت و مع
ــد  ــا رش ــراه ب ــرد و هم ــرار گی ــتمر ق ــداوم و مس ــتور کار م دس

ــم. ــش بروی ــم پی ــت عل حرک
ــت  ــه ای اس ــوآوری خان ــز ن ــه مرک ــان اینک ــا بی ــعدمحمدی ب س
ــری  ــم باالت ــوغ و عل ــه از هــوش، نب ــرادی ک ــه در آن تمــام اف ک
برخــوردار هســتند و مــورد حمایــت  قــرار مــی گیرنــد تــا از ایــده 
هــای آنهــا بــرای افزایــش گســترش بخــش صنعــت 
ــم،  ــتفاده کنی ــره وری اس ــش به ــدن و افزای و مع
ــا  ــه م ــروز جامع ــاز ام ــتغال نی ــرد: اش ــح ک تصری
ــد ســرمایه گذاری  ــه نیازمن ــن زمین اســت و در ای
مناســب هســتیم. وی در بخــش پایانــی ســخنان 
ــود  ــه خ ــد وظیف ــس بتوان ــر م ــت: اگ ــود گف خ
ــور  ــاد کش ــد و در اقتص ــام ده ــی انج ــه خوب را ب
جایــگاه خــود را در تولیــد ناخالــص ملــی افزایــش 
دهــد، وظیفــه خــود در ارتبــاط بــا نظــام و مــردم 

انجــام داده اســت.

 سعدمحمدی خبر داد :

سه کارخانه  رشکت مس 
در آستانه افتتاح 

در آستانه عید نوروز و در راستای ایفای بیشتر مسئولیت های اجتماعی گل گهر؛

توزیع 3500 بسته غذایی بین نیازمندان
ــرکت  ــوروز، ش ــد ن ــه عی ــدن ب ــک ش ــرم )ص( و نزدی ــول اک ــرت رس ــث حض ــا مبع ــان ب همزم
ــته  ــش از 3500 بس ــع بی ــته بندی و توزی ــه، بس ــه تهی ــدام ب ــر اق ــی گل گه ــی و صنعت معدن

ــت. ــرده اس ــیب پذیر ک ــار آس ــدان و اقش ــن نیازمن ــی بی غذای
ــه و  ــده ولی فقی ــر، نماین ــی گل گه ــی و صنعت ــرکت معدن ــل ش ــور بین المل ــی و ام ــزارش روابط عموم ــه گ ب
امام جمعــه بــه همــراه فرمانــدار ویــژه ســیرجان و جانشــین فرمانــده ســپاه و  بــا همراهــی مهنــدس نجمی نیــا 
ــر از ایــن اقــدام  ــد از محــل بســته بندی و توزیــع ایــن اقــالم، ضمــن تقدی ــر مجتمــع گل گهــر، در بازدی مدی
ــدام  ــن اق ــت ای ــی اس ــد. گفتن ــد کردن ــات تاکی ــل اقدام ــن قبی ــه ای ــر ادام ــر ب ــرکت گل گه ــندانه ش خداپس
قابل توجــه در راســتای تاکیــدات مقــام معظــم رهبــری مبنــی بــر ادامــه نهضــت خدمــت مومنانــه و دســتور 
مدیرعامــل شــرکت گل گهــر و از طریــق تهیــه و توزیــع بیــن نیازمنــدان و اقشــار کــم درآمــد انجــام خواهــد 

شــد.


