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تقدیر نماینده ولی فقیه و امام 
جمعه کرمان و استاندار کرمان 

از سفر سرزده رئیس جمهور به 
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:IMI100 در بیست و چهارمین همایش شرکت های برتر ایران
 کسب رتبه پنجم شرکت توسعه آهن و 
فوالد گل گهر در گروه فلزات اساسی 
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۱۲ بهمن آغاز 
غدیری دیگر 
در حاکمیت 

اسالم

گفتگوی اختصاصی 
هفتواد با دکتر صحبتی، 
سخنگوی دانشگاه علوم 

 پزشکی کرمان: 
دریافت واکسن 

بهترین و 
محکمترین سپر 
در برابر اُمیکرون
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گاز طبیعی را 

ایمن مرصف کنیم
 همیشه مرصف کنیم

درست مرصف کنیم
همه مرصف کنیم

شرکت گاز استان کرمان 
روابط عمومی
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)فراخوان آگهی ارزیابی کیفی 00-70( 
)خدمات نگهبانی شرکت گاز استان کرمان ( - نوبت اول 

شـرکت گاز اسـتان کرمـان در نظـر دارد فراخـوان ارزیابـی کیفی جهـت برگـزاری مناقصـه )خدمات نگهبانی شـرکت گاز اسـتان 
کرمـان( بـه شـماره 2000093164000148را از طریـق سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولـت برگـزار نمایـد. کلیـه مراحـل برگزاری 
فراخـوان ارزیابـی کیفـی از دریافـت و تحویـل اسـناد اسـتعالم ارزیابـی کیفی  تـا ارسـال دعوتنامه جهت سـایر مراحـل مناقصه، 
 از طریـق درگاه سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولـت )سـتاد( بـه آدرس www.setadiran.ir انجـام خواهـد شـد الزم اسـت 
مناقصـه گـران درصـورت عـدم عضویت قبلـی، مراحل ثبت نام در سـایت مذکـور و دریافـت گواهی امضـای الکترونیکـی را جهت 

شـرکت در مناقصه محقق سـازند.  
تاریخ انتشار فراخوان در سامانه تاریخ  00/11/09 می باشد. 

 اطالعـات و اسـناد مناقصـه عمومـی پـس از برگـزاری فرآینـد ارزیابـی کیفـی و ارسـال دعوتنامـه از طریـق سـامانه سـتاد بـه 
مناقصه گران ارسال خواهد شد. 

مهلت دریافت اسناد استعالم ارزیابی کیفی: 1400/11/17
مهلت ارسال پاسخ استعالم ارزیابی کیفی: 1400/12/01

اطالعات متاس دستگاه مناقصه گزار:
شـرکت گاز اسـتان کرمـان واقـع در بلوار 22 بهمن - حد فاصل سـه راه ادیب با چهار راه  شـعبانیه شـماره تمـاس: 034-31326000 

فکس:034-33239661  شماره 

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت نجام مراحل عضویت در سامانه:
مرکز تماس: 021-41934

دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

روابط عمویم رشکت گاز استان کرمان

2000093164000148 کد فراخوان 1400/11/09 تاریخ چاپ نوبت اول 365 مدت زمان اجرا)روز(

3/216/000/000 مبلغ تضمین 
)ریال( 1400/11/10 تاریخ چاپ نوبت دوم تعداد مرحله یک

 شناسه آگهی : 1265323

راهکارهای کاهش مصرف برق
  در آبگرم کن های برقی 

 روابط عمویم رشکت توزیع
نیروی برق جنوب استان  کرمان

 استفاده از آبگرم
 کن بدون مخزن و
 آب گرم کن های

خورشیدی

 استفاده از آب سرد
 برای شستن لباس،
 دست ها و مسواک

زدن

 استفاده از تایمر
 برای خاموش شدن
 آبگرم کن هنگام

 شب و از برق
 کشیدن آن هنگام

خارج شدن از منزل

تنظیم دمای 
ترموستات روی 49 

 درجه سانتیگراد
دوش گرفتن های کوتاه 
مدت به جای حمام های 

 طوالنی 

عایق بندی مناسب 
مخزن و لوله های 

آبگرم کن

محتـرم  خانـواده  و  شـما  خدمـت  را  وارده  مصیبـت 
تسـلیت عرض نمـوده و از درگاه خداونـد متعال برای 
آن مرحومـه رحمـت و غفـران الهـی و بـرای جنابعالی 
جزیـل  اجـر  و  جمیـل  صبـر  محتـرم،  خانـواده   و 

مسئلت می نماییم.
همکاران شما در نشریه هفتواد کرمان

همکار گرامی سرکار خانم دهقانی 
اوست باقی

  با رعایت دستورالعمل های بهداشتی 

هیات رزمندگان اسالم استان کرمان 

هر صبح جمعه ساعتهر صبح جمعه ساعت  6:456:45  

حسینیه ثارا... کرمان

َایَن ُمِعز ُاالولِیاءَایَن ُمِعز ُاالولِیاء

نامه مهم دکتر پورابراهیمی به رئیس جمهوری و رئیس 
مجلس شورای اسالمی

به همه اقشار مردم به عنوان ذی نفعان 
بازار سرمایه باید توجه شود

««2»»
مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان:

 ۳۸۰۰ واحد مسکونی طرح نهضت ملی مسکن 
با مدیریت بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان 

در حال اجراست

حاشیه نشینی کرمانحاشیه نشینی کرمان

    تهدید هستی و حیات یک شهرتهدید هستی و حیات یک شهر
««2»»
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در شورای معادن استان کرمان عنوان شد
انتقاد شدید پورابراهیمی از رهاشدگی صنعت زغال سنگ در کشور

                                                                نماز در کرملین
شده محراب و، شیخ ما به نماز چه قشنگ است که )قبله ی کمونیست(  

عزت آور، )خدای بنده نواز( بندگی کن که )بنده پرور( هست   
تا ببیند خدا نمرد و هست کو )لنین( آن مؤسس کمونیست؟   

شیشه ی آن توهمات بشکست در )کرملین( نماز برپا شد   
دیگری پای عزت ایستاده یکی دین و وطن کند حراج!   

این یکی )ملت شهید داده( آن یکی غرب را کند راضی!   

غالمحسین رضایی - نقاش  

                                                    روابط حسنه

عیب در آب و خاک و کشور نیست شرق و غرب جهان ندارد عیب  
در جهان همچو )آمریکا( شر نیست زورگویی و قلدری عیب است  

او طلب می کند ز ما ذلت هرکه وابستگی ز ما خواهد  
برجوامع رسد ُگل عزت براساس )روابط حسنه(  

به َدم شرق و غرب می تازد ننگ در آستین اگر باشد  
در مسیر سراب می بازد تشنه ای که مشوق غرب است  

غالمحسین رضایی - نقاش  

اســتاندار کرمــان بــا تاکیــد بــر نقــش صنایــع 
ــش  ــدار و جه ــتغالزایی پای ــازی در اش خودروس
ــت  ــورد حمای ــت م ــن صنع ــت: ای ــد گف تولی

ــرد.  ــرار می گی ــت ق دول
علــی زینــی ونــد در بازدیــد از مجموعــه صنایــع خودروســازی 
ــاری  ــال ج ــذاری س ــه نامگ ــاره ب ــا اش ــران ب ــان در ته کرم
ــد،  ــام »تولی ــه ن ــامی ب ــاب اس ــم انق ــر معظ ــط رهب توس
پشــتیبانی هــا و مانــع زدایــی هــا« افــزود: دولــت در راســتای 
فرمایــش معظــم لــه از تولیــد و ایجــاد اشــتغال پایــدار 
همچنیــن تولیــد خــودرو باکیفیــت و در خــور شــان مــردم 

ــرد. ــد ک ــت خواه ــان حمای ــتان کرم ــران در اس ای
وی اظهــار داشــت: شــهر بــم، پایــگاه اصلــی بخــش خصوصی 

ــا  ــازی ب ــوزه خودروس ــه در ح ــت ک ــان اس ــتان کرم در اس
ــات  ــد اقدام ــدار در راســتای جهــش تولی ایجــاد اشــتغال پای

خوبــی انجــام شــده اســت.
از  اســتفاده  اهمیــت  بــه  اشــاره  بــا  کرمــان  اســتاندار 
صنایــع  کــرد:  تاکیــد  کشــور  در  برقــی  خودروهــای 
ــی در  ــیار خوب ــات بس ــور« توفیق ــازی »کرمان موت خودروس
ــرفت های  ــاهد پیش ــز ش ــروز نی ــته و ام ــودرو داش ــد خ تولی
ــط  ــی توس ــای برق ــد خودروه ــاخت تولی ــتری در زیرس بیش

ایــن گــروه خودروســازی هســتیم.
ــه  ــودرو در مجموع ــتگاه خ ــزار دس ــد ۱۸۰ ه ــت تولی ظرفی

ــد ــد ش ــاد خواه ــان ایج ــازان کرم خودروس
ــع خودروســازی گفــت: ظرفیــت  مدیرعامــل مجموعــه صنای

تولیــد ۱۸۰ هــزار دســتگاه خــودرو در مجموعه خودروســازان 
کرمــان تــا پایــان ســال ۱۴۰۱ ایجــاد خواهــد شــد.

ــع  ــد صنای ــذاری جدی ــرمایه گ ــه بخش از س ــا ش محمدرض
ــم،  ــد ب ــادی ارگ جدی ــژه اقتص ــه وی ــازی در منطق خودروس

ــر داد. خب
وی همچنیــن بیــان کــرد: ســاخت خــودروی بنزینــی و برقــی 
ــا ســرمایه گــذاری  ــا بیــش از ۸۵ درصــد تولیــد داخــل و ب ب
بیــش از ۲ هــزار میلیــارد تومــان در خردادمــاه ســال آینــده 

رقــم خواهــد خــورد.
شــه بخش اظهــار داشــت: راه انــدازی واحــد تخصصــی 
پــرورش  و  بکارگیــری  و  خــودرو  انــد. دی(  )آر.   R&D
ــف  ــن و تکلی ــن تعیی ــی و همچنی ــص بوم ــای متخص نیروه

تــاالر حافــظ و اختصــاص آن بــه ایــن مجموعــه کــه از زمــان 
ــذاری  ــرمایه گ ــا س ــه ب ــود ک ــده ب ــف مان ــم باتکلی ــه ب زلزل

ــد. ــد ش ــال خواه ــان فع ــارد توم ــزار میلی ــش از ۲ ه بی
ــور  ــان موت ــازی کرم ــع خودروس ــه صنای ــل مجموع مدیرعام
ــودرو  ــه خ ــاورت کارخان ــد در مج ــگ جدی ــالن رن ــت: س گف
ســازان بــم بــا ســرمایه گــذاری ارزی بیــش از ۲۵ میلــون دالر 

در حــال ســاخت اســت.

استاندار کرمان : 

صنایع خودروسازی کرمان مورد حمایت دولت قرار می گیرد

مدیرعامــل انجمــن ســینمای جــوان کشــور، بــا 
ــرد. ــو ک ــدار و گفت وگ ــان دی ــهردار کرم ش

شــهردار کرمــان در ایــن دیــدار کــه بــا حضــور معاونــان 
ــگ  ــرکل فرهن ــور، مدی ــوان کش ــینمای ج ــن س انجم
ــی  ــاون فرهنگ ــان، مع ــتان کرم ــامی اس ــاد اس و ارش
انجمــن ســینمای جــوان  شــهردار و مدیــر دفتــر 
کرمــان برگــزار شــد، گفــت: اســتان و شــهر کرمــان بــه 
لحــاظ فرهنگــی و هنــری بــه نســبت ســرانۀ جمعیتــی، 
بســیار پُرظرفیــت و پُرفرصــت اســت و حجــم رســانه ها 
و تولیــدات هنــری در ایــن اســتان نســبت بــه جمعیــت 

بســیار باالســت.
انجمــن  مطلــوب  نــگاه  افــزود:  َشــعرباف  ســعید 
تولیــدات  دوره،  ایــن  در  کشــور  جــوان  ســینمای 
ــر کشــور، نشــان  ــم ب ــۀ حاک خــوب در اســتان ها و روی
تهران انــگاری  و  پایتخت نشــینی  کم کــم  می دهــد 

دیــده  و شهرســتان ها هــم  اســت  کاهــش  بــه  رو 
می شــود؛ ضمــن اینکــه در صداوســیما هــم توجــه 
ــانه  ــار و رس ــا در اخب ــهم آن ه ــتان ها و س ــه شهرس ب
ملــی بیشــتر شــده اســت. وی بــا بیــان اینکــه اگــر بــا 
ــان در یک ســری از  ــم، کرم ــه بررســی کنی ــگاه عادالن ن
ــوت  ــهر پایل ــه چهار ش ــن س ــد در بی ــدات می توان تولی
ــر از  ــتانی پُ ــهر و اس ــان، ش ــت: کرم ــد، گف ــور باش کش
روایت هــا و ژانرهــای مختلــف بــا ظرفیــت تولیــد 
اســت؛ به عنــوان مثــال در حــوزۀ پهلوانــی در شــهرهای 
ــا در  ــم، ام ــم داری ــوان خان ــر پهل ــور کمت ــر کش دیگ
ــم  ــی« را داری ــون عطای ــوان »خات ــان، پهل ــهر کرم ش
ــد ســپهبد شــهید  ــی مانن ــا وجــود شــخصیت واالی و ی
حاج قاســم ســلیمانی در ایــن اســتان، قابلیت هــای 

تولیــد محتــوا را بــاال می بــرد.
شــهردار کرمــان افــزود: در شــهرداری کرمــان بــا توجــه 

بــه ظرفیــت و توانــی کــه داریــم، بــه مصــرف تولیــدات 
فرهنگی هنــری کمــک می کنیــم، امــا اعتقــاد دارم 
بایــد بــا ابزارهایــی کــه در اختیــار داریــم، بســتر 

ــم. ــاد کنی ــه  ای را ایج ــدات حرف تولی
ــک  ــد از ی ــهرداری نمی توان ــرد: ش ــح ک ــعرباف تصری َش
ــاد  ــه ایج ــد ب ــه بای ــد؛ بلک ــت کن ــاص حمای ــروه خ گ

ــد. ــک کن ــدان کم ــرورش هنرمن ــرای پ ــتر الزم ب بس
بــه  توجــه  بــا  کرمــان  شــهرداری  در  افــزود:  وی 
داریــم،  عمــوم  بــرای  کــه  ظرفیت هایــی  و  تــوان 
ــا انجمــن ســینمای جــوان و ســایر  ــادۀ همــکاری ب آم
ــوزۀ  ــوص در ح ــری به خص ــی و هن ــای فرهنگ بخش ه

مصــرف کاالهــای فرهنگــی و هنــری هســتیم.
شــدن  دیــده  بــرای  داد:  ادامــه  کرمــان  شــهردار 
ظرفیت هــای  از  نیــز  هنــری  تولیــدات  مصــرف  و 
اطاع رســانی ماننــد بیلبوردهــای شــهری اســتفاده 

خواهیــم کــرد.
َشــعرباف بیــان کــرد: در حــوزۀ ســاخت فیلــم در 
ــر  ــای کمت ــوص روایت ه ــا به خص ــردار دل ه ــورد س م

دیده شــده هــم، اعــام آمادگــی می کنیــم.

شهردار کرمان بیان کرد:

وجود روایت ها و ژانرهای مختلف با ظرفیت تولید آثار هنری در کرمان

رئیــس  پورابراهیمــی  محمدرضــا  دکتــر 
کمیســیون اقتصــادی مجلــس شــورای اســالمی 
در نامــه ای بــه رؤســای قــوای مجریــه و مقننــه 
ضمــن ابــراز نگرانــی جــدی از مصوبــات دولــت 

در الیحــه بودجــه ۱۴۰۱ و تصمیمــات کمیســیون 
ــالمی،  ــورای اس ــس ش ــه مجل ــق بودج تلفی
اثــرات منفــی ایــن مصوبــات و تصمیمــات را بــر 

ــازار ســرمایه برشــمرد. ب
نماینــده مــردم کرمــان و راور در مجلــس در ایــن 
ــواد الیحــه  ــه برخــی از م ــح کرده اســت ک ــه تصری نام
بودجــه۱۴۰۱ بــه شــکل مســتقیم و غیرمســتقیم 

ــت.  ــد داش ــرمایه خواه ــازار س ــر ب ــی ب ــرات منف اث
ــرای  ــی را ب ــکام منابع ــن اح ــر، ای ــه در ظاه ــر چ اگ
دولــت ایجــاد می کنــد امــا هزینه هــای ناشــی از 
ــرار  ــر جــدی ق ــی را تحــت تاثی ــع مل تصمیمــات مناف

خواهــد داد.
ایــن  در  مجلــس  اقتصــادی  کمیســیون  رئیــس   
ــن  ــرات ای ــه تاثی ــزان هزین ــر می ــد ب ــا تاکی ــه ب نام
نهادهــای  دولتــی،  شــرکت های  بــر   تصمیمــات 

عمومــی غیردولتــی ماننــد ســازمان تامیــن اجتماعــی، 
ــلح و  ــای مس ــوری و نیروه ــتگی کش ــدوق بازنشس صن
ــتار  ــت خواس ــهام عدال ــی و س ــای عموم ــایر نهاده س
ــه  ــات بودج ــرات تصمیم ــی و اث ــع مل ــه مناف ــه ب توج
ــر  ــرکت های حاض ــهامدار  ش ــا س ــی میلیونه ــر زندگ ب
ــش  ــی در بخ ــد. دکترپورابراهیم ــرمایه ش ــازار س در ب
دوم ایــن نامــه، تصمیماتــی کــه اخیــراً در کمیســیون 
تلفیــق مجلــس مشــابه بــا احــکام بودجــه  و بــا موافقت 
دولــت اخــذ و درحــال نهایــی شــدن اســت را برشــمرده 
و گفتــه مجموعــه ایــن تصمیمــات نگرانــی هــای جدی 
ــازار  ــت ب ــور و وضعی ــادی کش ــده اقتص ــرای این را ب

ــازد. ــی س ــور م ــرمایه متص س
ــده  ــه  ش ــنهادات ارائ ــنیده ها، پیش ــی ش ــاس برخ براس
از ســوی رئیــس کمیســیون اقتصــادی مجلــس مــورد 
ــری در  ــه و بازنگ ــرار گرفت ــوه ق ــای دو ق ــه رؤس توج
ــد  ــورس دارن ــازار ب ــر ب ــی ب ــرات منف ــه  اث ــی ک احکام

بازنگری خواهد شد.
ــزارش،  ــن گ ــه در ای ــی های صورت گرفت ــق بررس  طب
ایــن تصمیمــات بــر ۵۰ میلیــون ســهام دار ســهام 
عدالــت و ســهامداران عمــده شــامل شــرکتهای متعلــق 
صندوق هــای  غیردولتــی،  عمومــی  نهادهــای  بــه 
بازنشســتگی تامیــن اجتماعــی و کشــوری و همچنیــن 
باقی مانــده ســهام دولــت در شــرکت های دولتــی، 

ــود.  ــد ب ــذار خواه تاثیرگ
ــر  ــی ب ــرات منف ــبب تاثی ــت س ــن وضعی ــه ای و ادام
ــرمایه  ــای س ــدوق ه ــرمایه گذاری، صن ــرکتهای س ش
ــی از  ــت یک ــه دول ــازار ک ــان ب ــایر ذینفع ــذاری و س گ

ــود ــی ش ــت م ــن آنهاس مهم تری
ــد  گفتنــی اســت، اصــاح مــوارد ذکــر شــده مــی توان
بــه بهبــود اعتمــاد عمومــی و خــروج بــازار ســرمایه از 

وضعیــت بحرانــی کمــک شــایانی نمایــد.

 نامه مهم دکتر پورابراهیمی به رئیس جمهوری و رئیس مجلس شورای اسالمی

به همه اقشار مردم به عنوان ذی نفعان بازار سرمایه باید توجه شود
تقدیر نماینده ولی فقیه و امام جمعه 

کرمان و استاندار کرمان از سفر سرزده 
رئیس جمهور به مناطق
 سیل زده استان کرمان

حجت االسـالم و المسلمین 
سلیمانی،  علیدادی  حسـن 
نماینـده ولـی فقیـه و امام 
جمعـه کرمـان و دکترعلی 
زینـی وند اسـتاندار کرمان 
بـا صـدور پیامـی از سـفر 
رئیسـی،  ابراهیـم  دکتـر 
رئیـس جمهـور بـه مناطق 
اسـتان  جنـوب  سـیلزده 

کرمـان تشـکر کردنـد.

بـه گـزارش پایـگاه اطـاع رسـانی اسـتانداری کرمـان پیـام حجـت االسـام 
والمسـلمین علیـدادی سـلیمانی و دکترزینـی ونـد بـه شـرح زیـر اسـت:

مـردم اسـتان کرمـان در مناطـق سـیلزده شهرسـتانهای جنوبـی جمعـه اول 
بهمـن مـاه شـاهد حضورصمیمـی دکتـر ابراهیم رئیسـی در جمع خـود بودند. 
ایـن سـفر از پیـش برنامـه ریـزی نشـده در حالیکه که سـیل، شـرایط زندگی 
را در روسـتاهای سـیلزده دشـوار کـرده بـود سـیلی از امید در دل مـردم زنده 
کـرد  و انگیـزه نیروهـای مردمـی، جهـادی، ارتش، سـپاه، بسـیج، هـال احمر، 
راهـداری، سـتاد مدیریـت بحـران و دیگـر نهادهـا و دسـتگاهها را در خدمـت 

رسـانی بـه مـردم دوچنـدان نمود.
سـفر رئیـس جمهـور بـه اسـتان در حالیکـه کمتـر از ۱۲ سـاعت از بازگشـت 
ایشـان از سـفر مسـکو مـی گذشـت حاکـی از دغدغـه منـدی، مردمـی بـودن 
و جهـادی بـودن دولـت سـیزدهم و در راس آن رئیـس جمهـور محترم اسـت 
کـه در سـفر روسـیه و پیـش از آن نیـز پیگیر رسـیدگی به امور مردم سـیلزده 

بودند.
سـفر معـاون اول رئیـس جمهـور، وزرای کشـور و جهـاد کشـاورزی در همین 
راسـتا انجـام شـد. حضـور بـی تکلـف دکتـر رئیسـی در بیـن مـردم، بررسـی 
میدانـی اوضـاع و نیازهـا و اعـام تصمیمـات کارگشـا و مهـم از جملـه احداث 
سـیلبند در شهرسـتانهای جنوبـی بـرای جلوگیری از بروز سـیل و خسـارتهای 
شـدید، جبران خسـارتها به منازل، اثاثیه و دام ها و سـرعت بخشـی به ترمیم 
راههـا از نتایـج ارزنـده ایـن سـفر کوتـاه امـا پـر برکـت بـرای مردم اسـتان و 

مخصوصـا مناطـق سـیلزده شـرق و جنـوب بود.
اینجانبـان از طـرف مـردم اسـتان کرمـان، دیـار سـردار دلهـا سـپهبد شـهید 
حـاج قاسـم سـلیمانی و مسـئوالن از سـفر امیدبخش و پر خیـر و برکت رئیس 
جمهـور بـه اسـتان کرمان تقدیر و تشـکر نمـوده و توفیق بیش از پیش ایشـان 
در خدمـت بـه مـردم و اعتـای ایـران اسـامی را از درگاه خداونـد متعـال 

خواستاریم.

رئیس اتاق بازرگانی کرمان:

ضرورت راه اندازی مرکز 
مدرن دیابت در کرمان 

ــان  ــت کرم ــدرن دیاب ــز م ــدازی مرک راه ان
در نشســتی بــا حضــور رئیــس و جمعــی از 
اعضــای هیــات نماینــدگان اتــاق بازرگانــی 
ــکی  ــوم پزش ــگاه عل ــس دانش ــان، رئی کرم
پزشــکان  خیــران،  از  جمعــی  کرمــان، 
و مدیــران بهداشــت و ســامت اســتان 

ــد. ــی ش بررس
ــن  ــان در ای ــی کرم ــاق بازرگان ــس ات رئی
ــه  ــار ارائ ــاس آم ــر اس ــت: ب ــت گف نشس
شــده در مــورد وضعیــت دیابــت در کرمــان 
ــت  ــاری دیاب ــادی از بیم ــده زی ــه ع و اینک
خــود اطــاع ندارنــد و عــده ای دیگــر بــه آن اهمیــت نمی دهنــد، ضــرورت راه انــدازی 

ــود.  ــاس می ش ــتان احس ــدرن در اس ــت م ــز دیاب مرک
ــای  ــا درک درســت از مســئولیت ه ــان ب ــاق کرم ــزود: ات ــب زاده اف ســیدمهدی طبی
اجتماعــی خــود در حــوزه هــای مختلــف از جملــه احــداث ۱۲۰ مدرســه، راه انــدازی 
مرکــز نابینایــان، کمــک بــه بخــش بهداشــت و درمــان اســتان در دوران شــیوع کرونــا 
و... فعالیــت داشــته کــه امیدواریــم مرکــز دیابــت نیــز بــا محوریــت اتــاق بــا همراهــی 
ــوم پزشــکی، شــهرداری، اســتانداری و  ــن ســامت و کمــک دانشــگاه عل ــژه خیری وی

ــدازی شــود. ــه بهتریــن شــکل راه ان ســایر دســتگاه های مربوطــه ب
وی بــا اشــاره بــه اینکــه تعــداد زیــادی ســازمان مــردم نهــاد در حــوزه ســامت اســتان 
ــن  ــاماندهی ای ــرای س ــه ای ب ــود اتحادی ــنهاد می ش ــه داد: پیش ــتند، ادام ــال هس فع
ســازمان هــای مــردم نهــاد تشــکیل، سیاســت هــای خیرانــه مشــخص و بــا قــرار دادن 

اولویــت هــای اســتان، منابــع بــه ایــن ســمت ســوق داده شــود.
گفتنــی اســت در ایــن نشســت مقــرر شــد کارگــروه سیاســتگذاری بــرای راه انــدازی 
ــوم پزشــکی،  ــان متشــکل از شــهرداری، اســتانداری، دانشــگاه عل ــت کرم ــز دیاب مرک

اتــاق بازرگانــی و مجمــع خیریــن ســامت تشــکیل شــود.

***

* ابتــدا یــک پژوهــش دانشــگاهی: بررســی 
ــینی  ــیه نش ــری حاش ــکل گی ــل ش ــل عل و تحلی
ــالت  ــه: مح ــورد مطالع ــه م ــان نمون ــهر کرم در ش

ــی ــعیدی و صنعت س
ــد  ــی رش ــدون همراه ــینی ب ــریع شهرنش ــش س ��افزای
ــه  ــی الزم ــادی و اجتماع ــای اقتص ــاخص ه ــعه ش و توس
ــات  ــکات و معض ــا مش ــهرها را ب ــدار، ش ــینی پای شهرنش
ــات  ــن معض ــی از ای ــت. یک ــرده اس ــه ک ــددی مواج متع
شــهرهای   اطــراف  در  نشــین  حاشــیه  محلــه  ظهــور 
ــتقرار  ــل اس ــه دلی ــا ب ــه ه ــد.این مجموع ــی باش ــزرگ م ب
تعــداد زیــادی از شــهروندان درون خــود و بــه دلیــل 
ــت  ــات شــهری، وضعی ــدم برخــورداری مناســب از خدم ع
نامطلــوب و کیفیــت پاییــن زندگــی، یکــی از چالــش 
هــای اساســی شهرنشــینی پایــدار بــه حســاب مــی آینــد. 
ایــن مناطــق شــهری قابلیــت باالیــی بــرای انــواع آســیب 
ــد و در صــورت بــی توجهــی  هــا و مســائل اجتماعــی دارن
ــد  ــز تهدی ــهر را نی ــک ش ــات ی ــد هســتی و حی ــی توانن م
ــر  ــر ب ــد. هــدف پژوهــش حاضــر بررســی عوامــل موث کنن
ــری و گســترش محــات حاشــیه نشــین  ــل شــکل گی عل
)شــهرک ســعیدی و صنعتــی (در شــهر کرمــان مــی باشــد.

روش تحقیــق در ایــن پژوهــش توصیفــی – تحلیلــی اســت 
ــی  ــه میدان ــق مطالع ــر از طری ــورد نظ ــای م ــه داده ه ک
ــی از  ــده ، در روش پیمایش ــع آوری ش ــه ای جم وکتابخان
ابــزار پرسشــنامه اســتفاده شــده و حجــم نمونه37۱نفــر بــا 
ــه  ــیوه نمون ــن شــده ش ــران تعیی ــول کوک ــتفاده از فرم اس
ــی  ــورت تصادف ــه ص ــنامه ب ــهمیه ای و پرسش ــری س گی
بیــن ســاکنین محــات ســعیدی و صنعتــی توزیــع شــده 
ــه و  ــورد تجزی ــزار  spss  م ــرم اف ــیله ن ــه وس ــت و ب اس
ــق حاکــی از آن  ــج تحقی ــه اســت، نتای ــرار گرفت ــل ق تحلی
اســت مهــم تریــن عامــل ایجــاد و گســترش ایــن محــات 
در شــهر کرمــان مهاجــرت از محیــط هــای کوچــک 
روســتایی– شــهری مــی باشــد کــه خــود ناشــی از جاذبــه 
هــای اقتصــادی شــهر کرمــان ماننــد) دسترســی بــه 
ــد (و دافعــه هــای اقتصــادی  ــر و افزایــش درآم شــغل بهت
ــه  ــی ب ــم، دسترس ــد ک ــتاهای اطراف)درآم ــهرها و روس ش
ــات (و دافعــه هــای اجتماعــی – فرهنگــی در محــل  امکان
ــودن  ــم نب ــودن ارزش کار و فراه ــن ب ــکونت قبلی)پایی س
ــث  ــت باع ــوده اســت. و درنهای ــرای پیشــرفت(، ب ــه ب زمین
ــع  ــه تب ــن محــات و ب ــر در ای ــگ فق ــم شــدن فرهن حاک
ــواع ناهنجــاری هــا ی شهری)اشــتغال  ــروز ان آن موجــب ب
ــاخت  ــود س ــاغل کاذب، وج ــین در مش ــیه نش ــراد حاش اف
ــرات  ــت، اث ــش جــرم و جنای ــر مجــاز، افزای و ســازهای غی
نامطلــوب فرهنگــی، اجتماعــی، اقتصــادی، آلودگــی محیــط 

ــت. ــده اس ــره( ش ــهری و غی ــت ش زیس
نوع مقاله: مقاله پژوهشی

ــا دانشــگاه  ــروه جغرافی ✅ محمدرضــا رضایی)اســتادیار گ
یــزد(

ــا و  ــری جغرافی ــداری )  دانشــجوی دکت ✅ محســن کمان
برنامــه ریــزی شــهری دانشــگاه فردوســی مشــهد (

مقالــه  یــک  توضیحــات  و  بــاال چکیــده  ✳ مطالــب 
دانشــگاهی علمــی - پژوهشــی اســت کــه بــه مســاله مهــم 

معضــل حاشــیه نشــینی کانشــهر کرمــان پرداختــه اســت.
امــروزه بــر تمامــی مدیــران و شــهروندان کرمانــی واضــح و 
روشــن اســت کــه ســاماندهی حاشــیه نشــینی در کرمــان 
از مهمتریــن مســائل مرکــز جنوبشــرق اســت چــرا کــه بــا 
تعلــل و بهانــه گیــری و اتــاف وقــت در ســازوکارهای اداری 
و عــدم ســاماندهی حاشــیه شــهر بیشــترین ضــرر متوجــه 
ــدن  ــی و متم ــهر تاریخ ــان و ش ــب کرم ــهروندان نجی ش

کرمــان میگــردد.
❇ چرا شهر کرمان را گسترانیدند

و  شــهری  مدیریتهــای  از  ای  دوره  هــر  در  متاســفانه 
حاکمیتــی در طــول دهــه هــای گذشــته بــر وســعت شــهر 
ــش داد از  ــانی را کاه ــات رس ــد و خدم ــزوده ش ــان اف کرم
ــش،  ــهید ایرانمن ــهرک ش ــاد ش ــه ایج ــوان ب ــه میت جمل
الغدیــر، شــهرک شــهید مطهــری، شــهرک  شــهرک 
ــود  ــاره نم ــا اش ــر آنه ــات نظی ــهرکها و مح ــه و ش صفائی
ــی  ــه دالیل ــا ب ــوده و بن ــان نب ــهر کرم ــزء ش ــا ج ــه اص ک
ازجملــه ســاخت و ســاز هــا و صــدور مجــوز هــا بــه شــهر 
ــدند! و  ــت ش ــان پیوس ــه کرم ــدند و ب ــاق ش ــان الح کرم
ــد و فــروش زمینهــای آنهــا  البتــه ایجــاد شــهرکهای جدی
و درآمــد حاصــل از صــدور پروانــه بــرای پرداخــت هزینــه 
هــا و  بدهــی هــای شــهر هــم یکــی از دالیــل ایجــاد آنهــا 

ــت.  ــوده و هس ب
ــان،  ــتان کرم ــز اس ــد در مرک ــی ش ــورت بدعت ــر ص در ه
پــس از بحرانــی شــدن وضعیــت خدمــات رســانی بــه شــهر 
وســیع کرمــان مدیــران تصمیــم بــه ممنوعیــت ســاخت و 
ســازها در اطــراف شــهر شــش دروازه  گرفتنــد کــه هرچند 
دیرهنــگام امــا بجــا بــود و گرنــه کرمــان را تــا روســتاهای 
ــاد و شــهر  ــار آب ــا شــهر باغیــن و شــهر اختی ــه و ت کوهپای
زنگــی آبــاد و تــا شــهر جوپــار میســاختند البتــه منظــور از 
ســاختن همــان آلونــک هــای غیــر اســتاندارد و بــی کیفیت 
میباشــد و حاشــینه نشــینان، کرمــان را بــه محاصــره 
درمیاوردنــد و صدهــا مشــکل اجتماعــی و امنیتــی همــان 
طــور کــه در چکیــده مقالــه دانشــگاهی فــوق ذکــر شــده 

اســت بــه وجــود مــی آمــد.
ــریف  ــب و ش ــهروندان نجی ــه  ش ــت ک ــی اس ــن در حال ای
ــد و در نگــه  و فهیــم کرمــان عــوارض شــهر را مــی پردازن
داری و محافظــت از شــهر احســاس مســوولیت دارنــد  امــا 
ــر را  ــت بهت ــازه خدم ــهر اج ــیه ش ــهر و حاش ــات ش معض
بــه آنهــا نمیدهــد و حاشــیه نشــینان شــهر را تحــت تاثیــر 
همــه جانبــه قــرار میدهنــد و زندگــی شــهروندان محتــرم  

را نیــز تحــت الشــعاع قــرار میدهنــد .
❇شهر سازی یا حاشیه شهرسازی

ــه  ــواران  ب ــن خ ــه زمی ــر اینک ــه دیگ ــل توج ــه قاب نکت
دلخــواه خــود و آن طــور کــه تشــخیص میدهنــد مــکان را 
انتخــاب کــرده و پــس از سوءاســتفاده از مــردم مهاجــرت 
ــت و  ــل دول ــا را مقاب ــتضعف آنه ــاه و مس ــی پن ــرده و ب ک
ــات  ــرای اخــذ مجــوز خدم ــا ب ــد ت ــرار میدهن حاکمیــت ق
ــد  ــرار دهن عمومــی شــهری ، مســووالن را تحــت فشــار ق
ــد  ــه بای ــتند ک ــی هس ــهری و حاکمیت ــران ش ــن مدی و ای
بــه آنهــا خدمــت رســانی کننــد و بــه ایــن اراضــی هویــت 
ــی  ــاک اراض ــت خطرن ــه موقعی ــه ب ــدون توج ــند، ب بخش
ــر  ــده ! و اگ ــده ش ــکنی گزی ــده و س ــواری ش ــن خ زمی

اتفاقاتــی هــم رخ دهــد بــه مــدد فضــای مجــازی و تهییــج 
احساســات افــکار عمومــی، دولــت مقصــر اســت و نــه ســود 
جویــان و مــردم حاشــیه شــهر، در واقــع مدیــران مشــغول 
حاشــیه شهرســازی میشــوند تــا شهرســازی و اینگونــه در 
ــاف  ــم اجح ــاز ه ــد ب ــی و قانونمن ــهروندان کرمان ــق ش ح

میشــود .
✳ بــه اذعــان مســووالن درصــد باالیــی از زندانیــان، مقیــم 
ــن مناطــق  ــد کــه جــرم خیــزی ای حاشــیه شــهرها بوده ان

را نشــان میدهــد
البتــه خشکســالی هــا و وقــوع دو زلزلــه بــزرگ در اســتان 
ــز  ــینی نی ــینه نش ــش حاش ــت افزای ــر عل ــد ب ــان مزی کرم
ــودجویان و  ــای س ــان از ترفنده ــا همچن ــت ام ــوده اس ب
ســوء اســتفاده ازمهاجریــن نمیشــود چشــم پوشــی کــرد و 
همچنیــن تصــرف اراضــی دولتــی و کــم کاری دســتگاههای 
دولتــی و عــدم حفاظــت مناســب از اراضــی ملــی و دولتــی 

نیــز مزیــد بــر علــت ایــن معضــل میباشــد.
❇ اهمیــت رشــد توســعه و پیشــرفت شــهر 

هــای حومــه کرمــان
حــال بــا توجــه بــه نقطــه نظــرات مدیــران و کارشناســان 
و پژوهشــهای دانشــگاهی و مســائل مطــرح شــده در 
ــد.  ــر میرس ــه نظ ــان ب ــیه ای کرم ــق حاش ــوص مناط خص
راهکارهایــی نیــز بــرای ســاماندهی حاشــیه نشــینی کرمــان 
وجــود دارد از جملــه میتــوان بــه نــکات زیــر اشــاره نمــود:
بــا تقویــت ســاختارهای نویــن و جذاب و مناســب شــهرهای 
حومــه کرمــان و یــا شهرســتانهای نزدیــک بــه کرمــان ایــن 
ــد :  حجــم حاشــیه نشــینی را کاهــش داد شــهرهایی مانن
اختیــار شــهر ، زنگــی شــهر، باغیــن شــهر ، محیــا شــهر و 
قائــم شــهر و ...  را بــا ارایــه خدمــات مناســب و اســتاندارِد 
ــام شــهرهای حومــه کرمــان  ــا تغییــر ن زندگــی، و البتــه ب
کــه سالهاســت دارای هویــت شــهری نســبتا مناســبی شــده 
انــد و دارای شــهرداری میباشــند امــا هنــوز بــا پســوند آبــاد 
ــودن   ــه نم ــر اســم و اضاف ــا تغیی ــه ب ــناخته میشــوند ک ش
ــر و هویــت  ــرفت بهت ــرای پیش ــا را ب ــهر آنه ــوند ش پس
بخشــی مناســب و اقنــاع مهاجــران بــرای زندگــی در حومــه  
کرمــان زمینــه ی خوبــی فراهــم میشــود  کــه بســیار حائــز 
ــزرگ و  ــهرهای ب ــه ش ــه در حوم ــت کاری ک ــت اس اهمی
پایتخــت صــورت گرفتــه و جــواب گرفتــه انــد و از ســرریز 
ــزرگ جلوگیــری شــد،  ــه تهــران و شــهرهای ب جمعیــت ب
ــار  ــان، جوپ ــوای ماه ــوش آب و ه ــهرهای خ ــه از ش البت
ــبی  ــت مناس ــد و ظرفی ــل ش ــوان غاف ــم  نمیت ــرود ه و چت

دارنــد.
✳ایجاد شهرهای جدید نزدیک کرمان

ــای  ــهرک ه ــاد ش ــا ایج ــا ب ــی  ی ــکان یاب ــا م ــی ب از طرف
اســتاندارد اقمــاری و  بــا اصالــت و بــدون معــارض و برنامــه 
ــوان   ــا میت ــای خــوب در آنه ــت ه ــی و جذابی ــزی اصول ری
حاشــیه هــا را ســامان داد ، ماننــد ایجــاد شــهرهای پرنــد، 
ــران  ــراف ته ــه و ...  اط ــهر اندیش ــتگرد و ش ــس، هش پردی
ــان  ــه اصفه ــی در حوم ــهر مجلس ــا ش ــهر و ی ــوالد ش و ف
و  ... کــه بســیار کمــک شــایانی بــه مشــکات مهاجــران و 

حاشــیه نشــینی خواهــد کــرد.
ــم  ــتاهایی ه ــود روس ــراف خ ــان در اط ــبختانه کرم خوش
ــت  ــوان از ظرفی ــه میت ــود  دارد ک ــه خ ــک ب ــیار نزدی بس
ــت  ــا هوی ــام آنه ــر ن ــا تغیی ــرد و ب ــتفاده ک ــز  اس ــا نی آنه
ــه آنهــا داده و ایجــاد امکانــات مناســب جمعیــت  جدیــد ب
ــه آنجــا انتقــال داد روســتاهایی ماننــد:  ســریز کرمــان را ب
اژدرآبــاد، باقرآبــاد، محمــود آبــاد، حاجــی آبــاد ، قائــم آبــاد 
ــی  ــن تمام ــر گرفت ــا در نظ ــوان ب ــه میت ــاد ک ــرف آب و َش

جوانــب کار و همچنیــن ســفره هــای آب زیرزمینــی آنهــا 
را بــه باقرشــهر، اژدر شــهر و محمــود شــهر و َشــرف شــهر 
ــود  ــرای بهب ــن روش ب ــای ای ــرد و از مزای ــل ک و  ... تبدی
ــرد .ایــن روش کــه بســیار  وضعیــت شــهر کرمــان بهــره ب
متفــاوت بــا الحــاق خلــق الســاعه اراضــی کشــاورزی 
ــه  ــی ب ــتوانه کارشناس ــدون پش ــزی و ب ــه ری ــدون برنام ب
ــد در  ــه ســودجویان نبای ــان اســت  و صــد البت شــهر کرم
ــت  ــا دخال ــد و ی ــت کنن ــای پیشــنهادی دخال ــن طرحه ای
داده شــوند  و از همــه مهــم تــر قیمــت زمیــن بایــد 
ــد از  ــتضعف بتوانن ــردم مس ــا م ــد ت ــدت ارزان باش ــه ش ب
نهادهــای دولتــی و بنیــاد مســکن انقــاب اســامی زمیــن  
خریــداری کننــد و تســهیات مناســب نیــز بــرای آنهــا در 
نظــر گرفتــه شــود تــا ماننــد همــان طــرح خانــه هــای  6۰ 
متــری مقــاوم ســازی زلزلــه در روســتاهای کرمــان کــه بــه 
خوبــی انجــام گرفــت و مــردم مالــک یــک واحــد مقــاوم و 
ــم  ــیس ه ــازه تاس ــهرهای ت ــن ش ــدند در ای ــتاندارد ش اس

ــتفاده شــود.  اس
البتــه فرهنــگ ســازی بــرای مــردم ایــن مناطــق و 
احــداث ســاختمان هــای بلنــد طبقــه و آپارتمــان نیــز بــه 
مــوازات بایــد در نظــر گرفتــه شــود زیــرا زمیــن و اراضــی 
محدودیــت دارد و بایــد ســایر امکانــات رفاهــی و بهداشــتی 

ــت . ــر گرف ــز در نظ ــی را نی و آموزشــی و امنیت
✳یکبــار دیگــر ذکــر ایــن نکتــه حائــز اهمیــت اســت کــه 
ــا دامــن زدن بــر مشــکات  زمیــن خــواران و ســوداگران ب
ــت و  ــی کیفی ــر اســتاندارد و ب شــهر و ایجــاد محــات غی
بــدون خدمــات مکفــی و ایجــاد آلونــک ســازی در اطــراف 
کرمــان و فــروش زمینهــای کشــاورزی و اراضــی ملــی ارزان 
قیمــت بــه ایــن مهاجــراِن بــی پنــاه آنهــا را مقابــل دولــت 
و حاکمیــت قــرار داده و بــا ســوء اســتفاده از  دلســوزیها و 
ــه  احساســات مــردم و ســازمان هــای مــردم نهــاد و خیری
ــیه  ــردم حاش ــه م ــک ب ــادی ،در کم ــای جه ــا و گروهه ه

نشــین برمشــکات شــهر مــی افزاینــد .
توجــه  مــورد  پیشــنهادی  طرحهــای  ایــن  امیــدوارم 
مســووالن محتــرم قــرار گیــرد و بــه طــور ویــژه نماینــدگان 
ــتاندار  ــامی ، اس ــورای اس ــس ش ــردم در مجل ــرم م محت
کرمــان ، رییــس کل دادگســتری کرمــان، شــهردار کرمــان 
ــژه  ــه طــور وی ــان ب ــرم شــورای شــهر کرم و اعضــای محت
بــه ایــن نــکات توجــه کننــد تــا مرکــز جنوبشــرق کشــور 
ــا حاشــیه نشــینی  ــر ب ــازده شــهر مهــم درگی کــه جــزء ی
اســت ارتقــاء کیفــی و کّمــی در حــد منزلــت و تمــدن نــام 
ــه   ــه البت ــن ک ــان زمی ــب کرم ــردم نجی ــود و م ــزرگ خ ب
میزبــان آرامــگاه مطهــر اســطوره ی ملــی و مقاومت ســردار 
ســپهبد شــهید قاســم ســلیمانی نیــز هســت، دســت پیــدا 
ــار یــک منطقــه کشــاورزی  کنــد، و شــاهد نباشــیم هــر ب
اطــراف کرمــان بــه شــهر کرمــان پیوســت شــود!  رنــج آور 
ــوار و  ــن خ ــودجو و زمی ــده ای س ــم ع ــه میبینی ــت ک اس
بــا  تصــرف اراضــی ملــی و کشــاورزی و نشــان دادن یــک 
ســند بنچــاق نامعتبــر و گاهــا جعلــی و ســوء اســتفاده از 
خــاء هــای قانونــی، مســووالن شــهر را در کار انجــام شــده 
ــرار داده و  ــت ق ــل حاکمی ــردم را مقاب ــد و م ــرار میدهن ق
ــر معضــات شــهر  ــم ب ــا ه ــرده و نهایت ــات ک ــب خدم طل

افــزوده و ایــن ســود جویــان همــه 
را مضحکــه خــود بکننــد و هــزاران 
مشــکل را بــر شــهروندان تحمیــل 

ــد . دارن

✍ محمد حسنی سعدی

حاشیه نشینی کرمان

  تهدید هستی و حیات یک شهر
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                 دوازده بهمن

تا که تاریکی از جهان برود آمد )آفتاب شب شکن( به وطن  
کشورم پاک و مستقل بشود رود از مملکت برون دشمن  

)باغبان( با بهار برگردید خبر آمد )دوازده بهمن(   
انقالب )نخل پرثمر( گردید به گلستان دمیده )روح حیات(  
)جان دریا( برفت استقبال )روح( آمد به پیکر ایران  

)ملت تشنه ی لقا( خوشحال )ابر رحمت( رسید و باران شد  
غالمحسین رضایی - نقاش

غالمحسین رضایی - نقاش

       والدت امام محمدباقر)ع(
شادی و شور و شعف بر همگان به پا کرد باغ گل امامت غنچه ی تازه آورد    

که باقرالعلوم و میوه ی باغ بتول امام پنجمین و، وارث علم رسول    
به لطف حضرت حق، دانای راز نهان بَُود شکافنده ی علوم هر دو جهان    

دانش بینداخته بر امام خود پرده اش بر خاص و عام کشیده دانش گسترده اش   
جغرافیا ندارد در یک زمان نماند در پیش چشم امام چیزی نهان نماند   
عنایت امامان سرمایه ی قلم بود تهنیت تولد ارادت دلم بود    

یاد یارانیاد یاران

سرلشکر شهید »حسن باقری«

لشــكرهاي  از  يكــي  فرمانــده 
ارتــش بــود. طــرح هــاي حســن را 

ــد. ــي دي ــه م ك
ــگار  ــري ان ــن باق ــت: » اي ــي گف م
چنــد ســال دانشــكده ي افســري 
بوده.طــرح هــاش كالســيكه.حرف 

ــداره.« ن

بــه گــزارش کمیتــه رســانه شــورای هماهنگــی 
تشــکل هــا و نیروهــای والیــی و انقالبــی اســتان 
کرمــان، پرویــز ســروری در جمــع اعضــای 
شــورای هماهنگــی تشــکل هــا و نیروهــای والیی 
ــه ی  ــه هم ــفر ب ــان از س ــتان کرم ــی اس و انقالب
ــار  ــت و اظه ــخن گف ــور س ــای کش ــتان ه اس
ــه  ــت ب ــن حرک ــه آغازی ــان نقط ــت:  کرم داش
ــزار  ــارت م ــدف زی ــا ه ــت و ب ــتان هاس اس
ســردار دل هــا و اجــازه از ایــن شــهید واالمقــام 

ــت. اس

ــور را  ــی كش ــرايط كنون ــا ش ــتان ه ــی اس ــورای عال ــر ش دبي
بســيار حســاس و ويــژه خوانــد و خاطرنشــان كــرد: بنــده امــا 

ــم. ــی دان ــده م ــدوار كنن ــد را امي ــده را روشــن و رون آين
اصــالح طلبــان مخالفــت و ســیاه نمایــی را یــک 

برنــد مــی داننــد کــه باطــل اســت
وی عملكــرد دولــت قبــل را عملكــردی تخريبــی دانســت و بــا 
تاكيــد بــر اينكــه ايــن رويكــرد در مــاه هــای آخــر اوج گرفتــه 
ــال  ــرای شــما مث ــران را ب ــرد: شــهرداری ته ــح ك ــود، تصري ب
مــی زنــم و شــما ببينيــد در مجموعــه بزرگتــری ماننــد دولــت 
چــه خبــر اســت، اگــر مــی گفتنــد مــواد منفجــره بگيريــد و 
ــاز هــم ايــن طــور نمــی  زيــر ســتون هــای شــهر بگذاريــد، ب

شــد و تــا ايــن ميــزان خســارت نبــود.
ــور  ــالمی كش ــالب اس ــای انق ــالف نيروه ــورای ائت ــر ش دبي
مديريــت انقالبــی را بــن بســت شــكن خوانــد و تاكيــد كــرد: 

ــت. ــد گرف ــامان خواه ــات س ــن اتفاق ــی اي ــا رويكردهاي ب
وی از فرســوده تــر شــدن بافــت فرســوده در تهــران ســخن بــه 
ميــان آورد و عنــوان كــرد: در بافــت فرســوده اجــازه ســاخت 

ســه طبقــه داده انــد و بافــت فرســوده، فرســوده تــر شــده و بــا 
يــک تــكان زلزلــه ويــران مــی شــود.

ســروری ســازمان بازنشســتگی را در گذشــته بهتريــن ســازمان 
ــن ســازمان  ــراز داشــت: در اي ــران دانســت و اب شــهرداری ته
۴۰۰ نفــر نيــرو از اقــوام و بستگانشــان وارد كردنــد تــا جايــی 
كــه ورودی هــای ايــن نهــاد صرفــا بــرای حقــوق و دســتمزد 

مــی رود و چيــزی بــرای بازنشســتگان نمــی مانــد.
ــد  ــان آورد و تاكي ــه مي ــت ســخن ب ــای دول وی از ســختی ه
ــد  ــرده و رون ــاز ك ــود را آغ ــالش خ ــی ت ــردان انقالب ــرد: م ك

ــد. ــه ان ــش گرفت ــتی را پي درس
وی ديپلماســی كشــور را بســيار خــوب ارزيابــی كــرد و بيــان 
داشــت: در مذاكــرات قبــل ايــن انتقــاد را داشــتيم كــه چــرا 
منافــع ملــی را بــا نــگاه سياســی گــره مــی زنيــد و ديپلماســی 

را سياســی محــور كــرده ايــد. 
ــع  ــاس مناف ــر اس ــون ب ــت اکن ــی دول دیپلماس

ــت ــت اس مل
ــا  ــر شــورای ائتــالف نيروهــای انقــالب اســالمی كشــور ب دبي

بيــان اينكــه ديپلماســی بايــد بــر اســاس منافــع ملــت باشــد، 
گفــت: دولــت كنونــی رونــدی را پيــش گرفتــه اســت كــه آن 

را تاميــن مــی كنــد.
ــا تاكيــد بــر اينكــه ايــن دوره ديپلماســی درســتی  ســروری ب
ــع خــود  ــرای مناف ــا غــرب و شــرق ب ــم ب ــاده شــده و داري پي
تعامــل مــی كنيــم، ابــراز داشــت: بــر خــالف گذشــته، وقتــی 
تيــم مذاكــره كننــده پــای ميــز مــی نشــيند، تحــوالت 

ــی شــود. ــال م پوششــی فع
ــی  ــن رايزن ــان در چي ــر عبداللهي ــی امي ــرد: وقت ــه ك وی اضاف
مــی كنــد و آقــای رييســی بــه روســيه مــی رود و آن كارهــای 
ــی  ــره م ــزرگ مخاب ــام ب ــک پي ــد، ي ــی ده ــد را انجــام م مفي
شــود.  ســروری بــا بيــان اينكــه مــا اكنــون ديپلماســی 
التماســی نداريــم، خاطرنشــان كــرد: همــه ظرفيــت هــای مــا 
دارنــد كار مــی كننــد و آمريكايــی هــا مــی داننــد اگــر ديــر 

ــد. ــی دهن ــم از دســت م ــن را ه ــد، همي بجنبن
 غــرب و شــرق در منظومــه ديپلماســی مــا مهــم و در نهايــت 

در راســتای منافــع ملــی كشــور تنظيــم مــی شــود.

دبیر شورای ائتالف نیروهای انقالب اسالمی کشور:
آینده را روشن و روند اداره کشور را امیدوار کننده می دانم

هفتــواد: بیــش از دو ســال  از ظهــور ویــروس  کرونــا 
ــد  ــش می یابن ــًا جه ــه دائم ــی ک ــذرد ویروس میگ
البتــه گاهــی در جهــت تضعیــف و گاهــی در جهــت 

تقویــت. 
ــا،  ــا، بت ــده آلف ــران کنن ــای نگ ــون جهش ه ــا کن ت
ــا  ــروس کرون ــرای وی ــرون ب ــا و اومیک ــا، دلت گام
ــن  ــا ای ــه ب ــرای مقابل ــه ب ــده اند. ک ــایی ش شناس
ــث  ــدت باع ــن م ــی ای ــه ط ــاک ک ــاری خطرن بیم
مــرگ و میــر بیــش از 5 هــزار نفــر از عزیــزان و هــم 
اســتانی هایمــان شــده اســت کــه طبــق تحقیقــات 
دانشــمندان در ایــن زمینــه تــا کنــون تنهــا دو روش 
ــتی ــتورالعمل  بهداش ــت دس ــود دارد 1 ـ رعای  وج

 2 – واکسیناسیون  که از کرونا در امان بمانیم .
هــم اكنــون مــا شــاهد شــلعه ور شــدن ســويه جديــد كرونــا 
ــم، در ســويه  ــرون اســت مواجــه شــده اي ــان اُميك ــه هم ك
ــرايت  ــدرت س ــت ق ــده اس ــه ش ــه گفت ــرون ك ــد اُميك جدي
ــه  ــر ب ــد خط ــی باش ــا م ــويه دلت ــر س ــش از ۴-5  براب بي
مراتــب جــدی تــر هســت كــه نبايــد بــا دســت كــم گرفتــن 
ــری  ــران ناپذي ــات جب ــگاری آن تبع ــن ســويه و ســهل ان اي

ــم . ــم بزني ــرای خــود و عزيزانمــان رق ب
ــخنگوی  ــی س ــعيد صحبت ــر س ــا  دكت ــوص ب ــن خص در اي
ــتيم  ــی داش ــت و گوي ــان گف ــكی كرم ــوم پزش ــگاه عل دانش
ــا  ــت كرون ــرون و وضعي ــويه اُميك ــوص س ــان در خص ايش
ــه كــه مســتحضر هســتيد همــه  در اســتان گفــت: همانگون
ــه صــورت جــدی درگيــر  كشــور ازجملــه اســتان كرمــان ب
ســويه اُميكــرون شــده اســت در اســتان مــا مــوارد بســتری 
ــوارد ابتــال هــم افزايــش چشــمگيری  افزايــش داشــته و  م
داشــته اســت كــه بــه نظرمــی رســد مــوج جديــد بيمــاری 
دارد شــروع مــی شــود .وی ادامــه داد: ســويه اُميكــرون ايــن 
ــدرت  ــی دارد ق ــری باالي ــرايت پذي ــه  س ــی را دارد ك ويژگ
ــف  ــم خفي ــاری عالئ ــن بيم ــی دارد، اي انتشــار  بســيار باالي
ــی  ــه ســرماخوردگی معمول ــبيه ب ــا ش ــت ه ــی وق دارد خيل
ــت  ــن اس ــدارد ممك ــی ن ــچ عالمت ــم هي ــی ه ــت و گاه اس
ــم  ــه عالئ ــل . كســانی ك ــا ناق ــم باشــد ام ــدون عالئ ــرد ب ف
پيــدا مــی كننــد بــر خــالف ســويه هــای  قبلــی كرونــا كــه 
عمــداً عالئمشــان تــب بــود در ايــن مــورد حتــی مــا تــب را 

نمــی بينيــم  برعكــس بيشــتر احســاس كســالت، خســتگی، 
بــدن درد، تــک ســرفه، آبريــزش بينــی و عالئــم شــبيه  بــه 
ســرماخوردگی در ســويه اُميكــرون بيشــتر ديــده ميشــود . 

اُمیکرون می تواند به طور ناگهانی دو برابر شود 
ــان داشــت:   ــان بي ــوم پزشــكی كرم ســخنگوی دانشــگاه عل
ــه  ــتر ب ــل بيش ــنی تماي ــای س ــروه ه ــن گ ــرون در بي اُميك
درگيــری كــودكان و نوجوانــان دارد، ايــن بيمــاری ســرعت 
ــورهای  ــه كش ــت تجرب ــی اس ــريع و ناگهان ــی س ــد خيل رش
ــان  ــی نش ــی و آمريكاي ــورهای اروپاي ــا كش ــر مخصوص ديگ
ــا ســه روز تعــداد مــوارد  ــد هــر دو روز ي داده كــه مــی توان
ــی را  ــر شــوند و خيلــی ســريع ظرفيــت هــای درمان دو براب
ــر كنــد چيــزی كــه خيلــی مهــم اســت اينكــه خيلــی از  پ
مبتاليــان  اُميكــرون بــدون عالئــم هســتند ممكــن مراجعــه 
نكننــد تســت گرفتــه نشــود در نتيجــه تشــخيص داده هــم 
نشــوند لــذا مــا تعــداد مــوارد اُميكــرون را كــه شناســايی می 
ــرون در  ــی اُميك ــداد واقع ــر تع ــچ وجــه بيانگ ــه هي ــم ب كني
جامعــه نيســت چــرا كــه مــا فقــط كســانی را كــه مراجعــه 
كردنــد و تســت گرفتيــم فقــط ميتوانيــم شناســايی و اعــالم 
ــه ميشــود  ــی گفت ــن اســاس  در كشــور زمان ــر اي ــم  ب كني
مثــال حــدود چهــار هــزار مبتــال شناســايی شــده اســت يــا 
ــداد  ــر شناســايی شــده اســت  تع در اســتان حــدود 5۰ نف

ــر ايــن آمــار اســت. واقعــی بــه مراتــب چنديــن براب
دكتــر صحبتــی در خصــوص ســويه غالــب اُميكــرون گفــت:  
در كشــور حــدود 3۰ تــا 5۰ مــوارد جديــد كــه دارنــد مبتــال 
مــی شــوند ناشــی از ســويه اُميكــرون اســت اگــر بــه هميــن 
روال پيــش برويــم خيلــی زود اُميكــرون ســويه غالــب كرونــا 

در كشــور خواهــد شــد. 
 استفاده غلط از ماسک مساوی است 

با عدم کارایی ماسک
وی ادامــه داد: چنــد نكتــه كــه حائــز اهميــت اســت اينكــه 
بــاور غلــط در مــردم وجــود دارد كــه اُميكــرون  يــک 
ــت در  ــاک نيس ــد و خطرن ــاد ميكن ــف را ايج ــاری خفي بيم
ــه كشــورهای ديگــر نشــان  ــم كــه  تجرب ــد بگوي جــواب باي
ــه نيســت هــر چنــد كــه   داده اســت بــه هيــچ وجــه اينگون
ــه اُميكــرون ميشــود  ــال ب ــی كــه مبت ــرد زمان ــک ف ــرای ي ب
ــر  ــرگ و مي ــاال م ــود و احتم ــتری ش ــه بس ــاال اينك احتم
كمتــر از ســويه هــای ديگــر اســت ولــی زمانــی  ميگوييــم 

ســرعت انتشــار بيمــاری 
بســيار بــاال اســت  در 
افــراد  تعــداد  نتيجــه 
شــدت  بــه  درگيــر 
افزايــش پيــدا ميكنــد 
تعــداد  ايــن  وقتــی  و 
افزايــش پيــدا مــی كنــد  
كمــی  هــای   درصــد 
ــتری  ــه بس ــر ب ــه منج ك
ميشــدند و درصدهــای 
ــات  ــه تلف ــر ب ــه منج ك

ــش  ــود و افزاي ــد ب ــه خواه ــل توج ــم قاب ــاز ه ــود ب ــی ش م
ــی  ــا در گروههاي ــات عمدت ــن تلف ــه اي ــت .ك ــد داش خواه
ــه ای  ــاری زمين ــا بيم ــد ي ــی دارن ــن باالي ــه س ــت ك هس
ــذا مــی طلبــد ايــن افــراد خيلــی بيشــتر  مراقــب  ــد ل دارن
ــتی را  ــا بهداش ــه ه ــيوه نام ــا و ش ــه ه ــند توصي ــود باش خ
ــک  ــث زدن ماس ــد، بح ــری كنن ــر پيگي ــدی ت ــی ج خيل
ــک  ــا از ماس ــاً م ــد، بعض ــت كنن ــر رعاي ــدی ت ــی ج را خيل
ــتانداردهای الزم را  ــا اس ــک م ــا ماس ــم ام ــتفاده ميكن اس
نــدارد يــا از ماســک بــه صــورت چنــد روز متوالــی اســتفاده 
ــح روی  ــه صــورت صحي ــا ب ــا اينكــه  ماســک م ــم ي ميكني
صــورت نصــب نشــده اســت كــه باعــث مــی شــود ماســک 

كارايــی الزم را نداشــته باشــد. 
ــای بســته  ــه در فضاه ــرای كســانی ك ــم ب ــی كني ــد م تاكي
ــتفاده  ــم اس ــک را باه ــا ماس ــا دو ت ــتند حتم ــلوغ هس و ش
كننــد كــه ايــن اثــر بخشــی  را بيشــتر خواهــد كــرد 
 و ماســک را بعــد از هــر شــيفت كاری عــوض كننــد و 
ــه  ــت اســت اينك ــز اهمي ــم و حائ ــه بســيار مه ــه ای ك نكت
ــی  ــن م ــوم واكس ــت س ــيون و زدن نوب ــل واكسيناس تكمي
ــه  ــال ب ــانس ابت ــم ش ــادی ه ــيار زي ــدود بس ــا ح ــد  ت توان
ــتری  ــال بس ــورت ابت ــم در ص ــد و ه ــم كن ــرون را ك اُميك
شــدن، بدحالــی و يــا حتــی مــرگ و ميــر فــرد بــه شــدت 

ــد.  ــش ياب كاه
آنتی بادی بدن در تزریق نوبت سوم واکسن 

به یکبار 25 برابر میشود
ــد  ــت اول و دوم را زدن ــرادی كــه نوب وی اعــالم داشــت:  اف

در اســتان تقريبــا  بيــش از 85 درصــد نوبــت اول و حــدود 
75 درصــد نوبــت دوم را دريافــت كردنــد  و امــا زمانــی كــه 
نوبــت ســوم را بررســی ميكنيــم در كليــت جامعــه چيــزی 
ــه  ــرادی ك ــرای اف ــتند  و ب ــتر نيس ــد بيش ــدود 17 درص ح
شــامل نوبــت ســوم ميشــوند يعنــی افــرادی كــه ســن بــاالی 
18 ســال  و از نوبــت دومشــان ســه مــاه يــا بيشــتر گذشــته 
اســت حــدود 5۰ درصــد اســت يعنــی كســانی كــه واجــد 
ــد  ــدود 5۰ درص ــد ح ــوم بودن ــن س ــق واكس ــرايط تزري ش
هســتند كــه هنــوز مراجعــه نكــرده انــد،  ايــن هــا گروهــی 
هســتند كــه نميتوانيــم  بگوييــم كــه واكــس گريــزی دارنــد 
ــد و  ــار آمدن ــال دو ب ــه هرح ــد ب ــی دارن ــن هراس ــا واكس ي
واكســن را دريافــت كردنــد علــت اينكــه دوز ســوم را 
دريافــت نكــرده انــد يــا دچــار ســهل انــگاری شــده انــد يــا 
ــی  ــه ب ــا اينك ــد و ي ــدی نگرفتن ــا ج ــه كرون ــال ب ــر ابت خط
اطــالع هســتند نميدانــد كــه واجــد شــرايط دريافــت نوبــت 
ســوم كرونــا مــی باشــند كــه بــه نوعــی ايــن مســئوليت بــا 
ــرادی  ــه اف ــد ك ــانی كنن ــه اطــالع رس ــا اســت ك ــانه ه رس
كــه واجــد شــرايط دريافــت نوبــت ســوم  در اوليــن فرصــت 

حتمــا مراجعــه كننــد .
افراد واجد شرایط دریافت نوبت سوم واکسن

هر چه سریعتر مراجعه کنند
اگــر بخواهيــم در ايــن خصــوص مثالــی هــم بزنيــم، اينكــه 
افــراد  طــی دريافــت نوبــت اول و دوم يــک مقــداری آنتــی 
ــه مــرور ســطح آن  ــادی در بدنشــان ســاخته شــده كــه ب ب
ــوم را  ــت س ــی نوب ــا زمان ــته ام ــت داش ــده و آف ــن آم پايي
دريافــت ميكننــد ايــن مقــدار آنتــی بــادی كــه در بدنشــان 
ــد  ــمگير خواه ــش چش ــه افزاي ــه يكدفع ــده ب ــاخته ش س
داشــت و تقريبــا تــا 25 درصــد افرايــش خواهــد داشــت بــه 
خوبــی مــی توانــد يــک ســطح محكــم يــا ســپر دفاعــی در 

ــه ســويه اُميكــرون باشــد . ــا از جمل ــل كرون مقاب
وی عنــوان داشــت: تدابيــر دانشــگاه علــوم پزشــكی كرمــان  
در ايــن خصــوص  طــی دو مــورد هســت اوالً بحــث رعايــت 
شــيوه نامــه بهداشــتی و دومــاً تكميــل واكسيناســيون، اگــر 
افــرادی هســتند كــه بــه هــر دليــل واكسيناســيون را 
دريافــت نكــرده انــد مطئمنــا باشــند كــه بيشــتر از بقيــه در 
ــرم هــای شــديد بيمــاری  معــرض بيمــاری و در معــرض ف
ــن را  ــی واكس ــد ول ــن را زده ان ــم واكس ــر ه ــتند و اگ هس
ــا  ــد ت ــدام كنن ــت اق ــن فرص ــد در اولي ــرده ان ــل نك تكمي

ــد.  ــاال ببرن ــی بدنشــان را ب ايمن

خبرنگار هفتواد: كمالی فرد

 گفتگوی اختصاصی هفتواد با دکتر صحبتی، سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی کرمان: 

دریافت واکسن بهترین و محکمترین سپر در برابر اُمیکرون
۱2 بهمن آغاز غدیری دیگر 

در حاکمیت اسالم
12 بهمــن مــاه 57 روزی بــه يادماندنــی بــرای ملــت ايــران اســت 
كــه هيچــگاه از يــاد نســلهای ايرانــی پــاک نخواهــد شــد، روزی 
ــه  كــه رهبــر كبيــر انقــالب اســالمی پــس از قريــب 15 ســال ب
ــه خــود  ــا هدايتهــای پيامبــر گون ميهــن اســالمی بازگشــتند و ب

نظــام اســالمی را تشــكيل دادنــد.

ــوان  ــه عن ــامی ب ــاب اس ــروزی انق ــا روز پی ــن 57 ت 12 بهم
ايــام ا... دهــه مبــارک فجــر نامگــذاری شــده تــا بديــن بهانــه بــار 
ديگــر ارزش هــای اســالمی و اهــداف امــام راحــل در پــی ريــزی 
ــا در  ــرای ملــت ايــران تبييــن گــردد ت نظــام مقــدس اســالمی ب
ــر ارزشــهای واالی نظــام اســالمی،  ــن آوردگاه تهاجــم غــرب ب اي

ــه دســت فراموشــی ســپرده نشــود. ــا ب ــن آرمان ه اي
شــايد 12 بهمــن 57  را بتــوان آغــاز غديــری ديگــر در حاكميــت 
ــالم  ــر اس ــار ديگ ــه ب ــرد، روزی ك ــداد ك ــان قلم ــالم در جه اس
ــه جهانيــان نشــان داده شــد و تمــام معــادالت شــرق  حقيقــی ب
ــر هــم زد و ســكوت تاريخــی در اردوگاه كفــر  ــم را ب و غــرب عال

ــود آورد. بوج

تکریم مدیرکل پست استان 
و مدیر شعب پست بانک کرمان

بــه گــزارش روابــط عمومــی مخابــرات 
حســينی  مهنــدس  كرمــان  منطقــه 
ــور  ــا حض ــان ب ــه كرم ــرات منطق مديرمخاب
ــاوری اطالعــات  در اداره كل ارتباطــات و فن
ــر  ــم مدي ــم تكري ــان در مراس ــتان كرم اس
كل پســت ومديــر شــعب پســت بانــک 
ــا اهــداء  اســتان كرمــان شــركت و از آنهــا ب

ــان  ــرای آقاي ــال ب ــد متع ــرد واز خداون ــكر ك ــر و تش ــوح ،تقدي ل
ــتار  ــت خواس ــالمتی و موفقي ــری آرزوی س ــی و اكب گنجعلی خان

ــد. ش

***

قابل توجه مخاطبان سازمان تامین اجتماعی:

 شرایط خرید بیمه سربازی
تامیــن  ســازمان   1۴2۰ پاســخگوی  شــماره   

بســپارید. خاطــر  بــه  را  اجتماعــی 
ــی  ــن اجتماع ــل )تامی ــن موبای ــب اپلیکیش نص

cafebazaar.ir  :ــایت ــق س ــن( از طری م
ورود بــه ســایت اصلــی ســازمان جهــت کســب اطالعــات بیشــتر:  

tamin.ir
ــی:    ــن اجتماع ــازمان تامی ــوری س ــر حض ــات غی ــامانه خدم س

es.tamin.ir
سامانه پیامکی: 1۰۰۰1۴2۰ 

ــی  ــای ارتباط ــا درگاهه ــاط ب ــورت ارتب ــت در ص ــمند اس خواهش
ــنجی  ــر در نظرس ــات بهت ــه خدم ــت ارائ ــان جه ــازمان در پای س

ــد. ــرکت نمایی ش

 83 توزیــع  مراســم  در  بختیــاری  ســیدمرتضی 
ســری لــوازم ضــروری منــزل و 62 رأس دام بیــن 
ــوت  ــع زهکل ــان از تواب ــیل زده کروچ ــای س خانواده ه
ــای طبیعــی در  ــان اظهــار داشــت: بالی بخــش جازموری
ــام  ــا دو پی ــود دارد ام ــگان وج ــرای هم ــا و ب ــام دنی تم

دارد پیــام اول امتحانــی بــرای مســئوالن اســت و پیــام 
ــد در  ــئوالن بای ــت و مس ــردم اس ــرای م ــم ب ــر ه دیگ
موقــع حــوادث بــه کمــک حــوادث دیــدگان بشــتابند.

ــيل در  ــاق س ــه در اتف ــان اينك ــا بي ــور ب ــداد كش ــه ام ــس كميت رئي
ــد و شــخص رئيــس  ــای كار آمدن ــان مســئوالن خــوب پ ــوب كرم جن
ــد،  ــفر كردن ــان س ــه كرم ــتند ب ــه برگش ــيه ك ــفر روس ــور از س جمه
عنــوان كــرد: مــردم همــه پــای كار بودنــد بنابرايــن ايــن حــوادث نبايــد 

ــويم. ــر ش ــد قوی ت ــه باي ــد بلك ــرد كن ــا را دلس م
ــای  ــيزدهم كارگروه ه ــت س ــن دارم در دول ــه يقي ــان اينك ــا بي وی ب
علمــی وارد مــدار كار شــده و بــا آمايــش ســرزمينی بــرای جلوگيــری 
ــرای  ــرای ب ــت ب ــالش دول ــزود: ت ــد، اف ــزی می كنن از حــوادث برنامه ري
جبــران خســارت ها و همچنيــن پيشــگيری از حــوادث در آينــده اســت.
بختيــاری بــا اشــاره بــه گــزارش  كامــل از ســيل چهــار اســتان توســط 
ــان داشــت:  ــت بي ــأت دول ــران كشــور و اســتانداران در جلســه هي وزي
بنيــاد مســتضعفان جبــران خســارات مددجويــان كميتــه امــداد را در 
ايــن جلســه متقبــل شــد و گــروه هــای ارزيابــی ماموريــت پيــدا كردنــد 
ــداد  ــه ام ــران كل كميت ــه مدي ــايی و ب ــی و شناس ــرای كار كارشناس ب

ــت شــد. ــار خســارت ها درياف ــالغ و آم اب
ــه خســارت 2 هــزار و 6۰۰  ــا اشــاره ب ــه امــداد كشــور ب رئيــس كميت
ــت: در  ــان گف ــتان كرم ــداد در اس ــه ام ــش كميت ــت پوش ــوار تح خان
ــارس  ــتان، ف ــتان و بلوچس ــان، سيس ــتان كرم ــار اس ــوع در چه مجم

ــوار تحــت پوشــش خســارت  ــزار و 2۰۰ خان ــزگان، حــدود 8 ه و هرم
ــارت  ــداد خس ــالم تع ــايی و اع ــس از شناس ــه پ ــه بالفاصل ــد ك ديدن
ــداد  ــه ام ــاب كميت ــه حس ــه ب ــتضعفان هزين ــاد مس ــه بني ــدگان ب دي

ــز شــد. واري
ــز در  ــده در ســيل ني ــازل خســارت دي ــه داد: در خصــوص من وی ادام
دولــت تصميم گيــری شــد بخشــی بالعــوض و بخشــی هــم تســهيالت 
قرض الحســنه داده شــود كــه گــروه ارزيــاب بنيــاد مســكن در اســتان 
ــی آنهــا تمــام می شــود و در اســتان كرمــان  هرمــزگان گــزارش ارزياب
هــم گروه هــای ارزيــاب بنيــاد مســكن كارهــای خــود را انجــام دادنــد 

و بايــد وارد مرحلــه اجــرا شــوند.
ــاد  ــا و بني ــه نهاده ــت و هم ــت دول ــا هم ــرد: ب ــح ك ــاری تصري بختي
ــوی عمــل  ــی ق ــه خيل ــش ك ــداد ســپاه و ارت ــه ام مســتضعفان، كميت
كردنــد و بــا روحيــه جهــادی خيلــی از تلفــات كاهــش يافــت و تلفــات 
جانــی نداشــتيم و خســارت ها بــا همــت همــه نيروهايــی كــه پــای كار 

ــود. ــران می ش ــد جب آمدن
ــاد  ــا كمــک بني ــداد ب ــه ام ــده كميت ــه كار عم ــه اينك ــاره ب ــا اش وی ب
مســتضعفان جبــران خســارت ها اســت، خاطرنشــان كــرد: حــدود يــک 
ــر در چهــار اســتان كشــور  ــه تخريبــی از ســيل اخي هــزار و 5۰۰ خان
داريــم كــه بايــد ســاخته شــود و بقيــه تعميــرات نيــاز دارنــد و نســبت 
ــات  ــران عملي ــت و خي ــک دول ــا كم ــده ب ــزی ش ــه برنامه ري ــه هم ب

ــود. ــروع می ش ــاز ش ــاخت و س ــرای س ب

 رئیس کمیته امداد کشور:
 8هزار خانوار مددجوی کمیته امداد در سیل اخیر دچار خسارت شدند 

شرایط خرید  بیمه سربازی        
در انتهــای خدمــت در هــر شــغل یــا حرفــه ای، دوره خدمــت ســربازی تحــت شــرایط تعییــن شــده جــزو ســنوات 

کاری بــه شــمار رفتــه و بیمــه ســربازی نیــز بــه بیمــه بازنشســتگی افــراد افــزوده خواهــد شــد.
ــد  ــاله در رون ــریع دوس ــای تس ــه معن ــا ب ــرای آنه ــربازی ب ــت س ــال خدم ــه دو س ــبه بیم ــر، محاس ــارت دیگ ــه عب ب

ــت  ــتگی اس بازنشس
به چه صورت و تحت کدام شرایط می توان نسبت به خرید بیمه سربازی اقدام نمود.

شرایط خرید بیمه سربازی:
فرد متقاضی عالوه بر دارا بودن سایر شرایط دوره سربازی حداقل دوسال بیمه پرداخت کرده باشد.

نحوه محاسبه مبلغ خرید بیمه سربازی:
میزان حق بیمه متعلقه =)نرخ(% 3۰* مدت زمان خدمت* میانگین حقوق دوسال آخر کاری داوطلب

ــه دســت آمــده از فرمــول فــوق میبایســت توســط فــرد متقاضــی پرداخــت  توجــه کنیــد کــه 7 درصــد از مبلــغ ب
ــود ــت خواهــد ب ــز برعهــده دول شــود و مســئولیت پرداخــت 23 درصــد آن نی

چند نکته مهم خرید بیمه سربازی:
داوطلب خرید بیمه سربازی می توانند مبلغ تعیین شده را به صورت نقدی و یا قسطی پرداخت نمایند.

ــه  ــرای متقاضیانــی کــه ب ــا 12 مــاه اســت. مهلــت پرداخــت مبلــغ مــورد نظــر ب ــر ب حداکثــر اقســاط پرداختــی براب
صــورت نقــدی اقــدام بــه خریــد بیمــه ســربازی خــود مــی نماینــد، حداکثــر تــا پایــان مــاه بعــد از زمــان محاســبه 

آن میباشــد.
ــه دســت آمــده از فرمــول فــوق میبایســت توســط فــرد متقاضــی پرداخــت  توجــه کنیــد کــه 7 درصــد از مبلــغ ب

ــد. ــت نماین ــه را پرداخ ــز مربوط ــد آن نی ــت 23 درص ــئولیت پرداخ ــود و مس ش



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 :
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شـاهنامه  در  ای  افسـانه  ای  اسـطوره 
دارای  کـه  کارمانیـا  سـرزمین  از   فردوسـی 
ظالـم  حاکـم  بـا  دختـر   یـک  و  پسـر   هفـت 
دوره اشـکانیان کرمـان بـه مبـارزه پرداختـه، او 
را شکسـت مـی دهـد و قلعـه بـم)ارگ بـم( و قلعـه دختر کرمـان محل حکومـت هفتواد 
بـوده اسـت، امـا بـا روی کار آمـدن ساسـانیان در نبردهـای سـختی بـا اردشـیر بابـکان 
مغلـوب مـی شـود .  تولیـد ابریشـم در دوران  وی در جنـوب شـرق ایـران رونـق داشـته 

 . است 
در زبـان پارسـی میانـه یـا پهلـوی هپتـان بـاد یـا هپتـان بوخت می باشـد بـه معنـای دارای 

هفـت پسـر یـا آزاد شـده از هفت آسـمان .
 چنان  شد دژ   نامور     هفتواد                  که گردش نیارست   جنبید  باد 

حصاری  شد آن پر ز گنج و سپاه             نبودی بر  آن باره بر باد  راه 

  منابع: شاهنامه فردوسی، لغت نامه دهخدا

هفتواد یعنی هچ؟

هفتواد : آقـای زین الصالحین )مدیر کل سـازمان 
ثبـت احوال اسـتان کرمـان( کارت هوشـمند ملی را  
پاالیـش  منبـع  و  هـا  کارت  تمامـی  تجمیـع  محـل 
امسـال  پایـان  تـا  افـزود:  و  دانسـت   افـراد  هویـت 
تمامـی کارت هـای ملـی سـابق فاقـد اعتبـار بـوده و 
کارت هوشـمند جایگزیـن کارت هـای ملـی سـابق 

خواهـد گشـت.
بـا  ارتبـاط  در  احـوال  ثبـت  سـازمان  کل   مدیـر 
هزینـه هـای صـدور کارت ملـی افـزود: بـرای تهیـه 
بـه حسـاب  مبلـغ 20000تومـان   ، کارت هوشـمند 
خزانـه واریـز شـده و   9000 تومـان کارمـزد دفتـر 
کارت  تحویـل  بابـت  2000تومـان  و  پیشـخوان 

دریافـت خواهـد شـد.
وی  در ادامه اظهار داشـت: به مناسـبت هفته بسـیج، 
تخفیـف ویـژه ای بـرای کارکنـان دولـت در نظـر 
گرفتـه شـده و از 29 آبـان مـاه تـا مـدت یـک هفتـه 
کارمـزد صـدور کارت ملـی بـرای کارکنـان دولت 
شـامل 20 درصـد تخفیـف و برای صدور شناسـنامه 

مکانیـزه شـامل تخفیـف  10 درصـد خواهـد بود.

مالک توسعه و پیشرفت استان 
واگذاری خدمات به بخش خصوصی 

است 
آقـای زیـن الصالحیـن مـالک توسـعه و پیشـرفت 
اسـتان را واگـذاری خدمـات بـه بخـش خصوصـی 
دانسـت و افـزود:  محوریـت برنامـه هـای مهنـدس 
رزم حسـینی ) اسـتاندار محتـرم  ( برنامـه ریـزی در 
جهت توسـعه اسـتان بـوده و یک ضلع  مـدل  مثلث 
توسـعه ، بخـش خصوصـی و مرکـز ثقـل آن ائمـه 
محتـرم جمعـه مـی باشـند. لـذا بخـش خصوصـی و 
بـرون سـپاری خدمـات دولتـی بـه عنوان یـک اصل 
در برنامـه هـای ایشـان و دولـت دوازدهم می باشـد.

دفاتـر  از خدمـات صادقانـه  تشـکر  ایشـان، ضمـن 
پیشـخوان از آنـان خواسـت تـا همیـاری خـود را بـا 
سـازمان ثبـت احـوال،را در چنـد مـاه مانده تـا آخر 
سـال افزایـش داده و تمـام تـالش خـود را در جهت 
خدمـات رسـانی بهتـر بـه مـردم و تسـریع روند ثبت 

نـام و صـدور کارت هوشـمند ملـی داشـته باشـند.
وی در ادامـه از مسـئولین دفاتـر خواسـت تـا با روی 

گشـاده پاسـخگوی مـردم بـوده و پیشـنهاد داد تا  به 
، کارمنـدان  مـردم  بـه  بهتـر  منظورخدمـت رسـانی 
دفاتـر دوره هـای آشـنایی بـا عکاسـی  را  بـه جهت 
افزایـش کیفیـت عکـس گرفتـه شـده بـرای کارت 
رفاهـی  تجهیـزات  دفاتـر  در  و  هوشـمندگذرانده 
مناسـب بـرای  خدمـات رسـانی بهتـر بـه مـردم را 
فراهـم آورنـد. آقـای زیـن الصالحیـن  تأکیـد کرد:  
مسـئولین دفاتـر بر طبق قانـون کار، تمامی کارمندان 
و مدیـران ناظـر را بیمـه کـرده و مطابـق بـا منشـور 
حقـوق بشـر بـا شـهروندان رفتـار نماینـد. همچنیـن 
و  ایثارگـران  هـای  بـه خانـواده  احتـرام  منظـور  بـه 

جانبـازان باجـه ای را بـرای آنـان در نظرگیرنـد.
آقـای واال مقـام ) رییـس دفاتـر پیشـخوان کرمـان(  
هـدف از تعویـض شناسـنامه و صـدور کارت ملـی 
هوشـمند را پاالیـش هویـت ایرانیـان از غیـر ایرانیان 
دانسـت و افـزود: دفاتر پیشـخوان در انجـام کارهای 
بـه  را  امنیتـی  اقدامـات  تمامـی  بایسـت  مـی  اداری 
در  و  داده  انجـام  ایمنـی  ضریـب  افزایـش  منظـور 
صـورت  رؤیـت هـر گونـه مغایـرت اطالعـات از 

سـازمان ثبـت احـوال اسـتعالم بگیرنـد. 
پایـه  بـر  بایسـت  مـی  خدمـات  انجـام  افـزود:  وی 
امنیـت کامـل و رازداری دفاتـر پیشـخوان صـورت 
پذیـرد و در صـورت هـر گونـه تخلف مسـئول دفتر 
و مدیـر فنـی آن دفتـر مسـئول بـوده و مـی بایسـت 
پاسـخگو باشـد. لـذا فراهـم آوردن اقدامـات امنیتی 
از جملـه دوربیـن مداربسـته، گاوصنـدوق و سـایر 
اقدامـات امنیتـی الزمـه دفاتـر پیشـخوان مـی باشـد.
و  مسـئول  کرمان،مدیـر  پیشـخوان  دفاتـر  رییـس 
و  کارمنـدان  جـزء  را  پیشـخوان  دفاتـر  کارکنـان 
خانـواده ثبـت احـوال دانسـت و از آنـان خواسـت 
تـا در رعایـت شـئونات اسـالمی و اخالقـی کوشـا 

باشـند.
» هدف از برون سپاری خدمات ثبت 

احوال، رضایت مندی و افزایش کیفیت 
خدمات رسانی «

خدمـات  سـپاری  بـرون  از  هـدف    : افـزود  وی 
کیفیـت  افزایـش  و  منـدی  احـوال، رضایـت   ثبـت 
آوردن  فراهـم  لـذا  باشـد،  مـی  رسـانی  خدمـات 

اقدامـات رفاهـی مـردم چـون صندلـی ، آب سـرد 
کـن و سـایر اقدامات رفاهی می بایسـت در دسـتور 
کار دفاتـر قـرار گیـرد تـا در آرامـش و رفـاه نسـبی 
و  هوشـمند  کارت  صـدور  خدمـات  شـهروندان 

انجـام پذیـرد.  شناسـنامه مکانیـزه 
معاونـت  سـازمان ثبـت اسـناد ضمـن اشـاره به اصل 
44 قانـون اساسـی مبنـی بـر واگـذاری خدمـات بـه 
بخـش خصوصی، سـازمان ثبت احوال را پیشـرو در 
اجـرای ایـن اصـل قانـون دانسـت و اظهـار داشـت: 
در چنـد سـال گذشـته برای هـر شهرسـتان تنها یک 
دفتـر پیشـخوان وجـود داشـت ولـی هـم اکنـون بـا 
همـت مدیـر کل محترم سـامان ثبـت احـوال بالغ بر 
66 دفتـر پیشـخوان بـا 390 ایسـتگاه کاری بـا  اداره 
ثبـت احـوال همـکاری داشـته و فعالیـت مـی کنند.

آقـای بیننـده )معـاون فنـاوری اطالعـات سـازمات 
ایـن  بـه  اشـاره  بـا    ) کرمـان  اسـتان  احـوال  ثبـت 
موضـوع کـه کارت هـای ملـی قدیم تا پایان امسـال 
انجـام خدمـات  تأکیـد کـرد:   ، بـوده  اعتبـار  فاقـد 

شناسـنامه مکانیـزه و صـدور کارت هوشـمند ملـی 
دفاتـر  و  شـده  انجـام  ممکـن  زمـان  کمتریـن  در 
از  مـدارک  تحویـل  از   بعـد  بالفاصلـه  پیشـخوان، 
پسـت اعـالم وصـول نماینـد تـا پیامـک مربوطـه بـه 

افـراد ارسـال گـردد.
در  اسـتان کرمـان  برتـر  دفاتـر  از  تقدیـر  بـا  بیننـده 
بحـث ثبـت نـام و تحویـل کارت هوشـمند، دفتـر 
پیشـخوان منوجـان بـا مدیریت سـرکار خانـم پازاج 
و دفتر پیشـخوان سـیرجان با مدیریت آقای حسـینی 
را جـزء دفاتـر پیشـرو در این حیطه دانسـت و ازآنان 

کرد. تقدیـر 
وی افـزود: بـا همـت مدیر کل سـازمان ثبـت احوال 
 2 صـدور  بـرای  الزم  هـای  زیرسـاخت  کرمـان، 
و  اسـت  گردیـده  ایجـاد  هوشـمند  کارت  میلیـون 
انجـام خدمـات تـا پایـان سـال جـاری بـا اسـتفاده از 
بخـش خصوصـی  بـه طـور گسـترده انجـام خواهـد 

گشـت.
خبرنگار : مرضیه قاضی زاده

فرصت4ماهه مردم 
برای دریافت کارت هوشمند ملی در سال 96

  رئیس جهاد کشاورزی شمال استان کرمان:

19 هزار هکتار اراضی کشاورزی 
به سیستم های آبیاری نوین 

مجهز می شوند

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

. د شو

گزارش از : ساره نخعی فر

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

نویسنده: صدیقه انجم شعاع

سال دهم ـ شماره 382 ـ شنبه 9 بهمن ماه  1400   ـ  26 جمادی الثانی 1443   ـ 29  ژانویه 2022 ـ 4 صفحه ـ 2000 تومان
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ــکن  ــاد مس ــی بنی ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
انقــاب اســامی اســتان، علــی اکبــر ســلطانی 
نــژاد مدیــرکل بنیــاد مســکن انقــاب اســامی 
ــیرجان  ــتان س ــه شهرس ــفر ب ــتان در س اس
ــدی  ــایت 1200 واح ــدی س ــروژه 230 واح از پ
ــتان  ــن شهرس ــی ای ــت مل ــرح نهض ــر ط غدی

ــرد.  ــد ک بازدی
ــد؛  ــام ش ــدار انج ــی فرمان ــور بهاءالدین ــا حض ــه ب ــد ک ــن بازدی در ای
ــكن  ــي مس ــت مل ــدی نهض ــروژه 230 واح ــت: پ ــژاد گف ــلطانی ن س
ســایت غدیــر شهرســتان ســیرجان بــا زیربنــا 30000 متــر مربــع در 
قالــب 7 بلــوك شــش طبقــه توســط بنیــاد مســكن انقــالب اســالمی 

ــت.  ــال اجراس ــیرجان در ح س
وی افــزود: تاکنــون 3800 واحــد مســكونی طــرح نهضــت ملــی 
مســكن بــا مدیریــت بنیــاد مســكن انقــالب اســالمی در اســتان آغــاز 

ــت. ــده اس گردی

مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان:

 ۳۸۰۰ واحد مسکونی طرح نهضت 
ملی مسکن با مدیریت بنیاد مسکن 

انقالب اسالمی استان در حال 
اجراست

ترسـیدم  نمـی  چیـزی  از  کتـاب  خوانـدن  بـا 
مشـخص  سـرداردلها(  خودنوشـت   )خاطـرات 
می شـود شـخصیِت نوجوانی و جوانی سـردار 
بـر  وعـالوه  گرفتـه  شـکل  کرمـان  شـهر   در 
عالقه مندی به یاران شـهیدش موجب دلبسـتگی 

ایشـان  به کرمان بوده اسـت.

اخبار رشکت توســعه آهن و فوالد گل گهر 

بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت توســعه آهــن و فوالد 
گل گهــر همزمــان بــا ســالروز والدت حضــرت فاطمــه)س( 
و گرامیداشــت مقــام مــادر و روز زن بــا حضــور مدیرعامــل 
و جمعــی از معاونیــن و مدیــران از همــکاران زن شــاغل در 

شــرکت تجلیــل شــد. 
ــم  ــكاران خان ــه هم ــن روز ب ــک ای ــن تبری ــور ضم ــدس محیاپ مهن
ــادری  ــزرگ م ــوان شــاغل جــدای از مســئولیت ب ــرد: بان ــوان ک عن
و همســری توانســتند در صنعــت نیــز خــوش بدرخشــند و وظایــف 

ــد.  ــه نحــو احســن انجــام دهن اداری و ســازمانی خــود را ب
وی ضمــن گرامیداشــت روز زن و مقــام مــادر، اظهــار داشــت: 
خانــواده در جامعــه اســالمی بــه انســان مفهــوم مــی دهد و ســالمت 

ــز مرهــون زن اســت. ــواده نی ــواده و ســالمت خان اجتمــاع در خان
وی افــزود: بانــوان شــاغل هــم در ســنگر خانــواده و هــم در ســنگر 
کار و کوشــش در محیــط هــای اداری، نقــش خــود را بــه شایســتگی 
ایفــا کــرده انــد و خدمــات قابــل تقدیــری را بــه جامعــه خــود ارائــه 

نمــوده انــد.

همزمان با سالروز والدت حضرت زهرا)س( صورت گرفت:

 تجلیل از بانوان 
شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر 

ــل  ــر IMI100  در مح ــای برت ــرکت ه ــش ش ــن همای ــت و چهارمی بیس
ــعه  ــرکت توس ــد و ش ــزار ش ــیما برگ ــدا و س ــای ص ــالن همایش ه س
آهــن و فــوالد گل گهــر توانســت بــا ارتقــاء 12 پلــه ای؛ رتبــه 40 را در 

ــد. ــود کن ــران از آن خ ــر ای ــرکت برت ــن 100 ش بی
بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت توســعه آهــن و فــوالد گل گهــر؛ ایــن رتبــه 
ــت صنعتــی کشــور انجــام می شــود و  بنــدی هــر ســاله از ســوی ســازمان مدیری
طــی آن 100 شــرکت برتــر کشــور کــه در حــوزه هــای مختلــف در حــال فعالیــت 
هســتند معرفــی مــی شــوند. کســب ایــن رتبــه در حالــی اســت کــه ســال گذشــته، 
ایــن شــرکت در جایــگاه 52 قــرار گرفتــه بــود. رتبــه بنــدی مذکــور از نظــر بهــره 
وری و بــر اســاس شــاخص های ارزیابــی 32 گانــه از جملــه تولیــد و فــروش، توجــه 

بــه مســئولیت اجتماعــی، حرکــت بــه ســمت اقتصــاد ســبز و... انجــام شــد.
ــگاه پنجــم در  ــر توانســت جای ــوالد گل گه ــن، شــرکت توســعه آهــن و ف همچنی
گــروه فلــزات اساســی و جایــگاه ســوم شــرکت هــای برتــر بــورس کاال را نیــز بــه 

خــود اختصــاص دهــد.

:IMI100 در بیست و چهارمین همایش شرکت های برتر ایران

 کسب رتبه پنجم
شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر 

در گروه فلزات اساسی 

ــي  ــدل تعال ــاس م ــر اس ــوالد گل گهــر ب ــعه آهــن و ف ــی شــرکت توس ــي مل ــد ارزیاب فرآین
ــا حضــور مدیرعامــل، معاونیــن و مدیــران  ــا برگــزاری آییــن افتتاحیــه و ب ســازماني 1400 ب

شــرکت آغــاز شــد.
ــی  ــای تعال ــدل ه ــت: م ــازمانی گف ــی س ــت تعال ــر اهمی ــد ب ــا تاکی ــن جلســه ب ــور در ای ــدس محیاپ مهن
ســازمانی چارچوبــی نظــام منــد بــرای ارزیابــی عملكــرد ســازمان هــا هســتند و ایــن مــدل هــا بــر اســاس 
ــج  مفاهیــم آموختــه هــای مدیریــت کیفیــت جامــع، ســازمان هــا را در دو حــوزه توانمنــد ســازها و نتای
 حاصــل از پیــاده ســازی ایــن توانمندســازها، ارزیابــی نمــوده و نقــاط قــوت و زمینــه هــای قابــل بهبــود

آن ها را مشخص می کنند.
ــران  ــرای راهبــران و مدی ــی ســازمانی از یــک ســو، ســاختار و راهكارهــای الزم را ب وی افــزود: مــدل تعال
ــر اســاس خواســته هــا  ســازمان هــای متعالــی جهــت تدویــن خــط مشــی، راهبــرد و اهــداف ســازمان ب
و انتظــارات حــال و آینــده ذی نفعــان ارائــه مــی دهــد و از ســوی دیگــر برنامــه هــا و اقدامــات کارکنــان 
ســازمان هــای متعالــی را بــرای مدیریــت هدفمنــد فرایندهــا، اســتفاده مطلــوب و بهینــه منابــع ســازمان و 

دســتیابی بــه اهــداف اقتصــادی آن را مطــرح مــی ســازد .
فراینــد ارزیابــی ملــی شــرکت توســعه آهــن و فــوالد گل گهــر بــر اســاس الگــوي تعالــي ســازمانی 1400 
پــس از جلســه افتتاحیــه آغــاز شــده اســت و  بــا ارزیابــی معیارهــا و زیرمعیارهــاي الگــوی تعالــی ســازمانی 

ادامــه خواهــد داشــت.

آغاز ارزیابِی ملی شرکت توسعه آهن و فوالد 
گل گهر بر اساس الگوی تعالی سازمانی 

گامی دیگر در راستای توسعه اقتصادی کشور
کسب رکورد فروش گندله صادراتی توسط گهرزمین

ــن  ــنگ آه ــرکت س ــل ش ــن المل ــور بی ــی و ام ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــورد  ــی رک ــه متوال ــدت دو هفت ــی م ــت ط ــرکت توانس ــن ش ــن ای گهرزمی

ــد. ــب نمای ــور را کس ــی کش ــه صادرات ــروش گندل ف
ــه  ــدام ب ــت اق ــده توانس ــزاری دو مزای ــا برگ ــن ب ــرکت گهرزمی ــتا ش ــن راس در همی
صــادرات محصــول گندلــه از محــل قــرارداد تهاتــری بــه میــزان 165 هــزار تــن نمایــد.

ــه ســازی گهرزمیــن در ســال گذشــته،  ــه گندل ــا افتتــاح کارخان شــایان ذکــر اســت ب
ــه ســازی کشــور افــزوده شــد. ــه ظرفیــت گندل میــزان 16 درصــد ب

همچنیــن پــروژه افزایــش ظرفیــت گندلــه بــه میــزان 5/2 میلیــون تــن یكــی دیگــر از 
برنامــه هــا و طــرح هــای توســعه ای ایــن شــرکت اســت کــه بــا توجــه بــه  مشــكالت 
ناشــی از تحریــم هــای ظالمانــه ، گامــی موثــر در راســتای تحقــق شــعار تولیــد مضاعف 

و ارز آوری بــرای کشــور مــی باشــد.
ــا  ــب ب ــزوده متناس ــادل ارزش اف ــه تع ــوالد را ب ــره ف ــت، زنجی ــن موفقی ــک ای ــی ش ب

ــد داد. ــوق خواه ــذاری س ــرمایه گ س

ارزیابــی ســازمان مدیریــت  در 
ــا  ــال 1400 ب ــران در س ــی ای صنعت
ــر  ــرکت برت ــی 100ش ــوان معرف عن
ایــران، شــرکت معدنــی و صنعتــی 
گل گهــر موفــق بــه کســب عنــوان 
شــرکت پیشــرو در بین شــرکتهای 
بــزرگ  اقتصــاد ایــران در همایــش 

ــد. ــی IMI 100 ش مل

امــور  و  روابط عمومــی  گــزارش  بــه 
ایــن  بین الملــل گل گهــر، همچنیــن 
در  نخســت  رتبــه  توانســت  شــرکت 
گــروه اســتخراج و کانــی هــای فلــزی و  
نیــز رتبــه 17 در بیــن 100 شــرکت برتر 

ــد. ــب نمای ــران را کس ــاد ای اقتص
 در ایــن رتبــه بنــدی همچنیــن در بیــن 
ــروه  ــه در گ ــر مجموع ــرکت های  زی ش

گل گهــر نیــز شــرکت توســعه آهــن 
و فــوالد گل گهــر رتبــه 40، شــرکت 
ــه  ــوالد ســیرجان رتب مجتمــع جهــان ف
ــعه  ــرمایه گذاری و توس ــرکت س 82 و ش
ــره وری  ــه نخســت به ــز رتب ــر نی گل گه
را  فلــزات  گــروه  در  تولیــد  عوامــل 
ــوالد  ــان ف ــرکت جه ــرده و ش ــب ک کس
پیشــرو  شــرکت   10 بیــن  در  نیــز 

ایــران و شــرکت توســعه آهــن و فــوالد 
گل گهــر در جمــع 5 شــرکت گــروه 
ــی  ــرد. گفتن ــرار گی ــی ق ــزات اساس فل
اســت ســال گذشــته شــرکت معدنــی و 
 IMI صنعتــی گل گهــر در رتبــه بنــدی
100 رتبــه 22 را داشــت کــه امســال بــا 
5 رتبــه برتــری بــه کســب عنــوان رتبــه 

ــت. ــده اس ــل آم ــور نائ 17 در کش

در همایش ۱۰۰ شرکت برتر اقتصاد ایران عنوان شد؛

گل گهر و شرکت های زیرمجموعه 
در جمع شرکت های برتر ایران قرار گرفتند

ــه  ــدت 10 ماه ــی در م ــروش فمل ف
بــا  مقایســه  در  جــاری  ســال 
 101 قبــل  ســال  مشــابه  مــدت 
اســت. داشــته  رشــد   درصــد 
ــل  ــعدمحمدی مدیرعام ــیر س ــر اردش دکت
ایــران  مــس  صنایــع  ملــی  شــرکت 
در  گفــت:  خبــر  ایــن  اعــالم  بــا 
از  مــس  شــرکت  زمانــی،  بــازه  ایــن 
 62847 خــود  محصــوالت  فــروش 
 میلیــارد تومــان درآمــد کســب کــرد.
فــروش  داشــت:  اظهــار  ســعدمحمدی 
بــه 7659  مــاه  در دی  مــس  شــرکت 

رســید. تومــان   میلیــارد 
مدیرعامــل شــرکت مــس گفــت: 
ایــن شــرکت موفــق شــد در 
دی مــاه بیــش از 19114 تــن 
کاتــد صــادر کنــد. پیــش از ایــن 
باالتریــن تنــاژ ماهیانــه صادراتــی 
مربــوط بــه تیرمــاه ســال جــاری 

ــت. ــوده اس ــن ب ــزان 17835 ت ــه می  و ب
ــس  ــرکت م ــه داد: ش ــعدمحمدی ادام س
ــی 7 درصــد و  ــروش داخل ــن در ف همچنی
ــه  ــد از برنام ــی 15 درص ــروش خارج در ف

ــرد. ــور ک ــدون خــود عب م

مدیر عامل شرکت ملی 
 صنایع مس ایران :

فروش عالی 
فملی با رشد 
 101 درصدی


