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عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه 
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مذاکرات هسته ای 
عزت مندانه می تواند 

راهگشا باشد 
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مدیرکل کمیته امداد استان کرمان تأکید کرد؛ 

در صورت تأمین تجهیزات 
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سازمان تامین اجتماعی
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رضایت مندی مردم را به دنبال 
دارد، استقبال می کنم
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رئیس سازمان صمت استان کرمان خبر داد :

۶00میلیــارد تومـان؛
 بدهی معدنی دولت به کرمان 

 دکتر پور ابراهیمی:
 تعویق اجرای قانون مالیات 

بر ارزش افزوده 
غیرقابل قبول است 
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به همت شرکت سنگ آهن گهرزمین؛

مروارید »یار مهربان« به 
صدف »گهرزمین« رسید 

««2»»

««4»»

شـرکت مجتمـع جهـان فـوالد سـیرجان در نظر دارد نسـبت بـه شناسـایی و ارزیابـی تامین کنندگان 
واجـد صالحیت جهـت تامین فیلترهـای مختلف مورد نیـاز کارخانه خود به شـرح ذیـل اقـدام نماید؛ 
لـذا از کلیـه تولیـد کننـدگان و تامیـن کننـدگان معتبـر کـه دارای توانایی مناسـب، سـوابق و تجارب 

مـورد قبـول می باشـند، دعـوت بعمل مـی آید.
 حداکثـر ظـرف مـدت یـک هفتـه از تاریخ چـاپ این فراخـوان، ضمن اعـالم آمادگی، نسـبت به ارسـال
 و همچنیـن در صورت SJSCO.99@ GMAIL.COM   مـدارک و مسـتندات الزم بـه آدرس ایمیـل

نیـاز به ارتبـاط با شـماره تمـاس ۰9۱7۱9۰۵7۰۱ اقـدام نمایند

شـرکت هـای متقاضی مـی توانند شـرایط و مشـخصات اقـالم موضوع مناقصـه را از 
طریـق مراجعـه بـه آدرس اینترنتـی www.sjsco.ir  دریافـت نمایند .

�� اسناد و مدارک :
1ـ درخواسـت رسـمی با ذکر شـماره فراخـوان )اعـام آدرس ایمیل، شـماره تماس ثابت 

الزامی اسـت.( و همراه 
2ـ مـدارک ثبتـی )جواز کسـب، شـماره ثبت، کـد اقتصادی، شناسـه ملـی، گواهی ثبت 

تغییرات آخریـن  گواهی  و 
3 ـ رزومه، سوابق تامین و رفرنس های فروش ، مدارک مربوط بر توانمندی مالی

4ـ دانلود و تکمیل فرم خود اظهاری از سایت جهان فوالد سیرجان 
5ـ صورت حساب مالی شرکت )حداقل سه ماه(

توضیح : ارائه مستندات هیچ گونه حقی برای متقاضیان ایجاد نخواهد کرد و شرکت 
مجتمع جهان فوالد سیرجان پس از ارزیابی و تعیین تامین کنندگان واجد صالحیت، 

اقدام الزم را بعمل خواهد آورد .

واحد خرید و تدارکات رشکت مجمتع جهان فوالد سیرجان

آگهی فراخوان
 شناسایی و ارزیابی تامین  شناسایی و ارزیابی تامین 

کنندگان و تولیدکنندگان فیلترکنندگان و تولیدکنندگان فیلتر
شماره ۰8 - م - ۰۰

واحد مقدار کاال نام ردیف

عدد 30  FILTER    300362    مدل INTERNORMENفیلتر روغن صافی / کارتریج مارک 1

عدد 50 فیلتر روغن صافی / کارتریج مارک EATON  مدل 300368 2

عدد 10 FILTER     311433 مدل INTERNORMEN فیلتر روغن صافی / کارتریج مارک 3

آگهي مناقصه عمومي شماره1400/51/ع

شـرکت معدني و صنعتـي گل گهر )سـهامي عام( در نظـر دارد » خدمات 
 )EPC( مهندسـي، تأمیـن کاال، سـاخت و نصب تجهیـزات بصورت تـوأم
بـرای طراحی، سـاخت و نصـب غبارگیرجدیـد و اصاح غبارگیـر موجود 
در انتهـای کارخانـه گندله سـازی 2« خـود را از طریق برگـزاري مناقصه 
عمومـي بـه پیمانـکار واجد شـرایط واگـذار نماید. لـذا کلیـه متقاضیان 
مي تواننـد جهـت اخـذ اسـناد مناقصـه به وبسـایت شـرکت به نشـانی 
WWW.GEG.IR   مراجعه و اسـناد مذکور را به همراه فرم پرسشـنامه 

ارزیابـي تأمیـن کننـدگان از بخش مناقصـه و مزایده دانلـود نمایند . 
مهلت تحویل پاکات

محـــل  در   1400/09/21 مـــورخ  یکشـنبه  روز   14 الـي   9 سـاعت 
دفترکمیسـیون معــامات مجتمـع و یـا دبیرخانـه دفتر مرکـزی تهران 

باشـد.  مي 
ضمنـًا بازدیـد از محـل اجـراي موضـوع مناقصـه روز چهارشـنبه مورخ 
1400/08/26 مقـرر شـده اسـت و الزامـی مـی باشـد. شـرکت معدنـي و 
صنعتـي گل گهـر در رد یـا قبـول هر یـك از پیشـنهادات بـدون نیاز به 

ذکـر دلیـل و بـدون جبـران خسـارت مختار مي باشـد.

کمیسیون معامالت شرکت معدني و صنعتي گل گهر کمیسیون معامالت شرکت معدني و صنعتي گل گهر 

َایَن ُمِعز ُاالولِیاءَایَن ُمِعز ُاالولِیاء

  با رعایت دستورالعمل های بهداشتی 
هیات رزمندگان اسالم استان کرمان هیات رزمندگان اسالم استان کرمان 

هر صبح جمعه ساعت هر صبح جمعه ساعت 66  
حسینیه ثارا... کرمان
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                                                       دزد دریایی
یاد ایام ماضی اش افتاد پدر هرچه )دزد دریایی(    
آبروی نداشته اش بر باد زد به دریا ولی فراری شد   

دست از پا درازتر برگشت مشت بر پوزه اش ز ایران خورد   
ولی امروزه زار و الغر گشت بوده دیروز تو کار دزدی چاق   
می خورد سیلی از )سپاه( ما آنکه می زد چو )دزد( و در می رفت   

بَُود این شیوه و نگاه ما حافظ انقالب و مملکتیم    

غالمحسین رضایی - نقاش

                                                  وارث روشنایی
گوهری آمد که ندارد نظیر ز مخزن و از صدف الیموت  

ز نسل پیغمبر و )میر غدیر( شد متولد حسن عسکری)ع(  
بوسه ی من به خاک پای امام والدتش مبارک و تهنیت   
اینکه کند جان به فدای امام آرزوی شیعه ی بامعرفت   

که بر هدایت بشر می رسد امام بَُود )وارث روشنایی(   
بر همه چون شمس و قمر می دمد دشمن جهل و ستم و ظلم و زور  

غالمحسین رضایی - نقاش

فرمانده انتظامی استان کرمان اعالم کرد :

دستگیری سارقین در پوشش 
نیروی خدماتی در کرمان

ــگاران در کالنتــری ۱۱  ســردار عبدالرضــا ناظــری در جمــع خبرن
کرمــان در زمینــه دســتگیری ســارقین بــه عنــف و اخــالل گــران 
ــرد:  ــوان ک ــت عن ــم و امنی نظ
ســطح  در  زیــادی  اقدامــات 
برخــورد  زمینــه  در  اســتان 
اوبــاش داشــتیم  و  اراذل  بــا 
بــه دســتگیری  کــه منجــر 
مجرمیــن و متالشــی شــدن 
ــت. ــده اس ــان ش ــای آن بانده

وی از دســتگیری اعضــای دو 
ــال  ــه اعم ــان ک ــد در کرم بان
مجرمانــه مرتکــب مــی شــدند، 
ســخن بــه میــان آورد و اظهــار کــرد: اعضــای یکــی از ایــن باندهــا، 
ســه مــرد و یــک خانــم بودنــد کــه خانــم مجــرم، افــراد دارای طــال 
یــا گوشــی در محــل هــای خلــوت را شناســایی و ســه اوبــاش ایــن 
ــه ســرقت  ــدام ب ــد و اق ــو تهدی ــا قمــه و چاق ــد ســوژه هــا را ب بان

ــد. امــوال آنهــا مــی کردن
فرمانــده انتظامــی اســتان کرمــان افــزود: تاکنــون ایــن بانــد چهــار 
نفــره بــه هشــت فقــره ســرقت اعتــراف کردنــد، امــا بــا توجــه بــه 
ــتری در  ــای بیش ــرقت ه ــا س ــراد، قطع ــن اف ــه ای ــوابق مجرمان س

ســطح شــهر کرمــان داشــتند.
وی در توضیــح بیشــتر خــالف هــای ایــن بانــد گفــت: ایــن افــراد 
در مــالء عــام بــا تهدیــد چاقــو مبــادرت بــه زورگیــری مــی کردنــد 
و اگــر مالباختــه ای در ســطح شــهر کرمــان وجــود دارد کــه بــه 
ــد،  ــرده ان ــوال وی را ســرقت ک ــو ام ــا قمــه و چاق ــد ب روش تهدی
ــاره  ــد. ناظــری درب ــه کن ــان مراجع ــری ۱۱ کرم ــه کالنت ــا ب حتم
بانــد دومــی کــه متالشــی شــده، اظهــار کــرد: ایــن بانــد نیــز بــا 
ــم، ســه ســارق و یــک مــال خــر )طالجــات  همدســتی یــک خان
ســرقتی خریــداری مــی کــرده اســت( ســرقت بــه عنــف داشــته 

انــد.
وی دربــاره شــگرد ایــن بانــد نیــز گفــت: خانــم بــه عنــوان کارگــر 
خدماتــی وارد منــزل مــردم مــی شــده اســت متاســفانه ایــن خانــم 
ــزل  ــرای کار در من ــی ب ــای خدمات ــرکت ه ــی از ش ــق یک از طری
معرفــی شــده و ایــن خانــم تمــام نقــاط خانــه و محــل نگهــداری 
ــه  ــی کــه صاحبخان ــه های طالجــات را شناســایی، )مخصوصــا خان
ــرای  ــزل را ب ــودش درب من ــا خ ــپس ی ــد( و س ــن بودن ــا مس آنه
ــا در  ــزل ی ــس از خــروج از من ــا پ ــرد ی ــی ک ــاز م ــتانش ب همدس
ــه  ــه ب ــد صاحبخان ــا تهدی ــه و ب ــارقین وارد خان ــب، س ــل ش اوای

ــد. وســیله چاقــو اقــدام بــه ســرقت مــی کردن
ــون  ــا کن ــه داد: ت ــان ادام ــی اســتان کرم ــروی انتظام ــده نی فرمان
ــا  ــد و ب ــرده ان ــراف ک ــرقت اعت ــورد س ــت م ــه هش ــراد ب ــن اف ای
ــده  ــن پرون ــد و ای ــده ان ــدان ش ــل زن ــال تحوی ــی فع ــم قضای حک
هنــوز بــاز اســت و شــاکیان مــی تواننــد بــا مراجعــه بــه کالنتــری 

ــده خــود باشــند. ــر پرون پیگی
ــا کســانی کــه اخــالل  ــن مماشــاتی ب ــد کــرد: کوچکتری وی تاکی
در نظــم و امنیــت داشــته باشــند و اراذل و اوباشــی کــه آرامــش 
مــردم را بــه هــم زده و امــوال مــردم را بــه ســرقت ببرنــد، 
نخواهیــم داشــت. ناظــری رده ســنی ســارقین را ۱۸ تــا ۲۳ ســال 
و ســن مــال خــر را حــدود ۴۰ ســال و در ادامــه ســن خانــم هــای 

ــرد. ــد را ۱۸ و ۱۹ اعــالم ک ــن دو بان ای
وی دربــاره دســتگیری مجرمیــن اتبــاع بیگانــه کــه دســتگیر شــده 
نیــز گفــت: متاســفانه ۱۰ نفــر از اراذل و اوبــاش دســتگیری اتبــاع 
بیگانــه بودنــد کــه نــزاع و ســوءمصرف مشــروبات الکلــی داشــتند 
و بــه دلیــل نزاعــی کــه از قبــل داشــتند نظــم یکــی از بیمارســتان 

هــای کرمــان را نیــز بــه هــم ریختنــد.
ــده نیــروی انتظامــی اســتان کرمــان ادامــه داد: ایــن اتبــاع  فرمان
ــی  ــع قضای ــل مراج ــتگیر و تحوی ــایی و دس ــریعا شناس ــه س بیگان
داده شــدند و روز گذشــته بــا کمیســیون اتبــاع بیگانــه اســتانداری 
ــی  ــن جرایم ــه چنی ــادرت ب ــه مب ــی ک ــم اتباع ــگ کردی هماهن
ــرد و  ــه کمیســیون آن ف ــی و مصوب ــتور قضای ــا دس ــد ب ــی کنن م

ــران طــرد شــوند. وابستگانشــان از ای

*************************

مدیرعامل شرکت گاز استان کرمان

 برگزاری مانور ترکیبی دفاع از مقر، 
قطعی آب شرب و حمله سایبری 
و قطع سیستم های ارتباطی در 

شرکت گاز استان کرمان
بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت گاز اســتان کرمــان، 
منوچهــر فــالح در تشــریح ایــن خبــر افــزود: بــا توجــه 

ــروزه  ــایبری ام ــالت س ــه حم ــه اینک ب
ــه گذشــته شــدت بیشــتری  نســبت ب
ــت  ــن تقوی ــت، بنابرای ــرده اس ــدا ک پی
ــی  ــوادث یک ــت ح ــای مدیری ــم ه تی
ــش از  ــد بی ــه بای ــت ک ــی اس از کارهای

ــت داد. ــه آن اهمی ــش ب پی
وی ادامــه داد: از آنجایــی کــه تجربــه نشــان داده اســت ناکارآمدی 
ــت اوضــاع  ــه وخام ــد ب ــی توان ــه م ــت حادث ــای مدیری ــم ه در تی
ــن  ــن ای ــد، بنابرای ــن بزن دام
امــر را بــر خــود واجــب 
ــزاری  ــا برگ ــا ب ــتیم ت دانس
آمادگــی  میــزان  مانــور، 
گاز  شــرکت  نیروهــای 
ــان را ســنجیده  اســتان کرم
آنهــا  قــوت  نقــات  بــه  و 

بیفزاییــم.
بــه گفتــه فــالح ایــن مانــور 
در دو مرحلــه اجــرا شــد کــه 
مرحلــه اول توســط حراســت 
ــان  ــتان کرم ــرکت گاز اس ش
ــه دوم  ــی آب شــرب و مرحل ــر و قطع ــه در مق ــت حمل ــا محوری ب
ــت  ــا محوری ــرکت ب ــن ش ــات ای ــاوری و اطالع ــد فن ــط واح توس
حملــه ســایبری و قطــع سیســتم هــای ارتباطــی برگــزار گردیــد.

ــم  ــداف مه ــت: از اه ــان گف ــتان کرم ــرکت گاز اس ــل ش مدیرعام
ــردن  ــاال ب ــه ب ــوان ب ــی ت ــز م ــر نی ــاع در مق ــور دف ــزاری مان برگ
ــت،  ــنل حراس ــژه پرس ــه وی ــان ب ــیت کارکن ــی و حساس آمادگ
و  بحــران  مقابــل  در  واحدهــا  هماهنگــی  ایجــاد  همچنیــن 
ــنل  ــف پرس ــوت و ضع ــاط ق ــایی نق ــراری و شناس ــرایط اضط  ش

بیان کرد.
ــان  ــتان کرم ــه شــرکت گاز اس ــاکریم ک ــدا را ش ــزود: خ ــالح اف ف
ــوردار  ــی برخ ــی مطلوب ــه از آمادگ ــت حادث ــا مدیری ــه ب در رابط
محتــرم  همــکاران  بــه خصــوص  مــا  هــای  تیــم  و  اســت 
ــد در ایجــاد نظــم و کنتــرل شــرایط  حراســت امــروز نشــان دادن
 بحرانــی و اغتشــاش بــه خوبــی وارد عمــل شــده و آمادگــی 

الزم را دارند.
وی در پایــان جلوگیــری از قطعــی گاز و رســیدگی بــه شــکایات و 
درخواســت هــای مــردم شــریف اســتان کرمــان یکــی از وظایــف 
مهــم شــرکت گاز اســتان کرمــان دانســت و گفــت: تــالش همــه 
ــا  ــن اســت کــه ب ــر ای ــان ب ی نیروهــای شــرکت گاز اســتان کرم
یــاری خداونــد بتوانیــم در ایــن خصــوص بــا تمــام تــوان خدمــت 

رســان همــه ی مشــترکین عزیــز باشــیم.

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

رئیــس کمیســیون اقتصــادی مجلــس بــا اشــاره به 
انتشــار برخــی خبرهــا مبنــی بــر تصمیــم دولــت 
ــر ارزش  ــات ب ــون مالی ــرای قان ــق در اج در تعوی
ــرورت  ــاره ض ــت درب ــا دول ــه ب ــزوده، از مکاتب اف

ــر داد. ــرر خب ــد مق ــون در موع ــن قان ــرای ای اج

دکتــر محمدرضــا پــور ابراهیمــی دربــاره ضــرورت اجــرای 
قانــون مالیــات بــر ارزش افــزوده، گفــت: بــا وجــود اینکــه 
ــوده و  ــی مهــم  ب ــزوده قانون ــر ارزش اف ــات ب ــون مالی قان
ــه  ــی ب ــا خبرهای ــت ام ــکالت اس ــیاری از مش ــالل بس ح
مــا رســیده مبنــی بــر اینکــه دولــت و ســازمان مالیاتــی 
ــا توجــه  ــون اســت ب ــه دنبــال تعویــق اجــرای ایــن قان ب
ــه  ــه ای خطــاب ب ــه اهمیــت، کمیســیون اقتصــادی نام ب

ریاســت جمهــور تنظیــم و ارســال کــرده اســت.
راور در مجلــس شــورای  و  مــردم کرمــان  نماینــده 
ــون  ــاد قان ــت و ابع ــه اهمی ــن نام ــزود : در ای اســالمی اف
مالیــات بــر ارزش افــزوده، آثــار و پیامدهــای اجــرای آن 
ــادی  ــاالن اقتص ــی و فع ــای دولت ــت، درآمده ــرای دول ب

ــد. ــریح ش تش
ــزوده در  ــر ارزش اف ــات ب ــون مالی ــرد: قان ــه ک وی اضاف
ــود و  ــی ش ــد اجرای ــاه بای ــی ۱۲ دی م ــرر یعن ــان مق زم

یــک روز تأخیــر در اجــرای ایــن قانــون )کــه ایــن موضوع 
ایــن روزهــا بــه گــوش می رســد( از ســوی دولتمــردان و 

تیــم اقتصــادی دولــت قابــل توجیــه نیســت.
دکتــر پورابراهیمــی در ادامــه گفت:بدیهــی اســت ارتقــای 
نظــام مالیــات ســتانی و تغییــر ســازوکارهای اجرایــی آن 
نیــز از  ضروری تریــن مصادیــِق اصالحــات اقتصــادی 
ــه آن  ــز ب ــتی نی ــن باالدس ــناد و قوانی ــه در اس ــت ک اس
توجــه شــده اســت. اقــدام مذکــور اثــرات بســیار خوبــی 
در شــفافیت اقتصــادی و همچنیــن کاهــش فاصلــه 

ــادی دارد. ــات اقتص ــایر موضوع ــی و  س طبقات
ــد:باید  ــادآور ش ــس ی ــس کمیســیون اقتصــادی مجل رئی
دســتورالعمل ها،  و  فنــی،  نهایــی  زیرســاخت های 
ــا  ــی ب ــه و هماهنگ ــنامه های مربوط ــا و بخش آیین نامه ه
ــا در زمــان مقــرر،  ــی انجــام شــود  ت دســتگاه های اجرای
قانــون جدیــد مالیــات بــر ارزش افــزوده عملیاتــی شــود.

دکتر پور ابراهیمی:
 تعویق اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده غیرقابل قبول است 

ــاد  ــا بنی ــق ب ــان از تواف ــتاندار کرم اس
ــتان  ــداوم کار در اس ــرای ت ــتضعفان ب مس
ــورت  ــق ص ــا تواف ــت: »ب ــر داد و گف خب
ــه ی  ــتضعفان در منطق ــاد مس ــه، بنی گرفت
مســتقر  اســتان  از  دیگــری  محــروم 
خواهــد شــد تــا هماننــد قلعه گنــج، 
ــری در  ــات دیگ ــاخت ها و کارخانج زیرس

ــود«. ــاد ش ــه ایج منطق
ــون  ــتضعفان تاکن ــاد مس ــه ی وی، بنی ــه گفت ب
در قالــب زیرســاخت، پرداخــت تســهیالت و 
تومــان  میلیــارد   ۷۵۰ کارخانجــات،  احــداث 
ســرمایه گذاری در اســتان انجــام داده اســت.

هفتمیــن  بــه  اشــاره  بــا  زینی ونــد  علــی 
ســال حضــور ایــن نهــاد در راســتای ایجــاد 
مشــارکت  و  توانمندســازی  زیرســاخت ها، 
مــردم، بیــان کــرد: »بنیــاد مســتضعفان در 

و  تســهیالت  پرداخــت  زیرســاخت،  قالــب 
تومــان  میلیــارد   ۷۵۰ کارخانجــات،  احــداث 
ــت«. ــام داده اس ــتان انج ــرمایه گذاری در اس س
بــرای  بنیــاد مســتضعفان  بــا  توافــق  از  وی 
افــزود:  و  داد  خبــر  اســتان  در  کار  تــداوم 
ــاد  ــده ی بنی ــد ش ــاخت های تعه ــه ی زیرس »هم
ــه  ــن این ک ــوند، ضم ــل می ش ــتضعفان تکمی مس
شــکل  بنیــاد  و  اســتان  در  مشــترکی  تیــم 
ــر  ــات توجیه پذی ــه ی کارخانج ــا هم ــرد ت می گی
شــوند و در فرآینــدی بــه بخــش خصوصــی 
واگــذار شــوند کــه اهلیــت الزم را داشــته باشــد«.

ــا  ــذاری ب ــن واگ ــت: »ای ــان گف ــتاندار کرم اس
ــج و  ــه و قلعه گن ــرمایه گذاران منطق ــت س اولوی
ــه  ــداوم کار اســت ضمــن آن ک ــد در ت اخــذ تعه
ــن  ــارج و ای ــه خ ــاد از منطق ــت بنی ــرار نیس ق

ــوند«. ــا ش ــات ره کارخانج

ــا اشــاره بــه حضــور بنیــاد مســتضعفان در  وی ب
دیگــر  و  ارزوئیــه  قلعه گنــج،  شهرســتان های 
مناطــق اســتان، تصریــح کــرد: »بــا توافــق 
صــورت گرفتــه، بنیــاد مســتضعفان در منطقــه ی 
محــروم دیگــری از اســتان مســتقر خواهــد 
شــد تــا هماننــد قلعه گنــج، زیرســاخت ها و 
ــه ایجــاد شــود«. کارخانجــات دیگــری در منطق

بنیــاد  ظرفیــت  از  اســتفاده  زینی ونــد، 
ــه  مســتضعفان در ایجــاد زیرســاخت های از جمل
مســکن، آمــوزش و مبلمــان شــهری در مناطــق 
ــورت  ــای ص ــر توافق ه ــتان را از دیگ ــروم اس مح

ــرد. ــرح ک ــه مط گرفت
ــانی  ــام آبرس ــای نیمه تم ــه داد: »طرح ه وی ادام
بــه روســتاهای رودبــار جنــوب، قلعه گنــج و 
ــاد  ــپاه، بنی ــت، س ــارکت دول ــا مش ــان ب منوج
ــد شــد«. ــل خواهن ــران تکمی مســتضعفان و خی

 استاندار کرمان:
بنیاد مستضعفان در یکی دیگر از مناطق محروم کرمان مستقر می شود 

ــه  ــه ک ــای فناوران ــت: از طرح ه ــان گف ــهردار کرم ش
ــردم را  ــدی م ــرده و رضایت من ــر ک ــا را کوتاه ت فراینده

می کنــم. اســتقبال  دارد،  به دنبــال 
ســعید َشــعرباف تبریــزی، در نشســت هم اندیشــی کــه بــا 
فعــاالن شــرکت های دانش بنیــان برگــزار شــد، خطــاب بــه 
مدیــران شــرکت ها و تیم هــای دانش بنیــان، بــا تأکیــد بــر 
ــک موضــوع،  ــه ی ــاوت ب ــای تخصصــِی متف ــب نگاه ه اینکــه ترکی
ــای  ــیوه، راه حل ه ــن ش ــا ای ــت: ب ــد، گف ــول می کن ــهر را متح ش

کارآمدتــری ارایــه می شــود.
ــی  ــتۀ تاریخ ــگفت انگیز در گذش ــی ش ــار تاریخ ــود آث ــه وج وی ب
ایــران اشــاره کــرد و افــزود: ایــن آثــار حاصــل اندیشــه و تســلط 
کــه  بــوده  مختلــف  علــوم  در  اندیشــمندان  و  بزرگ مــردان 
متأســفانه ایــن ســابقه تمدنــی در گــردآوری دانــش، مدت هــا بــه 

ــود. فراموشــی ســپرده شــده ب
ــد در  ــه بع ــه ۸۰ ب ــان اینکــه خوشــبختانه از ده ــا بی ــعرباف، ب َش
کشــور ایــران فضــای ترکیبــی دانــش شــروع شــده اســت، گفــت: 
در حــال حاضــر، فضــای امــروز، ترکیبــی از چنــد دانــش اســت و 

ــد. ــرار گرفته ان ــر ق ــار یک دیگ ــف در کن ــوم مختل عل
ــف را موضــوع  ــات مختل ــه موضوع ــۀ علمــی ب ــگاه چندجانب وی ن
ــه  ــف ب ــای مختل ــردن از زوای ــگاه ک ــت: ن ــا دانســت و گف روز دنی

ــال دارد. ــی به دنب ــرات خوب ــوع، تأثی ــک موض ی
ــهد را  ــنگی« مش ــارک »کوه س ــژۀ پ ــی وی ــان طراح ــهردار کرم ش
ــات مردم شــناختی  ــت موضوع ــا اهمی ــه ب ــگاه چندجانب حاصــل ن
ذکــر کــرد و افــزود: مــا نیــز در کرمــان تــالش می کنیــم تــا علــوم 
ترکیبــی در طراحــی فضاهــای شــهری در کنــار یک دیگرنــد قــرار 
ــمند  ــهر هوش ــردی ش ــند راهب ــوص س ــعرباف در خص ــد. َش گیرن
گفــت: هرچنــد در حــوزۀ علــم و فنــاوری در ســطح کشــور ســند 
راهبــردی داریــم، امــا ایــن ســند بســیار کالن بــوده و هنــوز بــه 

ــل نشــده اســت. زیرســاخت ها تبدی
وی افــزود: در ایــن خصــوص پیشــنهاد می شــود تــا ســند 

کوتاه مــدت و راه گشــا در حــوزۀ دانــش نــو در شــهرداری داشــته 
باشــیم و در مــورد راهبردهــای آن گفت وگــو کنیــم.

شــهردار کرمــان بــا تأکیــد بــر اینکــه هرچنــد شــهر هوشــمند در 
اولویــت اســت، گفــت: ایــن موضــوع بایــد متناســب بــا مقتضیــات 
موجــود باشــد و بــه چنــد مــورد صــوری و ظاهــری محدود نشــود.
َشــعرباف، بــه موضــوع شــهر هوشــمند عــادل اشــاره و آن را یکــی 
از مباحــث اندیشــمندان کشــور عنــوان کــرد و افــزود: متأســفانه 
درگیــر حواشــی شــدیم، امــا بــرای پیشــبرد موضوعــات فنــاوری 

ــم. ــان را شــروع کنی ــد دوســه کار دانش بنی در شــهر، بای
وی وجــود بانــک داده قابــل اطــالع را در اولویــت دانســت و بیــان 
کــرد: ایــن بانــک چــه ضمنــی و غیرضمنــی مبتنــی بــر تجربــه، 

بایــد وجــود داشــته باشــد.
شــهردار کرمــان کار کــردن در موضوعــات پســماند، پــارک 
کار  زمینه هــای  ازجملــه  را  شــهری  پارکینــگ  و  هوشــمند 
ــر  ــهری ذک ــات ش ــان در موضوع ــرکت های دانش بنی ــردن ش ک
ــاط  ــردم ارتب ــا م ــه ب ــت ک ــن جه ــت: شــهرداری از ای ــرد و گف ک
ــار  ــد در اختی ــادی را می توان ــل داده زی ــای تحلی دارد، فرصت ه

بگــذارد. بــه حــوزۀ دانش بنیــان  عالقه منــدان 
ــوزۀ  ــهرداری در ح ــی ش ــت رقابت ــه مزی ــان اینک ــا بی ــعرباف ب َش
دانش بنیــان هنــوز دیــده نشــده اســت، افــزود: از هــر نــوع 
ــرده و  ــت ک ــردم راح ــرای م ــا را ب ــه فراینده ــوآوری ک ــده ن ای

رضایت منــدی را به دنبــال داشــته باشــد، اســتقبال می کنــم.
ــای  ــرای ایده ه ــه را ب ــه دارد زمین ــهرداری وظیف ــزود: ش وی اف
ــهری،  ــف ش ــات مختل ــرا در موضوع ــد؛ زی ــم کن ــاوری فراه فن

دارد. وجــود  دانش بنیــان  حلقه هــای 
شــهردار کرمــان ادامــه داد: کاری کــه مــا در شــهرداری می توانیــم 
انجــام دهیــم، ارایــۀ طــرح موضــوع اســت و ایــن نخبــگان هســتند 
ــه  ــر ب ــک فک ــا ی ــد ت ــر دهن ــی نظ ــا هم اندیش ــد ب ــه می توانن ک

محصــول تبدیــل شــود.
ــرح  ــت ط ــأله ها را درس ــر مس ــه اگ ــر اینک ــد ب ــا تأکی ــعرباف ب َش
کــرده و پژوهشــگر را بــه داده هــا وصــل کنیــم، ایده هــا نیــز ارایــه 
ــت  ــا در اولوی ــوری طرح ه ــریع و ف ــرای س ــت: اج ــوند، گف می ش

قــرار دارد.
وی افــزود: امیــدورام در راســتای اســتفاده از طرح هــای فناورانــه، 
ــا  ــا ب ــد و م ــدا کن ــه پی ــگان ادام ــا نخب ــی ب ــات هم اندیش جلس
ــا  ــم ت ــم کنی ــه ای را فراه ــی، زمین ــوزۀ عملیات ــه ح ــدن ب وارد ش
پژوهش هــای نخبــگان، محــور قــرار گیــرد و نتیجــۀ نهایــی 

ــود. ــتخراج ش اس
ــازاده، مشــاور شــهردار کرمــان، هــدف  در ادامــۀ ایــن جلســه، بن
را شــنیدن صحبت هــای مدیــران  ایــن جلســه  برگــزاری  از 
شــرکت ها و تیم هــای دانش بنیــان شــهر کرمــان درخصــوص 
ــهری  ــات ش ــا موضوع ــه ب ــود در رابط ــنهادات خ ــرد و پیش عملک
ــۀ  ــگان و ارای ــارکت نخب ــا مش ــم ب ــزود: امیدواری ــرد و اف ــر ک ذک
طرح هــای دانش بنیــان، اقدامــات خوبــی در جهــت توســعۀ شــهر 

ــرد. ــکل بگی ــف ش ــای مختل در زمینه ه
ــای  ــوص ظرفیت ه ــه درخص ــن جلس ــت؛ در ای ــر اس ــه ذک الزم ب
ــارۀ آی تــی و موضوعاتــی همچــون هوشمندســازی  تخصصــی درب
ــهرداری در  ــوی ش ــردی ازس ــند راهب ــرح و س ــۀ ط ــزوم ارای و ل
ایــن زمینــه و همچنیــن تعامــل و همــکاری بیشــتر و بهتــر 
ــت از  ــت و حمای ــهرداری و تقوی ــا ش ــان ب ــرکت های دانش بنی ش

شــد. گفت وگــو  دانش بنیــان،  طرح هــای 

شهردارکرمان: 
از طرح های فناورانه که رضایت مندی مردم را به دنبال دارد، استقبال می کنم

ــرای  ــادن، ب ــت مع ــت: ظرفی ــژاد گف ــینی ن ــدی حس مه
همــه اســت و ایــن موضــوع در قانــون معــادن کشــور نیــر 
مطــرح شــده و دولــت، بــه واســطه بهــره بــرداری معــادن 
کــه بــه اشــخاص مــی دهــد، حقــوق دولتــی مــی گیــرد.

ــت  ــادن، ســهم دول ــون مع ــاده ۱۴ قان ــق م ــرد: طب ــح ک وی تصری
بایــد بــه حســاب خزانــه کشــور واریــز شــود و هــر ســال بــر اســاس 
ــد  ــه دســت مــی آی ــن محــل ب ــون بودجــه درآمــدی کــه از ای قان
ــی  ــزی م ــه ری ــف برنام ــای مختل ــرد در بخــش ه ــه ک ــرای هزین ب

شــود.
وی ادامــه داد: یکــی از مــواد قانــون معــادن، پرداخــت ۶۵ درصــد 
ــا در حــوزه  ــه وزارت صمــت اســت ت ــادن ب ــه از مع ــول حاصل از پ
ــه  ــه و ... هزین ــداث کارخان ــازی، اح ــم از راه س ــا اع ــاخت ه زیرس
ــان  ــه کرم ــد ب ــاده، ۱۵ درصــد بای ــن م ــد و طبــق تبصــره ۶ ای کن

برگــردد و صــرف رشــد و توســعه شــود.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت: سهم ۱۵ درصدی 

کرمان از معادن محقق نشده است
ــور از  ــی کش ــوق دولت ــد حق ــرد: ۷۰ درص ــان ک ــژاد بی ــینی ن حس
ــره  ــه از به ــود ک ــی ش ــذب م ــان ج ــتان کرم ــادن اس ــق مع طری
ــود. ــی ش ــز م ــور واری ــه کش ــه خزان ــن و ب ــادن تأمی ــرداران مع ب

وی افــزود: اّمــا بــا بررســی هــای انجــام شــده طــی ۱۰ ســال اخیــر 
ــه  ــوق، ب ــن حق ــد ای ــدم درص ــج ص ــط پن ــه فق ــد ک ــخص ش مش

اســتان کرمــان برمــی گــردد.

معادن اســتان کرمان ۷۳۰۰ میلیارد تومان به خزانه 
کشور واریز کردند

ــی  ــث مال ــه، مباح ــون بودج ــق قان ــه داد: طب ــژاد ادام ــینی ن حس
هــر ســال تعییــن تکلیــف مــی شــود و در ایــن رابطــه در اســتان 
کرمــان ســال ۹۷ مبلــغ ۳۸۰ میلیــارد تومــان وصــول و بــه خزانــه 
ــفندقه،  ــای اس ــت ه ــر، کرومی ــس، گل گه ــه از م ــرده ک ــز ک واری

ــوده اســت. ــد ب ــاد زرن ــد و معــادن جــالل آب زغــال ســنگ زرن
وی بیــان کــرد: ســال ۹۸ هــم ۵۳۰ میلیــارد تومــان و ســال 
گذشــته مبلــغ ۲ هــزار و ۵۰۰ میلیــارد تومــان وصــول شــده اســت.

ــه  ــرد: ۶ ماه ــه ک ــان اضاف ــتان کرم ــت اس ــازمان صم ــس س رئی
ــوق  ــان حق ــارد توم ــزار و ۳۰۰ میلی ــدای امســال هــم هفــت ه ابت
دولتــی کشــور از معــادن اســتان کرمــان تأمیــن و بــه خزانــه واریــز 

شــده اســت.
۶۰۰ میلیارد تومان پول معادن به استان کرمان 

برنگشت
ــه  ــاره ب ــا اش ــان ب ــتان کرم ــارت اس ــدن و تج ــت، مع ــس صنع رئی
اینکــه برگشــت ۱۵ درصــد ســهم مالــی معــادن اســتان زیــر یــک 
درصــد اســت، افــزود: در ســال گذشــته تمــام تــوان را بــرای تحقــق 
ــری  ــا پیگی ــم و ب ــه کار گرفتی ــان ب ــتان کرم ــادن اس ــهمیه مع س
ــت  ــد در نهای ــام ش ــوری انج ــت جمه ــر ریاس ــا دفت ــه ب ــی ک های
ــی  ــر م ــد ب ــان بای ــارد توم ــه ۶۰۰ میلی ــتان ک ــن اس ــهمیه ای از س
گشــت ۱۳۰ میلیــارد تومــان بــه وزارت صمــت و اســتان هــا ابــالغ 

شــد.
ــار در مجلــس  ــا پیگیــری نماینــده رفســنجان و ان وی ادامــه داد: ب
شــورای اســالمی، از طریــق دیــوان محاســبات و بازرســی کل 
کشــور ۴۰ میلیــارد تومــان آن بــه اســتان کرمــان اختصــاص یافــت 

کــه ســهم ناچیــز اســت.
حســینی نــژاد تصریــح کــرد: بــا توجــه بــه شــرایط جنــگ 
اقتصــادی، قانــون معــادن در کشــور بــه خوبــی اجــرا نمــی شــود.

ــاده  ــج م ــره پن ــه تبص ــه اینک ــاره ب ــا اش ــا، وی ب ــزارش ایرن ــه گ ب
ــه بهــره  ــر اینکــه هــر معدنــی در پروان ــون معــادن مبنــی ب ۱۴ قان
ــرد:  ــان ک ــد بی ــد ایجــاد کن ــرآوری را بای ــع ف ــرداری خــود صنای ب
همچنیــن در ایــن راســتا در جهــت حفــظ محیــط زیســت و منابــع 
ــاال تولیــد  ــزوده ب ــا ارزش اف طبیعــی  کوشــا باشــد و محصــوالت ب

کنــد. 

رئیس سازمان صمت استان کرمان خبر داد: 

۶۰۰میلیارد تومان؛ بدهی معدنی دولت به کرمان 

دیدار و گفتگو مدیر عامل 
شرکت توزیع نیروی برق 

جنوب استان کرمان با مدیران 
ارشد بیمارستان های استان و 

قدردانی از کادر درمان
ــع  ــرکت توزی ــی ش ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
نیــروی بــرق جنــوب اســتان کرمــان، ایــن 

دیــدار بــا حضــور مدیــر 
منابــع  معــاون  عامــل، 
انســانی، معــاون امــور مالــی و 
پشــتیبانی، معــاون مهندســی 
معــاون  ریــزی،  برنامــه  و 
فــروش و خدمــات مشــترکین، 
مدیــران دفاتــر رفــاه و روابــط 

عمومــی ایــن شــرکت و همچنیــن مدیــران ارشــد 
ــان  ــتان کرم ــر اس ــفا و باهن ــای ش ــتان ه بیمارس
بــا میزبانــی شــرکت توزیــع بــرق جنــوب اســتان 

ــد. ــزار گردی ــان، برگ کرم

ــر عامــل  ــا، مدی در ایــن نشســت عبدالوحیــد مهــدوی نی
ــن  ــان، ضم ــتان کرم ــوب اس ــرق جن ــع ب ــرکت توزی ش
ــد  ــران ارش ــه مدی ــوت ب ــدا ق ــی و خ ــد گوی ــوش آم خ
بیمارســتان هــای شــفا و باهنــر، بیــان نمــود: ایــن 
ــن  ــه تامی ــروی کار، وظیف ــتن ۱۴۰۰ نی ــا داش ــرکت ب ش
ــان را  ــرق ۱۶ شهرســتان از ۲۳ شهرســتان اســتان کرم ب

ــده دارد. ــر عه ب
ــکان  ــبانه روزی پزش ــای ش ــالش ه ــر ت ــد ب ــا تاکی وی ب
و کادر درمــان، خاطرنشــان کــرد: امــروز کادر درمــان 
کشــور اعــم از پزشــکان، پرســتاران، کمــک پرســتاران و 
ــد  ــا قــرار دارن ــا ویــروس کرون … در صــف اول مبــارزه ب
و ایــن وظیفــه بــر عهــده مــا اســت کــه بــا رعایــت نــکات 
ــه  ــرای کمــک ب ــد کوچــک ب ــر چن ــی ه بهداشــتی، گام

ــیم. ــزان باش ــن عزی ــار ای ــم و در کن ــان برداری کادر درم
 وی در پایــان ســخنان خــود، گفــت: صنعــت بــرق اســتان 
ــا  ــان ب ــای کادر درم ــه پ ــا ب ــدت پ ــن م ــان در ای کرم
تامیــن و توزیــع بــرق مطمئــن و پایــدار، تــالش کــرده تــا 
سیســتم هــای بیمارســتانی و پزشــکی بــا مشــکالت بــی 

ــرو نگردنــد. برقــی روب
عبدالحمیــد شــیرنژاد، معــاون منابــع انســانی نیــز در ایــن 
ــه  ــات صــورت گرفت ــه گزارشــی از اقدام ــه ارائ نشســت ب
بــرای رعایــت پروتــکل هــای بهداشــتی پرداخــت و گفــت: 
دورکاری کارمنــدان، تغییــر اثــر انگشــت بــه چهــره نگاری 
ــیون  ــرکت، واکسیناس ــنل ش ــروج پرس ــرای ورود و خ ب
ــب  ــکاران، ت ــدام هم ــرای اق ــری ب ــی گی ــترده و پ گس
ــی  ــه متوال ــا، ارائ ــوع ه ــاب رج ــکاران و ارب ــنجی هم س
ماســک و مــواد ضدعفونــی، گســترش خدمــات غیــر 
حضــوری و کاســتن از ورود و حضــور مشــترکین، گوشــه 
ای از اقداماتــی اســت کــه بــرای حفــظ ســالمت همــکاران 
 از ابتــدای دوران کرونــا تــا کنــون صــورت پذیرفتــه 

است.
ــز  ــر نی ــهید باهن ــتان ش ــس بیمارس ــژاد ریی ــدی ن احم
ضمــن تقدیــر از دعــوت و اهمیــت دادن بــه کادر درمــان 
ــتگاه  ــی از دس ــود: برخ ــد نم ــرکت تاکی ــن ش ــط ای توس
ــا داشــتن ریســک  ــرق ب ــت ب ــد صنع ــی مانن ــای اجرای ه
شــغلی بــاال و در خطــر بــودن جــان و ســالمت خــود بــه 
ــم بتوانیــم  مــردم خدمــت رســانی مــی کننــد و امیدواری
ــزان  ــن عزی ــرای ای ــات مناســبی را ب ــژه خدم ــد وی ــا دی ب

ــم. در نظــر بگیری
ــن  ــز، ضم ــفا نی ــتان ش ــی  بیمارس ــر داخل ــی مدی مصدق
ــع  ــرکت توزی ــط ش ــکی توس ــم پزش ــوت تی ــر از دع تقدی
نیــروی بــرق جنــوب اســتان کرمــان، بیــان نمــود: وظیفــه 
مــا خدمــت صادقانــه و تــوام بــا خلــوص نیــت بــه تمامــی 
بیمــاران مــی باشــد و ایــن مهــم وظیفــه ســنگینی اســت 
کــه بــر دوش تمامــی کادر درمــان اعــم از پزشــکان، 
پرســتاران و .... مــی باشــد و امیدواریــم بتوانیــم بــا 
ــاران کشــور  ــی بیم ــرای تمام ــال، ب ــد متع ــت خداون عنای
ــژه اســتان کرمــان مرهــم و کمــک حــال باشــیم.  ــه وی ب
ــه نمایندگــی  در پایــان مراســم، مهنــدس مهــدوی نیــا ب
از کارکنــان شــرکت توزیــع نیــروی بــرق جنــوب اســتان 
کرمــان بــا اهــدا تندیــس از خدمــات ارزنــده کادر درمــان، 

ــی نمــود. قدردان

بــه گــزارش روابــط عمومــی 
کرمــان   اســتان  بهزیســتی 
شــورای  جلســه  چهارمیــن 
ــتان  ــتی اس ــاز بهزیس ــه نم اقام
حجــت  حضــور  بــا  کرمــان 
االســالم والمســلمین مهــدی 
عربپــور مدیــر ســتاد اقامــه 
ــت  ــان، حج ــتان کرم ــاز اس نم
االســالم محمدعلــی مظفــری 
ارزیــاب ســتاد اقامــه نمــاز، 
ــز  ــتاد ومراک ــات س ــه جماع ائم
تابعــه بهزیســتی اســتان، روســا 
بهزیســتی  جماعــات  ائمــه  و 
بــه  اســتان  شهرســتانهای 
اعضــای  و  وبینــاری  صــورت 
ــی اداره  ــه میزبان ــورا ب ــن ش ای
ــان  ــتان کرم ــتی اس کل بهزیس

برگــزار گردیــد.
عبــاس  جلســه  ایــن  ابتــدای  در 
بهزیســتی  کل  مدیــر  زاده  صــادق 
ــر  ــرض خی ــس از ع ــان پ ــتان کرم اس
ــام  ــندی از اهتم ــراز خرس ــدم واب مق
ــزوم  ــه ل ــه ب ــاد جامع ــئولین وآح مس
توجــه واهمیــت دادن بــه اقامــه نمــاز 

ــت:  ــوان داش ــی عن ــخنان کوتاه در س
از آنجــا کــه عبــادت وخصوصــا اقامــه 
ــری در  ــی وفط ــاز درون ــک نی ــاز ی نم
انســان اســت و همــه افــراد در ســطوح 
فطــری  نیــاز  ایــن   بــه  مختلــف 
مجموعــه  در  مســئولین  واقفنــد، 
ــا  ــا ب ــد ت ــوده ان ــالش نم ــتی ت بهزیس
ــر  ــا و زی ــخت افزاره ــم آوردن س فراه
ــه  ــه ب ــرایط اقام ــاختهای الزم ، ش س
ــه  ــاز را در هم ــور نم ــر ش ــع و پ موق
مراکــز وســاختمانهای اداری بهزیســتی 
ــه  ــد ک ــم آورن ــتان فراه ــطح اس در س
بــه حمــدا... در اکثــر ایــن مکانهــا 
شــاهد برپایــی مراســم نمــاز جماعــت 

ــتیم.  هس
وی در بخــش دیگــری از ســخنان خود 
بــا اشــاره بــه انعقــاد تفاهــم نامــه هــای 
ــا مراکــز فرهنگــی مذهبــی  مختلــف ب
ــی  ــی و مذهب ــهای دین ــرای آموزش ب
ــازی در  ــان  ب ــه و زب ــان کودکان ــا زب ب
مراکــز شــبه خانــواده افــزود: در کنــار 
توجــه بــه لــزوم برپایــی فریضــه نمــاز 
بحــث آموزشــهای مربــوط بــه صحیــح 
بــه جــا آوردن ایــن فریضــه وفرهنــگ 
هــم  مهــم  مبحــث  ایــن  ســازی 
 بایســتی مــورد توجــه واهتمــام باشــد 
ــان  ــتان کرم ــتی اس ــرکل بهزیس مدی
ــوزش  ــتای آم ــت: در راس ــان داش اذع
فرزنــدان مقیــم مراکــز آمــاده همکاری 
ــه  ــت برنام ــاز جه ــه نم ــتاد اقام ــا س ب
ریــزی بــرای طراحــی وبرگــزاری دوره 
ــوع در  ــن موض ــا ای ــب ب ــای مناس ه
ســطح مراکــز اقامتــی وتحــت نظــارت 

ــتیم. ــتان هس ــطح اس در س
در ادامــه ایــن نشســت حجت االســالم 
ــام  ــور ام ــرب پ والمســلمین مهــدی ع
جمعــه موقــت و مدیرســتاد اقامــه نماز 
اســتان کرمــان در ســخنانی بــه قــدرت 
ــوی نمــاز اشــاره نمــوده  وگفــت:   معن
اهتمــام  بــه اقامــه خالصانــه وبــا توجــه 
ــطح  ــاء س ــب ارتق ــاز، موج ــه نم فریض
قــدرت معنــوی کارکنــان و بــه دنبــال 
آن قــدرت مدیــرت یــک مدیــر خواهــد 

شــد .
از ســخنان  دیگــری  بخــش  در  وی 
خــود افــزود: نمــاز جــدا از اثــرات 
فــردی  مســائل  حیطــه  در  مثبــت 
از  بســیاری از معضــالت اجتماعــی 
نیــز پیشــگیری نمــوده وخــود بــه 
ــاه  ــالمت ورف ــاء س ــه ارتق ــود زمین خ
اجتماعــی را فراهــم مــی آورد لــذا 
ــر  ــگ ت ــه پررن ــاز در جامع ــه نم هرچ
ــه معضــالت و آســیب هــای  شــود کف
شــود  مــی  تــر  ســبک   اجتماعــی 
ــای  ــت ه ــر اولوی ــان ب ــور در پای عربپ
و  کــرده  تاکیــد  دســتگاه  نمــازی 
خواســتار توســعه تــالش هــا در حــوزه 
نمــاز شــد. در ادامــه ایــن نشســت 
ــناس  ــری کارش ــالم مظف ــت االس حج
امامــان  اســتان،  ســتاد  ارزیابــی 
جماعــت ادارات بهزیســتی و برخــی 
شهرســتان  بهزیســتی  مســووالن  از 
در  نظراتــی  نقطــه  اســتان   هــای 
شــیوه  و  نیازهــا  مشــکالت،  بــاب 
ــن  ــاز در بی ــتر نم ــی بیش ــق بخش رون

مخاطبــان مطــرح نمونــد.

 مدیر کل هبزیسیت استان کرمان :

اقامه مناز زمینه ارتقاء سالمت 
و رفاه اجمتاعی را فراهم یم آورد
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                                                               عزیزا...
چون معلم به شناساندن کیش مایی حاج قاسم همه جا در دل و پیش مایی  

هرگز از غیر خداوند نترسیدی تو برکت زندگی در بندگی فهمیدی تو  
مرگ بر جان و تن داعشیان افکندی پنجه در پنجه ی شیطان زمان افکندی  

که جهانگیر شده مذهب و بازار تو بشر و مذهب و دین مفتخر از کار تو  
منظر چشم ملل عکس تو و نام تو شهد شیرین شهادت شده در کام تو  

دوست داران تو از دشمن تو بیزارند ماندگاری تو، خدا خواسته عزیزت دارند  

                                           معصومه ی ارض و سماواتیان
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ــود و  ــرو ب ــودل ب ــی ت ــه خیل ــک ک ــک جــوان رشــید باری ی
آدم لــذت مــی بــرد کــه نگاهــش کنــد، مــن واقعــا عاشــقش 
بــودم. پرســیدم چطــور بــه اینجــا آمــده اســت. ایــن جــوان 
چــون مــا راه نمــی دادیــم بیایــد، رفــت مشــهد و در قالــب 
فاطمیــون و بــه اســم افغانــی ثبــت نــام کــرده و بــه اینجــا 
آمــده بــود؛ زرنــگ بــه ایــن مــی گوینــد. زرنــگ بــه مــن و 
ــه  ــه ب ــت ک ــردی نیس ــگ ف ــد. زرن ــی گوین ــن نم ــال م امث
دنبــال مــال جمــع کــردن و گــول زدن مــردم اســت. زرنــگ 
ــن  ــه ای ــا را ب ــت ه ــه فرص ــت ک ــخصی اس ــا ذکاوت ش و ب
شــکل بدســت مــی آورد. زرنــگ یعنــی کســی کــه فرصــت 
ــه نحــو احســن اســتفاده مــی کنــد. چــرا وی ایــن  هــا را ب
کار را کــرد، چــون خیلــی قیمــت دارد. خــدا کســی را کــه 

در راهــش جهــاد مــی کنــد، دوســت دارد.

یاد یارانیاد یاران
شــورای  عضــو 
حــزب  مرکــزی 
ــالمی  ــه اس مؤتلف
ــت  ــت: در دول گف
انقالبــی جدیــد، 
سیاســت خارجــی 
از  کشــورمان 
روزگاری کــه »هــر توافقــی بهتــر از بی توافقــی« بــود بــه 
شــرایط »توافــق در صــورت لغــو تمــام تحریم هــا« تغییــر 
پیــدا کــرده اســت و بــر همیــن اســاس شــروع از ابتــدای 
ــه  ــای ادام ــه ج ــر ب ــر ثم ــه و مثم ــرات عزت مندان مذاک
راهگشــای  مذاکــرات خفت بــار گذشــته، می توانــد 

خوبــی باشــد. 
ــران،  ــا آغــاز مذاکــرات هســته ای ای احمدعلــی مقــدم در رابطــه ب
ــه  ــر فرزان ــه رهب ــا و حکیمان ــات راهگش ــق منوی ــرد: طب ــار ک اظه

ــران، رفــع کامــل و  انقــاب، حــرف قطعــی جمهــوری اســامی ای
نــه تعلیــق تحریم هــا اســت و بــر همیــن اســاس دولــت ســیزدهم 
ــرات  ــام و مذاک ــل برج ــی کام ــا بررس ــه ب ــی واقع گرایان در اقدام
ــرده  ــد ک ــا تاکی ــردی باره ــان راهب ــک زم ــد ی ــا تأیی ــته ب گذش
اســت، تنهــا از مذاکــرات نتیجه محــور کــه منجــر بــه رفــع واقعــی 

تحریم هــا شــود، اســتقبال می کنــد.
ــره  ــام مذاک ــه انج ــاره ب ــا اش ــان ب ــی در کرم ــال سیاس ــن فع ای
عزت مندانــه و در خــور شــأن و اقتــدار جمهــوری اســامی افــزود: 
ــه  ــکا ب ــه بازگشــت صــوری آمری ــد نســبت ب ــت ســیزدهم بای دول
ــکن  ــد و پیمان ش ــکا بدعه ــه آمری ــد چراک ــیار باش ــام هوش برج
ــام  ــه تم ــد ب ــران پایبن ــی، ای ــای قبل ــه در دولت ه اســت به طوریک
ــا وقاحــت کامــل پیمان شــکنی  ــود امــا امریــکا ب قوانیــن برجــام ب
کــرد و چندیــن بــار تحریم هــای خــود را علیــه کشــور مــا تمدیــد 

کــرد.
ــم  ــر معظ ــط رهب ــام توس ــت های کان نظ ــت: سیاس ــدم گف مق

ــیار  ــورت بس ــا به ص ــته ای، باره ــرات هس ــه مذاک ــاب در زمین انق
ــای  ــه در دوره ه ــت به طوریک ــده اس ــن ش ــکار تبیی ــح و آش واض
قبــل بــه تیــم مذاکــره کننــده هشــدار دادنــد کــه در تلــه مذاکــره 
غــرب گرفتــار نشــوند زیــرا در مذاکــرات هســته ای، دســتورالعمل 
آمریــکا صرفــا تعلیــق بخشــی از تحریم هــا اســت و نــه لغــو 
ــا درس عبــرت گرفتــن  ــذا دولتمــردان مــا بایــد ب کامــل آن هــا، ل
ــزت  ــرات ع ــر مذاک ــل، ب ــای قب ــته ای در دوره ه ــرات هس از مذاک

ــد داشــته باشــند. ــر ثمــر تاکی ــه و پ مندان
دبیــر حــزب موتلفــه اســامی اســتان کرمــان عنــوان کــرد: در آذر 
مــاه کــه قــرار اســت مذاکــرات هســته ای شــروع شــود، ایــران بــه 
میزانــی از ســوخت هســته ای دســت می یابــد کــه از آن بــه عنــوان 
ــران  ــل ای ــن دلی ــه همی ــود و ب ــاد می ش ــته ای ی ــی هس بازدارندگ
ــف  ــا تکلی ــد ت ــل می کن ــرات تبدی ــوی در مذاک ــری ق ــه بازیگ را ب

ــد. ــخص کن ــا را مش ــکا و تحریم ه ــدی آمری بدعه
ــا  ــره ب ــرای مذاک ــی ب ــرد: التمــاس دولتمــردان قبل ــح ک وی تصری

شــیطان بــزرگ، نتیجــه ای جــز تــرور دانشــمندان ایــن مــرز و بــوم 
نداشــت به طوریکــه شــهادت شــهیدان علی محمــدی، شــهریاری، 
فخــری زاده  شــهید  و  قشــقایی  رضایی نــژاد،  احمدی روشــن، 
نتیجــه مذاکــرات ذلیانــه بــا دشــمن در دوره هــای گذشــته 
اســت بنابرایــن مذاکراتــی بــرای ایــران ارزشــمند اســت کــه خــون 
ــاد و  ــه اقتص ــود و ب ــال نش ــور در آن پایم ــته ای کش ــهدای هس ش
ــد  ــذا دولتمــردان نبای ــه ای وارد نشــود ل و تولیــد کشــور نیــز ضرب
اقتصــاد کشــور و معیشــت مــردم را بــه مذاکــرات هســته ای گــره 

بزننــد.
مقــدم گفــت: در دولــت انقابــی جدیــد، سیاســت خارجــی 
ــی«  ــر از بی توافق ــی بهت ــر توافق ــه »ه ــورمان از روزگاری ک کش
بــود بــه شــرایط »توافــق در صــورت لغــو تمــام تحریم هــا« تغییــر 
پیــدا کــرده اســت و بــر همیــن اســاس شــروع از ابتــدای مذاکــرات 
ــار  ــرات خفت ب ــه مذاک ــای ادام ــه ج ــر ب ــر ثم ــه و مثم عزت مندان

ــد. ــی باش ــای خوب ــد راهگش ــته، می توان گذش

عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسالمی:

مذاکرات هسته ای عزت مندانه می تواند راهگشا باشد 

روانــی  ســالمت  گــروه  مدیــر   㟘�⭕�
ــان  ــا بی ــان  ب ــکی کرم ــوم پزش ــگاه عل دانش
ــی  ــه دانای ــاز ب ــا نی ــان ه ــه انس ــه هم اینک
ــی  ــای اساس ــی از نیازه ــی یک ــد و دانای دارن
آنهــا اســت، گفــت: زمانــی کــه انســان مــی 
ــدا  ــالع پی ــائل اط ــد و از مس ــد بدان خواه
کنــد، ایــن نیــاز ماننــد ســایر نیازهــا اســت؛ 
ماننــد نیــاز بــه غــذا خــوردن، زمانــی کــه مــا 
مــی خواهیــم غــذا بخوریــم دو معیــار غــذای 
ــی  ــرار م ــر ق ــد نظ ــدازه را م ــه ان ــالم و ب س

ــم  ــی خواهی ــه م ــی ک ــن زمان ــم؛ بنابرای دهی
اطالعــات کســب کنیــم نیــز بایــد دو ویژگــی 
اینکــه اطالعــات ســالم و قابــل اعتمــاد و بــه 
ــدازه باشــند را مــورد توجــه قــرار دهیــم. ان

مدیــر گــروه ســامت روانــی دانشــگاه علــوم پزشــکی 
ــه اینکــه شــبکه هــای مجــازی  ــا اشــاره ب کرمــان ب
ــد  ــه بخواه ــی ک ــر پیام ــوال ه ــد و معم ــی دارن اصول
ــراز  ارســال شــود دارای شــکل و شــمائلی اســت، اب
کــرد: اصلــی در تفکــر نقــاد داریــم و آن ایــن اســت 
ــیک  ــای ش ــته ه ــی در بس ــا تقلب ــس ه ــه جن ک
هســتند و جنــس هــای خــوب نیــز در بســته هــای 
ــخیص  ــم تش ــه بتوانی ــرای آنک ــتند و ب ــیک هس ش
ــس  ــدام جن ــی و ک ــس تقلب ــدام جن ــه ک ــم ک دهی
ــم. ــاز کنی ــد آن بســته را ب ــی اســت، بای ــر تقلب غی

وی بیــان کــرد: بنابرایــن شــبکه هــای مجــازی 
ــیاری  ــت بس ــای مثب ــی ه ــه ویژگ ــم آنک ــی رغ عل
تأمیــن  را  بشــر  دانایــی  نیازهــای  و  دارنــد   را 
مــی کننــد؛ امــا آســیب هایــی را نیــز بــه انســان وارد 
مــی کننــد؛ بنابرایــن اولیــن چیــزی کــه بایــد بــرای 
مصــون مانــدن در حــوزه ســامت روان اجتماعــی در 
ــن  ــم، ای ــرار دهی ــد نظــر ق ــا م ــا رســانه ه ــل ب مقاب
ــورد  ــه م ــی ک ــانه و کانال ــع آن رس ــه منب ــت ک اس

ــل  ــق و قاب ــد موث ــم بای ــی دهی ــرار م ــتفاده ق اس
ــاد باشــد. اعتم

ایــن مقــام مســئول ادامــه داد: اگــر بخواهیــم کــه از 
یــک رســانه خــوب اســتفاده کنیــم یکــی از مهــارت 
ــه ایــن معنــی کــه  اســتفاده از تفکــر نقــاد اســت؛ ب
مهــارت تحلیــل و بررســی را داشــته باشــیم و از 
ــت  ــم، دق ــی کنی ــت م ــات دریاف ــه اطاع ــی ک منبع
ــد  ــن رویکــرد را م ــر ای ــه اگ داشــته باشــیم چــرا ک
نظــر قــرار دهیــم ســواد رســانه ای مــا افزایــش پیــدا 

ــرد. خواهــد ک
ــا  ــانه ه ــه رس ــیبی ک ــرد: آس ــار ک ــژاد اظه ــرام ن به
مــی تواننــد ایجــاد کنــد ایــن اســت کــه مــی تواننــد 
اطاعــات ناســالم را بــه افــراد دهنــد و افــراد را گمراه 
کننــد و ممکــن اســت بــه دلیــل جذابیــت بیــش از 
ــا  حــد بــه آنهــا وابســته شــویم؛ همــان گونــه کــه ب
مصــرف بیــش از انــدازه غــذا دچــار چاقــی و بیمــاری 
ــرای  ــی ب هــای مختلــف مــی شــویم؛ اگــر چهارچوب
ــته  ــا نداش ــانه ه ــازی و رس ــای مج ــتفاده از فض اس
ــود؛  ــا داده ش ــه م ــالم ب ــات ناس ــا اطاع ــیم و ی باش
ــی را  ــه آســیب های ــی شــود ک ــر موجــب م ــن ام ای

متحمــل شــویم.
مدیــر گــروه ســامت روانــی دانشــگاه علــوم پزشــکی 

ــرد:  ــراز ک ــوق اب ــب ف ــه مطل ــاره ب ــا اش ــان ب کرم
ــدن  ــم ش ــه ک ــوان ب ــی ت ــا م ــیب ه ــه آس از جمل
ــی  ــت و زمان ــاره داش ــی اش ــای واقع ــا دنی ــاط ب ارتب
ــود،  ــی ش ــم م ــی ک ــای واقع ــا دنی ــاط ب ــه ارتب ک
ــات  ــف و تعام ــا ضعی ــی م ــای اجتماع ــارت ه مه
 مــا نیــز کاســته خواهــد شــد و بــه دنبــال آن 
آســیب هــای بعــدی ایجــاد مــی شــود، کاهــش تــاب 
آوری، مشــکات روانشــناختی، کــم شــدن فعالیــت 
هــای بدنــی، چاقــی افــراد از دیگــر آســیب هاســت.

وی افــزود: یکــی از آســیب هایــی کــه شــبکه هــای 
ــن اســت کــه  مجــازی مــی تواننــد ایجــاد کننــد ای
ــه  ــم و ب ــن نکنی ــوب تعیی ــا چهارچ ــرای آنه ــر ب اگ
انــدازه از ایــن محیــط اســتفاده نشــود، موجــب 
ــا  ــی در م ــار عادت ــد و رفت ــد ش ــا خواه ــاد م اعتی
شــکل مــی گیــرد کــه ایــن اعتیــاد، مســائل بســیار 

ــد. ــی کن ــاد م ــنگینی را ایج س
اینکــه  بــر  تأکیــد  بــا  مســئول  مقــام   ایــن 
ــواده هــا بایــد در زمینــه رســانه و شــبکه هــای  خان
مجــازی نظــارت داشــته باشــند، عنــوان کــرد: 
ــول  ــند و اص ــد باش ــوژی را بل ــد تکنول ــواده بای خان
ــن  ــدان از تلف ــر فرزن ــد و اگ ــتفاده از آن را بدانن اس
ــد و  ــی کنن ــتفاده م ــه اس ــتم رایان ــراه و سیس هم

ــز  ــد رم ــن بای ــز اســت، والدی ــا دارای رم وســیله آنه
آن را بداننــد.

بهــرام نــژاد بیــان کــرد: اســتفاده از تلفــن همــراه و 
رایانــه بایــد در ســاعت هــای مقــرر انجــام شــود و از 
یــک زمــان تعییــن شــده دیگــر فرزنــدان از وســایل 
ــا را  ــن آنه ــه خــواب و ذه ــد، چــرا ک اســتفاده نکنن
بــر هــم مــی زنــد و چنانچــه مــی خواهنــد اســتفاده 
ــان  ــت درســی و در زم ــد از فعالی ــته باشــند بع داش
ــازی  ــای مج ــبکه ه ــانه و ش ــت از رس ــات فراغ اوق
اســتفاده کننــد و در اوقــات فراغــت نیــز اســتفاده از 
رســانه هــا را بــه تناســب ســایر فعالیــت هــا انجــام 

دهنــد.
مدیــر گــروه ســامت روانــی دانشــگاه علــوم پزشــکی 
ــی،  ــه دانای ــاز ب ــا نی ــرد: م ــان ک ــر نش ــان خاط کرم
اطاعــات و فعالیــت هــای لــذت بخــش داریــم امــا 
یادمــان باشــد کــه فعالیــت هــای لــذت بخــش، بایــد 
فعالیــت هــای ســالمی باشــند و همچنیــن مقــدار و 
انــدازه آن بــه انــدازه و مشــخص باشــد کــه اگــر ایــن 
مــوارد را رعایــت نکنیــم، قطعــا آســیب هــای جــدی 
بــه مــا وارد خواهــد شــد کــه مهمتریــن آن آســیب 
ــزت  ــش ع ــی، کاه ــارت اجتماع ــف در مه ــا ضع ه

نفــس و دیگــر مســائل اســت.

مدیر گروه سالمت رواین دانشگاه علوم پزشیک کرمان عنوان کرد؛

ضعف در مهارت اجمتاعی و کاهش عزت نفس؛ ره آورد استفاده بیش از اندازه از شبکه های اجمتاعی

در  صادقــی  یحیــی 
کارگــروه  جلســه 
منطقــه  اشــتغال 
ســه کرمــان ویــژه 
ی  ن ها ســتا شهر
رفســنجان، شــهربابک 
سرپرســت  مهرابــی،  حضــور  بــا  انــار  و 
اقتصــادی  امــور  هماهنگــی  معاونــت 
ــرکل  ــماعیلی، مدی ــان، اس ــتانداری کرم اس
تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی اســتان کرمان، 
ــار  ــداران شهرســتان های رفســنجان، ان فرمان
ــتان  ــی از مســئوالن اس ــهربابک و جمع و ش
کــه بــه میزبانــی شهرســتان رفســنجان 

توانمندســازی  و  اشــتغال  شــد  برگــزار 
مددجویــان را یکــی از اولویت هــای مهــم 
ــی  ــاغ خیل ــزود: اب ــت و اف ــاد دانس ــن نه ای
از اعتبــارات حــوزه اشــتغال در مهرمــاه و 
افزایــش ســقف تســهیات تبصــره ۱۶ از 
۵۰ میلیــون تومــان بــه ۱۰۰ میلیــون تومــان 
توســط شــورای پــول و اعتبــار از اصلی تریــن 
دالیلــی بــوده کــه باعــث شــده حــوزه 
ــه  ــه برنام ــتان ب ــداد اس ــه ام ــتغال کمیت اش

مدنظــر خــود نرســد.
ــت  ــدوق ضمان ــث صن ــه داد: در بح وی ادام
ــتورالعمل  ــی در دس ــز ابهامات ــان نی مددجوی
ــتورالعمل را  ــک دس ــی از بان ــه بعض ــود ک ب

انجام شــده  رایزنی هــای  بــا  و  نپذیرفتنــد 
ــن  ــز ای ــاه نی ــان م ــان آب ــا پای ــاءا... ت ان ش

ــد. ــد ش ــرف خواه ــکل برط مش
صادقــی خاطرنشــان کــرد: در بحــث تحقــق 
میــزان اشــتغال تعهــد شــده در ســال جــاری 
ــزان  ــاءا... می ــم و ان ش ــی نداری ــچ نگران هی
تعهــدی کــه درزمینــه اشــتغال داده ایــم 

ــد شــد. ــق خواه محق
ــت در  ــن اس ــا ای ــت م ــت: درخواس وی گف
کــه  اجتماعــی  مســئولیت های  راســتای 
شــرکت های صنعتــی و معدنــی دارنــد از 
ــزات  ــه تأمیــن تجهی ظرفیــت آن هــا درزمین
ــان  ــرای مددجوی ــای خورشــیدی ب نیروگاه ه

ــرکت  ــر ش ــال حاض ــود و در ح ــتفاده ش اس
ــئولیت  ــن مس ــام ای ــال انج ــر در ح گل گه

ــت. ــود اس ــی خ اجتماع
مدیــرکل کمیتــه امــداد اســتان کرمــان 
بابیــان اینکــه بــا اجــرای طــرح نیروگاه هــای 
ــواده  ــرای مددجویــان هــر خان خورشــیدی ب
میانگیــن ماهیانــه ســه میلیــون تومــان 
ــترین  ــزود: بیش ــد اف ــب می کن ــد کس درآم
نیروگاه هــای  طــرح  اجــرای  آمــار 
ــداد  ــه ام ــن ادارت کمیت ــیدی در بی خورش
ــداد  ــه ام ــه کمیت ــوط ب ــور مرب ــر کش سراس

ــت. ــان اس ــتان کرم اس
تأمیــن  صــورت  در  کــرد:  تصریــح  وی 

ــزات نیروگاه هــای خورشــیدی توســط  تجهی
شــرکت های صنعتــی و معدنــی اســتان، 
ــزار  ــج ه ــاد پن ــی ایج ــداد آمادگ ــه ام کمیت
ــان در  ــرای مددجوی ــیدی ب ــروگاه خورش نی

ســطح اســتان را دارد.
ــه  ــه ب ــا توج ــرد: ب ــان ک ــی خاطرنش صادق
معدنــی  و  صنعتــی  شــرکت های  اینکــه 
کــد بازرگانــی دارنــد می تواننــد قطعــات 
نیروگاه هــای  ایجــاد  بــرای  موردنیــاز 
ــن  ــر از ای ــه اگ ــد ک ــیدی را وارد کنن خورش
ــه  ــه ب ــا توج ــود و ب ــتفاده ش ــت اس ظرفی
ــرق  ــد ب ــاله خری ــی ۲۰ س ــرارداد تضمین ق
تولیــدی مددجویــان توســط دولــت مــا یقین 

ــا دو ســال آینــده کل  ــم ظــرف یــک ت داری
ــداد  ــه ام ــت کمیت ــت حمای ــان تح مددجوی
اســتان بــه درآمــد باثباتــی خواهنــد رســید.

مدیرکل کمیته امداد استان کرمان تأکید کرد؛ 
در صورت تأمین تجهیزات پنل های خورشیدی، کمیته امداد استان کرمان آمادگی ایجاد ۵ هزار نیروگاه خورشیدی را دارد 

آرزو

من اگر چند گنج قارون داشتم
یا اگر صد باغ شهر کرمان داشتم 

تخم فقر را از زمین بر می داشتم 
بهر کودکان نادار

بذر انصاف می کاشتم
از برای شهر کرمان رودی پر آب

در وجود حمزه پنهان داشتم 
می بردم زود خیالم را به دشت 

آبیاری می کردم شهر کرمان را با اشک 
من اگر یک روز رئیس سازمان ملل می شدم 

جای سیاست در جهان َخرد می کاشتم 
می گرفتم از دل ظالم آرامش 

آن زمان از پهلوی سنگ َکر فریاد می کردم 
ظلم را پایداری نیست ظالمان باور کنید
» حمزه فریفته «

شعرشعر  هفتوادهفتواد

 هم استاین های عزیز: هم استاین های عزیز:
برای حفظ سالمیت و حفظ جان خود و عزیزامنان ماسک بزنیم.برای حفظ سالمیت و حفظ جان خود و عزیزامنان ماسک بزنیم.

لوح تقدیر مدیر عامل شرکت 
مخابرات ایران به مدیر مخابرات 

منطقه کرمان
بــه گــزارش روابــط عمومــی 
ــان  ــه کرم ــرات منطق مخاب
بــا توجــه بــه  عملکــرد 
ــرات  ــت  مخاب ــی مدیری عال
ــی  منطقــه کرمــان در ارزیاب
ــه اول  ــش ماه ــرد ش عملک
ــه  ــن منطق ــال ۱۴۰۰ ای س
ــر کشــوری  ــه برت ــز رتب حائ
در بین۳۱منطقــه مخابراتــی  
شــد. در همیــن راســتا از 
ســوی مدیــر عامــل شــرکت 
ــداء  ــا اه ــران ب ــرات ای مخاب

ــینی  ــام حس ــید ره ــدس س ــات مهن ــر از زحم ــوح تقدی ل
ــد. ــر ش ــان تقدی ــه کرم ــرات منطق ــر مخاب مدی

  
********************************

مخابرات منطقه کرمان در شش 
ماهه اول سال ۱۴۰۰ رتبه برتر 
کشور را به خود اختصاص داد

ــه  ــرات منطق ــی مخاب ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــا اعــالم نتایــج ارزیابــی عملکــرد شــش  کرمــان، ب
ــرات  ــرکت مخاب ــهریور ۱۴۰۰ ش ــه ش ــج ب ــه منت ماه
ــر  ــه برت ــان  رتب ــه کرم ــرات منطق ــران، مخاب ای

ــرد. ــب ک ــور را کس کش
ــره  ــن هــم توســط اعضــای هیــت مدی گفتنــی اســت در ای
ومدیــر عامــل  شــرکت مخابــرات ایــران از مهندس حســینی 
مدیــر مخابــرات منطقــه کرمــان تقدیــر شــد. شــایان ذکــر 
اســت در ایــن ارزیابــی، اســتان هــای تهــران ، یــزد، خراســان 
ــه  ــوررا ب ــر  کش ــه  ی برت ــان ۵ رتب ــان و اصفه جنوبی،کرم

خــود اختصــاص دادنــد.

اخبارشرکت  مخاربات استان 
کرمان 

مدیــر کل کتابخانــه هــای اســتان بــا 
ــا و اهــم  ــات، فعالیــت ه ــه اقدام اشــاره ب
ــا  برنامــه هــای هفتــه کتــاب ســال ۱۴۰۰ ب
ــوب  ــاب خ ــا کت ــی را ب ــای خال ــعار »ج ش
ــی  ــزاری کیف ــر برگ ــزود: ب ــم«، اف ــر کنی پ
برنامــه هــای فرهنگــی هفتــه کتــاب 
تاکیــد داریــم؛ هفتــه کتــاب و کتابخوانــی 
ــگ  ــج فرهن ــرای تروی ــبی ب ــت مناس فرص
از  مــردم  ســازی  آگاه  و  کتابخوانــی 
ــژه  ــذا وی ــت ل ــه هاس ــات کتابخان خدم
ــتان در  ــاب اس ــه کت ــای هفت ــه ه برنام
ــاه  ــان م ــی از ۲۴ آب ــای عموم ــه ه کتابخان
ــه  ــاه  ادام ــم آذرم ــا یک ــاز و ت ــاری آغ ج

دارد.
مجموعــه  کتابــداران  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
در  کرمــان  اســتان  عمومــی  هــای  کتابخانــه 
زمــان شــیوع بیمــاری کرونــا فعالیــت هــای 
گفــت:  نکردنــد،  متوقــف  را  خــود  ترویجــی 
حضــور در بســتر فضــای مجــازی بــا ایجــاد ۱۳۰ 
ــای  ــه ه ــزاری برنام ــرای برگ ــازی ب ــبکه مج ش
ــی  ــغ و معرف ــده، تبلی ــورت زن ــه ص ــی ب فرهنگ
کتابخوانــی،  مجــازی  هــای  نشســت  کتــاب، 
ــی  ــای فرهنگ ــت ه ــابقات و فعالی ــزاری مس برگ
ــن  ــداران در ای ــات کتاب ــن اقدام و ... از مهمتری

ــه دارد. ــان ادام ــه همچن ــود ک ــام ب ای
ــارت  ــاق« زی ــح میث ــای« صب ــه ه ــی برنام وفای

ــهید  ــپهبد ش ــد س ــهدا و مرق ــور ش ــازی قب مج
ــرت   ــرآن و عت ــل ق ــلیمانی، محف ــم س ــاج قاس ح
»ترنــم وحــی«، برگــزاری اختتامیــه مســابقه 
ــرای  ــلیمانی«، اج ــت س ــی »طریق ــی مل کتابخوان
ــردی  ــه گ ــاب« کتابخان ــاوران کت ــا ی ــرح »ب ط
ویــژه کــودکان و نوجوانــان، اجــرای پویــش 
و  کتابخانــه  بــه  دعــوت  گوهربــار«  »شــهد 
کتابخوانــی بــا گویــش هــای محلــی اســتان 
کرمــان، محفــل اســتانی کــودک و نوجــوان، 
فعالیــت هــای مشــترک شهرســتانها  اجــرای 
و ۸۹۲ برنامــه فرهنگــی کتابخانــه ای شــامل  
نشســت کتاب خــوان، مســابقات کتاب خوانــی، 
کارگاه  کتــاب،  بررســی  و  نقــد  جلســات 
آموزشــی، جلســه مطالعاتــی، معرفــی کتــاب 

)حقیقــی و مجــازی( ، برنامــه مناســبتی و ... 
را از فعالیــت هــای هفتــه کتــاب امســال در 

ــرد. ــام ب ــتان ن ــی اس ــای عموم ــه ه کتابخان
اســتان  عمومــی  هــای  کتابخانــه  مدیــرکل 
ــت  ــرد: طــرح سراســری عضوی ــار ک ــان اظه کرم
ــه مناســبت  ــی ب ــای عموم ــگان در کتابخانه ه رای
فرارســیدن بیســت و نهمیــن دوره هفتــه کتــاب 
بزرگداشــت  روز  و  ایــران  اســامی  جمهــوری 
ــنبه  ــدار، در روز دوش ــی و کتاب ــاب، کتابخوان کت
ــی  ــای عموم ــی کتابخانه ه ــاه در تمام ۲۴ آبان م

ــود. ــام می ش ــان انج ــتان کرم اس
وی اضافــه کــرد: در ایــن طــرح عاقمنــدان 
و دوســتداران کتــاب می تواننــد بــا مراجعــه 
بــه ســامانه یکپارچــه مدیریــت کتابخانه هــای 
و   www.samanpl.ir آدرس  بــه  عمومــی 
از  پــس  ثبت نــام  درخواســت  فــرم  تکمیــل 
تاییــد کتابــداران از ایــن طــرح بهــره منــد 
ــه  ــدواری نســبت ب ــار امی ــا اظه ــی ب شــوند. وفای
ــا در  ــه بیمــاری کرون ــان ب ــد کاهشــی مبتای رون
ــی و  ــر پویای ــار دیگ ــم ب ــت: امیدواری ــور گف کش
ــور  ــا حض ــا را ب ــه ه ــته در کتابخان ــاط گذش نش
ــی شــاهد باشــیم. دوســتداران کتــاب و کتابخوان

مدیرکل کتابخانه های استان کرمان اعالم کرد:

ترشیح برانمه های کتابخانه های عمویم کرمان در هفته کتاب 
فعالیت های مجازی در ایام کروان

تیشه به ریشه نیمه جان مطبوعات محلی با بخشنامه ۳/۱۴۰ سازمان تامین اجتماعی
 بــر اســاس بخشــنامه مذکــور کــه متاســفانه بــر خــاف تمامــی برنامــه 
و شــعارهای حفــظ اشــتغال و بهبــود فضــای کســب و کار ؛ بــا حــذف 
ــن از  ــش از ای ــه پی ــر ک ــا ۵ نف ــای ت ــت در بیمــه کارگاهه کمــک دول
ــی کــه  ــد، عمــا در شــرایط بحــران کنون ــوده ان معافیــت برخــوردار ب
ــی  ــریات م ــار نش ــای انتش ــه ه ــدید هزین ــورم ش ــا و ت ــی از کرون ناش
ــی.  ــات محل ــان مطبوع ــه ج ــه نیم ــه ریش ــت ب ــه ای اس ــد، تیش باش
بطوریکــه طبــق تفســیر ادارات تامیــن اجتماعــی اســتانی در قســمتی 
ــریه از  ــا،  نش ــاز و کارفرم ــب امتی ــر صاح ــا تغیی ــنامه ب ــن بخش از ای
ــه صــورت  ــه ب ــه حــق بیم ــد شــد و تعرف ــارج خواه ــت خ کمــک دول
آزاد محاســبه خواهــد شــد ایــن در حالیســت کــه طبــق اصــل 
ــه  ــر لحظ ــت ه ــی خلق ــرایط حیات ــانی و ش ــای انس ــن بق ــدم تضمی ع
ــر فــوت،ازکار افتادگــی،  امــکان تغییــر صاحــب امتیــاز نشــریات در اث

ــوق  ــنامه ف ــه بخش ــن جنب ــود دارد و از ای ــره وج ــی و غی ــرایط مال ش
ــت. ــه اس ــی جامع ــرایط کاری و عرف ــاف ش ــی و خ غیرکارشناس

قطعــا بــا توجــه بــه تغییــرات احتمالــی در مدیریــت مطبوعــات 
محلــی، بــزودی شــاهد موجــی از تعطیلــی ایــن رســانه هــا و در پــی 
ــش  ــن بخ ــاغل در ای ــانی ش ــروی انس ــادی نی ــداد زی ــکاری تع آن بی

ــود . ــم ب خواهی
ــاف  ــر خ ــه ب ــی ک ــر کارشناس ــنامه غی ــن بخش ــاح ای ــرای اص ــذا ب ل
تســهیل فضــای کســب و کار و بــه نوعــی تحریــم داخلــی در شــرایط 
بحرانــی اشــتغال حــوزه فرهنگــی مــی باشــد؛ مــی بایســت مســئولین 
ــات  ــه مطبوع ــرده و خان ــس ورود ک ــدگان مجل ــاد و نماین وزارت ارش
ــرح  ــق ط ــئله را از طری ــف، مس ــن صن ــی ای ــکل اصل ــوان تش ــه عن ب

ــد. ــری نماین ــت اداری پیگی ــوان عدال ــم دی ــاوی در محاک دع



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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پیش چاپ و چاپخانه  : مهدوی کرمان

پــس از اینکــه کشــور مــا توســط آمریــکا تحــت 
تامیــن  و  گرفــت  قــرار  جانبــه  یــک  تحریم هــای 
ــدگان از  ــرای تولیدکنن ــی ب ــات صنعت ــزات و قطع تجهی
ــم  ــن ارز و تحری ــر تامی ــواری هایی نظی ــا دش ــارج ب خ
مواجــه شــد، بســیاری از شــرکت ها بومی ســازی را 
ــرکت های  ــش ش ــه، نق ــن رابط ــیدند. در ای ــرعت بخش س
ــرا از  ــود زی ــر ب ــنگ آهن پررنگ ت ــد س ــزرگ در تولی ب
ــوالد  ــت ف ــدگان صنع ــش تامین کنن ــا نق ــو آن ه ــک س ی
را بــر عهــده داشــتند و از ســوی دیگــر، توقــف یــا خلــل 
ــه  ــن ب ــدم تامی ــل ع ــه دلی ــرکت ها ب ــن ش ــد ای در تولی
ــا تجهیــز می  توانســت خــط تولیــد  موقــع یــک قطعــه ی
را متوقــف کنــد و کل صنعــت فــوالد کشــور را بــا چالــش 
جــدی مواجــه ســازد. گل گهــر بــا توجــه بــه چشــم انداز 
ــه واردات را  ــتگی ب ــش وابس ــد کاه ــود قص ــدت خ درازم
ــود را از  ــای خ ــد نیازه ــدود 75 درص ــت و ح ــته اس داش
ــرکت  ــن ش ــه ای ــوری ک ــه ط ــد؛ ب ــن می کن ــل تامی داخ

ــد. ــب کن ــازی را کس ــک بومی س ــه ی ــت رتب توانس

معــاون فنــی و مهندســی شــرکت گل گهــر در ایــن رابطــه در گفــت و 
ــات  ــع قطع ــن به موق ــه منظــور تامی ــت: ب ــن« گف ــزات آنالی ــا »فل ــو ب گ
ــی و سیاســت های  ــه اســتکبار جهان ــای ظالمان ــه تحریم ه ــا توجــه ب و ب
ــرکت  ــری، ش ــم رهب ــام معظ ــوی مق ــی از س ــی ابالغ ــاد مقاومت اقتص
معدنــی و صنعتــی گل گهــر نســبت بــه ایجــاد واحــد مهندســی معکــوس 
ــار اول  ــاخت ب ــک س ــت و در ریس ــرده اس ــدام ک ــل اق ــاخت داخ و س
قطعــات بــا ســازندگان داخلــی ســهیم می شــود. بــه طــوری کــه از نظــر 
تعــدادی، در ســال گذشــته حــدود 75 درصــد قطعــات ســاخت داخــل و 

ــد. ــی بوده ان ــد واردات ــا 25 درص تنه

در  عامــل  مهم تریــن  افــزود:  نخعــی  محمدحســین  مهنــدس 
موفقیت آمیــز بــودن بومی ســازی یــک قطعــه، دانــش ســاخت آن 
ــه دانــش ســاخت یــک قطعــه  ــوده و شــرط الزم در رســیدن ب قطعــه ب
یــا تجهیــز، تقبــل هزینــه تحقیــق و توســعه )R&D( اســت. در صــورت 
وقــوع ایــن امــر )کســب دانــش ســاخت(، شــرکت قــادر بــه تولیــد یــک 

ــود. ــد ب ــت خواه ــل رقاب ــت قاب ــه و کیفی ــا هزین ــه ب قطع
عنــوان  بــه  و صنعتــی گل گهــر  معدنــی  داد: شــرکت  ادامــه  وی 
ــا تشــکیل واحــد  بزرگ تریــن تولیدکننــده مــواد اولیــه فــوالد کشــور، ب
ــا  ــار اول ب ــاخت ب ــک س ــل در ریس ــاخت داخ ــوس و س ــی معک مهندس
ــدن در  ــهیم ش ــوه س ــود. نح ــهیم می ش ــور س ــد کش ــازندگان توانمن س
ریســک نیــز بــه ایــن صــورت اســت کــه شــرکت گل گهــر هزینــه مــواد 
ــی را  ــه واردات ــا قطع ــز ی ــک تجهی ــگاهی ی ــت های آزمایش ــه و تس اولی
قبــول و ســازنده شــروع بــه ســاخت می کنــد. در صــورت موفقیت آمیــز 
ــت  ــازنده پرداخ ــه س ــه ب ــی هزین ــده، مابق ــاخته ش ــه س ــودن قطع ب
ــر  ــرکت گل گه ــه، ش ــی قطع ــد نهای ــدم تائی ــورت ع ــود و در ص می ش
هزینــه متریــال را ضــرر کــرده و ســازنده نیــز هزینــه نیــروی انســانی و 
ماشــین آالت را تقبــل کــرده اســت. نتیجــه ایــن رویکــرد، کســب رتبــه 
ــر  ــی گل گه ــی و صنعت ــرکت معدن ــط ش ــی ارزی توس ــک صرفه جوی ی

ــوده اســت. ب
ــداز شــرکت  ــه چشــم ان ــن ســوال ک ــه ای ــی در پاســخ ب ــدس نخع مهن
ــم انداز  ــت: چش ــت؟، گف ــزات چیس ــازی تجهی ــرای بومی س ــر ب گل گه

تعریــف شــده در واحــد بومی ســازی گل گهــر، کاهــش ارزبــری زنجیــره 
ــوده کــه جهــت  ــن ب ــه ازای هــر ت ــورو ب ــه 40 ی ــورو ب ــوالد از 100 ی ف
تحقــق ایــن امــر رویکــرد ســهیم شــدن در ریســک ســاخت بــار اول بــر 
اســاس آیین نامــه بومــی ســازی مصــوب هیئــت مدیــره محتــرم اتخــاذ 
شــده اســت. در ارتبــاط بــا ایــن نکتــه کــه آیــا می تــوان همــه تجهیــزات 
ــه  ــر؛ چراک ــه خی ــرد، بایســتی پاســخ داد ک ــات را بومی ســازی ک و قطع
ــه منظــور  ــم ب ــات ه ــته و برخــی از قطع ــه نداش ــات توجی برخــی قطع
ــاز داشــته کــه ممکــن اســت  ــادی نی ــه زمــان زی مهندســی معکــوس ب
ــا قطعــه  ــوژی آن تجهیــز ی در حیــن فراینــد مهندســی معکــوس تکنول
ــن اســت کــه  ــع هــر کشــوری در ای تغییــر کنــد. از ســوی دیگــر، مناف
ــد  ــن اســت، تولی ــا در آن بهتری ــه از نظــر نســبت قیمت  ه ــی را ک کاالی
ــا ســایر کشــورها،  نیــاز خــود بــه دیگــر  ــا مبادلــه مــازاد آن ب کــرده و ب
کاالهــا را رفــع کنــد. بــه همیــن دلیــل اســت کــه اقتصاددانــان اعتقــاد 
دارنــد تجــارت میــان کشــورها، افزایــش رفــاه تمامــی طرفیــن تجــارت 
ــعی  ــه س ــوری ک ــر، کش ــوی دیگ ــت. از س ــد داش ــال خواه ــه دنب را ب
ــا در مســیر  می کنــد همــه مایحتــاج خــود را، خــود تولیــد کنــد، نهایت
ــه  ــت خــود ب ــرای مل ــر را ب ــزون گام برداشــته و فق ــاه روزاف کاهــش رف
ارمغــان خواهــد آورد. اصــوال کشــورها بایــد بــا تجــارت، کاال و خدماتــی 
ــا هزینــه نســبتا پاییــن تولیــد کننــد  کــه بعضــی کشــورها می تواننــد ب
را بــه دســت بیاورنــد و در مقابــل کاال و خدماتــی کــه بــا هزینــه کمتــر 
ــد. ــه کنن ــا آن هــا مبادل ــد، ب ــه دیگــر کشــورها تولیــد می کنن نســبت ب

معاون فنی و مهندسی شرکت گل گهر عنوان کرد:

حمایت قاطع گل گهر از بومی سازی قطعات و تجهیزات

در نواحی خیس یا مرطوب
نباید بر روی مدار کارکرد یا از تجهیزات الکرتییک استفاده کرد.

 روابط عمویم رشکت توزیع نیروی برق مشال استان کرمانهشـــدار

 علــی حســینی مدیــر کل ســازمان تامیــن اجتماعــی 
ــی  ــن اجتماع ــت : ســازمان تامی ــان  گف اســتان کرم
بزرگتریــن نهــاد بیمــه ای در کل کشــور اســت و 
نزدیــک بــه 44 میلیــون نفــر از جمعیــت ایــران 
ــش از 3  ــتند، بی ــازمان هس ــن س ــش ای ــت پوش تح
میلیــون و 500 هــزار خانوار مســتمری بگیر)بازنشــته، 
ازکار افتــاده و بازمانــدگان ( ســازمان تامیــن اجتماعی 
هســتند. ایــن مقــام مســئول افــزود : تعهدات ســازمان 
تامیــن اجتماعــی بســیار ســنگین هســتند و ماهیانــه 
نزدیــک بــه 23 هــزار میلیــارد تومــان بابــت تعهــدات 
ــد  ســازمان تامیــن اجتماعــی دربخــش تعهــدات بلن
مــدت، کوتــاه مــدت و درمــان  پرداخــت مــی شــود
وی اذعــان کــرد: یــک میلیــون و پانصــد و 30 هزارنفر 
از جمعیــت اســتان کرمــان تحــت پوشــش ســازمان 
ــد هســتند  ــره من ــه شــده به ــات ارائ ــوده و از خدم ب
ــان مســتمری  ــارد توم ــه بیــش از 500 میلی و ماهیان

بــه خانــواده هــا پرداخــت مــی شــود از تعــداد عنــوان 
شــده؛ بالــغ بــر130 هــزار مســتمری بگیــر هســتند، 
در حــال حاضــر 52 هــزار و 300 کارگاه فعــال وجــود 
دارد کــه شــریک ســازمان تامیــن اجتماعی محســوب 
مــی شــوند و در جامعــه کار فرمایــی کــه 362 هــزار 
ــی و  ــده اصل ــه ش ــتقیم و بیم ــور مس ــه ط ــر ب کارگ
اجبــاری مشــغول بــه کار هســتند، ایــن نهــاد را 

همراهــی مــی کننــد.
��حذف محدودیت های بیمه ای در 

جهت رشد جمعیت
ــواع  ــه تامیــن و پوشــش ان ــد کــرد: در زمین وی تاکی
بیمــه هــا  گام هــای خوبــی برداشــته ایــم، همــه ی 
ــه و شــغل هســتند و  ــه دارای حرف ــه ک اقشــار جامع
فعالیــت آزاد دارنــد، مــی تواننــد تحــت پوشــش بیمــه 
قــرار بگیرنــد و از خدمــات ســازمان تامیــن اجتماعــی 

بهــره منــد شــوند.

ــوص  ــه در خص ــان اینک ــا بی ــئول ب ــام مس ــن مق ای
فرزنــد آوری رویــه جدیــدی را ایــن ســازمان درپیــش 
گرفتــه اســت، افــزود: در ســالیان گذشــته ایــن طــرح 
محدودیــت بیمــه ای بــرای فرزنــدان بیمــه شــدگان 
ــد  ــد نبای ــا بیشــتر از 3 فرزن ــواده ه ــه خان  داشــت ک
مــی داشــتند، لــذا بــه فرزنــد چهــارم دفترچــه بیمــه 
تعلــق نمــی گرفــت یــا اگــر دفترچــه داده مــی شــد 
مبلغــی بــه عنــوان فرانشــیز یا ســرانه درمــان مضاعف  
از ســوی سرپرســت خانــواده بایــد پرداخــت مــی شــد 
ــته  ــا برداش ــت ه ــن محدودی ــال حاضرای ــه در ح ک

باشــند.
وی ادامــه داد: کســانی کــه در کارگاه هــا فعــال 
هســتند در حــال حاضــر هیــچ افزایــش پرداختــی بــر 
ــد و حــق بیمــه ی کار  ــدان ندارن اســاس تعــداد فرزن
فرمایــی 27 درصــدی و ثابــت اســت کــه 20 درصــد 
کارفرمایــی و 7 درصــد کســر از حقــوق کارگران اســت 

ــی ــه راحت ــی ب ــن اجتماع ــای تامی ــواده ه ــه خان  ک
ــن نهــاد  ــره ای ــی و غی ــات درمان ــد از خدم مــی توانن

بهــره منــد شــوند.
ــا بیــان ایــن امــر کــه امیدواریــم شــاهد  حســینی  ب
رشــد جمعیــت در ایــران باشــیم ،عنــوان کــرد: اگــر 
بحــث رفــاه و معیشــت خانــواده هــا حــل شــود قطعــا 
ــه صــورت  ــد ب ــی توان ــه ای م ــات بیم ــرد خدم رویک
ــش  ــا آرام ــا ب ــواده ه ــد و خان ــت کن ــی حرک جهش
ــت  ــخ مثب ــد آوری پاس ــرد فرزن ــه رویک ــتری ب بیش
بدهنــد و شــاهد ازدیــاد نســل بــه خصــوص در مکتب 
تشــیع باشــیم و ضمــن رشــد فزاینــده جمعیتــی بــه 
ــت  ــوان حرک ــه ای ج ــری جامع ــکل گی ــمت ش س

کنیــم.

مدیر کل سازمان تامین اجتماعی استان کرمان خبر داد؛

ماهیانه 23 هزار میلیارد به خانواده 
تامین اجتماعی خدمات ارائه می شود

روی قربم بنویسید اینجا مدفن 
کیس است که میخواست 

ارسائیل را نـابـود کـند.

ــرکت  ــی ش ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــی جنوبشــرق،  ــن الملل نمایشــگاههای بی
ــخ ــاورزی از تاری ــگاه کش ــیزدهمین نمایش  س
25 لغایت 28 آبان ماه با حضور 80 شــرکت 
مطــرح از 20 اســتان کشــور و برگــزاری بیش 
ــگاه  ــایت نمایش ــی در س  از 20 کارگاه آموزش
بیــن المللــی جنــوب شــرق بــا تــالش 
میگــردد. برگــزار  ایــن مجموعــه  مدیریــت 

و  ســتایش  قابــل  حضــور 
ــنگ  ــرکت س ــذار ش تاثیرگ
ــه  ــن در عرص ــن گهرزمی آه
در  کتابخوانــی  و  کتــاب 
ترویــج  اشــاعه،  راســتای 

ــاب و  ــگ کت ــعه فرهن و توس
ــنگ  ــرکت س ــت ش ــیل و ظرفی ــتفاده از پتانس ــور اس ــه منظ ــی و ب کتابخوان
ــتان  ــی شهرس ــای عموم ــه ه ــل اداره کتابخان ــا تعام ــن، ب ــن گهرزمی آه
ــان  ــای کارکن ــواده ه ــنل و خان ــر از پرس ــه اول 550 نف ــیرجان، در مرحل س
شــرکت ســنگ آهــن گهرزمیــن بــه عضویــت کتابخانــه هــای عمومــی ایــن 

شهرســتان درآمدنــد.
ــرمایه  ــت و س ــعه مدیری ــت توس ــکاری معاون ــا هم ــی ب ــر فرهنگ ــی نظی ــت ب ــن حرک ای
انســانی و روابــط عمومــی و امــور بیــن الملــل شــرکت ســنگ آهــن گهرزمیــن و پیگیــری 
اداره کتابخانــه هــای عمومــی ســیرجان انجــام شــد کــه خــود، ســرآغاز اجــرای فعالیتهــای 

فرهنگــی متمایــزی محســوب مــی شــود.
ــه،  ــن رابط ــیرجان در ای ــتان س ــی شهرس ــای عموم ــه ه ــس اداره کتابخان ــوردی، رئی بل
ــداد  ــن روی ــرای ای ــه اج ــبت ب ــن نس ــن گهرزمی ــنگ آه ــرکت س ــر از ش ــن تقدی ضم
فرهنگــی عنــوان کــرد: ایــن اقــدام مانــدگار شــرکت گهرزمیــن گامــی موثــر در راســتای 

ــد. ــی باش ــاب م ــگاه کت ــظ جای ــی و حف ــگ کتابخوان ــج فرهن تروی
ــا و  ــی گرانبه ــتان، مخازن ــه شهرس ــاب کتابخان ــرد: 15 ب ــان ک ــن خاطرنش وی همچنی
ارزشــمند بــرای بــاال بــردن ســطح مطالعــه و همچنیــن مکانــی بــرای پرکــردن بهینــه و 

ــات فراغــت مــی باشــند. مناســب اوق
رئیــس اداره کتابخانــه هــای عمومــی ســیرجان در ادامــه، از همــه آحــاد مــردم فرهنــگ 
دوســت و کتابخــوان شهرســتان دعــوت کــرد تا بــه عنــوان حامیــان و همراهان همیشــگی 
کتــاب، از ظرفیــت موجــود منابــع مکتــوب در کتابخانــه هــای شهرســتان اســتفاده نمایند.

به همت شرکت سنگ آهن گهرزمین؛

مروارید "یار مهربان" 
به صدف "گهرزمین" رسید 

برگزاری سیزدهمین 
منایشگاه کشاورزی کرمان 

از اتریخ ۲۵ لغایت ۲۸ آابن ماه 
در محل منایشگاه بین امللیل جنوبرشق


