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

مذاکراتی که تضمین نداشته باشد
 مشکالت را حل نمیکند

ــده   ــره کنن ــم مذاک ــه تی ــی ک ــواد: در حال هفت
ــه  ــی ( ب ــت ا... رییس ــیزدهم )آی ــت س در دول
ــاون  ــی مع ــری کن ــی باق ــر عل ــت دکت ریاس
ــل  ــال  ح ــن در ح ــه در وی ــور خارج ــر ام وزی
ــامی  ــوری اس ــته ای جمه ــه هس ــکل برنام مش
ایــران یــا همــان برنامــه جامــع مشــترک 
ــادی  ــیون اقتص ــس کمیس ــت، ریی ــام( اس )برج
مجلــس از عمــل نکــردن طــرف هــای برجامــی 
ــد  ــی  میگوی ــود در دور قبل ــدات خ ــه تعه ب
و اینکــه تضمیــن هــای الزم نیــز از ســوی 
ــل از  ــت قب ــی در دول ــدگان ایران ــره کنن مذاک

ــود . ــده ب ــذ نش ــز اخ ــل نی ــای مقاب طرفه
پرواضــح اســت در دور جدیــد مذاکــرات برجــام در ویــن بایــد 
ــه  ــدی گرفت ــد در ص ــای ص ــن ه ــل تضمی ــای مقاب از طرفه
شــود و آنهــا  بــه تعهــدات خــود عمــل کننــد زیــرا بــا خــروج  
ــا چالــش مواجــه  آمریــکا از برجــام ایــن توافــق نامــه هــم ب
شــد و هــم اینکــه طرفهــای اروپایــی نیــز در بحــث برداشــتن 
ــه  ــد ک ــدی کردن ــد عه ــل و ب ــکا تعل ــدون امری ــا ب تحریمه

چیــزی از بــد عهــدی آمریــکا کــم نداشــت .
ــده  ــی نماین ــا پورابراهیم ــر محمدض ــه دکت ــن زمین در همی
مــردم کرمــان و راور و رییــس کمیســیون اقتصــادی مجلــس 
بــه خبرگــزاری ایرنــا میگویــد:  مشــاهده مــی شــود اروپایــی 
ــت  ــتاخی صحب ــا گس ــه ب ــه فرانس ــور خارج ــر ام ــا و وزی ه
ــدگان  ــه نماین ــد مــی شــود ک ــن رو تاکی ــد و از ای مــی کنن
جمهــوری اســامی ایــران نبایــد در برابــر زیــاده خواهــی هــا 

ــد. ــاه بیاین ــل کوت ــای مقاب ــای طــرف ه و گســتاخی ه
ــامی  ــورای اس ــس ش ــادی مجل ــیون اقتص ــس کمیس ریی
ــاره ایــن  بیــان مــی دارد  : شــاید اصلــی تریــن چالــش درب
مذاکــرات بــه جــز موضــوع اعتمــاد بــه طــرف هــای خارجــی 
کــه در فرمایشــات مقــام معظــم رهبــری هــم بارهــا بــه آن 
ــدگان  ــه نماین ــود اینک ــا وج ــه ب ــود ک ــن ب ــد، ای ــاره ش اش
ــه  ــد ک ــی کردن ــام م ــی اع ــران خیل ــامی ای ــوری اس جمه
تمامــی چارچــوب هــا را مــد نظــر قــرار داده انــد امــا 
ــم  ــا ه ــی ه ــا از برجــام خــارج شــدند و اروپای ــی ه آمریکای

ــد. ــل نکردن ــود عم ــدات خ ــه تعه ب
دکتــر پورابراهیمــی بــا اشــاره بــه ایــن مطلــب کــه جمهــوری 
اســامی ایــران بــه تعهــدات خــود عمــل کــرده اســت، اظهــار 
ــای  ــرف ه ــدات ط ــت تعه ــی از فهرس ــی یک ــت: حت داش
ــع  ــران در بحــث رف ــوری اســامی ای ــاره جمه خارجــی درب
تحریــم هــای اقتصــادی عملیاتــی نشــد و عمــا ایــن اتفــاق 

در مذاکــرات دولــت روحانــی رقــم خــورد.
ــری  ــم رهب ــام معظ ــه مق ــود آنک ــا وج ــد: ب ــادآور ش وی ی
ــات  ــوزه تصمیم ــس در ح ــد و مجل ــر داده بودن ــا تذک باره
ــه  ــین ن ــت پیش ــی دول ــود ول ــته ب ــروطی را گذاش ــود ش خ
بــه محتــوای شــروط مجلــس در موضوعــات مربوطــه عمــل 
کــرد نــه آنچــه دغدغــه معظــم لــه بــود را مــد نظــر قــرار داد.

نماینــده مــردم کرمــان و راور در مجلــس شــورای اســامی 
ــم  ــه بتوانی ــن باشــد ک ــد ای ــا بای ــدف م ــام ه ــه داد: تم ادام
تحریــم هــای اقتصــادی را برداریــم تــا گشــایش هــای 
اقتصــادی در کشــور ایجــاد شــود زیــرا تحریــم هــا موجــب 
تضییــع حــق مــردم کشــور مــا اســت و هزینــه هــای زیــادی 

ــد. ــی کن ــردم ایجــاد م ــرای م را ب
ــی  ــوب فن ــد چارچ ــرد: بای ــد ک ــی تاکی ــر پورابراهیم دکت
مذاکــرات متفــاوت از چارچــوب مذاکــرات قبلــی بــه شــکلی 
باشــد کــه خروجــی آن تامیــن کننــده منافــع ملــی کشــور 
و رفــع تحریــم هــای اقتصــادی ظالمانــه علیــه مــردم باشــد.

ــرف  ــه ط ــت ک ــخص اس ــزود : مش ــی اف ــر پورابراهیم دکت
ــرده  ــی کار ک ــگ روان ــده روی جن ــاب ش ــل حس ــای مقاب ه
انــد و روی آن حســاب بــاز مــی کننــد و اینکــه تیــم مذاکــره 
ــور  ــادی کش ــی و اقتص ــای عموم ــه فض ــه ب ــا توج ــده ب کنن
مــی خواهــد تصمیــم بگیــرد، نبایــد تحــت تاثیــر ایــن فضــا 
ــران  ــد منافــع ملــی جمهــوری اســامی ای ــرار گیــرد و بای ق

ــد. ــق کنن را محق
نماینــده مــردم کرمــان و راور در مجلــس شــورای اســامی 
گفــت: آســیب هایــی کــه در مذاکــرات دولــت آقــای روحانــی 
ــرات برجامــی مطــرح شــده  ــوان آســیب هــای مذاک ــه عن ب
بــود ایــن اســت کــه بــه فرمایشــات رهبــر معظــم انقــاب در 
زمــان آغــاز مذاکــرات برجامــی عمــل نشــد و در نهایــت ایــن 
ــل  ــرف مقاب ــدات ط ــای تعه ــدم ایف ــت نامناســب و ع وضعی

شــکل گرفــت.
ــامی  ــوری اس ــر جمه ــن دوره اگ ــت: در ای ــار داش وی اظه
ــه ای  ــر کار حرف ــی ب ــرد مبتن ــا رویک ــد ب ــی خواه ــران م ای
و نتیجــه بخــش حرکــت کنــد و خروجــی آن مشــهود 
ــور  ــد مح ــیم، بای ــی برس ــل توجه ــج قاب ــه نتای ــد و ب باش
ــدای مذاکــرات  ــری باشــد کــه در ابت ــگاه رهب تصمیمــات، ن
ــات خــود مطــرح  ــدات و الزام ــا، تاکی ــه ه ــوان توصی ــه عن ب
ــد  ــرور کن ــا را م ــد آنه ــی بای ــای رییس ــت آق ــد و دول کردن
زیــرا چارچــوب آنهــا مــی توانــد مبنــای مســتحکمی بــرای 

ــد. ــد باش ــرات جدی مذاک
ــس شــورای  ــارات رییــس کمیســیون اقتصــادی مجل  از اظه
اســامی اینگونــه نتیجــه گیــری میشــود کــه دشــمن در هــر 
حــال دشــمن اســت و حرفــه ای و طبــق منافــع خــود عمــل 
میکنــد و اعتمــادی بــه آنهــا نیســت و اگــر بنــا بــر مذاکــره 
اســت بایــد از آنهــا حتمــا تضمیــن عملــی گرفتــه شــود و از 
ــن کــه  توصیــه میکنــد کــه تیــم مذاکــره  همــه مهمتــر ای
کننــده ی  دولــت حضــرت آیــت ا... رییســی بــه فرمایشــات 
ــته ای و  ــرات هس ــوص مذاک ــاب در خص ــه انق ــر فرزان رهب
برجــام  توجــه و تاکیــد ویــژه داشــته باشــد ، موضــوع مهمــی 
ــورد  ــی م ــای روحان ــت آق ــده دول ــره کنن ــم مذاک ــه در تی ک
ــه اهــداف مــورد نظــر خــود  ــران ب ــرار گرفــت و ای غفلــت ق
ــود و  ــرار ش ــر تک ــار دیگ ــد یکب ــی نبای ــن ناکام ــید و ای نرس
مــردم بیــش از ایــن در رنــج و ســختی گرفتــار شــوند بلکــه 
هوشــمندانه مذاکــره کــردن آثــار مثبــت آن هــم در اقتصــاد 

ــده  ــردم دی ــت م ــم معیش ــران و ه ای
ــت  ــت معیش ــه دول ــد ک ــود هرچن ش
مــردم را بــه برجــام گــره نخواهــد زد .

محمد حسنی سعدی 

             جاودانه ها
می زنند حرفها ز تاریکی عده ای در لباس روشنفکر  

برنیامد ز دستشان نیکی دستشان در فساد و فتنه و شر  
که ز تاریخ مصرف افتاده پیش اینها شهید چون کاال  

سفره ها و مقام آماده ز شهید دیده اند امنیت  
ننگ بر )مهره های اسرائیل( شهدا اعتبارشان جاوید   

مانده در یاد )حضرت هابیل( کربال زنده است و روح حسین)ع(  

غالمحسین رضایی - نقاش  

                خان )زورآباد(
گفت عاشق شدم جناب خان خادم خان )شهر زورآباد(   

گفت آن را شما بگو قربان! خان گفتا که عاشق کیستی؟   
نفِس من به امرتان بند است نظر من در اختیارم نیست    

گر رسد تلخ از شما، قند است بنده ام )برده( و، تویی )ارباب(   
به گمانم تویی طبیب من زهر در کام من اگر ریزی   

سیرم از دیدنت حبیب من تشنه ای گر به خونم ای ارباب   
غالمحسین رضایی - نقاش  

یادداشت مدیر مسوول

 

رئیــس کمیســیون اقتصــادی مجلــس گفــت: تحریم هــا 
ــا  ــت قبــل ب ــا دول ــود ام در اقتصــاد کشــور اثرگــذار ب
ــر کــرد.  ــر تحریم هــا را چنــد براب خطــای راهبــردی اث

دکتــر محمدرضــا پورابراهیمــی  در جلســه ذی حســابان اســتان 
کرمــان بــا رئیــس کمیســیون اقتصــادی مجلــس شــورای 
ــا بیــان اینکــه مشــکات ذی حســابان اهمیــت دارد  اســامی ب
ــت: ذی  ــار داش ــود اظه ــری می ش ــدی پیگی ــت بن ــا اولوی و ب
ــر هزینــه کــرد بودجــه و  حســابان نقــش بزرگــی در نظــارت ب

ــد. ــت دارن ــوق دول ــاع از حق دف
وی بــا اشــاره بــه اینکــه ذی حســابان در صــف اجــرای 
ــش  ــته و نق ــرار داش ــی ق ــاد و دارای ــت های وزارت اقتص سیاس
مهمــی بــه عهــده دارنــد گفــت: ذی حســابان پیشــنهادات خــود 
را در ارتبــاط بــا قوانیــن بودجــه ای و غیربودجــه ای بــه مــا ارائــه 

داده تــا در بودجــه 1400 پیش بینــی شــود.
رئیــس کمیســیون اقتصــادی مجلــس بــا بیــان اینکه در شــرایط 
ــل  ــکات عوام ــن مش ــه ای ــم ک ــرار گرفتی ــادی ق ــخت اقتص س
درونــی و بیرونــی دارد افــزود: در مقطــع خاصــی قــرار گرفته ایــم 

کــه بــا روش هــای مختلــف بایــد کشــور را اداره کــرد.
ــگ  ــه جن ــد ب ــام ق ــا تم ــمنان م ــه دش ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
اقتصــادی بــا مــا آمده انــد بیــان کــرد: چندیــن ســال اســت کــه 

کشــور وارد جنــگ اقتصــادی شــده اســت امــا بعضی هــا هنــوز 
ــد. ــاور ندارن ب

دکتــر پورابراهیمــی بــا بیــان اینکــه تحریم هــا در اقتصــاد 
کشــور اثرگــذار بــوده امــا می شــد به گونــه ای رفتــار کــرد 
کــه ایــن اثــر بــه حداقــل خــود برســد گفــت: دولــت قبــل بــا 
خطــای راهبــردی اثــر تحریم هــا بــر اقتصــاد کشــور را چندیــن 

ــرده اســت. ــر ک براب
وی بــا اشــاره بــه ایکــه بعضی هــا هنــوز جنــگ اقتصــادی کشــور 
را بــاور ندارنــد بیــان کــرد: وزارت امــور خارجــه بایــد از حقانیــت 
ــچ  ــئله هی ــن مس ــد و ای ــاع کن ــران دف ــامی ای ــوری اس جمه

منافاتــی بــا مذاکــره نــدارد.
ــاح  ــه اص ــان اینک ــا بی ــس ب ــان و راور در مجل ــده کرم نماین
ســاختار بودجــه توســط دولــت در الیحــه بودجــه 1401 دیــده 
شــده امــا کافــی نیســت افــزود: در دوران گــذر از اقتصــاد فعلــی 

ــم. کشــور هســتیم و اقتصــاد از درون را در دســتور کار داری
وی بــا اشــاره بــه اینکــه وزارت اقتصــاد و دارایــی موتــور محرکــه 
ــد جــدی  ــا را بای اقتصــاد از درون اســت و مولدســازی دارایی ه

بگیــرد بیــان کــرد: وزارتخانه هــا امــاک و امــوال مــازاد زیــادی 
در کشــور دارنــد کــه بایــد مولدســازی شــود.

دکتــر پورابراهیمــی بــا بیــان اینکــه امــوال و دارایی هــای دولــت 
ــه کار گرفتــه شــود و ظرفیــت بزرگــی اســت کــه مــورد  بایــد ب
غفلــت قــرار گرفتــه گفــت: اســتقراض دولــت از بانــک مرکــزی 
ــا  ــا تحریم ه ــی ب ــچ ارتباط ــه هی ــت ک ــرده اس ــاد ک ــورم ایج ت

نــدارد.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه حرکــت دولــت ســیزدهم را در 
ــم  ــوب می بینی ــادی خ ــکات اقتص ــع مش ــرای رف ــروع کار ب ش
و امیدواریــم ادامــه داشــته باشــد افــزود: آمریکایی هــا بــا 
ــوری  ــان جمه ــد ســال 97 را پای ــه ایجــاد کردن ــی ک تحریم های
اســامی عنــوان کــرده بودنــد امــا بــه یــاری خــدا از ایــن دوران 

ــم. ــذر کردی گ
ــرای  ــه ب ــان اینک ــا بی ــس ب ــادی مجل ــیون اقتص ــس کمیس رئی
ــهید  ــهدا و ش ــون ش ــنگینی از خ ــای س ــاب هزینه ه ــن انق ای
ســلیمانی داده شــده گفــت: همــه مــا وظیفــه داریــم در ادامــه 

ــم. ــت کنی راه شــهدا حرک

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس:

 دولت سیزدهم اصالح ساختار بودجه را  آغاز کرد 

ــهرداری  ــکاری ش ــرد: هم ــد ک ــان تأکی ــهردار کرم ش
کرمــان بــا مجموعــۀ گلــزار شــهدا، بایــد تــداوم داشــته 

ــد. باش
بــه گــزارش کرمان آنایــن، ســعید َشــعرباف، در نشســت بــا احمــد 
گروهــی، مدیــرکل بنیــاد شــهید و امــور ایثارگــران اســتان کرمــان 

و محمدرضــا حســنی ســعدی، مدیــر گلــزار شــهدای کرمــان، بــر 
ــه بیــن ســازمان فرهنگــی، اجتماعــی و ورزشــی  ــاد تفاهم نام انعق
ــای  ــداوم فعالیت ه ــرای ت ــان ب ــهدای کرم ــزار ش ــهرداری و گل ش
ــهدای  ــزار ش ــج(« و گل ــان قائم)ع ــدودۀ »پریس ــی در مح فرهنگ
ــن در آســتانۀ  ــرار گرفت ــه ق ــا اشــاره ب ــرد.وی ب ــد ک ــان تأکی کرم
ــف  ــات مختل ــا، از اقدام ــردار دل ه ــهادت س ــالگرد ش ــن س دومی
ــت:  ــر داد و گف ــهر خب ــازی ش ــرای آماده س ــان ب ــهرداری کرم ش
ــه  ــوط ب ــار مرب در همیــن زمینــه طــی تفاهم نامــه ای، طراحــی آث
حــوزۀ فرهنــگ ایثــار و شــهادت، بــه حــوزه هنــری واگــذار شــده 
است.شــهردار کرمــان، نــگاه دقیــق هنــری به تولیــد آثــار گرافیکی 
بــرای شــهدا ازجملــه ســپهبد شــهید حاج قاســم ســلیمانی را مهــم 
دانســت و گفــت: تولیــد آثــار هنــری بایــد بــا حساســیت و دقــت 

ــوزه  ــه ح ــش از کار ب ــن بخ ــن، ای ــرد؛ بنابرای ــام گی ــراوان انج ف
هنــری واگــذار شــده تــا بــا اســتفاده از هنرمنــدان کرمــان و ســایر 

نقــاط کشــور، آثــار فاخــر و عمیــق تولیــد شــود.
ــای  ــواری و فضاه ــی های دی ــار در نقاش ــن آث ــزود: ای ــعرباف اف َش

ــت. ــرار خواهــد گرف ــورد اســتفاده ق محیطــی شــهر م
ــواده  ــه خان ــف ب ــات مختل ــۀ خدم ــوص ارای ــن درخص وی همچنی
ــول مســاعد داد و  ــان ق ــران شــهر کرم ــازان و ایثارگ شــهدا، جانب
ــاد  ــا بنی ــه ای ب ــی تفاهم نام ــم ط ــه می توانی ــن رابط ــت: در ای گف
شــهید و امــور ایثارگــران اســتان کرمــان، خدمــات مختلفــی را در 
ــا و  ــزات، مکان ه ــایر تجهی ــی و س ــل عموم ــای حمل و نق حوزه ه
فضاهــای شــهری، بــه خانــواده معــزز شــهدا، جانبــازان و ایثارگــران 
ــوق هایی  ــوزۀ مش ــزود: در ح ــان اف ــهردار کرم ــم. ش ــه دهی ارای

ــه ایثارگــران  ــم ب ــز می توانی ــرای کاهــش عــوارض شــهرداری نی ب
کمــک کنیــم کــه ایــن مهــم نیازمنــد بســتۀ پیشــنهادی 
 مشــخص بــرای ارایــۀ بــه شــورای اســامی شــهر و اخــذ مصوبــه 
ــاد  ــرکل بنی ــی، مدی ــد گروه ــت، احم ــن نشس ــت. در ای شوراس
شــهید و امــور ایثارگــران اســتان کرمــان نیــز بــا اشــاره بــه برخــی 
کمبودهــای ایــن نهــاد جهــت خدمت دهــی مناســب بــه خانــواده 
ــهرداری  ــکاری ش ــتار هم ــران، خواس ــازان و ایثارگ ــهدا، جانب ش

ــا بنیــاد شــهید شــد.  کرمــان ب
ــز  ــان نی ــزار شــهدای کرم ــر گل محمدرضــا حســنی ســعدی، مدی
ــهر،  ــازی ش ــان در آماده س ــهرداری کرم ــادی ش ــات جه از اقدام
پیاده راه ســازی مســیر گلــزار شــهدا و بهســازی ورودی هــای گلــزار 

شــهدا، قدردانــی کــرد.

شهردار کرمان بیان کرد: تولید آثار فاخر در حوزۀ فرهنگ ایثار و شهادت

شـرکت آب منطقـه ای کرمـان در نظـر دارد بـه اسـتناد مقـررات الیحـه قانونی نحـوه خریـد و تملک اراضـی  و امالک 
بـرای اجـرای برنامه های عمومـی، عمرانـی و نظامی دولت مصـوب 1358/11/17 شـورای انقالب جمهوری اسـالمی ایران 
نسـبت بـه تملـک اراضی، امـالک و پرداخت خسـارات وارده به مالکیـن و صاحبان حقـوق واقع در محـدوده تملک طرح 

جـاده جایگزیـن رابر سـاردوئیه )محدوده پشـته جواران مطابـق کروکی( اقـدام نماید. 
بدینوسـیله بـه اطـالع مالکیـن و صاحبـان سـایر حقوق قانونـی اراضی فـوق الذکر مـی رسـاند حداکثر ظـرف مدت 15 
روز از انتشـار ایـن آگهی با دردسـت داشـتن اسـناد مثبتـه مالکیت و یا سـایر حقوق  قانونـی خود به دفتـر حقوقی این 

شـرکت واقع در شـرکت آب منطقه ای مراجعـه فرمایند. 
ضمنـًا نظـر بـه اینکه تعییـن بهـای عادله حقـوق متعلقه براسـاس نظـر هیات کارشناسـی بـه عمل مـی آیـد، بنابراین 
مقتضـی اسـت همزمـان با تحویل اسـناد و مـدارک مالکیـت، کارشـناس منتخـب و مرضی الطرفیـن خود را نیـز تعیین 
نماینـد، بدیهـی اسـت در صـورت عدم مراجعـه مالکیـن محترم در مـدت مذکور مطابـق مقـررات قانونی اقـدام خواهد 

شـد. شناسـه آگهی :1244965

آگهی خرید و تملک اراضی و اعیانی 
امالک واقع در محدوده پشته جواران
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                      چین خوشگل
)مرد میدان عمل( رفتی و، تنها ماندیم  جان ما بودی و ما در صف )تن(ها ماندیم

روبهان سر به در آورده و )روباه( شدند     با خیانت عماًل )سد( وسط راه شدند
)دین( برفت و )عربیت( هم از آنها رفته ز سران عربی )عزت جانها( رفته  
دیده شد اخم تو َحاّلل بسی مشکل بود چین بر ابروی تو ای )حضرت گل( خوشگل بود 
نیش )کفتار( شده وا چو نمی بیند )شیر(     زخِم داغ تو ندید مرهم و، نه شد تعمیر

زحمتت داده در این دنیا و آن دنیا هم      که به هنگام شفاعت ببری ما را هم
غالمحسین رضایی - نقاش

 

سردار شهید علیرضا هاشم نژاد
لحظه هشادت:

رو  پریـد.  خـواب  از  شـدم  اتـاق  وارد  تـا 
بـود. نشسـته  عـرق  پیشـونیش 

گفتم : چی شده داداش؟
گفـت: یـه سـاعت بـود بـا حضـرت زهـرا 
)س( حـرف میـزدم ... و ادامـه داد: فقـط 
از خـدا میخـوام کـه روز شـهادت بـی بـی 

شـهید شـم .
بـود.  )س(  زهـرا  حضـرت  شـهادت  روز 
قنـوت نمـاز صبـح بـود کـه ترکـش خورد 

بـه پهلـوش ..

یاد یارانیاد یاران
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میدونى محبوبترین نشریه کرمانى کدومه؟!

هفتــواد : ایــن روزهــا معضــل اعتیــاد نــه تنهــا گریبان 
قشــر ضعیــف جامعــه شــده اســت بلکــه قشــر مرفــه 
ــه  ــز ب ــاتید را  نی ــکاران واس ــگان و ورزش ــی نخب و حت
ایــن درد دچــار کــرده اســت . اســتان پهنــاور کرمــان 
نــه تنهــا  از ایــن قضیــه مســتثنی نبــوده اســت بلکــه 
ــواد  ــت م ــیر ترانزی ــن در مس ــرار گرفت ــر ق ــه خاط ب
ــر از اســتان هــای دیگــر شــده  مخــدر آســیب پذیرت
اســت، بــه همیــن علــت متاســفانه مــا شــاهد افزایــش 
ــوان،  ــل ج ــدر در نس ــواد مخ ــه م ــان ب ــار مبتالی آم
دانشــجویان و دانــش آمــوزان کرمانــی بــوده ایــم کــه  
ــه  ــت،  جامع ــوده اس ــتان ب ــرای اس ــواری ب ــد ناگ پیام
مــا امــروز بــا معتادینــی روبــرو شــده کــه بــه صــورت 
آشــکارا در ســطح جامعــه مــواد مصــرف میکننــد فارغ 
از اینکــه چهــره شــهر را نازیبــا میکننــد اثــرات مخربی 
بــر پیکــر خانــواده هــا و جامعه دارنــد از جمله: تشــویق 
دیگــران بــه اســتفاده از مــواد مخــدر، رکــود اقتصادی، 
ــود  ــی .  وج ــتی، آموزش ــی، بهداش ــی، فرهنگ اجتماع
ــی  ــل بزرگ ــر معض ــا متجاه ــکار ی ــن آش ــن معتادی ای
ــه  ــت  هم ــع ظرفی ــه تجمی ــت ک ــت  و در اینجاس اس
دســتگاه هــا در بحــث مبــارزه و پیشــگیری از اعتیــاد 
را مــی طلبــد تــا هــر چــه زودتــر از پیامدهــای ناگــوار 
ایــن معضــل جلوگیــری شــود. در اســتان دســتگاههای 
متولــی زیــادی در بحــث مبــارزه، پیشــگیری و درمــان 
از معتادیــن متجاهــر دخیــل هســتند از جمله ســازمان 
بهزیســتی اســتان کــه نشــریه هفتــواد بــا آقــای دکتر 
خســرو ملــک شــاهی معــاون توســعه و پیشــگیری از 
ــت و  ــان گف ــتان کرم ــتی اس ــازمان بهزیس ــاد س اعتی

گویــی در ایــن خصــوص داشــته اســت.

معاون امور توسعه و پیشگیری سازمان بهزیستی استان کرمان:

 اختصاص وام 100میلیونی برای معتادان 
بهبود یافته

ــور  ــاون ام ــاهی )مع ــر  ملکش ــای دکت ــواد/ آق هفت
ــتان ( در  ــتی اس ــازمان بهزیس ــگیری س ــعه و پیش توس
خصــوص معتادیــن متجاهــر اســتان برایمــان  توضیــح 

ــد ؟ دهی
ــان  ــگیری و درم ــی پیش ــی اصل ــای متول ــتگاه ه ــی از دس + یک
اعتیــاد در جامعــه ســازمان بهزیســتی مــی باشــد کــه از چندیــن 
ســال پیــش قانــون گــذار ایــن مهــم را بــه ســازمان بهزیســتی 
محــول کــرده اســت، تعریــف علمــی معتــاد متجاهــر  »یعنــی 
کــه فــرد بــی خانمــان اســت و در مالءعــام مــواد مصــرف مــی 
ــه  ــد بقی ــویق میکن ــی تش ــه نوع ــرف ب ــا از ادوات مص ــد ی کنی
ــد  ــکنی میکن ــار ش ــواد و هنج ــرف م ــه مص ــه را ب ــراد جامع اف
ــود  ــی وج ــتگاه متول ــن دس ــر چندی ــن متجاه ــر متعادی ».در ام
دارد از جملــه نیــروی انتظامــی کــه وظیفــه دارد ایــن معتادیــن 
را جمــع آوری کنــد بــا دســتور قضایــی و تحویــل مرکــز مــاده 

ــد. 16 بهزیســتی بده
مزاکــر مــاده 16 در اســتان کرمــان بــه 4 مرکــز در خــود شــهر 
ــم از  ــت ســپاه در شهرســتان ب ــاده 16 کرام ــز م ــان و مرک کرم
ــال  ــیرجان از س ــتان س ــده و در شهرس ــر ش ــال 1395 دای س
ــن  ــان معتادی ــداری و درم ــرای نگه ــاده 16 ب ــز م 1399 مراک

ــر تاســیس شــده اســت. متجاه
ــن  ــار معتادی ــوص آم ــر  در خص ــای دکت ــواد/ آق هفت
ــار  ــن آم ــا ای ــد آی ــان بفرمایی ــان برایم ــتان کرم در اس

دقیــق اســت یــا امــکان دارد آمــار فراتــر از آن باشــد؟
ــه  ــته ب ــال گذش ــر در س ــن متجاه ــی معتادی ــورای هماهنگ ش
ــتان  ــن اس ــار معتادی ــه آم ــرد ک ــه ک ــه مکاتب ــتگاه مربوط دس
ــا  ــا ب ــرد نهایت ــالم ک ــار اع ــم آم ــتی ه ــد  بهزیس ــالم کنی را اع
جمــع بنــدی کــه شــورای هماهنگــی معتادیــن متجاهــر انجــام 
داد توســط نیــروی انتظامــی، شــهرداری، دانشــگاه هــای علــوم 
ــتان  ــه در اس ــید ک ــه رس ــن نتیج ــه ای ــتی ب ــکی و بهزیس پزش

ــود دارد . ــر وج ــاد متجاه ــر معت ــزار و 800 نف ــدود ه ح
ولــی اعتقــاد مــا ایــن اســت آمــار مــا متاســفانه از ایــن تعــداد 
بیشــتر اســت دلیــل آن هــم ایــن اســت کــه در ســال 1399 مــا 
دو هــزار  نهصــد و شــانزده نفــر معتــاد متجاهــر تحــت درمــان 

قــرار دادیــم پــس آمــار فراتــر از تعــداد اســت.
ــن در  ــان معتادی ــردن دوره درم ــی ک ــواد/ روال ط هفت

ــد ؟ ــرح دهی ــان ش ــاده16 را برایم ــز م مراک
وقتــی بــا دســتور قضایــی ) نیــروی انتظامــی ( معتادیــن 
ــاده 16  ــل مراکــز م ــد و تحوی متجاهــر را جمــع آوری مــی کن
ــرد  ــرون ســپاری شــده هســتند، ف ــز ب ــن مراک ــه ای ــد ک میده
ــاه دوره  ــدت 3 م ــه م ــتی ب ــتقیم بهزیس ــارت مس ــت نظ تح
ــاز  ــر نی ــان اگ ــم درم ــر تی ــا نظ ــد و ب ــی میکن ــان را ط درم
ــتور  ــا دس ــر )ب ــاه دیگ ــه م ــد س ــان باش ــه  دوره درم ــه ادام ب
ــی  ــای درمان ــروی ه ــد میکند.نی ــان را تمدی ــی( دوره درم قضای
ــناس،  ــتار، روانش ــک، پرس ــامل : پزش ــتند ش ــتقر هس ــه مس ک
ــه  ــر ک ــن متجاه ــن معتادی ــه از بی ــاور ک ــه ی ــه اضاف ــددکار ب م
ــه  ــرای کمــک ب ــرار گرفتنــد ب قبــال در مرکــز تحــت درمــان ق
تیــم درمــان در آنجــا مســتقر مــی باشــد. حفاظــت مراکــز مــاده 
16 بهزیســتی بــا نیــروی انتظامــی اســت.جز مســائل تغذیــه ای 
و مســائل بهداشــتی زمانــی کــه معتــاد متجاهــر بــه مرکــز مــاده 
ــد  آنجــا غربالگــری مــی شــود توســط  ــدا مــی کن 16 ورود پی
ــه طــور  ــر واجــد شــرایط شــناخته شــود ب ــان اگ ــم درم دو تی
مثــال اگــر دچــار بیمــاری اعصــاب و روان حــاد شــناخته شــود 
ــز را  ــور در مرک ــرایط حض ــرد ش ــد ف ــخیص میده ــک تش پزش
ــران آســیب برســاند(  ــا دیگ ــه خــود ی ــدارد )ممکــن اســت ب ن
ــاز ( داشــته باشــد  ــال زخــم ب ــورد  بهداشــتی )مث ــا اینکــه م ی
ــاالی 60 ســال باشــد از  ــا ب ــر 18 ســال ی ــا اینکــه ســنش زی ی
پذیــرش ایــن افــراد امتنــاع مــی شــود و مــورد دیگــر فــرد امکان 
دارد اتبــاع  بیگانــه باشــد بــا ایــن حــال ایــن افــراد هــم تحویــل 
ــه  ــت ک ــورت نیس ــن ص ــه ای ــوند ب ــه داده میش ــز مربوط مراک
رهــا شــوند. مثــال افــراد کــه زخــم بــاز داشــته باشــند تحویــل 
مراکــز بهداشــتی داده میشــوند . یــا اینکــه اتبــاع توســط مراکــز 
ــاب  ــاری اعص ــراد بیم ــوند، ف ــی ش ــاماندهی م ــه س ــه ک مربوط

ــوم  ــگاه عل ــل دانش روان تحوی
ــوند و ...  ــکی داده میش پزش

ــر  ــای دکت ــواد / آق هفت
مراکــز  در  ملکشــاهی 
جــزء  بــه   16 مــاده 
برنامــه  چــه  درمــان 
بــرای  دیگــری  هــای 
ــد؟ ــن داری ــن معتادی ای

در مراکــز مــاده 16 مــا دو 
نــوع درمــان داریــم یکــی 
داروهــای  کــه  درمانــی 
ــتفاده میشــود.  ــن اس جایگزی
بــه  معتــاد  فــرد  مثــال 
داروهــای  بــا  هروئیــن 
جایگزیــن درمــان میشــود 

ــه  ــناختی ک ــی و روانش ــر داروی ــان  غی ــر درم ــوع دیگ و ن
کالس هــای مربوطــه توســط روانشــناس و مشــاور تشــکیل و 
مهــارت هــای زندگــی آمــوزش داده مــی شــود.بحث بعــدی 
ــن  ــه بی ــه ای ک ــم نام ــا تفاه ــوزی اســت، ب ــه آم بحــث حرف
ســازمان فنــی و حرفــه ای کشــور و ســازمان بهزیســتی 
ــاد متجاهــر  ــک تعــدادی معت ــاد شــده اســت ســالیانه ی انعق
ــه ای موظــف  ــی و حرف ــه، اداره هــای  فن ــام نام ــق تف را طب
ــراد  ــن اف ــه ای ــا ب اســت کــه کارشناســان فنــی را بفرســتد ت
برحســب اســتعداد هــای کــه دارنــد آمــوزش داده بشــود.  و 
بحــث بعــد، بحــث مــددکاری کــه ایــن مــورد خیلــی مهــم 
اســت کــه بازپیونــد خانوادگــی و بازپیونــد اجتماعــی توســط 
ــراد، مــددکار  مــددکار مرکــز انجــام میشــود )هــر یــک از اف
اجتماعــی دارنــد و مــددکاران موظــف هســتند پیگیــر بحــث 
ــد از  ــکان بع ــا اس ــواده ی ــوص خان ــددکاری در خص ــای م ه

ــوند( ــراد بش ــن اف ــتغال ای ــص و اش ترخی
ــاد  ــرد )معت ــه ف ــد از اینک ــای دکتربع ــواد / آق هفت

ــا و  ــه ه ــه برنام ــد چ ــص ش ــز ترخی ــر ( از مرک متجاه
ــاد  ــراغ اعتی ــر س ــرد دیگ ــا ف ــد ت ــی داری راهکارهای

ــرود ؟ ن
ــراد  ــن اف ــص شــدن ای ــد از ترخی ــرای بع ــازمان بهزیســتی ب س
از مراکــز مــاده 16 هــم برنامــه هــای مختلفــی دارد از جملــه :

بــرای افــرادی کــه آن گواهــی مهــارت داشــته باشــند و یکســال 
ــارد  ــک میلی ــک ی ــد کم ــته باش ــودن گذش ــاک ب ــان پ از زم
ــاله  ــت 7 س ــا بازپرداخ ــان ب ــون توم ــد میلی ــادل ص ــی مع ریال
ــار  ــزد اســت در اختی ــع همــان کارم ســود 4درصــد کــه در واق
ایــن معتادیــن متجاهــر بهبــود یافتــه قــرار میدهــد.و همچنیــن 
بهزیســتی خانــه هــای بیــن راهــی را تجهیــز کردیــم معتادیــن 
متجاهــر مــی تواننــد در حــدود 6 مــاه تــا یکســال آنجــا اقامــت 
ــتفاده  ــا اس ــات آنج ــگان از خدم ــور رای ــه ط ــند و ب ــته باش داش

کننــد. 
هفتــواد/ بهزیســتی بــرای افــرادی کــه بعــد از بهبــودی 
ــم  ــد ه ــاده ان ــاد افت ــه دام اعتی ــاره ب ــص دوب و ترخی

ــد ؟ برنامــه خاصــی داری
فــردی کــه چندیــن بــار در مرکــز 16مــاده  نگــه داری شــده  و 
دوره درمــان را طــی کــرده  و پــس از ترخیــص مجــدد ســراغ 
ــل  ــد تحوی ــت و بای ــرم اس ــا مج ــر م ــرود از نظ ــدر ب ــواد مخ م
مراکــز قضایــی داده شــود امــا اگــر بخواهیــم ایــن رونــد بیشــتر 
بررســی کنیــم متوجــه خواهیــم شــد کــه چرخــه کــه در جامعــه 
ــدت  ــم م ــاد داری ــا اعتق ــه م ــوده اوال اینک ــص ب ــد باشــد ناق بای
زمــان درمــان کــم اســت در کشــورهای پیشــرفت  بــه صــورت 

ــا  ــد ام ــواب میگیرن ــم ج ــوب ه ــد خ ــل کردن ــده ای عم دهک
ــم  گــروه هــای  ــی کــه داری ــار باالی ــن آم ــا ای ــا ب کشــورهای م
ــود  ــای خ ــروه ه ــاد،  گ ــردم نه ــا م ــازمان ه ــناختی ، س روانش
یــاری  همــه بایــد دســت بــه دســت هــم بدهنــد تــا بتوانیــم از 

ــم. ــه را نجــات بدهی ــی جامع ــن وضعــت بحران ای
مــا میخواهیــم هــم دســتگاههای مربوطــه پــای کار بیاینــد مثــال 
شــهرداری بایــد گرماخانــه هــا را فعــال کنــد، فنــی و حرفــه ای 
ــوزش  ــه آم ــاز ب ــرد نی ــه ف ــوزش اولی ــه آم ــر نیازب ــالوه ب هــم ع
تکمیلــی هــم دارد، دانشــگاه علــوم پزشــکی در خصــوص بحــث 
ــا بیمــاری هــای همــراه  بهتــر همــکاری داشــته باشــد،  دارو ی
ــا  ــتگاه ه ــی از دس ــی و خیل ــروی انتظام ــان، نی ورزش و جوان
همــه و همــه بایــد همــت کننــد تــا بتوانیــم اینــکار را بــه نحــوه 

ــم. احســنت پیــش ببری
هفتــواد / پیشــنهاد شــما بــرای اینکــه همــه مســئوالن 

پــای کار بیاینــد چیســت ؟
ــم  ــر داری ــاز جــدی ت ــردم نی ــالم ک ــا در جلســات اع ــن باره م
ــا مســئله حــل  ــای کار ت ــد پ همــه دســتگاه هــا مربوطــه بیاین
ــه عنــوان مثــال یکــی از متولیــان اصلــی پیشــگیری از  شــود ب
ــه متاســفانه در  آســیب هــای اجتماعــی شــهرداری هســتند ک
ــره شــهر از  ــد چه ــاد گرفتن ــط ی ــا فق ــا شــهرداری ه کشــور م
ایــن وضعیــت دربیاورنــد معتــاد متجاهــر در ســطح شــهر نباشــد 
ــد  ــم میخواه ــه دل ــد ک ــاک کنن ــئله را پ ــورت مس ــل ص در اص
ایــن صحبــت مــن بــه گــوش شــهردار کرمــان برســد کــه نیــاز 
ــن  ــده ای ــنهاد بن ــم . پیش ــهرداری داری ــکاری بیشترش ــه هم ب
اســت صــدا وســیما میــز گــردی تشــکیل بدهــد در هــر موضــوع 
کــه متولیــان اصلــی را بیــاورد پــای کار تــا شــفاف ســازی کنــد 
و وظیفــه هــر ارگان مشــخص بشــود روشــن شــود کــدام ارگان 

ــار مســئولیت شــانه خالــی میکنــد . ــر ب دارد از زی
ــار  ــه مه ــادر ب ــی ق ــه تنهای ــچ ارگان دیگــری ب بهزیســتی و هی
و اقــدام اثربخــش و مانــدگار در حــوزه کنتــرل وکاهــش 
اعتیــاد و معضــل معتادیــن  ویــژه آســیب  بــه  آســیب ها 
ــرل  ــوب در کنت ــه مطل ــب نتیج ــرای کس ــت و ب ــر نیس متجاه
ــاری،  ــن ناهنج ــهرها از ای ــره ش ــازی چه ــل وپاکس ــن معض ای
ــتگاه های  ــه دس ــدی هم ــئوالنه و ج ــی مس ــکاری و همراه هم
ــور توســعه  ــاون ام ــک شــاهی مع ــر مل ــط را می طلبد.دکت ذیرب
ــالم  ــا اع ــان ب ــتان در پای ــتی اس ــازمان بهزیس ــگیری س و پیش
ــر  ــت اگ ــهریان خواس ــه همش ــاس 09628 از هم ــماره تم ش
ــا  ــا ســوالی در خصــوص بیمــاری اعتیــاد داشــتید ب مشــکلی ی

ــد. ــاس بگیری ــامانه تم ــن س ای
گفت و گو: کمالی فرد

   گزارش اختصاصی هفتواد از وضعیت معتادین متجاهر در کرمان

حل معضل معتادین متجاهر در کرمان نیاز به توجه بیشتر دارد 

             پا گنده
که اِمریکا به دنیا بهترین است یکی گفتا به گوشم این سخن را   

که او )پا گنده(ی روی زمین است باید خم شد به پیشش تا به زانو   
که ریخته یال و کوپال بلندش به او گفتم که ترکیبش شکسته   

به ظالم می دهد دل، می پسندش فقط )مزدور( و یا )خودباخته( چون تو  
نمی گنجد به دفتر یا به دیوان جنایاتش فراوان تر ز آمار   

بخورده خنجر از پشت و، پشیمان هر آنکه ریش خود بسته به دمش   
غالمحسین رضایی - نقاش

 طـــنز   طـــنز  
 به دنبال قافیه

قافیه از شعر باید گم شود                      شعر باید درد دل مردم شود
شعر من مرحم مردان پیر                       جیب شان خالی دل شان مثل شیر

از می و معشوق نمی گویم سخن              حرف من درد شما در انجمن
در پیاله به جای می خون می خوریم         در ترافیک دود ماشین می خوریم
لقمه نان با تورم می خوریم                 جای گوشت بره دندان می خوریم

شعر در این زمان درد دل نادارها                قافیه درد دل بیکارها
شعر باید گفت از کار و تالش                   طرح باید داشت بهر معاش
از قلم دور است بنویس اختالس               شهر ما دور است از اختالف
طنز حمزه یکسره بی قافیه                     همدلی از بهر مشکل کافیه

گر بهم باشیم  ایران مال ما                     ور نه باشیم ، غریب جای ما

» حمزه فریفته«

ــگ  ــبک گراپلین ــابقات س ــت: مس ــودری گف گ
ــت  ــبت گرامیداش ــه مناس ــینگ ب ــک بوکس کی
ــاج  ــهید ح ــا ش ــردار دله ــالگرد س ــن س دومی
ــاه  ــای 23 و 24 دی م ــلیمانی در روزه ــم س قاس
ــاش  ــالن ت ــتان در س ــار در اس ــن ب ــرای اولی ب

ــود. ــی ش ــزار م ــان برگ ــهر کرم ش
ــودری مســئول باشــگاه  ــان؛ محمدرضــا گ ــزارش راه آرم ــه گ ب
ــه  ــی ک ــالش و انقالب ــکاری پرت ــن، ورزش ورزشــی مشــرق زمی
ــی کیــک بوکســینگ  حــدود 24 ســال اiســت  در رشــته رزم
فعالیــت مــی کنــد و قریــب بــه 5 ســال اســت کــه باشــگاهی بــا 
ایــن ســبک و ســیاق ورزشــی در شــهر کرمان تاســیس کــرده و 

مشــتاقان زیــادی جــذب ایــن رشــته کــرده اســت.
ــده  ــک بوکســینگ و نماین ــی کی ــن الملل ــان بی ــودری قهرم گ
ســبک گراپلینــگ کیــک بوکســینگ در اســتان کرمــان اســت، 
وی همچنیــن دارای مجوزهــای مربیگــری و داوری درجــه یــک 
ــان،  ــتان کرم ــار در اس ــن ب ــرای اولی ــد دارد ب ــت.  وی قص اس
مســابقاتی بــا همیــن ســبک  بــه مناســبت گرامیداشــت دومین 
ســالگرد شــهادت ســردار دلهــا حــاج قاســم ســلیمانی  برگــزار 

کنــد.  
ــت:  ــا گف ــگار م ــه خبرن ــه ب ــن رابط ــودری در ای ــا گ محمدرض
هــدف از برگــزاری ایــن مســابقات آشــنایی بیشــتر جوانــان بــا 
ــان کرمانــی در ایــن  ایــن ســبک ورزشــی اســت و اینکــه جوان

ــد. ــوه ای دارن ــی بالق رشــته ورزشــی توانای
ــتان  ــار در اس ــن ب ــرای اولی ــابقات ب ــن مس ــه داد: ای وی ادام
کرمــان در روزهــای 23 و 24 دی مــاه در ســالن تــالش شــهر 
کرمــان برگــزار مــی شــود. نماینــده ســبک گراپلینــگ کیــک 

بوکســینگ در اســتان کرمــان ادامــه داد: ابتــدا ایــن مســابقات 
بــه صــورت اســتانی برگــزار مــی شــود و ســپس نفــرات برتــر 
بــه مســابقات کشــوری راه خواهنــد یافت.گــودری تصریــح کــرد: 
همچنیــن پیــش بینــی کردیــم کــه در آینــده ای نزدیــک یــک 

ــی کنیــم. مســابقه کشــوری را در کرمــان میزبان
وی عنــوان کــرد: متقاضیــان شــرکت در مســابقات مــی تواننــد 
ــن  ــرق زمی ــی مش ــگاه ورزش ــه باش ــاه ب ــی 30  آذر م از 20 ال
ــان ابوحامــد  نماینــده ســبک کیــک بوکســینگ واقــع در خیاب

ــد. ــه کنن ــرگان مراجع ــب بیمارســتان مه جن
قهرمــان بیــن المللــی کیــک بوکســینگ کرمــان بیــان کــرد: بــه 
ــه هزینــه هــای  هــر حــال برگــزاری چنیــن مســابقاتی نیــاز ب

ســنگینی دارد کــه بایــد آنهــا را تامیــن کــرد.
ــیون،  ــای الزم را از فدراس ــام مجوزه ــه داد: تم ــودری ادام  گ
رئیــس ســبک هیئــت رزمــی و همچنیــن اداره کل ورزش جهت 

برگــزاری ایــن مســابقه دریافــت کــرده ایــم.
وی خاطرنشــان کــرد: در حــال حاضــر دغدغــه مــا داشــتن یــک 
حامــی مالــی و اسپانســر اســت کــه بتوانیــم یــک مســابقه خوب 
ــه ســراغ  ــه همیــن دلیــل ب و درخــور کرمــان برگــزار کنیــم ب
یکــی از نماینــدگان مجلــس شــورای اســالمی رفتیــم و از وی 
درخواســت کردیــم  کــه در ایــن رابطــه مــا را راهنمایــی کننــد.

نماینــده ســبک گراپلینــگ کیــک بوکســینگ در اســتان کرمان 
ــه  افــزود: وی جهــت مســاعدت و اسپانســر درخواســت مــا را ب
ــان  ــی کرم ــه یکــی از شــرکت هــای صنعت ــوب ب صــورت مکت
ــار  ــرکت  اظه ــن ش ــدا ای ــت: در ابت ــودری گف ــی کرد.گ معرف
ــم  ــه فراه ــدام ب ــت اق ــن جه ــرد، بدی ــکاری ک ــت و هم رضای
ــات روی  ــالن و تبلیغ ــه س ــه تهی ــه از جمل ــای اولی آوردن کاره
بنرهــا را شــروع کردیــم، زمانــی کــه بــرای دریافــت وجــه بــه 
ایــن شــرکت مراجعــه کردیــم متاســفانه بعــد از گذشــت یــک 
ــا  ــود کــه م ــن ب ــم ای ــت کردی ــا پاســخی دریاف ــم تنه ــاه ونی م
نمــی توانیــم ایــن مبلــغ درخواســتی را بــه شــما ارائــه کنیــم.

وی ابــراز کــرد: اگــر واقعــا آنهــا قصــد حمایــت نداشــتند چــرا 
روز اول چنیــن پاســخی بــه مــا ندادنــد، الاقــل مــی توانســتیم 

دنبــال اسپانســر دیگــری باشــیم.
قهرمــان بیــن المللــی کیک بوکســینگ کرمــان ادامــه داد: البته 
ناگفتــه نمانــد در حیــن مکاتبــه بــا ایــن شــرکت صنعتــی ، با دو 
شــرکت  نیــز مذاکــره کردیــم آنهــا نیــز در ابتــدا اظهــار تمایــل 

ــز   ــا نی ــفانه آنه ــد روز متاس ــت چن ــد از گذش ــا بع ــد، ام کردن
دیگــر بــه مــا پاســخی ندانــد، حــال علــت چــه بــود نمــی دانــم.

نماینــده ســبک گراپلینــگ کیــک بوکســینگ در اســتان کرمان 
عنــوان کــرد: در حــال حاضــر بــه هــر جــا کــه رفتیــم بــه در 
بســته برخوردیــم، بدیــن جهــت تصمیــم گرفتــم از بانــک وام 
ــل  ــئله ح ــن مس ــزودی ای ــدوارم ب ــه امی ــم ک ــت نمای درخواس
ــا  ــد ت ــتمان برس ــه دس ــتی ب ــع وام درخواس ــه موق ــده و ب ش
بتوانیــم یــک مســابقه درخــور توجــه برگــزار کنیم.گــودری در 
ــا هیئــت  ــر اینکــه آی ــا مبنــی ب ــگار م ــه ســوال خبرن پاســخ ب
ورزشــکاران نمــی تواننــد بــه شــما کمــک مالــی داشــته باشــند، 
اذعــان کــرد: رئیــس هیئــت ورزشــکاران اســتان کرمــان علیرضا 
ابراهیمــی بــه مــا قــول مالــی ندادنــد امــا قــرار بــر ایــن شــد که 
کمیتــه داوران را در اختیــار مــا قــرار دهنــد و همچنیــن اگــر 
نیــاز بــه تاییدیــه ای باشــد ایــن کار توســط هیئــت انجام شــود. 
ــی از  ــتقبال خوب ــه اس ــه اینک ــه ب ــا توج ــرد: ب ــح ک وی تصری
ــی  ــن مال ــاظ تامی ــا از لح ــود ام ــی ش ــی م ــته ورزش ــن رش ای
ــرار  ــاد مــورد حمایــت مســئولین ق بســیار ضعیــف اســت و زی

ــان  ــینگ کرم ــک بوکس ــی کی ــن الملل ــان بی ــی گیرد.قهرم نم
تاکیــد کــرد: ای کاش مســئولین فدراســیون ایــن همــه هزینــه 
ــی از آن  ــد تنهــا جزئ ــال مــی کردن ــی کــه در رشــته فوتب های
ــودری  ــد. گ ــی دادن ــاص م ــی  اختص ــای رزم ــه ورزش ه را ب
ــبکی  ــینگ س ــک بوکس ــه ورزش کی ــرد: البت ــان ک خاطرنش
اســت مــورد تاییــد و دارای مجــوز از طــرف فدراســیون، اداره  و 
وزارت ورزش اســت و خوشــبختانه مــورد اســتقبال جوانــان نیــز 
ــی و اسپانســر  ــرار گرفتــه اســت امــا تاکنــون از حمایــت مال ق
ــت  ــتانی درخواس ــئوالن اس ــت.وی از مس ــوده اس ــوردار نب برخ
ــی  ــوص رزم ــی الخص ــی عل ــای ورزش ــته ه ــه رش ــه ب ــرد ک ک
عنایــت و توجــه ویــژه ای داشــته باشــند. گــودری در انتهــا از 
ــب حــاج  همــکاری بســیج ورزشــکاران اســتان، موسســه مکت
قاســم در اســتان و هیئــت رزمــی اســتان بــه دلیــل همیــاری و 

ــرد. ــی ک ــزی تشــکر و قدردان ــه ری برنام
 بــه گــزارش راه آرمــان؛ افتتاحیــه مســابقات گراپلینــگ کیــک 
بوکســینگ ظهــر روز 23 دی مــاه و اختتامیــه آن عصــر روز 24 

دی مــاه در ســالن تــالش شــهر کرمــان برگــزار خواهــد شــد.

مناینده سبک گراپلینگ کیک بوکسینگ در استان کرمان خرب داد؛

برگزاری مسابقات گراپلینگ کیک بوکسینگ برای اولین ابر در کرمان 

ــه  ــت کمیت ــت حمای ــوز تح ــر از دانش آم ــمی از 33 نف ــی مراس ط
ــی در  ــه قبول ــق ب ــور 1400 موف ــه در کنک ــان ک ــتان کرم ــداد اس ام

دانشــگاه فرهنگیــان شــدند تجلیــل شــد. 
ــم  ــن مراس ــی در ای ــی صادق ــداد، یحی ــه ام ــانی کمیت ــگاه اطالع رس ــزارش پای ــه گ ب
ــا حضــور حجــت االســالم و المســلمین حســن علیــدادی ســلیمانی نماینــده  کــه ب
ــگاه  ــس دانش ــوان رئی ــالم ت ــان، حجت االس ــه کرم ــتان و امام جمع ــه در اس ولی فقی
ــان  ــگاه فرهنگی ــری در دانش ــاد رهب ــئول نه ــرب مس ــان، ع ــتان کرم ــان اس فرهنگی
ــا آقــای  ــو کنفرانــس ب اســتان و جمعــی از مســئوالن اســتان از طریــق ارتبــاط ویدئ
ــرورش  ــر آموزش وپ ــاون وزی ــی مع ــر کاظم ــداد و دکت ــه ام ــس کمیت ــاری رئی بختی
برگــزار شــد، یکــی از مهم تریــن برنامه هــای ایــن نهــاد را ارائــه خدمــات فرهنگــی بــه 
مددجویــان در جهــت توانمنــدی خانوارهــای تحــت حمایــت اعــالم کــرد.وی گفــت: 
خدمــات فرهنگــی کمیتــه امــداد در قالــب طرح هــا و برنامه هــای مختلفــی ازجملــه 
ــرای دانــش آمــوزان تحــت حمایــت،  برگــزاری کالس هــای کمک آموزشــی رایــگان ب
ــوزان،  ــاب دانش آم ــر و ایاب وذه ــاک و لوازم التحری ــه پوش ــه تهی ــت کمک هزین پرداخ
تقویــت بنیــه تحصیلــی و برگــزاری کالس هــای آموزشــی آمادگــی کنکــور و دانشــگاه 
ــان اینکــه  ــه می شــود.وی بابی ــت ارائ ــوزان و دانشــجویان تحــت حمای ــش آم ــه دان ب
هم اکنــون 4114 دانشــجو تحــت حمایــت کمیتــه امــداد اســتان کرمــان قــرار دارنــد 

کــه از خدمــات ایــن نهــاد بهره منــد هســتند افــزود: از ابتــدای ســال جــاری تاکنــون 
چهــار میلیــارد و 600 میلیــون تومــان بابــت کمک هزینــه تحصیلــی و شــهریه بــه ایــن 

ــت. ــده اس ــجویان پرداخت ش دانش
ــه در  ــی فقی ــده ول ــلیمانی، نماین ــدادی س ــن علی ــلمین حس ــالم والمس حجــت االس
ــودن  ــه ب ــن مراســم گفــت: نخبگــی و نخب ــز در ای ــان نی ــام جمعــه کرم اســتان و ام
ــودن آن  ــی و خــدادادی ب ــن مراحــل ذات ــی از ای ــه یک ــه اســت ک ــد مرحل دارای چن
اســت.وی ادامــه داد: مرحلــه دوم کشــف نخبگــی اســت و در ابتــدا خــود فــرد بایــد 
بدانــد در چــه زمینــه ای نخبــه اســت و هم چنیــن افــراد دیگــری کــه بایــد نخبگــی 
فــرد را کشــف کننــد معلمــان و مربیــان هستند.حجت االسالم والمســلمین علیــدادی 
ســلیمانی خاطرنشــان کــرد: مرحلــه ســوم و مهــم در نخبگــی صبــر، تــالش و مراقبــت 
اســت کــه باعــث رشــد فــرد می شــود.وی شــناخت خداونــد تبارک وتعالــی و اعتقــاد 
بــه خــدا داشــتن یکــی دیگــر از مراحــل نخبگــی اســت و همیشــه بایــد بــه نقــش خدا 
در زندگــی خــود ایمــان داشــته باشــیم و از خداونــد بخواهیــم بهتریــن را برایمــان رقم 
بزند.نماینــده ولی فقیــه در اســتان در ادامــه بــه نقــش و جایــگاه رفیــع و عزیــز معلــم 
ــه شــغل معلمــی نمی رسد.شایســته  ــزود: هیــچ شــغلی ب در اســالم اشــاره کــرد و اف
ذکــر اســت؛ در ایــن مراســم از 33 نفــر از دانشــجویان پذیرفته شــده در کنکــور 1400 
در دانشــگاه فرهنگیــان اســتان کرمــان بــا اهــداء لــوح تقدیــر و هدایایــی تجلیــل شــد.

قبویل ۳۳ نفر از دانش آموزان تحت حمایت کمیته امداد استان کرمان در دانشگاه فرهنگیان

                             از دانش آموزان افتخارآفرین در کنکور ۱۴۰۰ تجلیل شد 

زاینــده رود بــا شــهر اصفهــان در اذهــان عمومــی 
تداعــی میگــردد، خشــک شــدن آن همــراه بــا راهــکار 
برگشــت پذیــری می باشــد. ولــی زاینــده رود کرمــان را بــه مســیری 
ــی  ــده زندگ ــای آین ــه قرنه ــرای هم ــت آن ب ــه بازگش ــد ک ــوقش داده ان س

ــه. ــر ممکن ــانها، غی انس
ــان شــبکه  ــرل نقشــه هــای 50000: 1 شــصت ســال قبــل شــهر کرم کنت
ــی را نشــان مــی  ــه ای، مظهــر قنوات ــا، چــاه هــای میل ــادر چــاه ه ای از م
دهــد، کــه زه آبهــای زیرزمینــی عمــق حداکثــر ســی متــری را جمــع آ وری 
و در نقــاط مختلــف ســطح زمیــن متناســب بــا شــیب، آب از کــوره قنــوات 
مظهــر و سرمنشــاء آبــادی و حیــات میشــد. هماهنــگ بــا میــزان بارندگــی 
ســاالنه، قنــوات آب مــورد نیــاز کشــاورزی و شــرب ســاکنان هــر محلــه و 

آبــادی را تأمیــن مــی کردنــد. 
بخشــی از ایــن قنــوات آب بــرای شــهرکرمان مــی آوردنــد و مظهــر آنهــا در 
شــهر بــود، و بخشــی هــم کــه مادرچــاه هــا و چــاه هــای میلــه ای آنهــا در 

شــهر بــود آب از شــهر خــارج مــی نمودنــد. 
ــی  ــن ناگهان ــن رفت ــاه و پائی ــیله چ ــه وس ــاژ ب ــت پمپ ــادن صنع ــا راه افت ب
ســطح آب ســفره هــای زیرزمینــی، زاینــده رود شــهر کرمــان هــم مشــکل 
ــه  ــات ب ــدادی قن ــا تع ــا ب ــن آب کــه شــاید قرنه ــرد. پشــتوانه تأمی ــدا ک پی
تعــادل رســیده بــود، ایــن تعــادل در هــم شکســته و بــا رســیدن ســطح آب 
ــی  ــه کل ــن ب ــری از ســطح زمی ــه عمــق 180 مت ســفره هــای زیرزمینــی ب

ــود شــد.  محــو و ناب
طراحــان تأمیــن آب شــرب شــهر کرمــان حتــی بــه حفاظــت و حراســت از 
آبهــای زیرزمینــی یــا زاینــده رود شــهر کرمــان بــرای آینــده ســاکنین شــهر 
ــه قــال شــدن کار مــی کننــد و  ــا مرحل ــد، و هنــوز هــم ت هــم  فکــر نکردن
باقیمانــده زه آبهــای زیرزمینــی را بــه جــای مصــرف شــرب، بــه نقــاط دور 
دســت و خــارج از شــهر هدایــت، و انــگار در تالشــند کــه نقشــه محاصــره 
آقــا محمــد خــان قاجــار را بــا حــذف صــد در صــد آب قابــل شــرب اجرائــی 

نماینــد. 
ــی  ــای زیرزمین ــان در آبه ــوان کرم ــر ت ــدرت، پ ــده رود پرق ــعابات زاین انش
تمامــی دشــتهای اســتان مــی درخشــیده، ولــی کار حفــاری هــای مجــاز و 
غیــر مجــاز چنــان گســترش پیــدا کــرد کــه تأمیــن آب شستشــوی ســنگ 
هــای ذوب مــس و ســایر امــور صنعتــی اســتان هــم بــه آن تحمیــل گردیــد. 
بــا اعالمهــای مکــرر بیــش از ده هــزار حلقــه چــاه غیــر مجــاز کــه در اســتان 
کرمــان حفــاری شــده و در حــال حاضــرآب پمپــاژ مــی نماینــد، بــا میانگیــن 
حداقــل ســی لیتــر در ثانیــه یعنــی ســیصد هــزار لیتــر در ثانیــه یــا ســیصد 

متــر مکعــب در ثانیــه از زاینــده رود اســتان آب مصــرف مــی شــود. 
ــردد،  ــی گ ــاژ م ــزان آب پمپ ــه می ــا چ ــاز ت ــه دار و مج ــای پروان ــاه ه از چ
ــزان  ــک، می ــه خش ــان در منطق ــتان کرم ــه اس ــت. از اینک ــخص نیس مش
بارندگــی کــم واقــع شــده بــه لحظــه صحبــت مــی شــود، اینکــه از چاههــای 
ــی در  ــردد اطالعات ــاژ میگ ــزان آب پمپ ــه می ــا چ ــاز ت ــه دارو غیرمج پروان
دســت نیســت. از خشــک بــودن و پائیــن بــودن میــزان بارندگــی در اســتان 
بــه لحظــه صحبــت میشــود، در حالیکــه از آب برداشــت شــده مجــاز و غیــر 
مجــاز در جهــت خشــک شــدن و تخریــب زاینــده رود اســتان کرمــان قــدم 
برداشــته مــی شــود، مالکیــن چــاه هــا چــه افــرادی هســتند، چــه میــزان 
ســهام دارنــد، تــا چــه حــد بــرای خشــک شــدن نهایــی زاینــده رود اســتان 

کمــر همــت بســته انــد، اصــاًل صحبتــی بــه میــان نمــی آیــد. 
هرگــز صدائــی بلنــد نمــی شــود کــه چــرا بــه جــای تأمیــن آب شــرب شــهر 
ــراف  ــی اط ــای زیرزمین ــر آب ه ــی از ذخای ــارس، بخش ــج ف ــان از خلی کرم

شــهر کرمــان را حفاظــت نمائیــم. 
ــتان  ــیع ترین آس ــرو در وس ــناخت وزارت نی ــدم ش ــر ع ــی ب ــرد مبتن عملک
ــا نادیــده گرفتــن زاینــده رودهــای ناشــی از قنــوات، آبهــای پایــه  کشــور ب
ــر آبهــای  ــار موث ــه مه ــی توجهــی ب ــه دره، ب ــا دائمــی ســرگردان دره ب و ی
ســطحی، اجــرای طرحهــای پــر هزینــه و بــی خاصیــت وزارت نیــرو و وزارت 
ــی  ــان را در رأس بحران ــه اســتان کرم ــرود ک ــاد کشــاورزی اســتان، می جه
ــرار دهــد. اندیشــکده  ــن آب ق ــا تأمی ــاط ب ــن اســتانهای کشــور در ارتب تری
هــای وزارت نیــرو و جهــاد کشــاورزی چگونــه و چطــور بــرای ایــن مســائل 
ــتان  ــی اس ــات اجتماع ــل اعتراض ــه در مقاب ــد؟ ک ــرده ان ــه ک ــواب تهی ج

ــان، پاســخگو باشــند. کرم

زاینده رود کرمان 
نویسنده: مهندس حسن اشرف گنجویی

کارشناس رسمی و محقق تأمین آب
��



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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این سفری بر همه ی بنده هاست آنکه نمردست و نمیرد خداست  

و  شـما  بـه  را  وارده  مصائـب  زاده  ابوالحسـن  بابـک  آقـای   جنـاب 
خانـواده ی محترمتان تسـلیت عرض نموده، از خداونـد رحمت و مغفرت 

بـرای آن مرحومه و صبر بـرای بازماندگان خواهانم.

غالمحسین رضایی
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ــر  ــوالد گل گه ــن و ف ــعه آه ــرکت توس ــا ش ــه احی ــر کارخان مدی
معتقــد اســت بــه دلیــل محدودیت هــای بوجــود آمــده در 
تابســتان و توقــف فعالیــت، یکــی از واحدهــای شــرکت 220 هــزار 
ــران  ــه جب ــت داد ک ــود را از دس ــفنجی خ ــن اس ــد آه ــن تولی ت
ــدی  ــرایط فراین ــه ش ــه  ب ــا توج ــفنجی ب ــن اس ــدار آه ــن مق ای
ــل  جبــران اســت.همچنین طبــق شــنیده  واحدهــای احیــا، غیرقاب
ــود  ــم ب ــه خواهی ــع گاز مواج ــکل قط ــا مش ــز ب ــال نی ــا امس  ه
کــه اگــر ایــن محدودیت هــا مجــدد اعمــال شــود، ســبب توقــف 
ــارت ها  ــن خس ــران ای ــود و  جب ــد می ش ــش تولی ــا کاه ــط ی خ

بســیار ســخت اســت.

حمــزه ایــزدی، مدیــر کارخانــه احیــا شــرکت توســعه آهــن و فــوالد گل گهــر 
در گفــت وگــوی اختصاصــی بــا اقتصادآنالیــن بــه تولیــد ایــن کارخانه اشــاره 
کــرد و گفــت: کارخانــه آهــن و فــوالد گل گهــر از ابتــدای ســال تاکنــون 2 
میلیــون تــن آهــن اســفنجی تولیــد کــرده کــه نســبت بــه برنامــه ســالیانه 
کــه 3 میلیــون و 100هــزار تــن اســفنجی اســت، عقــب مانــده اســت کــه 
ــه در  ــرق ک ــت مصــرف ب ــه خاطــر محدودی ــه ب ــی از برنام ــن عقب ماندگ ای

تابســتان اخیــر وجــود داشــت، اســت.
ــر در  ــر و کوث ــدول گوه ــزود: در حــال حاضــر دو مگام ــه اف ــزدی در ادام ای
ــه  ــتند ک ــت هس ــال فعالی ــر در ح ــوالد گل گه ــن و ف ــعه آه ــرکت توس ش
گوهــر بــا ظرفیــت یــک میلیــون و 700هــزار تــن آهــن اســفنجی در ســال 
و کوثــر بــا ظرفیــت یــک میلیــون و 850 هــزار تــن آهــن اســفنجی در ســال 

در حــال فعالیــت هســتند. 
ــز در دســت  ــا نی ــام واحــد طوب ــه ن طــرح توســعه یــک مگامــدول دیگــر ب
اقــدام اســت کــه تــا امــروز، پیشــرفت 35درصــدی دارد و طبــق برنامــه تــا 

ــد. ــرداری می رس ــه بهره ب ــال 1401ب ــان س پای
ــار  ــر اظه ــوالد گل گه ــن و ف ــعه آه ــرکت توس ــای ش ــه احی ــر کارخان مدی
ــن  ــون ت ــا ظرفیــت 3میلی ــز ب ــن شــرکت نی داشــت: واحــد فوالدســازی ای
ــا دو  ــر ت ــارت دیگ ــه عب ــد. ب ــرداری می رس ــه بهره ب ــده ب ــال آین ــا دو س ت
ــا  ســال آینــده، ظرفیــت آهــن اســفنجی شــرکت آهــن و فــوالد گل گهــر ب
راه انــدازی واحــد طوبــا بــه 6میلیــون تــن آهــن اســفنجی در ســال خواهــد 
رســید کــه شــرکت را بــه ســومین تولیدکننــده آهــن اســفنجی در کشــور 

ــل خواهــد کــرد. تبدی
ــی و  ــه معدن ــرکت در منطق ــه ش ــه اینک ــه  ب ــا توج ــزدی؛ ب ــه ای ــه گفت ب
ــه لحــاظ تامیــن مــواد اولیــه هیــچ  صنعتــی گل گهــر واقــع شــده اســت، ب
مشــکل و چالشــی نداریــم و یکــی از مزایــای شــرکت ایــن اســت کــه مــواد 
اولیــه مــورد نیــاز را از گل گهــر بــا کمتریــن هزینــه  حمــل ونقــل دریافــت 
ــبت  ــا نس ــای م ــتیکی، هزینه ه ــای لجس ــاظ هزینه ه ــه لح ــم و ب می کنی

ــری  ــزوده باالت ــت و ارزش اف ــر اس ــب پایین ت ــرکت ها به مرات ــایر ش ــه س ب
نیــز داریــم.

ــود آب مواجــه  ــا مشــکل کمب ــاله ب ــا هرس ــه م ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــزدی ب ای
ــه  ــارس ب ــیدن آب خلیج ف ــا رس ــکل ب ــن مش ــرد: ای ــح ک ــم، تصری بودی
ــه و  ــن آب در منطق ــاظ تامی ــه لح ــد و ب ــع ش ــیرجان مرتف ــر و س گل گه

ــم.  ــکلی نداری ــرکت مش ــعه ش توس
ــا  ــا بحــث انــرژی کــه بــه بــرق و گاز مربــوط اســت، هرســاله ب در رابطــه  ب
مشــکل مواجــه بودیــم کــه امســال نیــز ماننــد ســایر شــرکت های صنعتــی، 
در دو مــاه تیــر و مــرداد بــا 50درصــد ظرفیــت بــه علــت محدودیــت بــرق 
تولیــد می کردیــم و یکــی از واحدهــای خــود را بــه همیــن دلیــل، متوقــف 

کردیــم. 
ــی  ــر اساس ــوالدی، فک ــرکت های ف ــت ش ــت نگهداش ــد جه ــئوالن بای مس
ــوالد،  ــد ف ــه کاهــش تولی ــرا  ک ــاله حــل شــود چ ــا مشــکل هرس ــد ت کنن
باعــث باال رفتــن قیمــت آهــن می شــود و دود آن در چشــم مــردم مــی رود.

ــزود: در  ــر اف ــوالد گل گه ــن و ف ــعه آه ــرکت توس ــا ش ــه احی ــر کارخان مدی
ــل  ــادرات قاب ــته ص ــال گذش ــه س ــبت ب ــا نس ــرکت م ــاه اول 1400 ش 6 م

ــت. ــی داش توجه
حمــزه ایــزدی بــا اشــاره بــه اینکــه در ایــران آهــن اســفنجی مــازاد وجــود 
ــن  ــادرات آه ــد و ص ــی تولی ــه توانای ــرکت هایی ک ــد: ش ــادآور ش ــدارد، ی ن
ــد، چنانچــه بتواننــد آهــن اســفنجی  ــه خــارج از کشــور را دارن اســفنجی ب
ــرای شــرکت و کشــور ارزآوری داشــته باشــند و  صــادر کننــد، می تواننــد ب

ارز موردنیــاز خــود را تامیــن کننــد.
وی همچنیــن گفــت: هــدف از صــادرات در توســعه آهــن و فــوالد، تامیــن 
ارز بــرای پروژه هــای در حــال احــداث اســت کــه در 6مــاه نخســت 
1400صــادرات جایــگاه خــوب و رضایت بخشــی داشــته اســت. ســعی 
ــا  ــوژی روز دنی ــن تکنول ــود از آخری ــای خ ــداث کارخانه  ه ــم در اح کردی

ــم.  ــتفاده کنی اس

تکنولــوژی احیــا بــه روش میدرکــس و کامبــو اســت کــه آخریــن تکنولــوژی 
ــرق مــا  میدرکــس اســت و ســبب شــده هــم مصــرف گاز و هــم مصــرف ب

نســبت بــه واحدهــای دیگــر کاهــش داشــته باشــد.
ــه احیــا شــرکت توســعه آهــن و احیــای گل گهــر ادامــه داد:  ــر کارخان مدی
ــی  ــه کارخانه های ــد ک ــه ســمتی می رون در حــال حاضــر همــه شــرکت ها ب
ــا  ــی ب ــون توانســته پلنت های ــرد تاکن ــد. پ ــر تاســیس کنن ــا ظرفیــت باالت ب
ظرفیــت 800 هــزار تــن در ســال طراحــی کنــد کــه ایــن ظرفیــت دیگــر 
جذابیــت زیــادی بــرای شــرکت ها و ســرمایه گذارانی کــه می خواهنــد 
ــت  ــد ظرفی ــر بتوان ــرد اگ ــدارد. پ ــد، ن ــداث کنن ــا اح ــای احی کارخانه ه
ــا  ــد، قطع ــش ده ــال افزای ــن در س ــون ت ــم میلی ــک و نی ــه ی ــی را ب طراح
ــگاه خــود  ــران شــود و جای ــن طرح هــای میدرکــس در ای ــد جایگزی می توان

ــد. ــران تثبیــت کن را در ای
ــی از  ــالیانه یک ــرات س ــر تعمی ــتان اخی ــا در تابس ــت: م ــان گف وی در پای
ــود و باتوجــه   ــر ب ــا واحــد گوه ــا را داشــتیم و واحــد اول م ــای احی واحده
بــه اینکــه شــش ســال از طــول عمــر کاتالیســت های آن گذشــته بــود و از 
ــور  ــود، مجب ــدا از کاتالیســت های شــرکتهای خارجــی اســتفاده شــده ب ابت
بــه تعمیــرات شــدیم و کاتالیســت ها را در تیرمــاه عــوض کردیــم و از 
ــان،  ــش بنی ــرکت های دان ــط ش ــده توس ــازی ش ــی س ــت های بوم کاتالیس
ــت  ــدن محدودی ــته ش ــد از برداش ــرداد بع ــدای م ــم. از ابت ــتفاده کردی اس
مصــرف بــرق و باتعویــض کاتالیســت ها، توانســتیم در مهرمــاه تولیــد خوبــی 
ــت  ــد از گذش ــر را بع ــد گوه ــه واح ــد ماهان ــورد تولی ــیم و رک ــته باش داش
حــدود 18 مــاه بشــکنیم. الزم بــه ذکــر اســت کــه خــط در شــرایط مطلوبــی 
قــرار دارد و 10 درصــد باالتــر از ظرفیــت کارخانــه در حــال تولیــد هســتیم.

مدیر کارخانه احیا شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر مطرح کرد؛

 طی دوسال آینده ظرفیت تولید آهن اسفنجی به 6میلیون تن می رسد 

ــه  ــه داد: در 9 ماه ــلو ادام ــی عباس عل
ــن  ــن آه ــزار ت ــال 670 ه ــت امس نخس
اســفنجی و 550 هــزار تــن شــمش آهــن 
تولیــد شــده اســت و راه انــدازی دو 
خــط جدیــد توســعه ای آهــن اســفنجی 
برابــر  چهــار  مــا  تولیــد  ظرفیــت 
می شــود و از 900 هــزار تــن بــه 3.6 
ــید. ــد رس ــال خواه ــن در س ــون ت میلی

علــی عباســلو مدیرعامــل شــرکت جهــان فــوالد 
ــاری  ــال ج ــت س ــه نخس ــت: در 9 ماه ــیرجان گف س
ــرق،  ــا وجــود محدودیت هــای موجــود در  عرصــه ب ب

ــم. ــم زده ای ــد را رق ــدی تولی ــد 3 درص رش
بــه  وابســته  افــزود: در حــوزه شــمش کــه  وی 
بــرق اســت در 9 ماهــه ســال جــاری  کاهــش 
ــی  ــم در صورت ــاهد بودی ــدی را ش ــدی 2 درص تولی
ــته  ــد داش ــه تولی ــتر از برنام ــتیم بیش ــه می توانس ک

باشــیم.
ــی  ــه قطع ــی ک ــاه های ــرد: در م ــد ک ــلو تاکی عباس
بــرق در عرصــه تولیــد شــامل مــا نمــی شــد، رکــورد  
ــه 93 هــزار تــن تولیــد داشــته  تولیــد را زده و ماهان
ــتیم،  ــرق را داش ــع ب ــه قط ــی ک ــا در ماه ــم، ام ای

تولیــد بــه عــدد  24 هــزار 
ــت. ــش یاف ــن کاه ت

ــوالد  ــان ف ــل جه ــر عام مدی
ــی  ــرات منف ــرد: اث ــان ک اذع
قطعــی بــرق بــرای مــا کامــال 
ــت  ــذار اس ــر گ ــهود و اث مش
بنابرایــن تدابیــری در نظــر 
کمتریــن  تــا  شــد  گرفتــه 
بــرق  قطعــی  از  را  آســیب 
ــته  ــده داش ــا آین ــال ه در س

باشــیم.
ــه داد: در  ــلو ادام ــی عباس عل
9 ماهــه نخســت امســال 670 
ــفنجی و  ــن اس ــن آه ــزار ت ه
550 هــزار تــن شــمش آهــن 

ــد شــده اســت. تولی
ــدی  ــرمایه 62 درص ــش س ــه افزای ــاره ب ــا اش وی ب
ــرمایه  ــش س ــن افزای ــرد: ای ــار ک ــه اظه ــن مجموع ای
صــرف اجــرای دو پــروژه توســعه ای در جهــان فــوالد 

ســیرجان می شــود.
ــط  ــرد: دو خ ــان ک ــوالد اذع ــاد ف ــل جه ــر عام مدی
جدیــد توســعه ای آهــن اســفنجی را در دســتور 
ــا اجــرای آنهــا، ظرفیــت تولیــد مــا  کار داریــم کــه ب
ــال  ــن در س ــزار ت ــود و از 900 ه ــر می ش ــار براب چه

ــید. ــد رس ــن خواه ــون ت ــه 3.6 میلی ب
عباســلو افــزود: ایــن دو خــط حداکثــر تــا ســه 
ــدود  ــند و ح ــرداری می رس ــه بهره ب ــده ب ــال آین س
ــه  ــن زمین ــرمایه گذاری در ای ــورو س ــون ی 250 میلی

ــرد. ــی گی ــورت م ص

وی تاکیــد کــرد:  عملیــات اجرایــی ایــن پــروژه نیــز 
آغــاز شــده اســت، همچنیــن چهــار پــروژه توســعه ای 
ــامل ذوب و  ــز ش ــیرجان نی ــوالد س ــان ف ــر جه دیگ
ورق  و  آلیــاژی  فــوالد  اکســیژن،  کارخانــه  ورق، 

ــد. ــرار دارن ــتورکار ق ــاژی و کالف در دس آلی
مدیرعامــل شــرکت جهــان فــوالد ســیرجان در پایــان 
ــم  ــاری  ه ــال ج ــه س ــرد: در 9ماه ــان ک ــر نش خاط
افزایــش ســود و هــم افزایــش صــادرات  را رقــم زدیــم 
ــن شــمش صــادر  ــزار ت ــتا 150 ه ــن راس ــه  در ای ک

کردیــم.
وی خاطــر نشــان کــرد: آهــن اســفنجی مــورد 
مصــرف داخلــی اســت امــا  در 9 ماهــه ســال جــاری 
در ایــن عرصــه نیــز حــدود 35 درصــد افزایــش ســود 

ــم. ــت کردی ــص را ثب خال

 مدیرعامل شرکت جهان فوالد سیرجان عنوان کرد؛

تولید 550 هزار تن شمش آهن در 9 ماهه سال جاری 
افزایش تولید 3 میلیون تنی آهن اسفنجی با دو خط توسعه 

ــا  ــل ب ــویه و تعام ــات دوس ــور ارتباط ــه منظ ب
ــر کل تامیــن  شــرکت هــای بزرگ،حســینی مدی
ــه  ــا  حضــور در محــل کارخان اجتماعــی اســتان  ب
ایــن  بــا مدیــران  ایرانیــان  بوتیــای  فــوالد 

ــود. ــو نم ــدار و گفتگ ــه  دی مجموع
در جریــان دیــدار حســینی مدیــر کل تامیــن اجتماعــی 
اســتان بــا مجموعــه فــوالد بوتیــای ایرانیــان در جمــع مدیــران 
ــن  ــی ای ــه منظــور معرف ــه ب ــه و در جلســه ای ک ــن مجموع ای
مجموعــه و تعامــالت ســازنده بــا ایــن ســازمان شــکل گرفتــه 
ــت: در  ــان داش ــتان بی ــی اس ــن اجتماع ــر کل تامی ــود مدی ب
ــه  ــود دارد ک ــال وج ــزار 300 کارگاه فع ــان 52 ه ــتان کرم اس
بــه نوعــی بــه عنــوان شــرکای اجتماعــی مــا در ایــن ســازمان 
محســوب میشــوند و در ایــن تعــداد کارگاه بالــغ بــر 360 
ــه کار هســتند کــه  ــه طــور مســتیقیم مشــغول ب ــر ب هــزار نف
حــدود 1200 کارگاه آن بیمــه شــدگان بــاالی 50 نفــر در آنهــا 

ــد .  ــه خدمــت دارن اشــتغال ب
ایشــان میــزان تعهــدات ایــن ســازمان در اســتان را بــه میــزان 
600 میلیــارد تومــان در مــاه دانســت کــه بــه بیمــه شــدگان و 

مســتمری بگیــران پرداخــت میگــردد، 
ــرایط  ــر از ش ــر پذی ــی تاثی ــن اجتماع ــازمان تامی ــینی س حس

اقتصــادی کشــور دانســت و گفــت : نیمــی از جمعیــت کشــور 
عضــو ایــن ســازمان هســتند و بــه نوعــی بــا ایــن ســازمان در 
ارتبــاط و معیشــت و رفــاه و آینــده کارگــران بســتگی بــه اینــده 

ایــن ســازمان خواهــد داشــت .
حســینی در ادامــه بیــان داشــت: در راســتای تعامــالت و 
ــرکای  ــا ش ــی ب ــن اجتماع ــازمان تامی ــویه س ــات دوس ارتباط
ــه  ــا مجموع ــم ت ــی نمائی ــی م ــالم آمادگ ــود اع ــی خ اجتماع
بــزرگ فــوالد بوتیــای و تمامــی پیمانــکاران آن مجموعــه را در 
راســتای موضوعــات تخصصــی حــوزه بیمــه ای و ســایر خدمات 
ایــن ســازمان بــا برگــزاری کارگاه هــای آموزشــی ،رفــع ابهــام 

ــازمان  ــان ،س ــینی در پای ــم . حس ــوزش دهی ــکاالت آم و اش
ــزود  ــت و اف ــدگان دانس ــه ش ــاه بیم ــی را پن ــن اجتماع تامی
:ایــن ســازمان آینــده بیمــه شــدگان را رقــم میزنــد و مبنــای 
پرداخــت ایــن ســازمان در آینــده بــر اســاس کارکــرد و میــزان 
پرداختــی  دســتمزد در زمــان اشــتغال خواهــد بــود، کــه هــر 
ــان بازنشســتگی و از  ــک باشــد در زم ــت نزدی ــه واقعی آنچــه ب
ــدام  ــا از اق ــرد دچــار مشــکل نخواهــد شــد و م کارافتادگــی ف
ــا  ــت ب ــح لیس ــال صحی ــا در ارس ــوالد بوتی ــه ف ــوب مجموع خ
ــل  ــر عام ــرویان مدی ــم .خس ــر مینمائی ــی تقدی ــتمزد واقع دس
مجموعــه فــوالد بوتیــای ایرانیــان نیــز در جلســه هــم اندیشــی 
بــا مدیــر کل تامیــن اجتماعــی اســتان گفــت : میــزان ســرمایه 
ــزار  ــروع  27 ه ــدا ش ــزرگ در ابت ــه ب ــن مجموع ــدای ای ابت
ــت  ــوده اس ــارد ب ــزار میلی ــاز اول  40 ه ــل ف ــارد و تکمی میلی
ــر و  ــه راه 800نف ــت مجموع ــای ثاب ــن نیروه ــان همچنی ایش
ــالم  ــکاری اع ــروی پیمان ــوان نی ــه عن ــر را ب ــداد 1200 نف تع
داشــت  کــه بــه واســطه ایــن مجموعــه اشــتغال بــه کار دارنــد.

ــن جلســه و در جمــع  ــا در ای ــوالد بوتی  مدیرعامــل شــرکت ف
حاضریــن ســازمان تامیــن اجتماعــی را یکــی همراهــان خــوب 
ــن  ــای ای ــه ه ــته  دغدغ ــه توانس ــت ک ــه دانس ــن مجموع ای

ــد . ــه کن ــش آن اضاف ــر ارام ــش و ب ــه را کاه مجموع
 در پایــان ایــن گفتگــو مدیــران مجموعــه فــوالد بوتیــا 
ضمــن بیــان نقطــه نظــرات خــود از همراهــی شــعبه چتــرود 
ــا  ومجموعــه اداره کل تامیــن اجتماعــی اســتان در همارهــی ب
ــرح  ــری ط ــکل گی ــزود :ش ــود و اف ــر نم ــه  تقدی ــن مجموع ای
ــوی  ــر از س ــی موث ــان اقدام ــکاران و کارفرمای ــوزش پیمان آم
ســازمان تامیــن اجتماعــی خواهــد بــود کــه مــا از آن اســتقبال 

ــود . ــم نم خواهی

بــه گــزارش روابــط عمومــی و امــور دیدار مدیر کل تامین اجتماعی استان با مدیران مجموعه فوالد بوتیای  ایرانیان
ــن  ــنگ آه ــرکت س ــل ش ــن المل بی
ــین  ــدس محمدحس ــن، مهن گهرزمی
اســفندیارپور بــا اشــاره بــه عملکرد 
3 مــاه اخیــر مدیریــت حمــل و نقــل 
ــاده  ــری ج ــوزه بارگی ــرکت در ح ش
ــرویس  ــر 2600 س ــغ ب ــت: بال ای گف
ــورت  ــه ص ــرکت ب ــوالت ش از محص
شــبانه روزی توســط پیمانــکاران 
همــکار بارگیــری و حمــل مــی 

ــود.  ش
ــرویس  ــزار س ــر 29 ه ــه اخی ــی 3 ماه ط
ــه جــا شــده  ــا ب ــه ج ــار محصــول گندل ب
ــزار  ــر 25 ه ــغ ب ــزان بال ــن می ــه از ای ک
ــه مقصدهــای مختلــف حمــل  ســرویس ب
شــده اســت و نســبت بــه 3 ماهــه گذشــته 
خــود، 6 برابــر افزایــش بارگیــری در ایــن 
محصــول را داشــته ایــم.  وی افــزود: 

ــوط  ــرویس از خط ــی 360 س ــورت تقریب ــه ص ــه ب روزان
ــن  ــی ای ــود. در ط ــی ش ــری م ــرکت بارگی ــانتره ش کنس
مــدت 3 ماهــه 45 هــزار ســرویس بارگیــری و دپوســازی 
کنســانتره انجــام شــده کــه از ایــن تعــداد، بیــش از 25 
ــن  ــت. همچنی ــوده اس ــروش ب ــت ف ــرویس جه ــزار س ه
ــه  ــا 3 ماه ــه ب ــز در مقایس ــول نی ــن محص ــری ای بارگی
ــراه اســت.وی  ــری هم ــش 2 براب ــا افزای گذشــته خــود ب
بــا تاکیــد بــر برنامــه مدیریــت حمــل و نقــل مبنــی بــر 
توزیــع عادالنــه بــار بــه مقصــد ســایر شــهرها عنــوان کرد: 

ــم رضایــت حداکثــری  ــن برنامــه توانســته ای ــا اجــرا ای ب
ــم. ــب نمایی ــتریان را کس ــری و مش ــای بارب ــرکت ه ش

مهنــدس اســفندیار پــور در بحــث حمــل و نقــل عمومــی 
ــم هــا، کمبــود خودروهــای  ــا وجــود تحری بیــان کــرد: ب
ــات  ــه قطع ــه روز و مشــکالت موجــود در تهی ســنگین ب
ــت  ــاوگان از حال ــن ن ــانی ای ــه روزرس ــا، ب ــن خودروه ای
ــت و  ــام اس ــال انج ــمند در ح ــت هوش ــه حال ــتی ب دس
ــالش هســتیم کــه طراحــی مســیرهای پرســنل در  در ت
ــن مســیر  ــاه تری ــان و کوت ــن زم ــا کمتری ســطح شــهر ب

باشــد.  

آئیــن اختتامیــه اولیــن جشــنواره اســتانی صــدا و صحنــه آوانــا  بــا حضــور مدیــرکل فرهنــگ و ارشــاد 
اســالمی اســتان کرمــان، فرمانــدار، معــاون ســرمایه گذاری و امــور شــرکت هــا گل گهــر، شــهردار 
ــان و اســاتید  ــران شهرســتان ســیرجان، هنرجوی و رئیــس شــورای شــهر ســیرجان، تعــدادی از مدی

اجــرا و گویندگــی کشــوری برگــزار شــد.

در ایــن جشــنواره کــه بــه همــت شــرکت معدنــی و صنعتــی گل گهــر و بــا مشــارکت اداره کل فرهنــگ و ارشــاد اســالمی اســتان، 
ــی  ــه راســتی آزمای ــس از مرحل ــزار شــد، پ ــودک و نوجــوان برگ ــه و اجــرای ک ــه، گویندگــی، اجــرای صحن ــای دوبل در بخش ه
ــدگان  ــت برگزی ــر کشــوری شــد و در نهای ــا حضــور اســاتید برت ــرای شــرکت در کالس هــای تخصصــی ب ــان 90 هنرجــو ب میزب

نهایــی جشــنواره معرفــی شــدند.
ــه گــزارِش دبیــر اجرایــی جشــنواره، محمدرضــا علیــزاده مدیــرکل فرهنــگ و  در مراســم اختتامیــه ایــن جشــنواره پــس از ارائ
ــال ایده هــای فرهنگــی و حمایــت و پشــتیبانی  ــه دو ب ارشــاد اســالمی اســتان کرمــان گفــت: برگــزاری رویدادهــای فرهنگــی ب
نیــاز دارد کــه در ســیرجان بــا وجــود شــرکت گل گهــر هــر دو بــال فراهــم شــده و در ســال جــاری در ایــن شهرســتان شــاهد 
ــا  رویدادهــای فرهنگــی بزرگــی بوده ایــم کــه حــق مــردم ســیرجان اســت. وی تصریــح کــرد: مهم تریــن ویژگــی جشــنواره آوان

آموزشــی بــودن آن اســت چــرا کــه جشــنواره ای غنــی اســت کــه رویکــرد آموزشــی داشــته باشــد .
در ادامــه ایــن برنامــه پیمــان طالبــی بــه نمایندگــی از داوران بخــش نهایــی بیانیــه هیــات داوران را قرائــت کرد.گفتنــی اســت 
هیــات داوران نهایــی جشــنواره آوانــا زهــره شــکوفنده، دوبلــور صــدا و ســیما، فیــروزه آدابــی مــدرس گویندگــی، فــرزاد جمشــیدی 

و پیمــان طالبــی مجریــان صــدا و ســیمای جمهــوری اســالمی ایــران بودنــد کــه در پایــان مراســم از ایــن داوران تجلیــل شــد.
در بخــش پایانــی اختتامیــه جشــنواره نیــز اســامی برگزیــدگان جشــنواره صــدا و صحنــه آوانــا قرائــت شــد کــه در بخــش اجــرای 
ــر اســکندری و مهــدی  ــادی، کوث ــوق، فاطمــه نصــرت آب ــور، علــی وث ــگار مرادپ صحنــه؛ دانیــال صادقــی، مرســده خواجویــی، ن

باقــرزاده انتخــاب شــدند.
ــا پورخنجــر و  هم چنیــن در بخــش گویندگــی شــهرزاد شــمس پور، الهــه ایرانمنــش، نازنیــن آذرطوســی، هانیــه رفعتــی، کیمی
حنانــه رنجبــر انتخــاب شــدند و در بخــش دوبلــه پوریــا جمالــی، نجمــه شــهابی نژاد، عاطفــه ادبــی و اعظــم آبــاده معرفــی شــدند.

ــه  ــادری ب ــش به ــاده و نیای ــش آب ــی، نیای ــل جان آقای ــی، آنی ــدا محب ــادی، یل ــزل محمودآب در بخــش کــودک و نوجــوان هــم غ
عنــوان نفــرات برتــر شــناخته شــدند.

به همت شرکت گل گهر و باحضور پرشور مجریان و گویندگان؛

 اختتامیه اولین جشنواره 
صدا و صحنه آوانا برگزار شد


