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پیام مدیرعامل شرکت ملی
صنایع مس ایران 

به مناسبت روز »کار و کارگر«

با تکیه بر همت 
بلند و اراده استوار 

شما موانع از 
سر راه تولید 

برداشته می شود

اطــالعیـــه  اطــالعیـــه  مردم رشیف و گرانقدر استان کرمان
لـزوم صرفـه جویـی هـر چـه بیشـتر در مصـرف آب بـرای عبـور   بـا توجـه بـه کمبـود شـدید منابـع آبـی و 
بحـران تابسـتان 1400، خواهشـمند اسـت از هـم اکنـون نسـبت بـه تعمیر شـیرآالت معیوب منـازل و اماکن 
خویـش اقـدام و کولرهـای آبـی خـود را در صـورت نیـاز بـه سـرویس و بهینه سـازی مـورد  بازبینی قـرار دهید، تا 

شـاهد ُافـت فشـار و یـا بعضا قطعـی آب بـه دلیل مصـارف باالی مشـترکین محترم نباشـیم.

مدیریت روابط عمومی شرکت مهندسی آب و فاضالب استان کرمان

2

نماینده کرمان و راور در مجلس شورای اسالمی خبر داد 

توافق نهایی اجرای 
پروژه انتقال آب به شهر کرمان 

2

پیام مدیرعامل شرکت گل گهر
به مناسبت روز کارگر و هفته بسیج کارگری

با همت شریف و زحمت کش جامعه 
کارگری است که حرفی برای گفتن داریم

2

2

روابط عمویم و امور بین امللل رشکت گهر زمین

 امشب این دل یاد موال یم کند         لیله القدر است و احیا یم کند
بشنو ای گوش دلها یب صدا         نغمه  فزت و رب الکعبه را

مضن گرایم داشت شهبای پر فیض قدر ،ایام رضبت خوردن و  هشادت 
مویل متقیان عیل )ع( بر متایم مسلماانن جهان تسلیت ابد

روابط عمویم رشکت اببک مس ایرانیان

ایام سوگواری هشادت امام عیل علیه السالم بر متایم مسلماانن جهان
 تسلیت ابد

قلب ماه رمضان ، شب قدر است.  امام صادق)ع(
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                                                       عاقبت به خیر
مسیرش را، مرامش را غالمم به روح پاک )حاج قاسم( سالمم   
مطیع حق، به راه انبیا رفت مرید آنکه در راه خدا رفت   

صفای باطن و، تابندگی داشت نگاهش نافذ و، سازندگی داشت   
مهیا )جان به کف( بر دعوت حق نمی ترسید غیر از حضرت حق   

خداجو و زالل و ساده بگذشت ز جان و، از )جهان ماده( بگذشت   
دعای خیر مردم بر روانش فدای دین و مردم کرده جانش   

پاسخ به گستاخی ها 
کوبنده تر هم خواهد بود

 پــس از اینکــه آمریــکا در زمــان ریاســت جمهــوری دونالــد ترامــپ از برجام 
خــارج شــد و بــا بدعهــدی محــض و بــدون نگرانــی از ایــن بدعهــدی، بــا 
ــا چالشــهای جدیــد مواجــه کــرد  تحریــم هــای جدیــد کشــور ایــران را ب
ــود کــه اگــر  ــه مفــاد برجــام کــه تاکیــد نشــده ب ــا توجــه ب و متاســفانه ب
رئیــس جمهــور آمریــکا تغییــر هــم کنــد ایــن توافــق نامــه نبایــد ملغــی 
شــود و هیئــت مذاکــره کننــده ایرانــی بــه ایــن مــورد توجــه نکــرده بــود و 
ترامــپ نیــز بــا اشــراف بــه ایــن نکتــه از برجــام خــارج شــد و شــدیدترین 
ــران  ــی ای ــرور و انقالب ــهید پ ــردم ش ــه م ــر علی ــه را ب ــای ظالمان تحریمه
ــا  ــی و اقتصــادی دنی ــن الملل ــان کارشناســان بی ــه اذع ــه ب ــرد ک وضــع ک
اگــر تنهــا ده درصــد از ایــن تحریمهــا بــر کشــوری دیگــر اعمــال میشــد، 
ــی از دســت داده و از  ــدت کوتاه ــاب آوری خــود را ظــرف م آن کشــور ت
هــم گســیخته شــده و بــه ســمت هــرج و مــرج اجتماعی)آنومــی( رفتــه و 
ــران ســرافراز  تســلیم محــض خواســته هــای اســتکبار میشــد و  البتــه ای

تمــام معــادالت تخصصــی سیاســی و اجتماعــی را در هــم شکســت .
ــا  ــی ب ــال زدن ــی مث ــخ و مقاومت ــی راس ــا عزم ــان ب ــران همچن ــت ای  مل
ایــن  تحریمهــای ظالمانــه مقابلــه کــرده ، هــر چنــد کــه گرانــی هــای گاه 
تعمــدی و ناشــی از ســوءمدیریتها و تحریــم هــا  مــردم را شــدیدا گالیــه 
ــه خــود کــه  منــد هــم کــرده اســت، امــا همچنــان از اســتقالل عزتمندان
بــا جانفشــانی هــا و از خــود گذشــتگی هــای جوانــان رقــم خــورده اســت 

ــد . ــاع میکنن دف
 اخیــرا شــاهد هســتیم کــه دشــمنان ایــن کشــور بــا برنامــه هایــی حســاب 
ــا کمــک از عناصــر خودفروختــه داخلــی دســت بــه  شــده و صــد البتــه ب
خــراب کاری زده و دو مــورد در ســایت هســته ای نطنــز اصفهــان باعــث 
وارد شــدن خســارت شــدند کــه باعــث واکنــش جمهــوری اســالمی ایــران 
رو بــه رو  شــد و بــه گفتــه کارشناســان سیاســی و فنــی آغــاز  غنی ســازی 
۶۰ درصــدی در ســایتهای ســازمان انــرژی اتمــی ایــران کمتریــن و اولیــن 
ــا اســتکبار  ــی باشــد. ت ــا م ــل گســتاخی ه ــران در مقاب ــردم ای ــه م مطالب
ــتی  ــد صهیونیس ــم پلی ــه رژی ــا از جمل ــه ای آنه ــل منطق ــی و عوام جهان
ــان  ــران اســالمی همچن ــاور ای ــردم  خــدا ب ــه م ــد ک ــا بدانن و ســعودی ه
مصمــم بــر  اســتفاده از حــق مســلم انــرژی هســته ای خــود بــوده و خــواب 

دشــمنان را آشــفته میکننــد.
ــای  ــتی در آبه ــم صهیونیس ــتی رژی ــک کش ــه ی ــت ک ــی اس ــن درحال ای
ــت و تاسیســات نفتــی ســعودی  ــرار گرف ــی هــدف ق ــارات متحــده عرب ام
هــا نیــز بــار دیگــر  تخریــب شــد  و پــس از آن نیــز دو انفجــار جداگانــه 
یکــی در کارخانــه ســاخت موتــور موشــک و دیگــری در نزدیکــی منطقــه 
ــم  ــن رژی ــه ای ــغالی ُرخ داد ک ــای اش ــرزمین ه ــا در س ــته ای دیمون هس
ــم  ــی کنی ــی را رد یاب ــکهای تهاجم ــرد نتوانســتیم موش ــوان ک ــی عن جعل
ــی  ــوق امنیت ــق ف ــن مناط ــه ای ــی ب ــور اتفاق ــه ط ــکها ب ــن موش ــم ای و ه

برخــورد کــرده انــد!  البتــه همیــن موشــکها کافــی بــود 
ــه  ــم ریخت ــه  ه ــان و ب ــتی  پریش ــم صهیونیس ــه رژی ک
ــف  ــراب مضاع ــم در اضط ــر را ه ــای دیگ ــا روزه ــود ت ش

ــد . ــی نکن ــه گوی ــد و گزاف بگذران

 محمد حسنی سعدی/ هفتواد

                                               لشکر نامرئی در طبس
ببین، )طبس( لشکر پروردگار دست خدا در همه جا آشکار   

خدا کشیدش وسط قیف ما )ابرهه( آمد پی تضعیف ما   
راه تجاوز به وطن را ببست طوفان شن پوزه ی دشمن شکست   

تابید و شد تقشه ی دشمن خراب شب بود و ما خواب، ولی آفتاب   
مرگ بیامد به سماط حریف شن بزد آتش به بساط حریف   

آبروی نداشته اش را بریخت آمریکا با خفت و خواری گریخت   
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دکتــر محمدرضــا پورابراهیمــی در نشســت مشــترک با اســتاندار 
کرمــان و مدیرعامــل شــرکت ســهامی مهندســی آب و فاضــالب 
ــال آب  ــط انتق ــروژه خ ــرای پ ــریع در اج ــه تس ــور در زمین کش
آشــامیدنی شــهر کرمــان افــزود: پیگیــری هــا و توافقــات انجــام 
شــده در مــاه هــای گذشــته موجــب شــده پــروژه بلنــد مــدت 
انتقــال آب از سرشــاخه هــای کارون بــرای اســتان هــای یــزد و 
کرمــان عملیاتــی شــود و مســیر خــط انتقــال و ردیــف بودجــه 

بــرای ایــن طــرح اختصــاص پیــدا کنــد.
وی اظهــار داشــت: حجــم بــاالی منابــع مــورد نیــاز از یــک ســو 
و متاســفانه کمبــود منابــع بودجــه ای بــه خاطر شــرایط کشــور، 
امــکان تامیــن منابــع بــرای اســتمرار فعالیــت هــای ایــن پــروژه 

فراهــم نشــد و ایــن طــرح متوقــف شــد.
دکتــر پورابراهیمــی تصریــح کــرد: بخشــی از پــروژه انتقــال آب 
از سرشــاخه هــای کارون بــه یــزد و کرمــان از مســیر رفســنجان 
ــط  ــت خ ــم از ظرفی ــا بتوانی ــه م ــرای اینک ــده و ب ــی ش اجرای
ــش  ــت بخ ــم الزم اس ــتفاده کنی ــارس اس ــج ف ــال آب خلی انتق

هــای باقــی مانــده اجــرای پــروژه لولــه گــذاری از مســیر 
ــود. ــی ش ــر ۱۲۷ نهای ــا کیلومت ــان ت ــنجان - کرم رفس

وی اظهــار داشــت: بــا توجــه بــه توافــق انجــام شــده بــا مجمــع 
ســهامداران شــرکت انتقــال آب خلیــج فــارس مبنــی بــر 
ــان  ــز اســتان کرم ــه مرک تخصیــص آب صنعــت و آشــامیدنی ب
در صــورت اجــرای پــروژه خــط لولــه تــا منطقــه ۱۲۷ کیلومتری 
ــکان  ــذرد ام ــی گ ــه از مســیر رفســنجان م ــزد ک ــه ی ــان ب کرم
تخصیــص و انتقــال از خــط مذکــور بــرای شــهرهای رفســنجان و 

کرمــان مســیر خواهــد شــد.
ــالمی  ــورای اس ــس ش ــان و راور در مجل ــردم کرم ــده م نماین
افــزود: بــا توجــه بــه توافقــات انجــام شــده بــا ســازمان برنامــه 
ــع  ــت مناب ــن اســتفاده از ظرفی ــرو همچنی و بودجــه و وزارت نی
ــه اجــرای  ــان ب ــارد توم ــزار میلی ــرر شــد ه ــان مق ــی کرم داخل
ایــن طــرح اختصــاص پیــدا کنــد تــا در اســرع وقــت ایــن طــرح 
عملیاتــی شــود. وی گفــت: در ایــن توافــق مقــرر شــد از مبلــغ 
مذکــور کــه حــدود هــزار میلیــارد تومــان مــی باشــد، ۵۰ درصــد 

از منابــع داخلــی اســتان کرمــان و ۵۰ درصــد بــه ۲ روش ۱۰۰ 
میلیــارد از اعتبــارات مــاده ۱۰ و ۱۲ و ۴۰۰ میلیــارد از طریــق 
ــرای تامیــن مالــی از طــرف دولــت تخصیــص پیــدا  مــاده ۵۶ ب
کنــد. دکتــر پورابراهیمــی گفــت: بــا توجــه بــه توافقــات امــروز 
ــق وزارت  ــع ۱۰ و ۱۲ از طری ــارد از مناب ــد ۱۰۰ میلی ــرر ش مق
ــاده  ــق م ــارد از طری ــد و ۴۰۰ میلی ــدا کن ــاص پی ــرو اختص نی
۵۶ بــا پیگیــری کمیســیون اقتصــادی مجلــس از طریــق نظــام 

بانکــی تامیــن مالــی خواهــد شــد.
ــق کمیســیون اقتصــادی  ــرر شــد از طری ــرد: مق ــح ک وی تصری
ــا  ــط ب ــت مرتب ــرد و نشس ــرار گی ــتور کار ق ــات در دس اقدام
ــادی  ــیون اقتص ــزودی در کمیس ــز ب ــروژه نی ــی پ ــن مال تامی
ــس  ــادی مجل ــیون اقتص ــس کمیس ــد. رئی ــد ش ــکیل خواه تش
شــورای اســالمی بیــان داشــت: بــا توجــه بــه توافقــات امــروز و 
مذاکــرات انجــام شــده بــا ســازمان برنامــه و بودجــه و ســندیکای 
ــل  ــی تکمی ــات اجرای ــرای عملی ــارس، اج ــج ف ــال آب خلی انتق
خــط لولــه مذکــور در طــول هفتــه هــای آینــده اجرایــی خواهــد 

ــرب  ــن آب ش ــکل تامی ــد مش ــی توان ــم م ــن کار مه ــد و ای ش
ــن  ــار تامی ــدت در کن ــد م ــی بلن ــازه زمان ــان را در ب شــهر کرم
آب واحدهــای صنعتــی تــازه تاســیس تامیــن کنــد کــه تحولــی 
بــزرگ در بخــش اقتصــادی و معیشــتی مــردم کرمــان خواهــد 

بــود.
همچنیــن در ایــن نشســت علــی زینــی ونــد اســتاندار کرمــان، 
ــاص  ــرایط وخ ــالی و ش ــت خشکس ــه وضعی ــی در زمین گزارش
ــن  ــو ممک ــر نح ــه ه ــد ب ــت: بای ــرد و گف ــه ک ــتان ارائ ــن اس ای
اقدامــات الزم از طــرف دولــت و بخــش خصوصــی بــرای تامیــن 

ــان انجــام شــود. آب آشــامیدنی کرم

نماینده کرمان و راور در مجلس شورای اسالمی خبر داد 
توافق نهایی اجرای پروژه انتقال آب به شهر کرمان  یادداشت مدیر مسوول

 پیام مدیر عامل رشکت
آب و فاضالب استان کرمان 
به مناسبت روز جهاین کارگر

ــبت  ــه مناس ــش را ب ــت خوی ــک و تهنی ــب تبری ــن مرات ــه تری صمیمان
»روز  اردیبهشــت،   ۱۱ فرارســیدن 
ــی کارگــر« حضــور ارجمنــد و  جهان
بــا ســعادت یکایــک همــکاران عزیــز 
عالیقــدر خویــش در مجموعــه  و 
و  آب  صنعــت  رســان  خدمــت 
فاضــالب اســتان کرمــان تقدیــم 

ــم. ــی نمای ــور م حض
و  نظــام  عالیــه  اهــداف  تحقــق   
اقتصــادی  چرخهــای  چرخــش 
ــا دســتان پرتــوان و همــت  کشــور ب
ــی کارگــران محبــوب و عزیــز  عال
ایــران اســالمی میســر اســت و ایــن 
ــا تمــام تــوان و هــم و غــم  تالشــگران عرصــه ی خدمــت هســتند  کــه ب
خویــش دل در گــرو آبــادی و آبادانــی ایــن کشــور بســته و از هیــچ تــالش 

ــتند. ــذار نیس ــی فروگ و کوشش
همتتان را سپاس و گامهاتان همیشه استوار و پاینده باد.

محمد طاهری
رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل

شرکت مهندسی آب و فاضالب استان کرمان

پیام مدیر کل اتمین اجمتاعی استان کرمان 
به مناسبت آغار هفته کار و کارگر 

کارگران چرخ توسعه کشور
در همه رشایط سخت هستند 

ــران  ــت کارگ ــالش و زحم ــه ت ــور ب ــت و کش ــتقالل مل  » اس
ــری( « ــم رهب ــام معظ ــتگی دارد. )مق بس

و  جامعــه  همه جانبــه  توســعه ی  اصلــی  زیربنــای  کارگــر  و  کار 
ــی  ــاه عموم ــت و رف ــده امنی تضمین کنن
ــه  ــی ب ــچ بنای ــت و هی ــور اس ــر کش ه
رشــد و شــکوفایی نخواهــد رســید مگــر 
ــا عشــق و در  ــا تــالش کارگــران کــه ب ب
ــی  ــچ تالش ــا از هی ــه کمبوده ــار هم کن

ــد. ــی کنن ــذار نم فروگ
ســرمایه اصلــی هــر کشــور نیــروی 
انســانی اســت و کارگــران بزرگتریــن 
ــن ســرمایه  ــن قســمت از ای ــم تری و مه

ــتند. ــا هس ــور م ــزرگ در کش ب
ــوس  ــاری منح ــوران بیم ــران در ک کارگ
کرونــا بــا حضــور در خــط مقــدم واحدهــای صنعتــی، تولیــدی، ســاختمانی 
ــه از ســوی  ــه در ســالی ک ــراوان نگذاشــتند ک ــا از خودگذشــتگی ف و ... ب
مقــام معظــم رهبــری بــه نــام ســال  »جهــش تولیــد« و در ســال جدیــد 
ــذاری  ــام گ ــا« ن ــی ه ــع زدای ــتیبانیها، مان ــال »تولید،پش ــام س ــه ن ــه ب ک
گردیــد چــرخ توســعه کشــور در ایــن شــرایط متوقــف شــود و بــه راســتی 

ــن کار ارزش جهــاد را دارد. کــه ای
ــی  ــازمان حام ــی، س ــن اجتماع ــزرگ تامی ــواده ب ــرف خان ــب از ط اینجان
کارفرمایــان، نیــروی کار و کارگــران عزیــز، بــا بزرگداشــت ایــن مناســبت 
فرخنــده )هفتــه کار وکارگــر و بســیج کارگــری( کــه برخاســته از مبانــی 
اعتقــادی و ارزش هــای ملــی ماســت را بــه ملــت شــریف ایــران، خصوصــا 
ــران بســیجی  ــژه کارگ ــه کارگــری بوی شــرکای اجتماعــی ســازمان، جامع
اســتان، آنانــی کــه بــا الگــو قــراردادن اســوه تقــوا، کار و مجاهــدت »مــوالی 
متقیــان علــی )ع(« بــا عــرق جبیــن و تالشــی شــبانه روزی عــزت و غــرور 
ــد.  ــی آورن ــم م ــن اســالمی فراه ــرای میه ــی را در عرصــه اقتصــادی ب مل
صمیمانــه تبریــک و تهنیــت عــرض می نمایــم و امیــدوارم، شــاهد تــالش 
روزافــزون و موفقیــت پیــش  قــراوالن تولیــد داخلــی در جهــت اســتقالل 
ــیم.  ــالمی باش ــران اس ــان ای ــور عزیزم ــتر کش ــق بیش ــی و رون و خودکفای

)انشــاءا...(

دکتــر زینــی ونــد  در ســتاد انتخابــات اســتان کرمــان از رونــد 
ــده  ــاد ش ــل ایج ــده و تعام ــام ش ــد انج ــا از فرآین صالحیت ه
قدردانــی کــرد و افــزود: هیــات نظــارت بــه ایــن موضــوع توجــه 
ــت و  ــل نیس ــالک عم ــم م ــتعالم پنج ــه اس ــد ک ــته باش داش

ــوان کــرده اســت. ــون ، اســتعالم از چهــار مرجــع را عن قان
ــه  ــی ب ــک ربط ــات الکترونی ــزاری انتخاب ــه برگ ــان اینک وی بی

اینترنــت نــدارد زیــرا در بســتر اپراتورهــای داخلــی انجــام مــی 
ــش  ــد پوش ــذ رای بای ــعبه های اخ ــام ش ــح کرد:تم ــود تصری ش
ــا  ارتباطــی تلفــن همــراه را داشــته باشــند. اســتاندار کرمــان ب
قدردانــی از تعاملــی کــه بیــن ســتاد انتخابــات و هیــات نظــارت 
اســتان کرمــان وجــود دارد گفــت: شــائبه ایــن موضــوع بــرای 
برخــی وجــود دارد کــه در تاییــد صالحیت هــا کاندیداهــا 
برخــورد ســلیقه ای و جناحــی شــده کــه امیــدوارم در بازبینــی 
هــا عادالنــه رفتــار و براســاس مســتندات قانونــی عمــل شــود .
اســتاندار کرمــان بــا بیــان اینکــه گرایــش سیاســی در کشــور ما 
یــک واقعیــت اســت و ســبب شــور و مشــارکت انتخاباتــی مــی 
ــا ســوابق  ــه ب ــه در مواجه ــی ک ــا آنجای ــرد: ام ــح ک شــود تصری
یکســان، برخــورد مســاوی نمــی شــود و یــا در رقابــت لیســتی 
کــه باعــث مشــارکت مــی شــود وقتــی کاندیدایــی نمانــد، ایــن 

شــائبه تقویــت مــی شــود.
ــت  ــه رد صالحی ــای ک ــرد: کاندیده ــد خاطرنشــان ک ــی ون زین
شــدند مــی تواننــد از ایــن فرصــت چهــار روزه بــرای اعتــراض 
ــاهد  ــا ش ــد ت ــه دهن ــی ارائ ــتندات قانون ــد و مس ــتفاده کنن اس

ــات باشــیم. ــد در انتخاب ــراد توانمن حضــور همــه ســالیق و اف
وی بــا بیــان اینکــه در حــوزه انتخابــات اســتان کمیتــه فنــاوری 
ــان داشــت: اصــال  ــد بی ــر عمــل کن ــال ت ــد فع و ارتباطــات بای
پذیرفتــه نیســت بیــش از ۲۰۰شــعبه ســیر اخــذ رأی آفالیــن 
ــی  ــن حت ــاد م ــه اعتق ــت و ب ــاد اس ــداد زی ــن تع ــد و ای باش
یــک شــعبه هــم نبایــد وجــود داشــته باشــد مگــر در شــرایط 

ــد. اضطــراری باش
اســتاندار کرمــان بــا بیــان اینکــه برگــزاری انتخابــات الکترونیک 
ربطــی بــه اینترنــت نــدارد زیــرا در بســتر اپراتورهــای داخلــی 

ــذ رای  ــعبه های اخ ــام ش ــرد: تم ــح ک ــود تصری ــی ش ــام م انج
بایــد پوشــش ارتباطــی تلفــن همــراه را داشــته باشــند و مبــداء 
و مقصــد شــروع رای گیــری بایــد رصــد شــود و ابتــدای شــعبه 

و انتهــای خــط بایــد آنالیــن باشــند
ــر اینکــه تمــام پیــش بینــی هــای در  ــا تاکیــد ب ــد ب زینــی ون
ــد  ــات بای ــان انتخاب ــرق در زم ــوری و ب ــر ن ــع فیب ــوزه قط ح
اندیشــیده شــود و هیــچ قطعــی نبایــد صــورت بگیــرد تصریــح 
ــات دولتــی  و نظــام  ــی و امکان کــرد: همــه دســتگاه های اجرای
ــه  ــن نام ــتور و آئی ــه دس ــاز ب ــت و نی ــات اس ــار انتخاب دراختی
ــه  ــد ب ــی کن ــات کوتاه ــزاری انتخاب ــر کــس در برگ ــدارد و ه ن

ــی شــود. ــی م ــی معرف دســتگاه قضای
وی بــا اشــاره بــه موضــوع پشــتیبانی انتخابــات گفــت: چارجوبی 
بــرای هزینــه هــای انتخابات بایــد تعریــف و عدالــت در پرداخت 
ــان  ــا بی ــان ب ــتاندار کرم ــرار شود.اس ــا برق ــداری ه ــای فرمان ه
اینکــه اعضــای ســتاد انتخابــات بایــد در زمینــه تخلیــه تلفنــی 
مراقــب باشــد خاطرنشــان کــرد: گــزارش بــرای مــا نیایــد کــه 
فــالن مدیــر و فرمانــدار مــا تخلیــه اطالعاتــی شــدند و بایــد بــه 

ایــن مســائل در انتخابــات توجــه شــود.

کرمان: استاندار 

شائبه برخورد سیاسی در انتخابات شورا نباید به وجود آید

اخبار پلیس 
کرمان 

پیشگیری از قاچاق 25 تن 
شیر خشک

انتظامــی  فرمانــده 
گفــت:  اســتان 
پلیــس  مامــوران 
اقتصــادی  امنیــت 
یــک  توقیــف  بــا 
کامیــون  دســتگاه 
در ایســتگاه بازرســی 
قاچــاق  از  مرصــاد 
شــیر  تــن   ۲۵

کردنــد.  جلوگیــری  قاچــاق  خشــک 
ــوران  ــت: مام ــار داش ــری اظه ــردارعبدالرضا ناظ س
ــه طــی ســال  ــت اقتصــادی اســتان ک ــس امنی پلی
جدیــد نیــز بــا جدیــت بیشــتری در راســتای مقابلــه 
همــه جانبــه بــا جرایــم و تخلفــات اقتصــادی انجــام 
ــای  ــش خودروه ــگام پای ــد هن ــی کنن ــه م وظیف
عبــوری در ایســتگاه بازرســی »مرصــاد« یــک 
ــت  ــک را جه ــیر خش ــل ش ــون حام ــتگاه کامی دس

ــد. ــف کردن ــی متوق بررس
ــخص  ــون مش ــن کامی ــي از ای ــزود: در بازرس وی اف
ــن شــیر خشــک بارگیــری شــده در آن  شــد ۲۵ ت
ــتان  ــی از اس ــوده و از یک ــوز ب ــه مج ــد هرگون فاق
ــه ســمت جنــوب کشــور و نهایتــا  هــای مرکــزی ب
ــه مقصــد یکــی از کشــورهای همســایه در حــال  ب

حمــل اســت.
ایــن  ارزش  اســتان کرمــان  انتظامــی  فرمانــده 
محمولــه شــیر خشــک را برابــر اعــالم کارشناســان 
ــا  ــرآورد و ب ــال ب ــارد ری ــش از ۱۰ میلی ــه بی مربوط
ــه  ــه معرفــی یــک متهــم در ایــن رابطــه ب اشــاره ب
مقامــات قضائــی بیــان کــرد: منافــع هرگونــه تــالش 
ــری از  ــه جلوگی ــس در زمین ــه پلی ــام وظیف و انج
ــت  ــوم مل ــه عم ــور ب ــورد نیازکش ــالم م ــاق اق قاچ
ــس در  ــا پلی ــکاری ب ــرو هم ــد رســید و از این خواه

ــود.  ــد ب ــه ســود همــگان خواه ــن حــوزه ب ای

اراذل معروف به »ِشِرک« 
در دام پلیس کرمان 

گرفتار شد
فرمانــده انتظامــي شهرســتان کرمــان از دســتگیری 
ملقــب  متــواري  اوبــاش  و  اراذل  نفــر  یــک 
ــت  ــگاه امنی ــوران پای ــات مام ــِرک«در عملی به«ِش

عمومــی ایــن فرماندهــی خبــر داد. 
ــت: در  ــار داش ــی« اظه ــدی پورامینای ــرهنگ مه س
ــهروندان  ــدد ش ــای متع ــزارش ه ــت گ ــی دریاف پ
نوامیــس،  بــرای  مزاحمــت  ایجــاد  بــر  مبنــی 
اخــالل در نظــم عمومــی و ایجــاد رعــب و وحشــت 
ــب  ــابقه دار ملق ــاش س ــی از اراذل و اوب ــط یک توس
ــژه  ــورت وی ــه ص ــوع ب ــری موض ــِرک، پیگی ــه ِش ب
ــی  ــت عموم ــگاه امنی ــوران پای ــتورکار مام در دس

ــت. ــرار گرف ــان ق ــتان کرم شهرس
مامــوران  اطالعاتــی  رصــد  بــه  اشــاره  بــا  وی 
انتظامــی از نحــوه فعالیــت و محــل اختفــای متهــم، 
ــزی شــده و  ــه ری ــات برنام ــک عملی ــزود: طــی ی اف
بــا هماهنگــی دســتگاه قضائــی، مامــوران انتظامــی 
ــیاری  ــل و هوش ــرعت عم ــا س ــی ب ــن فرمانده ای
ــتگیر  ــواری را دس ــم مت ــن مته ــدند ای ــق ش موف
کننــد. فرمانــده انتظامــی شهرســتان کرمــان بیــان 
کــرد: ایــن متهــم کــه از ســوی برخــی مــردم ملقــب 
ــا  ــود و ســوابق متعــددی در رابطــه ب به«شــرک« ب
ــزاع و درگیــری، ایجــاد رعــب و وحشــت، قــدرت  ن
نمایــی بــا ســالح، ایجــاد مزاحمــت بــرای نوامیــس 
و تعــدی از قانــون را در پرونــده داشــت بــه مراجــع 

ــی شــد. ــی معرف قضائ
ــی و  ــم عموم ــالل در نظ ــی اخ ــرهنگ پورامینای س
ــالم و  ــس اع ــز پلی ــهروندان را خــط قرم ــاب ش ارع
ــا  ــدون اغمــاض ب ــه و ب اظهــار کــرد: پلیــس قاطعان
ــم و  ــالن نظ ــکنانه مخ ــار ش ــار هنج ــه رفت هرگون

ــد. ــورد مي کن ــت برخ امنی

بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت توزیع 
ــان،  ــتان کرم ــوب اس ــرق جن ــروی ب نی
بتــول شــیخ شــعاعی معــاون برنامــه 
ــه  ــاره ب ــرکت،با اش ــی ش ــزی و مهندس ری
سیاســت توســعه پایــدار و افزایــش ســطح 
ــت  ــه اهمی ــه ب ــا توج ــردم و ب ــی م رفاه
بــرق کــه جــزو زیرســاخت  صنعــت 
ــد،  ــی باش ــی م ــی کنون ــه زندگ ــای اولی ه
ــه  ــانی ب ــال ۹۹ برقرس ــود:در س ــار نم اظه
۵۶۰خانــوار کــه در ۵۰ روســتای فاقــد بــرق 
ــادل   ــاری مع ــا اعتب ــتند ب ــکونت داش س
۱۸۷۱۸۷ میلیــون ریال،انجــام شــده اســت 
ــوب  ــرق جن ــرکت ب ــتا ش ــن راس و در همی

اســتان کرمــان، رتبــه نخســت برقرســانی 
ــن ۳۹  ــرق را مابی ــد ب ــتاهای فاق ــه روس ب
ــب  ــور، کس ــطح کش ــع س ــرکت توزی ش

ــت. ــوده اس نم
شــیخ شــعاعی افــزود: در ســال ۱۳۹۹ مقــام 
برتــر کشــوری در برقرســانی بــه روســتاهای فاقــد 
بــرق بــرای هشــتمین ســال پیاپــی نصیــب ایــن 
شــرکت گردیــد و بــا تــالش همــکاران بــرگ زرین 
دیگــری بــر دفتــر وزیــن افتخــارات شــرکت 
توزیــع بــرق جنــوب اســتان کرمــان افــزوده 
شــد. بدیــن ترتیــب تعــداد روســتاهای برقــدار در 
حــوزه تحــت پوشــش ایــن شــرکت ۳۸۴۵ روســتا 

ــی باشــد. ــان ســال ۹۹م ــا پای ت

وی خاطرنشــان کــرد: ۵۰ روســتای برقــدار شــده 
ــم،  ــیر، ب ــت، بردس ــه، باف ــتانهای ارزوئی در شهرس
جیرفــت، رودبــار جنــوب، ریــگان، ســیرجان، 
فاریــاب، قلعــه گنــج و منوجــان واقــع می باشــند.

شــایان ذکــر اســت کــه مهــدوی نیــا؛ مدیرعامــل 
شــرکت توزیــع نیــروی بــرق جنــوب اســتان 
کرمــان نیــز ضمــن تشــکر از همــکاری و تــالش 
ــه در  ــی ک ــکاران اجرای ــکاران و پیمان ــه هم کلی
ــبانه روزی  ــورت ش ــه ص ــور، ب ــای مذک ــروژه ه پ
ــت  ــن موفقی ــی و ای ــد قدردان ــوده ان ــالش نم ت
ــتای  ــرکت در راس ــی ش ــالش جمع ــل ت را حاص
اســالمی  جمهــوری  مقــدس  نظــام  اهــداف 

ــت. دانس

معاون برنامه ریزی و مهندسی شرکت برق جنوب استان کرمان 

کسب رتبه نخست کشوری شرکت توزیع نیروی برق جنوب 
استان کرمان در برقرسانی به روستاهای فاقد برق 

صنعــت بــرق بعنــوان یــک صنعــت زیــر بنایــی از 
ــاخت  ــیته و س ــف الکتریس ــش و کش ــان پیدای زم
ــراز و نشــیبهای  ــون ف ــا کن ــی ت ــواع وســایل برق ان
ــرق  ــروزه ب ــت و ام ــرده اس ــی ک ــترده ای ط گس
آنگونــه در همــه ابعــاد زندگــی انســان رخنــه 
کــرده کــه بــه هیــچ وجــه زندگــی و حیــات بشــری 
بــدون بــرق معنــا و مفهومــی نــدارد و بــه عبارتــی 
توســعه کشــاورزی ، اقتصــادی و صنعتــی جوامــع 

ــر  ــم و زی ــت عظی ــن صنع ــعه ای ــروی توس در گ
بنایــی مــی باشــد . رشــد ایــن صنعــت و گــردش 
چــرخ هــای آن نتیجــه حاصــل زحمــات و تــالش 
ــم و  ــر عظی ــان و قش ــان، کارشناس ــای متخصص ه
زحمــت کــش و افتخــار آفریــن کارگــران متعهــد 
ــرن  ــم ق ــک و نی ــه ی ــب ب ــی قری ــت ط ــن صنع ای
ــال  ــون در ح ــم اکن ــه ه ــد ک ــی باش ــران م در ای
خدمــت رســانی بــه بیــش از ۳۷ میلیــون مشــترک 

اســت. بــی تردیــد کارگــران متعهــد خانــواده 
بــزرگ صنعــت بــرق در اســتان نمونــه بــارز جامعــه 
 پرافتخــار کارگــری ایــران اســالمی بــه شــمار 
مــی رونــد. امســال نیــز در چارچــوب تحقــق شــعار 
ســال و بــه رغــم دشــواری هــای ناشــی از ویــروس 
ــن  ــری ای ــوان و مســئولیت پذی ــدد ت ــه م ــا ب کرون
ــردم  ــه م ــانی ب ــت رس ــه ای خدم ــزان لحظ عزی
ــده  ــف نش ــان متوق ــاور کرم ــتان پهن ــریف اس ش

ــک  ــن تبری ــم ضم ــی دان ــود الزم م ــر خ ــت. ب اس
ــواده  ــراد و خان ــن اف ــک ای ــک ت ــه ت ــن روز ب ای
محترمشــان، از تــالش هــا و خدمــات ارزنــده آن ها 
تشــکر و قدردانــی نمایــم . در ایــن مــاه پــر فیــض و 
برکــت رمضــان ســالمتی و توفیــق روز افزونشــان را 

ــم . ــال مســئلت مــی نمای ــزد متع از درگاه ای
حمیدرضا حبیبی

رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل

 متن پیام مدیرعامل شرکت برق منطقه ای کرمان
به مناسبت روز کار گر 

ــی  ــرکت مل ــل ش ــعدمحمدی، مدیرعام ــیر س ــر اردش دکت
صنایــع مــس ایــران، بــا صــدور پیامــی، فــرا رســیدن یازدهم 
ــران  ــام کارگ ــه تم ــر« را ب ــت ماه روز »کار و کارگ اردیبهش

ــت. ــک گف ــس تبری ــت م ــان صنع ــژه سخت کوش به وی
ــام  ــه ن ــن ب ــران زمی ــم ای ــاه در تقوی ــم اردیبهشــت م یازده
کارگــران عزیــز و گرامــی نام گــذاری شــده اســت تــا 
فرصتــی باشــد گران قــدر بــرای قدردانــی از تالش هــای 
ــد. ــالش و تولی ــه کار، ت ــداکار عرص ــربازان ف ــه س ــی وقف ب
قطعــا کســب دســتاوردهای بی شــمار تولیــدی، کســب 
رکــورد تولیــد ۲۸۰ هــزار تــن بــرای نخســتین بار در تاریــخ 
توســعه ای  طرح هــای  از  بهره بــرداری  و  مــس  صنعــت 
صنعــت مــس ایــران طــی ســال گذشــته مدیــون و مرهــون 
ــس در جــای جــای ایران زمیــن  سختکوشــان صنعــت م
اســت؛ از آنــان کــه پهنــه معدنــی را می شــکافند تــا 
ــرخ را  ــز س ــا فل ــخت طاقت فرس ــای س ــه در گرم ــان ک آن

می آفریننــد.

ــرد کــه شــما در ســال  ــاد نخواهــد ب تاریــخ ایــن ســرزمین از ی
ــرور و  ــد و غ ــرکت بودی ــوار ش ــیار دش ــای بس ــار روزه ۱۳۹۹ ی
ــا همــه  ــا بخشــیدید و در ســخت ترین شــرایط ب تعصــب را معن

ــد. ــرای شــرکت خلــق کردی وجــود کارنامــه درخشــانی ب
ــما  ــتوار ش ــد و اراده اس ــت بلن ــر هم ــه ب ــا تکی ــک ب ــدون ش  ب
ــز  ــال نی ــا امس ــود ت ــته می ش ــد برداش ــر راه تولی ــع از س موان
ــدای  ــر بلن ــران ب ــل پرچــم صنعــت مــس ای همچــون ســال قب

ــود. ــته ش ــران برافراش ــاد ای اقتص
اینجانــب فــرا رســیدن روز جهانــی کارگــر را بــه همــه کارگــران 
ــس  ــت م ــالش  صنع ــران پرت ــژه کارگ ــور به وی ــدر کش گران ق
ــای  ــا و خانواده ه ــه آن ه ــرای هم ــم و ب ــک می گوی ــران تبری ای
ــروزی از درگاه  ــتی و پی ــروزی، تندرس ــان آرزوی  به گرانقدرش

ــان دارم. ــروردگار عالمی پ

اردشیر سعدمحمدی 
مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران

پیام مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران به مناسبت روز »کار و کارگر«
با تکیه بر همت بلند و اراده استوار شما موانع از سر راه تولید برداشته می شود

ــات  ــو هی ــل و عض ــر عام ــی، مدی ــان عتیق ایم
ــر  ــی گل گه ــی و معدن ــرکت صنعت ــره ش مدی
ــیج  ــه بس ــاز هفت ــی روز و آغ ــیرجان در پیام س

ــت . ــک گف ــری را تبری کارگ
ــام آمــده اســت : چرخ هــای صنعــت  ــن پی در ای
ــوان کارگــران  ــر ت ــا دســتان پ و تولیــد کشــور ب
ــد و  ــی آی ــردش در م ــه گ ــه ب ــت ک ــه اس جامع
بــا همــت جامعــه شــریف و زحمتکــش کارگــری 
ــواره  ــی، هم ــای خودکفای ــه در عرصه ه اســت ک

ــرای گفتــن داریــم.  ســربلندیم و حرفــی ب
ــر  ــن قش ــن و زحمتکش تری ــران، متعهدتری کارگ
جامعــه هســتند کــه همــواره بــا تــالش بســیار، 

نــام ایــران عزیــز را فراتــر از مرزهــای میهــن، پــر 
آوازه کرده انــد. 

اهمیــت حفــظ مقــام و جایــگاه کارگــر در ایــران 
ــی)ره(  ــام خمین ــه ام ــت ک ــا آنجاس ــالمی ت اس
مــی فرماینــد: »حیــات یــک ملــت مرهــون کار و 
کارگــر اســت.« از ایــن رو در ســالی کــه بنــا بــر 
فرمایــش مقــام معظــم رهبــری بــه نــام »تولیــد؛ 
نامگــذاری  مانع زدایی هــا«  هــا؛  پشــتیبانی 
شــده اســت، بایســتی موانــع تولیــد را بــه ویــژه 
در شــرکت هــای منطقــه گل گهــر مرتفــع نمــود 
ــه  ــا ب ــا پشــتیبانی کارفرم ــا تــالش کارگــران ب ت
ــش ــر و زحمتک ــر مه ــتان پ ــیند و دس ــار بنش  ب

آن هــا را بــه گرمــای قدرشناســی فشــرد کــه 
ــدن کشــور  ــت و مع ــاء صنع ــه در ارتق ــر چ ه
داریــم از همیــن دســتان پــر ســخاوت اســت.
اینجانــب آغــاز هفتــه بســیج کارگــری، هفتــه 
کار و کارگــر و فرارســیدن ۱۱ اردیبهشــت 
روز جهانــی کارگــر را بــه تمامــی پرســنل 
بــزرگ  منطقــه  زحمتکــش  کارگــران  و 

 معدنــی و صنعتــی گل گهــر تبریــک عــرض 
ســرمایه های  ایــن  بــرای  و  نمایــم  مــی 
 عظیــم و ایــن تالشــگران عرصــه شــکوفایی 
ملــی از خداونــد رحمــان دســتانی پــر تــوان تــر 

آرزومنــدم.  

زحمــات کارگــران خــدوم را ارج نهــاده و بــر ایــن 
ــا  ــر ب ــزرگ گل گه ــواده ب ــه خان ــاور هســتیم ک ب
زحمــات و تــالش ارزنــده ایــن عزیــزان توانســته 
شــکوفایی  و  افتخــار  قله هــای  بــه  اســت 

ــد. ــدا کن ــت پی ــادی دس اقتص

پیام مدیرعامل شرکت گل گهر به مناسبت روز کارگر و هفته بسیج کارگری

با همت شریف و زحمت کش جامعه کارگری 
است که حرفی برای گفتن داریم
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*اگر دو دست هم نداشتم 

رختها رو گذاشتم تا وقتی از بیرون اومدم بشورم.
ــی از  ــدم عل ــتم دی ــی برگش وقت
ــات  جبهــه برگشــته و گوشــه حی
روی  هــم  رختهــا  و  نشســته 

ــده. ــن ش ــاب په طن
ــم:  ــش گفت ــش و به ــم پیش رفت
ــک  ــا ی ــو ب ــادر، ت ــرم م الهــی بمی
همــه  ایــن  چطــوری  دســت 

لبــاس رو شســتی؟
گفــت: مــادر جــون اگــه دو دســت 
ــول  ــم قب ــاز وجدان ــتم ب ــم نداش ه

نمــی کــرد مــن خونــه باشــم و تــو زحمــت بکشــی.

) مادر سردار شهید علی آقا ماهانی (

یاد یارانیاد یاران
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عزرائیل و اسقاطیل و قدس
بنگرید به رژیم اسقاطیل   

گنبد آهنین او سوراخ    
موشکی بر سرش رسیده ز غیب   

به در آورده از تأثر شاخ   
پیش از این می زد و نمی نوشید   

اشتهایش شده به خوردن وا   
کرده گویا مقاومت شلیک   

زده زیر دفاعشان تیپا    
گر که یک نقطه را زند از ما   

ده برابر کنیم تقدیمش   
مرتکب گر شود دوباره خطا   

به مجازات می رسانیمش   
طی شد آن دوره ی بزن دررو   

راکت و بمب و موشک ما تیز   
پوزه و پای او چنان شکند   

که نبیند مجال و راه گریز   
حضرت عشق داده فتوا که   

اسقاطیل عنقریب نابود است   
روی خوش را دگر نخواهد دید   

آسمان دلش پر از دود است   
به زمین ریخته خوِن حاج قاسم   

به زمین ریخته می شود خونش   
انتقامش وظیفه ی ایران    

امنتیت بود و هست مدیونش   
جاده ی آتیه بَُود روشن    

کوپن عمر )شب( شده باطل   
کشتی روز رد کند امواج    

برسد به امارت ساحل   
قدس بار دگر شود آزاد    

دست کفتار از سرش کوتاه   
بهر آزادی اش به خون خفتیم   

شهدا داده ایم در این راه   
ظلم و زور و ستم شود معدوم   

آنچه زاینده است احسان است   
دیو و دد جایشان فلسطین نیست   

سرزمین و دیار پاکان است   
قبله ی اول مسلمانان    

که شریف است و محور وحدت   
بر دفاعش مجاهدان در صف   

سمبل استقامت و عزت   
تن به سازش نداده این قبله   

از سران عرب خیانت دید   
دیده همت ز بازوان خود   

چاره را در توان خود فهمید   
زادگاه پیامبران بزرگ    

خاک و جوالنگه شغاالن نیست   
یاوری به مجاهدان قدس   

بر مسلمان وظیفه ی شرعی ست   
رهبر انقالب فرمودند    

فصل سبز بهار نزدیک است   
طی شود این خزان و فصل درد   

ساز فردا نوای تبریک است  
جان )نقاش( فدای پیری که   

خم نیاورده پیش اهریمن
دل و دین و لبش ز عزت پر   

حافظ دین و ملت و میهن   
دستها روی ماشه از بهر    

انهدام رژیم اسقاطیل   
تیرها را خدا زند به هدف   

َملَک بردن است عزرائیل   
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شعرشعر  هفتوادهفتواد
اخیــرا دکتــر پورابراهیمی)نماینــده مــردم کرمــان و راور و رئیــس 
کمیســیون اقتصــادی مجلــس ( از پیگیــری طــرح دسترســی 
اســتان کرمــان بــه دریــا و اســتفاده  از ۶۰۰ کیلومتــر ظرفیــت بــال 
ــب ضمــن  ــر داده اســت ، اینجان اســتفاده در ســواحل مکــران خب
ــای  ــه طرحه ــی از مطــرح شــدن اینگون ــراز خرســندی و قدردان اب
ــت  ــع محرومی ــتغال و رف ــت و اش ــعه ، امنی ــه توس ــه ب ــی ک مل
ــه ویــژه جنــوب اســتان کرمــان نیــز کمــک میکنــد ، و   منطقــه ب
ضمــن تشــکر از دکتــر پــور ابراهیمــی کــه یــک نماینــده توســعه 
محــور بــا افــق دیــد بلنــد شــناخته میشــود نکاتــی را نیــز  مطــرح 

میکنــم: 
 آب منشــاء و راز مانــدگاری حیــات ، مایــه اساســی خلقــت و یکــی 
از عمــده تریــن نیازهــای بــی جایگزیــن بشــری ، امــروزه در نقــاط 
بــی شــماری از جهــان در وضعیــت نامطلوبــی قــرار دارد . کــه در 

بســیاری از مــوارد مــی تــوان آن را بحرانــی نامیــد. 
طبیعــت تابــع مرزهــای سیاســی نیســت و بــه هــر ناحیــه و ملتــی 

گونــه خاصــی از منابــع را ارزانــی کــرده اســت.
ریشــه ســتیز میــان اجتماعــات انســانی نیــز در همیــن ناهمســانی 
ــه  ــه اســت، ب ــت هــا نهفت ــان نواحــی و مل ــع می در پراکنــش مناب
ویــژه ملــت هایــی کــه تــوان مدیریــت امــور و  منابــع خویــش را 

متناســب بــا شــرایط محیطــی ندارنــد.
ــع آب یــک مســئله ژئوپلتیکــی اســت کــه  ــر مناب ــودن ب حاکــم ب
بــه دشــواری مــی توانــد در مناقشــات فــی مــا بیــن مــورد حــل و 

فصــل واقــع شــود.
ــا  ــه ب ــرقی ک ــوب ش ــی جن ــوص در نواح ــه خص ــران ب ــور ای کش
مشــکل اصلــی کــم آبــی و بــی آبــی روبــرو ســت، مســتعد هســت 
تــا بــا توجــه و تکیــه بــر عصــر تکنولــوژی از آب خلیــج فــارس و 
دریــای عمــان در ســواحل مکــران جهــت تامیــن نیازهــای حیاتــی 
خــود اســتفاده نماینــد. و اخیــرا اقداماتــی در خصــوص انتقــال آب 

خلیــج فــارس نیــز صــورت گرفتــه اســت .
ایــن نیازهــا از قبیــل تامیــن آب جهــت مصــارف صنعتــی، 
ــاورزی، آب  ــن آب کش ــوالد ،تامی ــه ف ــوزه چرخ ــوص در ح بخص

ــت. ــر اس ــکار ناپذی ــرژی و...ان ــرق و ان ــامیدنی، ب آش
و میتــوان از طریــق راهبــرد »هــم تکمیلــی منابــع« در ابعــاد کالن 
ــع   در فرآینــد توســعه کشــور از طریــق مدیریــت اســتراتژیک مناب

بــه حــل و فصــل مشــکل کمبــود منابــع پرداخــت .
راهبــرد »هــم تکمیلــی« یــک چارچــوب و ســازگارعملیاتی اســت 

کــه در قالــب رویکــردی کارکــرد گرایانــه مطــرح مــی شــود.
چــون میــزان و نحــوه توزیــع منابــع محیطــی و جغرافیایــی 
 در ســطح زمیــن فاقــد الگویــی هــم ســان مــی باشــد و از 

نابرابری های بی شماری برخوردار است.
ــن  ــه تامی ــادر ب ــی ق ــه تنهای ــی ب ــکان جغرافیای ــچ م ــن هی بنابرای
ــن  ــه همی ــاکنان خــود نمــی باشــد. ب ــای اساســی س ــه نیازه هم
ــه  ــاز خــود ب ــع مــورد نی ــرای تامیــن مناب ــن  مــکان هــا ب روی ای

ــد. ــا وابســته ان ــکان ه ــه ســایر م شــدت ب
در تاییــد و اهمیــت دسترســی اســتان کرمــان بــه ســواحل نیلگــون 
و زیبــای خلیــج همیشــه  فــارس و دریــای عمــان شایســته اســت  
ــه  ــی ب ــادی و امنیت ــی ، اقتص ــی ، سیاس ــه فرهنگ ــاد چهارگان ابع
شــرح ذیــل نیــز مــورد نظــر بلنــد طراحــان و دلســوزان و ذینفعــان 

قــرار گیــرد :
ــق  ــی از طری  ۱- در حــال حاضــر بیــش ۹۰ درصــد تجــارت جهان
دریــا صــورت مــی گیــرد و کشــور مــا هــم از ایــن قائــده مســتثنی 
ــرار  ــارس ق ــج ف ــور در خلی ــاری کش ــادر تج ــده بن ــت عم  نیس
گرفتــه انــد کــه بزرگتریــن آنهــا بنــدر شــهید رجایــی اســت  کــه 
ــدر  طــی دو و ســه ســال  ــن بن ــل طــرح توســعه ای ــد از تکمی بع
ــل  ــه دلی ــارس ب ــج ف ــوب خلی ــادر جن ــعه بن ــکان توس ــده ام آین
ــاالی یکصــد  آبخــور کــم و عــدم امــکان پذیــرش کشــتی هــای ب

هــزار تــن و کشــتی هــای کانتینــر بــر بــا ظرفیــت بــاالی ۱۸۰۰۰ 
ــدر  ــر بن ــرف دیگ ــدارد از ط ــود ن ــران وج ــرای ای ــو ب ــی ای ی ت
ــز  ــران نی ــی ای ــدر اقیانوس ــا بن ــرای تنه ــعه ب ــکان توس ــار ام چابه
بــه دلیــل تحــت تاثیــر قــرار گرفتــن بادهــای ۱۲۰ روزه سیســتان 
و همچنیــن آبخــور کــم نیــز شــرایط وجــود نــدارد بنابرایــن نــگاه 
ــه ســمت ســواحل مکــران خصوصــا بنــدر جاســک  بلنــد مــدت ب
ــای  ــت ه ــک از محدوی ــچ ی ــه هی ــی باشــد ک ــار م ــدر چابه ــا بن ت

ــدارد.   ــوق را ن ف
 ۲- بــا توجــه بــه اینکــه جــاده ابرایشــم قــرار بــود از ایــران عبــور 
کنــد کــه محقــق نشــد و از طرفــی بــا بســته شــدن کانــال ســوئز 
ــوا در  ــدر گ ــعه بن ــرح توس ــف ط ــن توق ــته، همچنی ــاه گذش در م
پاکســتان، نــگاه هــا بــه ســمت بنــدر چابهــار بیشــتر شــده اســت. 
ــدر جاســک، نســبت  ــا ایجــاد و توســعه بن ــر ب ــدت اگ ــد م در بلن
ــان  ــه صــورت همزم ــز ب ــی و جــاده ای نی ــه ایجــاد خطــوط ریل ب
صــورت گیــرد یــک مســیر فــوق العــاده چشــم گیــر خواهــد بــود 
کــه تبــادل کاال بیــن کشــورهای شــرق آســیا و اروپــا را آســان تــر 

ــا صرفــه تــر خواهــد نمــود. و ب
و  اســتان کرمــان  قطــب کشــاورزی جنــوب   ۳- دسترســی 
همچنیــن معــادن و صنایــع ایــن اســتان از یــک طــرف و از طــرف 
ــا  ــی خصوص ــورهای عرب ــه کش ــک ب ــدر جاس ــی بن ــر نزدیک دیگ
ــرق  ــورهای ش ــی و کش ــای افریقای ــور ه ــتان، کش ــان و عربس عم
آســیا، چشــم انــداز خوبــی بــرای منطقــه مکــران پیــش رو اســت.
 ۴- علــی رغــم اینکــه بیشــتر ســاحل یــک هــزار کیلومتری اســتان 
هرمــزگان و مکــران بــدون توســعه رهــا گشــته اســت مــی تــوان از 
ایــن ظرفیــت منطقــه ای  مغفــول مانــده ، بــا کمــک ســه اســتان 
هرمــزگان ، سیســتان و بلوچســتان و کرمــان جهــت ایجــاد توســعه 

ملــی اســتفاده کــرد .
ــد »توســعه میهنــی«   ــا دی  ۵- شــیوه بیــان ایــن مهــم بایســتی ب

ــی  ــروه کارشناس ــک کار گ ــروع کار ی ــرای ش ــردد، ب ــنهاد گ پیش
حرفــه ای متخصــص حتــی شــامل جامعــه شناســان و روانشناســان 

و ... تشــکیل گــردد.
ــکیل  ــران تش ــواحل مک ــعه س ــتاد توس ــر س ــال حاض  ۶- در ح
ــش ارزش  ــه افزای ــر ب ــر منج ــن ام ــود همی ــت و خ ــده اس گردی
زمیــن هــای منطقــه جاســک گردیــده اســت و بــا توجــه بــه اینکــه 
ــن منطقــه یکــی از مناطــق بســیار محــروم کشــور مــی باشــد  ای
تاثیــر آن روی اغلــب مــردم منفــی خواهــد بــود و بــه فقــر بیشــتر 
آنهــا کمــک خواهــد نمــود. لــذا الزم اســت در بلنــد مــدت بــرای 

ــری شــود. آن فک
ــتفاده  ــکان اس ــه ام ــه  منطق ــعه اولی ــی از توس ــش های  ۷- در بخ
از نیروهــای کار ســاده و ارزان وجــود دارد ولــی در ادامــه بــا ورود 
نیروهــای فنــی و مجــرب بــه منطقــه ، اوال فاصلــه طبقاتــی بیــن 
ــن بیشــتر خواهــد شــد و الزم اســت در  ــه و مهاجری ــردم منطق م
ــرار  ــر ق ــد نظ ــز م ــی نی ــی و اجتماع ــعه فرهنگ ــدت توس ــد م بلن

گیــرد.
 ۸- بــا توجــه بــه محــروم بــودن منطقــه توســعه زیــر ســاخت های 
ــی، آموزشــی، فرهنگــی و  ــی، رفاهــی، خدمات ــر بنای اقتصــادی، زی

گردشــگری و  .... همــه بــا هــم بایــد مــد نظــر قــرار گیــرد.
 ۹- پیشــنهاد مــی گــردد بــرای دسترســی اســتان کرمــان بــه دریا، 
ــتانهای  ــان و اس ــتان کرم ــعه اس ــوان توس ــت عن ــی تح کار گروه
همجــوار تشــکیل و موضــوع بــه صــورت مشــترک مــورد بررســی 
قــرار گیــرد و اقدامــات عملیاتــی دســتور کار قــرار گیــرد.  حســن 
ایــن اقــدام احتــرام گذاشــتن و هماهنگــی بــرای یــک توســعه بــا 

رویکــرد ملــی بیــن اســتانهای مذکــور اســت .

نویسنده:  وحید صادقی گوغری  
)مدرس دانشگاه فنی و حرفه ای و رئیس دانشکده فنی سیرجان(

طرح دسترسی استان کرمان به آبهای آزاد خلیج فارس و دریای عمان

توسعه سواحل واستفاده بهینه از 600 کیلومتر سواحل آبی بال استفاده

                                                                  داغ علی)ع(
شرح این فاجعه و رفتن حیدر داده قلم از داغ علی)ع( ناله ی غم سر داده   

تیغ زهرآلوده ی )شب( سر خورشید آمد شرک با توطئه، بر چیدن توحید آمد   
ملکوت جای علی)ع( بوده، نه این عالم پست بحر در کوزه نگنجید و سبو را بشکست  

کوثر و میکده اش مانده و ساقی رفته علی)ع( از دار فنا رست و به باقی رفته  
پرچم منتقم آل علی)ع( بر باغ است تا ابد داغ علی)ع( در دل مردم داغ است  

ز علومی که هدایتگر و دارد عزت دهر محروم شد از بحر علوم حضرت   

                                                         قاتل نامرئی

که شده ای تو آفت جان ما لعنت و نفرین به تو ای )کرونا(  
تو کسب و کار و نان ما گرفتی آرامش از جهان ما گرفتی  

آرزو دارم بشوی گور و، گم افکنده ای جدایی بین مردم  
فعال ابرقدرت این جهانی قاتل نامرئی و جان ستانی  

کاشته ای بسیار و فراوان )یتیم( ما از تو در عذاب و در وحشتیم  
در طلب عافیت و روز نو چاره ی کار؟ دوری نمودن از تو  

ــان  ــهر کرم ــورای ش ــو ش ــش، عض ــور ایرانمن ــر منص ــای دکت آق
ــل  ــه در تحوی ــت ک ــرد و گف ــاد ک ــتان انتق ــت اس ــرد پس از عملک

ــه  ــه گواهینام ــی از جمل ــژه مدارک ــهروندان به وی ــه ش ــالت ب مراس
یــا کارت ســوخت کــه از طریــق دفاتــر پیشــخوان دولــت پیگیــری 
می شــود؛ بــد عمــل می کننــد و در حالــی کــه مــردم بــرای 
ــی  ــات مطلوب ــد، خدم ــه می پردازن ــود هزین ــالت خ ــت مراس دریاف
دریافــت نمی کننــد. وی اظهــار کــرد: »قبــال دریافــت برخــی 
خدمــات از جملــه تحویــل گواهینامــه از طریــق پســت، اختیــاری 
ــودش  ــا خ ــدام ی ــت اق ــق پس ــا از طری ــت ی ــرد می توانس ــود و ف ب

ــن  ــه ی ای ــت هم ــه پس ــت ک ــالی اس ــد س ــا چن ــد ام ــه کن مراجع
خدمــات را در اختیــار گرفتــه ولــی گرفتــاری زیــادی بــرای مــردم 
ــن  ــد و پاســخگو هــم نیســتند«. ایرانمنــش کــه ای درســت کرده ان
ــرده  ــرح ک ــم مط ــهر ه ــورای ش ــی ش ــن علن ــوع را در صح موض
ــد،  ــی نگیرن ــد، خدمات ــه بپردازن ــردم هزین اســت گفــت: »اینکــه م
بــه زحمــت هــم بیفتنــد و پاســخگویی هــم نباشــد، اصــال شایســته 

ــت«. نیس

وی افــزود: »پُســت اســتان اگــر مشــکالتی و محدودیت  هایــی دارد 
ــام  ــته ای انج ــو شایس ــه نح ــانی را ب ــن خدمات رس ــد ای و نمی توان
بدهــد، ایــن اجبــار را بــردارد و اجــازه دهد مردم خودشــان شــیوه ی 
دریافــت مراســالت را انتخــاب و کارشــان را پیگیــری کننــد«. وی با 
ــی در اداره  ــرایط کرونای ــن ش ــردم در ای ــع م ــی از تجم ــراز نگران اب
ــرای دریافــت خدمــات و مراســالت، تاکیــد کــرد: »حتــی  پســت ب
ــن  ــازی ای ــرای آزادس ــور ب ــق کش ــه از طری ــت ک ــاز اس ــر نی اگ
خدمــات از پســت اقــدام شــود تقاضــا داریــم دســت اندرکاران ایــن 
پیگیــری را انجــام داده و بــه حــل مشــکل مــردم کمــک کننــد«.

ایرانمنــش گفــت: »پُســت، شــعاری داشــت کــه می خواهیــم 
ــا  ــوند؛ االن ام ــارج نش ــه خ ــح و کار از خان ــرای تفری ــز ب ــردم ج م
ــور  ــد هــم مجب ــه اش را می پردازن ــی کــه هزین ــت خدمات ــردم باب م

ــان   ــردای کرم ــد«. ف ــه کنن ــت مراجع ــه پس ــده اند ب ش

دکرت منصور ایرامننش، عضو شورای هشر کرمان مطرح کرد 

انتقاد از خدمات رساین ُپست استان کرمان

در آیینــی بــا حضــور معــاون هماهنگــی توزیــع شــرکت 
ــروش و  ــاون ف ــاردو مع ــلیمانی س ــد س ــر، محم توانی
خدمــات مشــترکین شــرکت توزیــع نیــروی بــرق جنــوب 
ــع  ــرکت توزی ــل ش ــمت مدیرعام ــه س ــان ب ــتان کرم اس
ــوب  ــی و منص ــتان کرمان،معرف ــمال اس ــرق ش ــروی ب نی

شــد. 
ــتان  ــمال اس ــرق ش ــع ب ــرکت توزی ــل ش ــه مدیرعام ــن معارف آئی
ــع  ــی توزی ــاون هماهنگ ــر مع ــانی مه ــور رخش ــا حض ــان ب کرم
شــرکت مــادر تخصصــی توانیــر بــا هیــات همــراه، مدیــر کل دفتــر 
ــل  ــران عام ــان، مدی ــور روســتایی و شــوراهای اســتانداری کرم ام
ــرق  ــع ب ــه ای و توزی ــه ای، آب منطق ــرق منطق ــای ب ــرکت ه ش
شــمال و جنــوب اســتان کرمــان و معاونیــن و مدیــران ایــن حــوزه 

ــزار شــد. ــان برگ ــرق شــمال اســتان کرم ــس ب در ســالن کنفران
در ایــن مراســم رخشــانی مهــر معــاون هماهنگــی توزیــع شــرکت 
توانیــر بیــان نمــود: اســتان کرمــان ســرزمین پهنــاور بــا مــردان و 
زنانــی بــزرگ و شایســته خدمــت را دارد و همچنیــن بــه حرمــت 
خــون شــهیدانی کــه بــرای عــزت ایــن ســرزمین از هیــچ تالشــی 

دریــغ نکردنــد، ایــن خدمــات بایســتی ارائــه گــردد.
ــان و  ــوب کرم ــرق جن ــل ب ــا مدیرعام ــدوی نی ــدس مه وی، مهن
ــته  ــتان را  از شایس ــمال اس ــرق ش ــع ب ــرکت توزی ــت ش سرپرس
ــرق  ــع ب ــای توزی ــرکت ه ــل ش ــران عام ــن مدی ــن و بزرگتری تری
ــا  ــدوی نی ــدس مه ــن تشــکر از مهن ــت: ضم کشــور دانســت و گف
کــه در طــول شــش مــاه سرپرســتی شــرکت بــرق شــمال اســتان 
ــد  ــر عهــده داشــتند و اقدامــات ارزنــده ای انجــام دادن کرمــان را ب
و امیدواریــم مهنــدس ســلیمانی ســر فصــل جدیــدی باشــد بــرای 
شــتاب بــه خدمــت رســانی مشــترکین و ســتون هایــی کــه مدیــران 
عامــل گذشــته برپــا کــرده انــد را حفــظ و ارزش افــزوده ای بــرای 

ــر داشــته باشــند. ــات رســانی بهت خدم
ــه  ــور ب ــرق در کش ــوزه ب ــات ح ــه خدم ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
صــورت نویــن آغــاز گردیــده، بیــان کــرد: بایســتی ضمــن ســرعت 
بخشــیدن و همــگام بــودن بــا خدمــات نوینــی کــه در ســطح کشــور 
آغــاز شــده اقدامــات شایســته ای بــرای مردمــان ایــن مــرز و بــوم 

ــه نمائیــم. ارائ
ــاره  ــال۹۹ اش ــمانی در س ــزوالت آس ــش ن ــه کاه ــر ب رخشــانی مه
کــرد و افــزود: از آنجاکــه بخشــی از انــرژی بــرق از طریــق نیــروگاه 
ــاری  ــال ج ــفانه در س ــه متاس ــردد ک ــن میگ ــی تامی ــای غرقاب ه
ــا کاهــش  ایــن نیــروگاه هــا بــه دلیــل خشکســالی و کمبــود آب ب
تولیــد بــرق مواجــه هســتند بــه طــوری کــه  ۳۵ درصــد نســبت بــه 
ســال گذشــته تولیــد بــرق کمتــری را خواهنــد داشــت و بنابرایــن 

ــت گــردد. ــار، مدیری ــف،  مصــرف ب بایســتی از راه هــای مختل
وی همچنیــن تصریــح کــرد: در برنامــه هــای وزارت نیــرو اعتبــارات 
الزم در خصــوص اصــالح و بهینــه ســازی شــبکه هــای روســتایی 
ــا  ــم ب ــه امیدواری ــت ک ــده اس ــه ش ــر گرفت ــتان در نظ ــن اس ای
ــردد  ــود حــل گ ــتان مشــکالت موج ــد اس ــات ارش ــکاری مقام هم
ــود. ــته ش ــترکین برداش ــرای مش ــرق ب ــوزه ب ــر در ح ــی موث و گام

ــرق  ــروی ب ــع نی ــرکت توزی ــت ش ــا، سرپرس ــدوی نی ــدس مه مهن
شــمال اســتان کرمــان و مدیــر عامــل بــرق جنــوب اســتان کرمــان 
در ایــن نشســت گفــت: تمامــی فرایندهــای شــرکت توزیــع نیــروی 
بــرق شــمال بــا کمــک و تــالش شــبانه روزی معاونیــن و مدیــران 
ایــن شــرکت بازنگــری شــده و بخــش هایــی کــه نیــاز بــه اصــالح 

داشــته بــا بررســی بیشــتر اقدامــات الزم انجــام گردیــده اســت.
وی افــزود: فرایندهــای مربــوط بــه بــرق شهرســتان هــا بــه خــود 
ــش  ــتاد، نق ــون س ــم اکن ــد و ه ــول گردی ــور مح ــران آن ام مدی
اصلــی خــود کــه نقــش نظارتــی، حمایتــی و هدایتــی میباشــد را 

ــا میکنــد ایف
مهــدوی نیــا در خصــوص هزینــه هــای شــرکت برق شــمال اســتان 
کرمــان افــزود: در طــول شــش مــاه کــه سرپرســتی ایــن شــرکت 
ــی  ــل توجه ــدار قاب ــذب مق ــه ج ــق ب ــته ام موف ــده داش را برعه

ســرمایه شــدیم و همچنیــن تمامــی بدهــی هــای معوقــه همــکاران 
پرداخــت گردیــد امــا در بخــش ســرمایه گــذاری نیازمنــد حمایــت 

وزارت نیــرو مــی باشــد.
ــفکر  ــوان، خوش ــری ج ــوان مدی ــه عن ــاردو ب ــلیمانی س وی از س
ــلیمانی در  ــدس س ــت: مهن ــه، گف ــرد و در ادام ــاد ک ــو ی و پرتکاپ
ــر  ــتان، مدی ــرق شهرس ــت ب ــد مدیری ــادی مانن ــای زی ــش ه بخ
ــای  ــات مشــترکین ایف ــروش و خدم ــاون ف ــور مشــترکین و مع ام
ــد  ــن ســمت دارن ــرای ای ــم الزم را ب ــی و عل ــوده و آگاه ــش نم نق
ــیم. ــان باش ــتان کرم ــی در اس ــات خوب ــاهد اقدام ــم، ش و امیدواری
ــی  ــوان مدیرعامل ــه عن ــت ب ــن نشس ــه در ای ــاردو ک ــلیمانی س س
شــرکت توزیــع نیــروی بــرق شــمال اســتان کرمــان منصــوب شــد، 
ــر  ــکاران پ ــری هم ــاری خــدا و همفک ــا ی ــدوارم ب ــرد: امی ــان ک بی
ــه مشــترکین  ــده ای ب ــات ارزن ــم خدم ــن شــرکت بتوانی ــالش ای ت
ــا تشــکر از وزارت نیــرو و شــرکت  ایــن حــوزه ارائــه نمائیــم. وی ب
توانیــر، تصریــح کــرد: بــا همفکــری و تعامــل بیــن دســتگاه هــای 
ــای  ــوان کاره ــی ت ــرکت م ــره ش ــات مدی ــی هی ــی و همراه اجرای
بزرگــی را انجــام داد و  ارزش افــزوده ای باشــیم در ادامــه راه 
ــری  ــت بخی ــای عاقب ــت دع ــه در نهای ــته ک ــل گذش ــران عام مدی

ــت. ــد داش ــال خواه ــه دنب ــترکین را ب مش
ــش از  ــاردو پی ــلیمانی س ــد س ــدس محم ــت مهن ــر اس ــایان ذک ش
ایــن در ســمت هــای مدیــر بــرق شهرســتان رودبــار جنــوب، مدیــر 
ــر دفتــر مهندســی  ــرق، مدی امــور دیســپاچینگ و فوریــت هــای ب
ــر  ــارت ب ــر نظ ــر دفت ــرکت ، مدی ــای ش ــری طرحه ــارت، مج و نظ
خدمــات مشــترکینو معــاون فــروش و خدمــات مشــترکین شــرکت 
توزیــع بــرق جنــوب اســتان کرمــان، ایفــای نقــش  کــرده کــه هــم 
ــرق  ــروی ب ــع نی ــرکت توزی ــل ش ــر عام ــوان مدی ــه عن ــون ب اکن

ــان منصــوب شــد.  شــمال اســتان کرم

اب حضور معاون هماهنیگ توزیع رشکت توانیر انجام شد اب حضور معاون هماهنیگ توزیع رشکت توانیر انجام شد 
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ــا  ــوری ت ــه دوره تیم ــه ب ــی ک ــا قدمت ــود ب ــه محم ــازار قلع  ب
قاجــار بــاز میگــردد، بــا طولــی در حــدود ۵۰۰ متــر در تاریــخ 
ــوان  ــه عن ــت ۳۸۵۸ ب ــماره ثب ــا ش ــت ۱۳۸۰، ب ۲۵ اردیبهش
یکــی از آثــار ملــی ایــران بــه ثبــت رســیده اســت.بازاری کــه از 

قدیمــی تریــن مــکان هــای تاریخــی کرمــان اســت و متاســفانه 
ظاهــر فعلــی آن نشــان دهنــده کــم لطفــی هــای مضاعــف  بــه 

آن در چندیــن دهــه متوالــی میباشــد.
ــز   ــه آن نی ــی ک ــازه، حمام ــاب مغ ــن ب ــا چندی ــازار ب ــن ب ای
قلعــه محمــود نامیــده شــده اســت و بــه وضعیــت فعلــی آنهــا 
میتــوان گفــت ویرانــه بــه حــال خــود رهــا شــده اســت . ســقف 
بســیاری از مغــازه هــا فــرو ریختــه و مغــازه هایــی کــه ســقف 
ــد. ــه ندارن ــک خراب ــر دســت کمــی از ی ــد از لحــاظ ظاه دارن

ــازار چنــد منــزل مســکونی  وجــود  ــن ب در فضــای داخلــی ای
دارد کــه در ادامــه در خصــوص آنهــا مختصــر توضیحاتــی داده 

میشــود.
ــه  ــا ب ــف ت ــی ادارات مختل ــی توجه ــم ب ــی رغ ــازار عل ــن ب  ای
امــروز موجودیــت خــود را حفــظ کــرده اســت و فکــر میکنــم 
عــدم رســیدگی بــه آن دیگــر کافیســت. قبــل از آنکــه تخریــب 
ــه ای رهــا شــده در بخــش مرکــزی  ــه ویران ــل ب شــود و تبدی

شــهر شــود بایــد بــرای آن برنامــه ریــزی کــرد.
ــه  ــل ب ــود آن را تبدی ــال خ ــه ح ــازار ب ــن ب ــدگی ای ــا ش  ره
فضایــی بــا کاربــری جدیــد بــرای تجمــع افــراد بــی خانمــان و 
معتــاد کــرده اســت. تــا همیــن چنــد وقــت پیــش تمــام مغــازه 
هــای ایــن بــازار تعطیــل بودنــد و فقــط یکــی دو مغــازه از کل 
ــات  ــک ســری اتفاق ــا الحمــد... ی ــود ام ــاز ب ــا ب ــازه ه ــن مغ ای
ــازار  افتــاده کــه احتمــاال نشــان دهنــده ی ایــن اســت ایــن ب

بعــد از چندیــن دهــه کمــی مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت 
امــا بــاز هــم کافــی نیســت.

در خصــوص منــازل مســکونی بایــد عــرض کنــم کــه بــا توجــه 
ــط  ــازی توس ــازی و نوس ــیدگی بازس ــدم رس ــت و ع ــه قدم ب
مالــکان و صاحبــان آنهــا وضعیــت خوبــی ندارنــد و بــه دلیــل 
اجــاره پاییــن و شــرایطی کــه دارنــد تبدیــل بــه مکانــی بــرای 
ــوان  ــی میت ــه عبارت ــد. ب ــده ان ــی ش ــر ایران ــراد غی ــی اف زندگ
گفــت نــه تنهــا منــازل ایــن بــازار بلکــه محلــه قلعــه محمــود 
کــه در بــر گیرنــده ی ایــن بــازار اســت و همچنیــن  محلــه ی 
کنــاری آن محلــه ی مســجد امــام )ملــک( تبدیــل بــه مکانــی 
بــرای ســکونت ایــن افــراد شــده اســت کــه اســتاندارد زندگــی 
آنهــا کمــی بــا اســتاندارد زندگــی معمولــی یــک فــرد ایرانــی 
ــایر  ــاوت از س ــی متف ــه فضای ــت و در نتیج ــاوت اس ــار متف تب
ــه  ــر اســت ب ــد بهت ــر میرس ــد و بنظ ــی کن ــاد م محــالت ایج
ایــن مســئله بــا توجــه بــه موقعیــت تاریخــی و مکانــی بیشــتر 

توجــه شــود.
 بــا وجــود همــه ی ایــن ویژگــی هــای ذکــر شــده در خصــوص 
ایــن فضــای ارزشــمند ) در و دیــوار کثیــف  و کتــک خــورده، 
ــی کــه پشــت درهــای بســته ی  ــازه های آوار ســقف هــای مغ
مغازهــا دیــده میشــود، ظاهــر ســیاه و کثیــف مغــازه هــا( ایــن 
بــازار همچنــان صالبــت و شــکوه خــود را حفــظ کــرده اســت و 
قابلیــت تبدیــل شــدن بــه یــک مــکان ارزشــمند پویــا و فعــال 

را دارد. فضایــی کــه جــاذب جمعیــت و قابــل اســتفاده بــرای 
مــردم عزیــز کرمــان باشــد.

 بــه راســتی چــرا مــا بــا وجــود ایــن همــه مــکان تاریخــی در 
ایــن دیــار جــای مناســبی بــرای گــردش و تفریــح نداریــم؟!

ــت؟؟ ــده اس ــش آم ــما پی ــرای ش ــوال ب ــن س ــت ای ــچ وق  هی
شــهرمان  در  تاریخــی  فضاهــای  بــه  رســیدگی  عــدم 
اســت. موضــوع  ایــن  دالیــل  مهمتریــن  از   یکــی 
ــک  ــه ی ــی ب ــه راحت ــه ب ــن را دارد ک ــت ای ــا قابلی ــن فض ای
فضــای تجــاری- ســیاحتی تبدیــل شــود فضایــی بــرای 
فــروش صنایــع دســتی شــهر و حتــی اســتانمان. همچنیــن از 
مغــازه هــای بــزرگ آن مــی تــوان بــه عنــوان کافــه رســتوران 
ســنتی اســتفاده کــرد. یــک فضــای فعــال در دل شــهر ، بدیــن 
ترتیــب هــم امــکان آســایش و راحتــی مــردم فراهــم میشــود 

ــا حفــظ میشــود. ــای زیب ــن بن هــم ارزش ای
ــه  ــه امیــد روزی کــه ایــن فضــا همچــون گذشــته تبدیــل ب  ب

فضایــی بــا رونــق اقتصــادی و گردشــگری 
ــت  ــت و جدی ــی هم ــا کم ــا ب ــود قطع ش
ــد  ــه نتیجــه خواه ــر ب ــن ام مســئولین ای

رســید.

بی توجه ای به بازار قلعه محمود
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان

 مرجع ثبت شرکت ها و موسسات 
غیرتجاری زرند کرمان )1129694(

صنایــع  شــرکت  تغییــرات  آگهــی 
ــد شــرکت  ــد زراون ــه آفری پالســتیک ب
تعاونــی بــه شــماره ثبــت ۱۵۶۱ و 
شناســه ملــی ۱4۰۰۳۹۲۶۶۲4 بــه اســتناد 

العــاده مــورخ  فــوق  صورتجلســه مجمــع عمومــی 
۱۳۹۹/۰۹/۱۳ و منضــم بــه نامــه شــماره ۹۹/۱۰۰۶ 
مــورخ ۹۹/۱۰/۰۸ اداره تعــاون کار ورفــاه اجتماعــی 
ــی  ــد ثبت ــرکت در واح ــل ش ــد ۱ - مح ــتان زرن شهرس
زرنــد بــه آدرس اســتان کرمــان، شهرســتان زرنــد، 
ــی  ــه شــهرک صنعت ــد، محل ــزی، شــهر زرن بخــش مرک
شــماره ۱، خیابــان دوم، خیابــان صنعــت ۵ ، پــالک ۰ ، 
طبقــه همکــف کــد پســتی77۶۱4۵۹۲۱۳ تغییــر یافــت 
ــالح  ــوق اص ــرح ف ــنامه بش ــه در اساس ــاده مربوط و م
گردیــد. اداره کل ثبــت اســناد و امــالک اســتان کرمــان 
مرجــع ثبــت شــرکت هــا و موسســات غیرتجــاری زرنــد 

.)۱۱۲۹۶۹4( کرمــان 

محمدعلی سعادتی



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

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

نویسنده: صدیقه انجم شعاع

سال نهم ـ شماره 346 ـ شنبه 11  اردیبهشت ماه 1400   ـ   18 رمضان  1442 ـ  1 می  2021 ـ 4 صفحه ـ 1000 تومان
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مدیر مجتمع مس شهربابک خبر داد

ثبت چندین رکورد 
در همه تولیدات مس شهربابک

مدیــر مجتمــع مــس شــهربابک از رکــورد 
ــه مجتمــع مــس شــهربابک در  تولیــدات ماهیان

ــر داد. ــال 1400 خب ــن س فروردی
ثبت چندین رکورد 

در همه تولیدات مس شهربابک
 حســین ابراهیمی نســب مدیــر مجتمــع مس شــهربابک 
ــا  ــتیبانی ها؛ مانع زدایی ه ــد؛ پش ــال تولی ــت: در س گف
ــت  ــا تــالش و کوشــش حداکثــری همــکاران و حمای ب
ــه  ــق ب ــهربابک موف ــس ش ــع م ــد، مجتم ــران ارش مدی
ــه  ــدات ماهیان ــد در تولی ــورد جدی ــن رک ــت چندی ثب

خــود شــده اســت.
در  میــدوک  معــدن  اســتخراج  کل  افــزود:  وی 
حالــی  در  بــوده  تــن   5,767,787 مــاه  فروردیــن 
ســال  اســفند  در  ماهیانــه  رکــورد  باالتریــن  کــه 
 13,6 کــه  بــوده  تــن   5,078,000 و  گذشــته 
 درصــد نســبت بــه رکــورد قبلــی افزایــش نشــان 

می دهد.
ــد  ــزان تولی ــن می ــه داد: همچنی ــب ادام ابراهیمی نس
کنســانتره مصرفــی ذوب خاتون آبــاد در ایــن مــاه 
ــورد  ــن رک ــه باالتری ــه نســبت ب ــوده ک ــن ب 36,228 ت
ماهیانــه در بهمــن گذشــته بــا رقــم 33,259 تــن، 8,9 

ــته اســت. ــش داش درصــد افزای
مدیــر مجتمــع مــس شــهربابک گفــت: آنــد حاصــل از 
ــه در  ــوده ک ــز 7,773 ب ــاد نی ــانتره ذوب خاتون آب کنس
ــه میــزان  ــان مــاه گذشــته ب ــر رکــورد قبلــی در آب براب

ــد. ــان می ده ــد نش ــد رش ــن 7 درص 7,267 ت
وی همچنیــن خبــر داد: مجتمــع مــس شــهربابک 
ــم  ــاد ه ــدی ذوب خاتون آب ــد تولی ــده در آن ــق ش موف
ــه  ــبت ب ــه نس ــاند ک ــت برس ــه ثب ــن را ب 11,210 ت
رکــورد بهمــن مــاه ســال گذشــته بــه میــزان 11,167 

ــد. ــان می ده ــش نش ــد افزای ــن، 0,4 درص ت

طــی مراســمی بــا حضــور امــام جمعــه بخــش بلــورد، معــاون سیاســی و 
امنیتــی فرمانــداری، بخشــدار، رییــس آمــوزش و پــرورش، مدیــر حراســت 
و رییــس دفتــر مدیرعامــل مجتمــع جهــان فــوالد ســیرجان و جمعــی از 
ــیرجان  ــوالد س ــان ف ــع جه ــک مجتم ــا کم ــت ب ــدد تبل مســئوالن،50 ع

بیــن دانــش آمــوزان نیازمنــد بخــش بلــورد توزیــع شــد.
جهان فوالد سیرجان برای کاهش 

و مقابله با آسیب های ناشی از بحران کرونا 
مصمم است 

ــع  ــل مجتم ــر مدیرعام ــس دفت ــدی، ریی ــعود میرمحم مس
جهــان فــوالد ســیرجان هــم بــا بیــان اینکــه یــاری رســانی 
ــگاه  ــد 19 در ن در حوزه هــای مختلــف پــس از شــیوع کووی
مــا یــک مســئولیت اجتماعــی بــرای شــرکت اســت، گفــت: 
ــدای  ــگاه از ابت ــن ن ــاس ای ــر اس ــوالد ب ــان ف ــع جه مجتم
شــیوع ویــروس، تــالش کــرده تــا در کنــار مدافعــان 
ــران شــهری  ســالمت، مســئوالن اجرایــی شهرســتان و مدی
بــه ایفــای ایــن رســالت اجتماعــی بپــردازد و بــه یــاری خــدا 

تــا پایــان ایــن مبــارزه، در کنــار مــردم و مســئوالن شهرســتان ســیرجان 
ــرای کاهــش  ــران ارشــد شهرســتان، ب ــا هماهنگــی مدی ــود و ب خواهیــم ب

ــود. ــم ب ــم خواهی ــا آن مصم ــه ب ــران و مقابل ــن بح ــیب های ای آس
تقدیر معاون سیاسی و امنیتی فرمانداری سیرجان 

از مجتمع جهان فوالد 
معــاون سیاســی و امنیتــی فرمانــداری ســیرجان در حاشــیه ایــن مراســم 
بــا قدردانــی از عملکــرد مجتمــع جهــان فــوالد ســیرجان بــه عنــوان معیــن 
ــد  ــوزان نیازمن ــرای دانش آم ــت ب ــه تبل ــورد در تهی ــش بل ــادی بخ اقتص
ــه  ــت انســانی و ب ــظ کرام ــا حف ــه ب ــه ک ــت خیرخواهان ــن حرک ــت: ای گف
ــدن از  ــب مان ــری از عق ــرای جلوگی ــوزان ب ــه دانش آم ــک ب ــور کم منظ
ــر و ســتایش اســت. ــل تقدی ــل در فضــای مجــازی، قاب ــوزش و تحصی آم

مسعود میرمحمدی، رییس دفرت مدیرعامل مجمتع جهان فوالد سیرجان :

توزیع تبلت بین دانش آموزان نیازمند 
بخش بلورِد سیرجان

 به همت مجمتع جهان فوالد سیرجان   

مدیر عامل موسسه دارشفا امام رضا)مرکز جامع پیشگیری از بیماریهای خاص و صعب العالج( بیان کرد مدیر عامل موسسه دارشفا امام رضا)مرکز جامع پیشگیری از بیماریهای خاص و صعب العالج( بیان کرد 

در آینده نزدیک ارائه خدمات در آینده نزدیک ارائه خدمات 
به بیماران رسطاین در مزنل به بیماران رسطاین در مزنل 

علــی شمســی نیــا مدیرعامــل دارشــفا امــام رضــا 
ــما  ــروز ش ــه ام ــه ک ــن مجموع ــرد؛         ای ــوان ک عن
ــات  ــث خدم ــاز اول بح ــد، در ف ــاهده میکنی مش
ــد  ــورت ص ــزل بص ــرطانی در من ــاران س ــه بیم ب
ــن  ــت خیری ــا حمای ــزل ب ــگان در من ــد رای در ص
ــا  ــاز دوم ب ــه؛ و در ف ــتکار مجموع ــرم و پش محت
حمایــت خیــر محتــرم و عزیــز جنــاب آقــای 
ایجــاد  دیانــی و پشــتکار مجموعــه در بحــث 
.. مجهــز در  تجهیــزات آزمایشــگاهی بینظیــر، 
ــخیص ــتگاههای تش ــم دس ــگیری و ه ــر پیش ام

d n a ،در ایــن بخــش راه انــدازی شــود.که قبــل 

ــه  ــات ب ــن آزمایش ــگاه ای ــن آزمایش ــاد ای از ایج
ــد.  ــتاده میش ــور فرس ــارج از کش خ

ــده  ــاه آین ــی 2 م ــدت یک ــرف م ــس ظ ــن پ از ای
ایــن مهــم در کرمــان و در ایــن مجموعــه میســر 
ــد  ــا از بازدی ــی شمســی نی ــه عل میباشــد. در ادام
چنــد روز پیــش جنــاب اســتاندار و هیئــت همــراه 
از مجموعــه دار شــفا امــام رضــا گفــت: وی بیــان 
تاکیــد  ضمــن  بازدیــد  ایــن  در  کــه  داشــت 
جنــاب دکتــر زینــی ونــد  بــر بــر قــراری ارتبــاط 
ــا مجموعــه و همــکاری همــه  ارگانهــای دولتــی ب
جانبــه فــی مــا بیــن بــا مجموعــه .... کــه خــدا رو 
ــتور  ــودن دس ــت ب ــاهد مثب ــس از آن ش ــکر پ ش

ــم.  ــتاندار بودی ــاب اس جن
ــودن  ــان نم ــادی بی ــای زی ــرو آن ارگانه ــه پی ک
ــکاری  ــم هم ــد و ه ــه بازدی ــد ب ــم عالقمن ــه ه ک
بــا مجموعــه هســتند ....... کــه ان شــاا... هــر 
ــم  ــود ه ــته ش ــه برداش ــن زمین ــه در ای ــی ک گام
ــان  و هــم  ــه اطــالع مــردم نجیــب اســتان کرم ب

ــد .  ــد ش ــانی خواه ــالع رس ــی اط ــطح مل در س
در پایــان شمســی نیــا ضمــن مثبــت نــگاه کــردن 
ــرم و  ــتاندار محت ــکر از اس ــم و تش ــن مه ــه ای ب
پیگیریهــای  بخاطــر  اســتان  قضایــی  سیســتم 

ــود. ــژه نم ــکر وی ــتمر تش مس

بــه گــزارش روابــط عمومــی موسســه خیریــه ثامــن الحجــج ع مرکــز درمانــی بیمــاران خــاص اســتان 
کرمــان ؛جنــاب آقــای دکتــر فــاح مدیرعامــل هــال احمــر اســتان و همراهــان ایشــان از  مجموعــه 

دارالشــفای امــام رضــا علیــه الســام ســاختمان شــماره دو ثامــن بازدیــد نمودنــد.
مدیرعامــل خیریــه ثامــن الحجــج ع در بیانــی ضمــن خیــر مقدم؛بــه ارائــه گزارشــی از مجموعــه اقدامــات انجــام شــده 
و برنامــه هــای در دســت اقــدام و آینــده مجموعــه پرداخــت .آقــای شمســی نیــا اظهــار داشــت براســتی بــا کمــک 
هــای هــالل احمــر در ســال گذشــته مــا توانســتیم بــه بیمــاران نیازمنــد خــود حداقــل یــک ســبد کاال تقدیــم کنیــم.
آقــای فــالح ضمــن خداقــوت بــه جنــاب شمســی نیــا و همــه خیریــن مجموعــه گفــت : در راســتای پیشــگیری از 
بیماریهــا بخصــوص بیماریهــای صعــب العــالج همــه بایــد دســت بــه دســت هــم داده تــا شــعار پیشــگیری بهتــر از 

درمــان را جامــه عمــل بپوشــیم.
ایشــان در ادامــه بــه تفاهــم نامــه هــای همــکاری در آینــده نزدیــک فــی مابیــن هــالل احمــر اســتان و مجموعــه 
بیمــاران خــاص اشــاره کــرد و گفــت بــرای پیشــبرد اهــداف انســان دوســتانه آمادگــی همــکاری بــا جنــاب شمســی 

نیــا و مجموعــه بیمــاران خــاص را اعــالم مــی نماییــم.

اعالم آمادیگ هالل احرم استان اب موسسه خیریه اعالم آمادیگ هالل احرم استان اب موسسه خیریه 
اثمن الحجج مرکز درماین بیماران خاص اثمن الحجج مرکز درماین بیماران خاص 

استان کرماناستان کرمان

بــه گــزارش روابــط عمومــی فرمانــداری بردســیر ، مهنــدس میــر 
صادقــی فرمانــدار بردســیر بــا مهنــدس فخریــان مدیــر مجتمــع 
ــی  ــط عموم ــر رواب ــدی مدی ــدس میرمحم ــوالد و مهن ــان ف جه

مجموعــه دیــدار و گفتگــو کــرد .
فرمانــدار بردســیر ضمــن تبریــک فرارســیدن مــاه مبــارک رمضــان و آرزوی  
قبولــی طاعــات و عبــادات از همــکاری مجتمــع جهــان فــوالد در اجــرای 
طــرح حــاج قاســم ســلیمانی  و کمــک بــه طــرح هــای  بهداشــت و درمــان 

در راســتای مســئولیت هــای اجتماعــی قدردانــی نمــود.
مهنــدس فخریــان ضمــن تقدیــر و تشــکر از فرمانــدار بخاطــر همــکاری هــا 
و همراهــی هــای ایشــان گزارشــی از فعالیــت مجتمــع جهــان فــوالد ارائــه 
کــرد و گفــت: بــا پیگیــری هــای انجــام شــده خصوصــا جنابعالــی و دســتور 
جنــاب آقــای عباســلو کار راه انــدازی کارخانــه هــای کالف و فــوالد آلیــاژی 
آغــاز شــده کــه بــا راه انــدازی ایــن دو کارخانــه زمینــه اشــتغال بیشــتری 

از جوانــان بردســیری در ایــن مجتمــع فراهــم خواهــد شــد.

فرماندار بردسیر

همکاری مجمتع جهان فوالد سیرجان در اجرای طرح حاج قامس 
سلیماین و کمک به طرحهای هبداشت و درمان در راستای 

مسئولیت های اجمتاعی قابل تقدیر است 

ــاالی  ــراز تأســف از آمــار ب ــا اب یحیــی صادقــی ب
ــداد در  ــه ام ــش کمیت ــت پوش ــان تح مددجوی
اســتان کرمــان اظهــار کــرد: بالــغ بــر 120 هــزار 
خانــواده در ایــن اســتان تحــت پوشــش کمیتــه 
ــره  ــاد به ــن نه ــات ای ــتند و از خدم ــداد هس ام

ــوند. ــد می ش من
ــه جمعیــت  ــدد نســبت ب ــن ع ــه داد: ای وی ادام
اســتان کرمــان آمــار باالیــی اســت و از بســیاری 
ــرای  ــه ب ــت ک ــتر اس ــور بیش ــتان های کش از اس
کاهــش ایــن آمــار بایــد اقدامــات اساســی انجــام 

شــود.
کرمــان  اســتان  امــداد  کمیتــه  کل  مدیــر 
بــه  مســکن  ودیعــه  وام  ارائــه  در خصــوص 
مددجویــان گفــت: مــا دارای محدودیــت منابــع 

ــا  ــی م ــای حمایت ــی از بودجه ه ــتیم و بخش هس
ــا توجــه  کــه از طریــق دولــت داده مــی شــده ب
ــت. ــه اس ــش یافت ــادی کاه ــرایط اقتص ــه ش ب
* هزار خانواده در شهر کرمان فاقد 

مسکن هستند
وی بــا اشــاره بــه اینکــه در شــهر کرمــان 
ــان کمیتــه امــداد فاقــد  ــواده مددجوی هــزار خان
مســکن داریــم، افــزود: ســرفصلی تحــت عنــوان 
ودیعــه مســکن داریــم کــه رقــم در نظــر گرفتــه 
شــده بــرای آن بســیار محــدود اســت و بــه 
ــازادی باشــد در  ــر بودجــه م ــی اگ صــورت فصل

ــد. ــدا می کن ــاص پی ــه اختص ــن زمین ای
صادقــی بــا بیــان اینکــه تعــداد زیــادی از 
مددجویــان در نوبــت دریافــت وام ودیعه مســکن 

هســتند، گفــت: یکــی از راه هــای حــل مشــکل 
مســکن خانواده هــا ایــن اســت کــه افــرادی 
ــه  ــد ب ــرت کرده ان ــان مهاج ــهر کرم ــه ش ــه ب ک
شهرســتان خودشــان برگردنــد چــرا کــه در آنجــا 
امــکان احــداث مســکن برایشــان فراهــم اســت.

وی اظهــار کــرد: در شــهر کرمــان ضمــن اینکــه 
زمینــی بــرای احــداث مســکن مددجویــان وجود 
ــده  ــت. عم ــیار باالس ــم بس ــا ه ــدارد، قیمت ه ن
مددجویــان فاقــد مســکن ســاکن شــهر کرمــان، 
غیــر کرمانــی هســتند. در صــورت بازگشــت 
خودشــان  شهرســتان های  بــه  افــراد  ایــن 
ــرار  ــان ق ــتغال در اختیارش ــهیالت اش ــم تس ه
ــکن آنهــا حــل  ــکل مس ــرد و هــم مش می گی

می شــود.

 مدیرکل کمیته امداد استان کرمان:

آمار باالی مددجویان در کرمان
* ۱۲۰ هزار خانواده تحت پوشش هستند


