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

 شاخ شکن

مصاحبه با کوه قلعه دختر 

  تیزبینان
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2

هفته نامه فرهنگی، سیاسی، خبری

شهردار کرمان خبر داد: 

افزایش نظارت 
بیشتر بر اجرای 
آسفالت پروژۀ 
فاضالب شهری 

کرمان 2

2

دکتر پورابراهیمی )نماینده 
مردم کرمان و راور و رئیس 
کمیسیون اقتصادی مجلس 

شورای اسالمی(:

صادرات ایران به ۴۳ 
میلیارد دالر رسید 

معاون رئیس جمهور: 

کارخانه فوالد زرند ایرانیان، 
شاهکار زیست محیطی خاورمیانه است 
««3»»

 موفقیت گل گهر در جشنواره ملی تعالی سازمانی
 شرکت معدنی و صنعتی گل گهر 

موفق به کسب تقدیرنامه چهارستاره 
جایزه ملی تعالی سازمانی شد

در همایش تجلیل از صادرکنندگان برگزیده استان کرمان؛

از شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر 
به عنوان صادرکننده برتر تجلیل شد

««4»»

««3»»

سفر مدیرکل بنیادمسکن انقالب اسالمی 
استان کرمان به شهرستان سیرجان

««2»»

مدیرکل کمیته امداد استان کرمان خبر داد؛ 
پرداخت بیش از ۳۰ میلیارد تومان تسهیالت 
اشتغال به مددجویان منوجانی در سال جاری 

««2»»

روابط عمویم رشکت اببک مس ایرانیان

سالروز  بعثت پیامرب اعظم )ص(بعثت پیامرب اعظم )ص(

 منادی توحید و پیام آور صلح و دوستی مبارک باد.

آگهی استخدام آگهی استخدام 

شـرکت سـیمان ماهـان کرمـان در نظـر دارد دو نفـر با مشـخصات ذیـل از طریق آزمـون کتبی و 
مصاحبـه به صـورت قـراردادی اسـتخدام  نمایند . 

متقاضیـان مـی تواننـد رزومـه کاری خـود را همـراه با مـدارک و شـماره تمـاس از تاریخ درج ایـن آگهی 
بـه مـدت 15 روز کاری  بـه امـور اداری کارخانـه واقـع در کیلومتر 55 جاده  کرمان - رفسـنجان شـرکت 

سـیمان ماهان کرمـان تحویـل نمایند .
روابط عمویم رشکت سیمان ماهان کرمان 

1 ـ لیسانس یا مهندسی شیمی یک نفر جهت کار در آزمایشگاه کارخانه 
2 ـ لیسانس معدن گرایش استخراج یک نفر جهت کار در قسمت معدن کارخانه 

عید مبعث حضرت رسول اکرم )ص( مبارک

3

2

 با ثبت رشد صادراتی 15۰ درصدی انجام شد 
 رکوردشکنی »جهان فوالد« در صادرات بیلت 

««2»»

««4»»
سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی کرمان:

میزان رعایت شیوه 
نامه های بهداشتی در 
کرمان قابل قبول نیست
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در شورای معادن استان کرمان عنوان شد
انتقاد شدید پورابراهیمی از رهاشدگی صنعت زغال سنگ در کشور

           سرسپرده
تویی قرمز، چرا مشکی نویسی؟ یکی پرسید از خودکار قرمز  

یا سکته کرده مام انگلیسی؟ مگر بابای اسرائیلی اَت مرد؟  
شدم )زرد( و عملکردم عوض شد بگفتا بودم اول انقالبی   

دل و اندیشه دارای مرض شد سپردم سر به فرمان اجانب  
عزای اجنبی دارد دل من چو آمریکا ز ایران خورده تیپا  

شکست و ننگ و نفرین حاصل من که مشکی می نویسم زین مصیبت  

غالمحسین رضایی - نقاش  

        تیزبینان
گره از کار خلق وا کردن در ردیف عبادت است بی شک   

وقف در )معبر خدا( کردن عمر را چون )شهید حاج قاسم(   
آنکه آینده را نمی بیند مست نام و مقام و ثروت کیست؟   

میوه ای تلخ دیده، می چیند ُمفرط است آنکه می کند افراط   
شهدا بی درنگ فهمیدند لُّب مطلب چگونه زیستن است   

انتهای مسیر را دیدند )تیزبینان( خصوصًا حاج قاسم   

غالمحسین رضایی - نقاش  

پیام تبریک مدیر عامل 
شرکت توزیع نیروی برق 

جنوب استان کرمان به 
مناسبت روز مهندس

ــی  ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــرق  ــروی ب ــع نی ــرکت توزی ش
کرمــان،  اســتان  جنــوب 
عبدالوحیــد مهــدوی نیــا مدیــر 
ــی  ــرکت در پیام ــن ش ــل ای عام
ــفند  ــم اس ــیدن پنج ــرا رس ف

ــان  ــه مهندس ــه هم ــدس را ب ــی مهن ــاه، روز مل م
ــت. ــک گف ــرکت تبری ــن ش ای

در این پیام چنین آمده است:
جایــگاه رفیــع شــرکت توزیــع نیــروی بــرق جنــوب اســتان 
تــاش،  زحمــات،  مرهــون  بــرق،  صنعــت  در  کرمــان 
دلســوزی و خاقیــت مهندســان و کارکنــان فــداکاری اســت 
کــه بــا دانــش بــاال و تخصــص خــود در رشــد و توســعه ایــن 

ــد. ــه ســزایی داشــته ان شــرکت نقــش ب
ــتای  ــرکت در راس ــان ش ــرد مهندس ــاش و رویک ــام ت تم
ــدار« در  ــن و پای ــرق مطمئ ــن ب ــالت »تامی ــه رس ــل ب عم
ــوده کــه  ــان ب ــوب و شــرق اســتان کرم نواحــی غــرب، جن
معنــای واقعــی شــغل مهندســی را در اجــرای دقیــق پــروژه 

ــور رســاندند. ــه ظه ــزرگ شــرکت ب ــای ب ه
ــت زادروز  ــی داش ــا گرام ــادف ب ــاه، مص ــفند م ــم اس پنج
خواجــه نصیــر الدیــن طوســی، دانشــمند بــزرگ و متقــدم 
ــران ثبــت  ــام روز مهنــدس در تقویــم ملــی ای ــه ن ــی ب ایران

شــده اســت.
ــه مهندســان کشــور  ــه جامع ــب ب ــم قل ــن روز را از صمی ای
تبریــک و تهنیــت عــرض مــی نمایــم و توفیقــات روز افــزون 
ــه ویــژه مهندســین فرهیختــه  تمامــی مهندســین کشــور ب

ایــن شــرکت را از درگاه خداونــد متعــال آرزومنــدم.

رئیــس کمیســیون اقتصــادی مجلــس  گفــت: امســال 
ــی  ــادرات غیرنفت ــد، ص ــت جدی ــتقرار دول ــا اس ب
ــور از ۳۱  ــادرات کش ــه و ص ــش یافت ــور افزای کش
ــدا  ــش پی ــارد دالر افزای ــه ۴۳ میلی ــارد دالر ب میلی

ــت.  ــرده اس ک
از  پورابراهیمــی در همایــش تجلیــل  دکتــر محمدرضــا 
صادرکننــدگان نمونــه اســتان کرمــان کــه بــا حضــور نــوری 
ــاد  ــت ی ــا گرامیداش ــد ب ــزار ش ــارت برگ ــعه تج ــاون توس مع
ــه ویــژه شــهید ســپهبد قاســم ســلیمانی  و خاطــره شــهدا ب
اظهــار داشــت: حضــور پیکــر مطهــر شــهید گمنــام در 
ــادآور آن اســت  ــه ی همایــش تجلیــل از صادرکننــدگان نمون
ــرای  ــتیم و ب ــهدا هس ــون ش ــون خ ــه مدی ــر لحظ ــه در ه ک
امنیــت و عــزت ایــن کشــور اســامی خون هــا ریختــه شــده 

اســت.
وی بــا بیــان اینکــه تــراز تجــاری غیرنفتــی کشــور مناســب 
نیســت و در ایــن ســال ها منفــی شــده اســت گفــت: امســال 
ــی  ــادرات غیرنفت ــت ص ــد وضعی ــت جدی ــتقرار دول ــا اس ب
کشــور افزایــش یافتــه و صــادرات کشــور از 31 میلیــارد دالر 

ــه 43 میلیــارد دالر افزایــش پیــدا کــرده اســت. ب

ــا  ــس شــورای اســامی ب رئیــس کمیســیون اقتصــادی مجل
ــه  ــبت ب ــور نس ــادرات کش ــد ص ــرخ رش ــه ن ــه اینک ــاره ب اش
واردات 5 درصــد بیشــتر اســت و اگــر ایــن مســیر ادامــه پیــدا 
کنــد بــه زودی تــراز تجــاری غیرنفتــی کشــور مثبــت خواهــد 
ــج  ــه پن ــور ب ــادرات کش ــد ص ــاً 75 درص ــزود: تقریب ــد اف ش
کشــور اســت و تمرکــز بــازار صــادرات مــا بــر ایــن کشــورها 

اســت.
وی بــا بیــان اینکــه چیــن، عــراق، ترکیــه، امــارات و 
افغانســتان پنــج کشــور صادراتــی محصــوالت مــا هســتند و 
ــد  ــدا کن ــش پی ــد افزای ــا بای ــی م ــدف صادرات ــورهای ه کش
ادامــه داد: راهبــرد مــا تمرکــز بــر ایجــاد شــرکت هایی اســت 

ــد. ــت کنن ــد خــاص فعالی ــا برن ــد ب ــه بتوانن ک
ــم  ــن کار ه ــه ای ــه اینک ــاره ب ــا اش ــی ب ــر پورابراهیم دکت
ــازار  ــر ب ــز ب ــم تمرک ــش و ه ــی را کاه ــای صادرات هزینه ه
ــات  ــا اثب ــرد: در دنی ــان ک ــد بی ــش می ده ــی را افزای صادرات
ــودش  ــه خ ــز ب ــرد متمرک ــارت رویک ــه تج ــت ک ــده اس ش

ــم. ــازی بروی ــمت برندس ــه س ــد ب ــه و بای گرفت
ــم  ــتان های مه ــان از اس ــتان کرم ــه اس ــان اینک ــا بی وی ب
بخــش  دو  در  کرمــان  گفــت:  اســت  کشــور  صادراتــی 

کشــاورزی، معدنــی و صنایــع معدنــی ظرفیت هــای عظیمــی 
ــوده و  ــان ب ــتان کرم ــادرات اس ــارد دالر ص دارد و 2.2 میلی

ــت. ــت اس ــتان مثب ــاری اس ــراز تج ت
ــان و راور در مجلــس شــورای اســامی  ــردم کرم ــده م نماین
بــا اشــاره بــه اینکــه حــدود یــک و نیــم میلیــارد دالر واردات 
ــازی  ــات خودروس ــاً قطع ــه عمدت ــت ک ــان اس ــتان کرم اس
ــراز تجــاری  ــه ت ــار اســت ک ــث افتخ ــرد: باع ــان ک اســت بی

ــت اســت. ــون دالر مثب ــدود 700 میلی ــان ح ــتان کرم اس
ــی  ــط یک ــه در دو ســه ســال گذشــته فق ــان اینک ــا بی وی ب
ــت دارد  ــس فعالی ــوزه م ــه در ح ــی ک ــرکت های کرمان از ش
ــرای  ــرفت ب ــک پیش ــه ی ــت ک ــته اس ــی داش ــادرات بزرگ ص
اســتان اســت ادامــه داد: رایزنــان بازرگانــی کشــور در 

ــود. ــف ش ــن تکلی ــد تعیی ــا بای ــورهای دنی کش
دکتــر پورابراهیمــی بــا اشــاره بــه اینکــه وزارت امــور خارجــه 
بایــد دیپلماســی خارجــی را بــا محوریــت اقتصــادی پیگیــری 
ــف  ــن تکلی ــخص و تعیی ــی را مش ــان بازرگان ــرده و رایزن ک
کنــد گفــت: انتظــار مــی رود ســازمان توســعه تجــارت تعییــن 
تکلیــف رایزنــان بازرگانــی و اقتصــادی در کشــورهای دنیــا را 

پیگیــری کنــد.

وی بــا بیــان اینکــه دیپلماســی اقتصــادی فقــط بــه تجــارت 
نبایــد معطــوف شــود و جــذب ســرمایه گذار خارجــی از 
ــزود:  ــت اف ــی اس ــع مال ــن مناب ــرای تامی ــا ب ــای م اولویت ه
ــد  ــی نبای ــرات برجام ــه مذاک ــور را ب ــادی کش ــده اقتص آین
معطــوف کــرد و یکــی از نقــاط ضعــف دولــت قبــل معطــوف 
کــردن فعالیت هــای اقتصــادی کشــور را بــه مذاکــرات برجــام 
بــود. رئیــس کمیســیون اقتصــادی مجلــس شــورای اســامی 
ــدگان  ــه صادرکنن ــادی و اینک ــت اقتص ــه فعالی ــاره ب ــا اش ب
ســربازان امــروز جنــگ اقتصــادی هســتند و بــه نوبــه خــودم 
ــور  ــادی کش ــده اقتص ــت: آین ــم گف ــا را می بوس ــت آنه دس
مثبــت ارزیابــی می شــود و روزهــای بهتــری در انتظــار نظــام 

مقــدس اســامی اســت.

دکتر پورابراهیمی )نماینده مردم کرمان و راور و رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی(:

صادرات ایران به ۴۳ میلیارد دالر رسید 

ــاری  ــت افتخ ــگری مقاوم ــت: گردش ــان گف ــتاندار کرم اس
اســت کــه نصیــب کرمانــی هــا شــده لــذا بایــد خودمــان 

ــزار  ــران از زادگاه و م ــگران و زائ ــدار گردش ــرای دی را ب
ــم.  ــاده کنی ــلیمانی آم ــهید س ــپهبد ش س

علــی زینــی ونــد در پنجمیــن شــورای راهبــردی انتخــاب شــهرها 
ــازات  ــد امتی ــزود: بای ــع دســتی کشــور اف ــی صنای و روســتاهای مل
ــود و  ــط ش ــت و ضب ــت، ثب ــخ اس ــت بخــش تاری ــه هوی ــان ک کرم
ــروز و  ــرای ب ــی را ب ــی و مردم ــای نخبگان ــت ه ــت  و خاقی ظرفی

ــرد. ــر ک ــور فعال ت ظه
ــا  ــد حتم ــورق کنی ــخ را ت ــای تاری ــا کتابه ــر ج ــه داد: ه وی ادام
ــر  ــم بیانگ ــن مه ــد و ای ــی بینی ــان م ــران و کرم ــی از ای نشــانه های

ــا  ــی ه ــور، کرمان ــت کش ــر عظم ــخ پ ــع تاری ــت در مقاط ــن اس ای
ــتند. ــی داش ــش بزرگ نق

وی تاکیــد کــرد: هــر چنــد بــا اقدامــات خــوب مرکــز کرمانشناســی، 
بخشــی از تاریــخ باعظمــت ایــن ســرزمین روایــت شــده امــا  

ــت. ــده اس ــه  مان ــان ناگفت ــخ کرم ــادی از تاری ــای زی روایت ه
اســتاندار کرمــان بیــان کــرد: کرمانی هــا نقــش عظیمــی در 
شــکل دهی و هویــت بخشــی تاریــخ پرافتخــار ایــن ســرزمین 
در  کرمــان  نیــز  اســامی  انقــاب  جریــان  در  و  داشــته اند 
ــخصیت  ــه اوج آن در ش ــته ک ــی داش ــش اساس ــی، نق هویت بخش

ســپهبد شــهید ســلیمانی اســت کــه کرمــان را بــه عبــارت دیگــری 
ــد. ــت می کن روای

وی بــا اشــاره بــه شــکل گیــری مرکــز قنــات اســتان کرمــان افــزود: 
ــم و  ــا کردی ــرزمین را ره ــن س ــظ ای ــی و حاف ــز تمدن ــات مرک قن
ــا، ســیل و خشکســالی هســتیم. ــروز شــاهد حرکــت ریزگردده ام

ــه خودمــان بیاییــم اظهــار  ــد ب ــا بای ــا بیــان اینکــه م ــد ب زینــی ون
ــا وارث  ــه م ــد ک ــری باش ــد تلنگ ــاختارها می توان ــت س ــت: ثب داش
ــد،  ــار می کنن ــه آن افتخ ــران ب ــا و دیگ ــه دنی ــتیم ک ــی هس تمدن
وقتــی جــوان مــا خــود را بــر بســتر ایــن هویــت می بینــد، احســاس 
ــت آن  ــرای پیشــرفت بیشــتر و تقوی ــاش ب ــه ت ــد ک ــرور می کنن غ

دارد.
اســتاندار کرمــان ادامــه داد: ثبــت ملــی شــهرهای کرمــان در 
حوزه هایــی کــه بخــش کوچکــی از هنــر و تمــدن ایــن ســرزمین را 
بــرای دنیــا و آینــدگان روایــت می کنــد، مــی توانــد اتفاقــی مبــارک 

باشــد.

استاندار کرمان:
گردشگری مقاومت افتخاری برای کرمانی ها 

است 

شــهردار کرمــان تصریــح کــرد: اگــر آســفالت هــر یــک 
ــکاران اجــرای فاضــالب مشــکل داشــته باشــد،  از پیمان

مجــوز حفــاری جدیــد صــادر نخواهیــم کــرد.
ســعید َشــعرباف، درخصــوص مســایل مربــوط بــه پــروژۀ فاضــاب 
ــوط  ــرکت مرب ــا ش ــه ب ــراردادی ک ــه ق ــا ب ــزود: بن ــهری، اف ش
جهــت اجــرای فاضــاب شــهری در شــهر کرمــان بســته شــده، 
ــدۀ  ــر عه ــز ب ــورت متمرک ــفالت به ص ــر و آس ــات حف ــام عملی تم

ــن شــرکت اســت. ــکاران ای پیمان
ــۀ  ــه در زمین ــخت گیرانه ای ک ــای س ــه پروتکل ه ــاره ب ــا اش وی ب
ــت،  ــده اس ــف ش ــرکت تعری ــرای ش ــاری ب ــس از حف ــفالت پ آس
خاطرنشــان کــرد: بــا ایــن وجــود حداقــل طــی ســه مــاه گذشــته 
شــاهد بودیــم کــه برخــی از ایــن مــوارد رعایــت نمی شــود، امــا 
ــر  ــوص ب ــن خص ــی را در ای ــارت کل ــش نظ ــط نق ــهرداری فق ش

ــده دارد. عه
شــهردار کرمــان بیــان کــرد: به دلیــل عــدم رعایــت پروتکل هــای 
ــرکت  ــرای ش ــاری را ب ــای حف ــع، مجوزه ــد مقط ــوط در چن مرب
صــادر نکردیــم و حتــی در یــک بــازه ای ضــرر مالــی قابــل توجهی 
ــه ایــن شــرکت وارد شــد، امــا ســخن مســئوالن شــرکت ایــن  ب
اســت کــه کارگاه بزرگــی در شــهر کرمــان ایجــاد شــده و پــروژه 

ملــی اســت.
َشــعرباف بــا تأکیــد بــر اینکــه ایــن پــروژه بایــد بــا حداقل مشــکل 
بــرای مــردم اجــرا شــود، ادامــه داد: بــا اخــذ تعهــدات مختلــف و 
بــا اضافــه کــردن ناظرانــی از مــردم و شــورای شــهر، مجوزهایــی 
را به صــورت محــدود بــرای حفــاری صــادر کردیــم و بــا صراحــت 
اعــام کردیــم در آســفالت هــر یــک از پیمانــکاران مشــکل وجــود 

داشــته باشــد، مجــوز حفــاری جدیــد صــادر نخواهیــم کــرد. 

ــه  ــه ب ــا توج ــه ب ــت ک ــن اس ــت مان ای ــرد: درخواس ــان ک وی بی
ــهروندان در  ــردد ش ــش ت ــوروز و افزای ــام ن ــه ای ــک شــدن ب نزدی
ســطح شــهر، حداقــل در معابــر کلیــدی، عملیــات حفــاری انجــام 
ــا بیــان اینکــه در شــرایط عــادی هــم  نشــود. شــهردار کرمــان ب
ــه  ــتیم، ب ــکل هس ــار مش ــان دچ ــهر کرم ــفالت ش ــۀ آس در زمین
ــع آســفالت  ــه 2.5 میلیــون مترمرب نیــاز حیاتــی شــهر کرمــان ب
در معابــر اصلــی شــهر اشــاره کــرد و افــزود: ایــن حفاری هــا بعضــاً 

موجــب کاهــش کیفیــت آســفالت موجــود شــده اســت.
ــروژۀ فاضــاب همچنیــن موجــب  ــه داد: اجــرای پ ــعرباف ادام َش
توقــف اجــرای عملیــات آســفالت شــهرداری در معابــری شــده کــه 

قــرار اســت فاضــاب در آن هــا اجــرا شــود.
وی تأکیــد کــرد: ســرعت اجــرای پــروژۀ فاضــاب شــهر کرمــان 

ــم. ــتر کرده ای ــان را بیش ــم نظارت م ــا ه ــت و م ــم اس مه

شهردار کرمان خبر داد: 
افزایش نظارت بیشتر بر اجرای آسفالت پروژۀ فاضالب شهری کرمان

سفر مدیرکل بنیادمسکن انقالب اسالمی 
استان کرمان به شهرستان سیرجان

ــی اداره  ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــالمی  ــالب اس کل بنیادمســکن انق
ــر  ــی اکب ــر عل ــان،  دکت اســتان کرم
ســلطانی نــژاد مدیر کل بنیادمســکن 
ــه اتفــاق  انقــالب اســالمی اســتان ب
ــران  ــاون عم ــد مع ــدس رضامن مهن
روســتایی بنیــاد مســکن اســتان بــه 
ــرد. ــفر ک ــیرجان س ــتان س شهرس

دکترســلطانی نــژاد در ایــن ســفر از اراضــی 
چاقوســکی  روســتاهای  تصرفــی  رفــع 
و خیرآبــاد کفــه شهرســتان ســیرجان 
ــای  ــاران واعض ــا دهی ــپس ب ــد و س بازدی
اهالــی  همچنیــن  و  اســامی  شــورای 
ــدار و گفتگــو کــرد.  ــاد دی روســتای خیرآب
برنامــه ریــزی بــرای واگــذاری اراضــی بــه 
ــن  ــان روســتا و بررســی مشــکات ای جوان
روســتایی  روســتاها در حــوزه عمــران 
یکــی از برنامــه هــای ســفر مدیــرکل 
ــتان  ــامی اس ــاب اس ــکن انق ــاد مس بنی
ــه  ــود. الزم ب ــیرجان ب ــتان س ــه شهرس ب
مهنــدس  ســفر  ایــن  در  اســت  ذکــر 
انقــاب  مســکن  مدیربنیــاد  ســاجقه 
دکتــر  ســیرجان،  شهرســتان   اســامی 

سلطانی نژاد را همراهی نمود.

******

مخابـرات  عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 
منطقـه کرمـان جلسـه هفتگـی ویدئـو 
شـرکت  تجـاری  معاونـت  کنفرانسـی 
مخابـرات ایران بـا حوزه  تجـاری مناطق 

مخابراتـی برگـزار شـد.

-----------------------

مخابـرات  عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 
منطقـه کرمان جلسـه مشـترک مخابرات 
منطقـه کرمـان بـا فـن آوری اطالعـات 
دانشـگاه شـهید باهنـر کرمـان برگـزار 

. شد

اخبار رشکت مخابرات منطقه کرمان

 با رعایت دستورالعمل های بهداشتی 

هیات رزمندگان اسالم استان کرمان 

هر صبح جمعه ساعتهر صبح جمعه ساعت  6:۴56:۴5  

حسینیه ثارا... کرمان

َایَن ُمِعز ُاالولِیاءَایَن ُمِعز ُاالولِیاء
معاون بهره برداری و دیسپاچینگ شرکت توزیع نیروی برق شمال استان کرمان :

اجرای عملیات اقدام فراگیر تعمیرات و بهینه سازی 
شبکه توزیع برق شمال استان کرمان 

ــرکت  ــپاچینگ ش ــرداری و دیس ــره ب ــاون به  مع
ــان  ــتان کرم ــمال اس ــرق ش ــروی ب ــع نی توزی
فراگیــر  اقــدام  گســترده  عملیــات  گفــت: 
ــا  ــع ب ــبکه توزی ــازی ش ــه س ــرات و بهین تعمی
رویکــرد بهبــود ایمنــی در جهــت ارایــه خدمــات 
مطلــوب و مســتمر بــرق بــه شــهروندان همزمــان 
ــای  ــتان ه ــه شهرس ــور در کلی ــر کش ــا سراس ب

ــد. ــاز ش ــتان آغ ــمال اس ش
ــروی  ــع نی ــرکت توزی ــی ش ــط عموم ــزارش رواب ــه گ  ب
ــن  ــزود: ای ــنی اف ــد محس ــتان ، محم ــمال اس ــرق ش ب
عملیــات سراســری بــا شــعار »تــاش صادقانــه، خدمــت 
بــی منــت« بــا هــدف شناســایی و رفــع کانونهــای خطــر 
ــان  ــتان کرم ــمال اس ــرق ش ــروی ب ــع نی ــبکه توزی در ش

ــزار شــد.  برگ
ــترده  ــات گس ــن عملی ــام ای ــرای انج ــرد: ب ــان ک  وی بی

ــزی شــد کــه  بیــش از یکصــد مــورد فعالیــت برنامــه ری
ــرداری ،  ــی، 2۶ ناظــر بهــره ب توســط 1۶2 نیــروی اجرای
14 ناظــر ایمنــی در قالــب 5۹ اکیــپ در ســطح مدیریــت 

ــرق شــمال اســتان انجــام گرفــت.  توزیــع ب
ــع  ــرکت توزی ــپاچینگ ش ــرداری و دیس ــره ب ــاون به  مع
نیــروی بــرق شــمال اســتان کرمــان گفــت: ایــن عملیــات 
ــبکه، 14  ــم ش ــاح حری ــرل و اص ــورد کنت ــامل 30 م ش
مــورد جابــه جایــی و اصــاح و مقــاوم ســازی پایــه هــای 
ــش  ــاح فل ــورد اص ــر، ۸5 م ــرض خط ــوب و در  مع معی
ــه  ــوب پای ــم دریچــه هــای معی ــورد ترمی شــبکه، ۶۶0 م
هــای روشــنایی معابــر و 130 مــورد اصــاح قفــل و بســت 
ــود.  و ترمیــم درب پســتهای زمینــی و جعبــه شــالترها ب
ــط و  ــار متوس ــبکه فش ــول ش ــت ط ــر اس ــایان ذک  ش
ــان حــدود 21  ــرق شــمال اســتان کرم ــع ب ضعیــف توزی

ــت. ــر اس ــزار کیلومت ه

ــان از پرداخــت بیــش  ــداد اســتان کرم ــه ام ــرکل کمیت مدی
ــتغال  ــنه اش ــهیالت قرض الحس ــان تس ــارد توم از ۳۰ میلی
ــال  ــی در س ــیب پذیر منوجان ــار آس ــان و اقش ــه مددجوی ب

ــر داد.  ــاری خب ج
ــی  ــی صادق ــداد، یحی ــه ام ــانی کمیت ــگاه اطاع رس ــزارش پای ــه گ ب
ــراجی سرپرســت  ــا س ــدار ب ــان در دی ــتان منوج ــه شهرس ــفر ب در س
فرمانــداری ایــن شهرســتان گفــت: متأســفانه آمــار مددجویــان تحــت 
حمایــت کمیتــه امــداد در شهرســتان منوجــان آمــار باالیــی اســت و 
نــگاه مــا در ایــن نهــاد بــر توانمندســازی خانواده هــای تحــت حمایــت 

اســت.
ــزود:  ــرد و اف ــاد اشــاره ک ــن نه ــه ای ــان ب ــاالی مراجع ــار ب ــه آم وی ب
ــان  ــاالی مراجع ــار ب ــث آم ــت باع ــدد اس ــون متع ــر چ ــای فق مولده
ــر اســاس اعــام  ــرد: ب ــان ک ــی بی ــاد شــده اســت. صادق ــن نه ــه ای ب
ــل  ــق عم ــتغال موف ــث اش ــداد در بح ــه ام ــه کمیت ــئوالن مربوط مس
ــتغال  ــث اش ــداد در بح ــه ام ــه کمیت ــدل کاری ک ــت و م ــرده اس ک
ــن  ــاد در ای ــن نه ــه ای ــده ک ــث ش ــد باع ــال می کن ــان دنب مددجوی

ــد. ــب کن ــی را کس ــه توفیقات زمین
ــه  ــکاری هم ــزوم هم ــر ل ــان ب ــتان کرم ــداد اس ــه ام ــرکل کمیت مدی
نهــاد  ایــن  بــا  اســتان  شهرســتان های  فرمانــداران  به خصــوص 

ــرد . ــد ک ــان تأکی ــتغال مددجوی ــٔه اش درزمین
وی بابیــان اینکــه تکلیــف ســنگینی توســط دولــت ســال آینــده بــر 
عهــده کمیتــه گذاشته شــده اســت گفــت: ســال آینــده حــدود 500 
ــداد ایجــاد شــود کــه  ــه ام ــد توســط کمیت هــزار فرصــت شــغلی بای

ســهم اســتان کرمــان حــدود 2۶ هــزار فرصــت شــغلی اســت.
وی ادامــه داد: امســال نیــز 13 هــزار فرصــت شــغلی توســط کمیتــه 

امــداد اســتان کرمــان ایجادشــده اســت.
ــدار  ــد پای ــاد درآم ــر ایج ــا ب ــد م ــه تأکی ــه اینک ــاره ب ــا اش ــی ب صادق
ــرای خانواده هــای تحــت حمایــت اســت گفــت: اگــر منبــع درآمــد  ب
ــر  ــم دیگ ــواده بی سرپرســت ایجــاد کنی ــک خان ــرای ی و ســرپناهی ب
نیــازی بــه مســتمری ناچیــز کمیتــه امــداد نــدارد بــه همیــن منظــور 
بــه دنبــال توانمنــدی خانواده هــای تحــت حمایــت و نیازمنــد 

ــتیم.  هس
ــداری  ــت فرمان ــان از سرپرس ــتان کرم ــداد اس ــه ام ــرکل کمیت مدی
ــتغال  ــوزه اش ــه در ح ــی ک ــه تکلیف ــه ب ــا توج ــت ب ــان خواس منوج
ــه  ــر عهــده کمیت ــان و اقشــار آســیب پذیر در ســال 1401 ب مددجوی
امــداد اســتان کرمــان گذاشته شــده اســت در ایــن زمینــه همــکاری 
ویــژه ای بــا ایــن نهــاد داشــته باشــند تــا زمینــه پرداخــت تســهیات 

ــرد. ــورت گی ــری ص ــهیل گ ــتان تس ــتغال در شهرس اش

مدیرکل کمیته امداد استان کرمان خبر داد؛ 

پرداخت بیش از ۳۰ میلیارد تومان تسهیالت اشتغال 
به مددجویان منوجانی در سال جاری 
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              انقالب و آینده
مهره ی دشمن ما رفت و، سپس گم گردید )انقالب( باعث بیداری مردم گردید  

طبق پرونده ی ننگین و بدش رسوا شد )اَنَگلِستان( ز سر کشور ایران وا شد  
حاکمی مردمی را بر سر کار آوردیم )اِمریکا( را ز وطن رانده و بیرون کردیم  

ز عقب ماندگی به راه تجدد افتاد )نوکری کردن ایران( دگر از مد افتاد  
پیر فرزانه و موال و، امیر ما بود )حضرت خضر)ع(( علمدار مسیر ما بود  

که )ولِی علوی( خامنه ای رهبر هست شک نداریم که آینده ای روشنتر هست  

                                                              غالمحسین رضایی - نقاش

غالمحسین رضایی - نقاش

     شاخ شکن
دندان و، داعشش را )حاج قاسِم ما( شکست آمریکا که نََفسش )آشوب و ناامنی( است   

)احیای داعش( شده کار دوباره ی غرب غروب کشیده پرده روی ستاره ی غرب   
گرچه توان ندارد، باِز نشسته شده مشغول به تیز کردن )شاخ شکسته( شده   

)خون شهید حاج قاسم( شکسته )شاخ یزید( از سوی ایرانیان تیپای محکمی دید    
وحدت کشورش را زد و، نشان گرفته ناامنی در درون آمریکا جان گرفته    

پشت مقاومت ها عنایت خدا هست روح شهید حاج قاسم در پشت ماجرا هست   

  

همسـایمون داشـت خونـه می سـاخت. گل محمـد اون موقع 
ده الـی دوازده سـاله بـود. یـک روز دیدم چوب های سـنگین 
رو روی دوشـش گذاشـته و بـرا 
بنایـی میبـره خونـه همسـایه. 
جـان!  محمـد  گفتـم:  بهـش 
اونـا دارن خونـه مـی سـازن، تو 
چـرا اینقـدر خـودت رو خسـته 
میکنـی؟ جـواب داد: مادر جان! 
اینهـا تـوی خونـه شـون مـرد 
ندارنـد، وظیفه منه که بهشـون 

کنـم... کمک 

خاطره ای از زندگی سردار شهید گل محمد غزنوی 
منبع: کتاب کاش با تو بودم، صفحه 68                                     

یاد یارانیاد یاران

در بخش يادداشت:
- رتبــه اول بــه صــورت مشــترک بــه: * نوشــته 
»فضــاي مجــازي نیازمنــد حــاج قاســمي دیگــر« اثــر آقــاي 

منصــور الهــي از نشــریه  ثــارا...
* و همچنیــن نوشــته »حکایــت وصلــه هــاي ناجــور بتنــي، 

بــر کاهــگل هــاي اصالــت« اثــر خانــم ســوده پــاکاري 
-رتبــه دوم بــه صــورت مشــترک بــه: * نوشــته 
ــي  ــام اتقای ــم اله ــر خان ــران«  اث ــان ای ــدان قهرم ــرد می »م

صبــح کرمــان
ــیما  ــم  ش ــر خان ــود« اث ــي ب ــه منج ــته »او همیش * و نوش

ــات ــه اطالع ــات از روزنام ــح نج فت
ــه:   ــترک ب ــورت مش ــه ص ــوم ب ــه س - رتب
*نوشــته »مــا خــواب بودیــم کــه او رفــت« اثــر خانــم مریــم 

ــوان  ــگاران ج ــگاه خبرن ــادر از باش ــادات به الس
ــزوم  ــان« ل *و نوشــته »خطــر در کمیــن کــودکان و نوجوان
توجــه بــه مدیریــت فضــاي مجــازي اثــر خانــم مریــم یــزدان 

شــناس از نشــریه نشــر کرمــان  
در بخش گزارش:

ــه  ــه ب ــا ک ــي از ایرن ــاي داوود میانده ــژه از آق ــر وی ــا تقدی ب
ــا  ــان ب ــزارش خوبش ــات داوران،گ ــت در هی ــت عضوی جه

ــي و  ــر سیاس ــتي، غی ــي رودربایس ــني ب ــیعه، س ــوان )ش عن
ــت. ــده اس ــاظ نش ــمي لح ــر رس غی

- رتبــه اول بــه صــورت مشــترک بــه: *نوشــته 
ــد  ــاي حام ــر آق ــه« اث ــان، بل ــاي مهرب ــما آق ــازه ش ــا اج »ب

ــدال ــداي اعت ــجاعي از ن ش
ــاران در  ــور خادمی ــي از حض ــته » روایت ــن نوش  *و همچنی
بیمارســتان حضــرت فاطمــه الزهــرا )س( در روز میــالد 
جــواد االئمــه)ع(« اثــر خانــم  نــدا امیربیگــي از آســتان نیــوز
-رتبــه دوم بــه صــورت مشــترک  بــه: *نوشــته 
»مکتــب ســلیماني مکتــب تســخیر قلــوب« اثــر خانــم اســما 

مســلمي مهنــي از نشــریه ســراي وطــن 
ــا گــزارش »زندگــي  ــاي حمــزه ســلطاني ب *و همچنیــن آق
ــو  ســیاه میــان طــالي کثیــف« از پایــگاه خبــري کرمــان ن
ــه:   ــترک ب ــورت  مش ــه ص ــوم ب ــه س - رتب
*نوشــته »اصــول و مبانــي مطالبــه گــري از دیــدگاه رهبــر 
ــم زینــب جــوادي از نشــریه پتــه  ــر خان معظــم انقــالب« اث

ــان  کرم
ــراي  ــرا ب ــل اج ــي قاب ــه عملیات ــن برنام ــته »تدوی *و نوش
کاهــش طــالق در جامعــه« اثــر آقــاي ســجاد حیــدري فــرد 

ــن ســیرجان از نشــریه نگی
در بخش خبر :

-رتبــه اول: *خانــم ســمیه حســن شــاهي از خبرگــزاري  
برنامــه هــاي  بــا عنــوان خبــري »80 درصــد  ایرنــا  
ــرا  ــي اج ــوري مردم ــا حض ــلیماني ب ــردار س ــت س بزرگداش

ــارا...  ــکر ث ــده لش ــل از فرمان ــه نق ــد« ب ش
-رتبــه دوم:  *آقــاي حکمــت قاســم خانــي بــا مصاحبــه 
خبــري »چیــزي از پیکــر حــاج حســین باقــي نمانــده بــود« 
گفــت و گــو بــا همســر شــهید پورجعفــري از روزنامــه جــام 

جــم
ــوان  ــا عن ــلطاني ب ــد س ــاي احم ــوم: * آق ــه س - رتب
خبــري »شــور و شــعور سیاســي در انتخابــات در جــوار مــرد 

ــداي وحــدت ــدان« از نشــریه ن می

در بخش تیتر:
-رتبــه اول: *خانــم ســمیه صدیــق نــژاد بــا تیتــر »رویش 

یــک قاســم آبــاد از دل شــرارت« از خبرگــزاري فارس
-رتبــه دوم :  *خانــم آمنــه شــهریارپناه بــا تیتــر 
»ترســیم بندگــي همصــدا بــا حلــق اســماعیل«  - در مکتــب 

ــان ــر کرم ــریه نش ــلیماني از نش ــهید س ش
-رتبه سوم:

*آقــاي محمــد حســني ســعدي بــا تیتــر 
ــر  ــلیماني آغازگ ــهید س ــاي ش ــدت ه »مجاه

تمــدن اســامي« از نشــريه هفتــواد
در بخش چندرسانه اي:

ــم  ــه: *خان ــترک ب ــورت مش ــه ص ــه اول ب -رتب
معصومــه یحیــي زاده بــا کلیــپ خبــري »بچــه هــاي حــاج 

قاســم« 
ــتند  ــا مس ــي ب ــادي خان ــه ه ــم طیب ــن  خان * و  همچنی

ــلیماني« ــب س ــایي در مکت ــره گش »گ
-رتبــه دوم بــه صــورت مشــترک بــه : *آقــاي 

ــا اثــر »نمــاز در کرملیــن« احســان شــعبانیان ب
ــاي  ــا مســتند » رد پ ــم کلثــوم نجفــي ب * و همچنیــن خان

ــایر« ــفره عش دالالن در س
-رتبه سوم به صورت مشترک به:

* خانم سمانه  اعظم پور با »مستند رادیویي کلزا« 
ــد  ــتند بلن ــا »مس ــي ب ــان فتح ــم مرج ــن خان * و همچنی

ــوي« ــهید مرتض ش
در بخش عکس:

ــزاري  ــي از خبرگ ــارا... انکوت ــاي ث ــه: * آق ــه اول ب -رتب
تســنیم  بــا روایــت تصویــري »دلنوشــته هایــي بــراي 

ــردار«  س
رتبــه دوم بــه: * خانــم مهــال جنابــي از باشــگاه 
خبرنــگاران جــوان گــزارش تصویــري از گلــزار شــهدا و 

ــردار  ــد س مرق
در ايــن بخــش شــرکت کننــده اي حائــز رتبــه 

ســوم نگرديــد.    

برگزیدگان ششمین جشنواره رسانه ای ابوذر معرفی شدند

رئیــس ســازمان حفاظــت محیــط زیســت 
کشــور گفــت: کارخانــه CDQ فــوالد 
زرنــد ایرانیــان بــه عنــوان شــاهکار 
فــوالدی  صنایــع  محیطــی  زیســت 

خاورمیانــه مطــرح اســت. 
علــی ســالجقه معــاون رئیــس جمهــور و رئیــس 
ــا   ــور ب ــت کش ــط زیس ــت محی ــازمان حفاظ س
همراهــی زینــی ونــد اســتاندار کرمــان، شــاکری 
مدیــر کل حفاظــت محیــط زیســت اســتان 

کرمــان و صــادق زاده فرمانــدار زرنــد از مجتمــع 
کک ســازی و پاالیشــگاه ها شــماره دو فــوالد 

ــرد. ــد ک ــان بازدی ــد ایرانی زرن
در ایــن بازدیــد همچنیــن رونــد فعالیــت کارخانــه 
ــازی  ــع کک س ــی CDQ مجتم ــت محیط زیس
مجموعــه از نزدیــک مــورد بازدیــد قــرار گرفــت.

از  قدردانــی  بازدیدضمــن  ایــن  در  ســالجقه 
ایرانیــان  زرنــد  فــوالد  تالش هــای مجموعــه 
گفــت: ایــن مجموعــه بــا اجــرای کارخانــه 

CDQ توانســته یــک شــاهکار زیســت محیطــی 
ــو در  ــوان الگ ــه عن ــد و ب ــق کن ــور خل را در کش

ــه مطــرح شــود. خاورمیان
او آالیندگــی بــاال و اثــرات مخــرب زیســت 
محیطــی را  یکــی از مخاطــرات کارخانه هــای 
ــه  ــد: ب ــی گوی ــد و م ــی کن ــوان م ــی عن صنعت
ــروژه  ــن پ ــرات مخــرب،  چنی منظــور کاهــش اث
عظیــم در زرنــد ســاخته شــده کــه یکــی از مهــم 
آالیندگی هــای  کاهــش  آن  خروجــی  تریــن 

ــت. ــی اس صنعت
رییــس ســازمان حفاظــت محیــط زیســت کشــور 
ــن  ــای ای کاهــش مصــرف آب را یکــی از مزیت ه
کارخانــه عنــوان کــرد و گفــت: فــوالد زرنــد نیــز 
در حــوزه بازچرخانــی آب هــای برگشــتی و جمــع 
ــهری  ــاب ش ــود از پس ــاز خ ــورد نی آوری آب م

پیشــگام بــوده و بــا اجــرای پــروژه فاضــالب 
ــرار داده  ــرا ق ــت اج ــری را در دس ــات موث اقدام

ــت. اس
از  یکــی  کارخانــه  ایــن  گویــد:  مــی  او 
محیطــی  زیســت  پروژه هــای  پرخرج تریــن 
کشــور اســت که بــه عنــوان یــک کار زیرســاختی 
در کشــور نظیــر نــدارد و بــا توجــه بــه موقعیــت 
حســاس قرارگیــری کارخانــه در اطــراف مناطــق 
مســکونی و کشــاورزی، خــود ایــن مجموعــه 
ــام  ــود انج ــی خ ــت محیط ــالت های زیس ــه رس ب

می کنــد. وظیفــه 
بــه گفتــه معــاون رییــس جمهــور، صنعــت بایــد 
همــگام و در مســیر حفــظ محیــط زیســت باشــد 
و متناســب بــا ضریــب آرامــش و روانــی منطقــه 
انســانی نیــز اثرگــزار و تاثیــر مخاطــری بــر 

پوشش جانوری و گیاهی نداشته باشد.
او مــی گویــد: ایــن مجموعــه بــا اســتفاده از یــک 
ــاد، موجــب  ــر و صــرف هزینــه زی ــوژی برت تکنول
رضایتمنــدی و کاهــش دغدغه هــای زیســت 
ــط  ــت محی ــازمان حفاظ ــه و س ــی منطق محیط

زیســت شــده اســت. 

معاون رئیس جمهور: 
کارخانه فوالد زرند ایرانیان، شاهکار زیست محیطی خاورمیانه است 
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جهش یافته ُامیکرون جهش یافته ُامیکرون 
در کودکان در کودکان 

مصاحبه با کوه قلعه دختر 

سـردبیر روزنامـه هفتـواد دیـروز بـه مـن فرمـود تـا خورشـید غـروب نکرده 
بـرو کـوه قلـه دختـر و بـا کـوه مصاحبه کـن و متـن مصاحبـه را بـده روزنامه که 
همیـن هفتـه چـاپ کنیم چـاره ای نبـود سـردبیر و قدیمی ترین قلـم زن کرمان 
فـوراً قلـم و کاغـذ برداشـتیم  باالخـره حضـور پیـر پـای در خاک کرمان رسـیدم 
بـه محـض آن کـه سـالم کـردم کـوه نالـه ای کـرد و فرمـود چـرا بـه مصاحبـه 
قدرتمنـدان جهـان نرفتـی عـرض کردم هفتـه نامه هفتواد با سـران جهـان کاری 
نـدارد چـون مسـئولین جهـان همیشـه جلسـه و همایـش دارند و حرف  درسـت 
را بایـد از کـوه و دیـوار شـنید بـه همیـن علـت اسـت که حضـور کوه رسـیده ام 
  و میگویـم راسـت کـه مـی گوینـد کـوه بـه کـوه میرسـد ولـی آدم بـه آدم نمی 
رسـد سـکوت کـوه بـا فریـاد شکسـته مـی شـود و این کـوه اسـت که مـی گوید 
ایـن سـخن سـنجیده اسـت چون ایـن روزها کـوه ها با هـم رابطه مسـالمت آمیز 
دارنـد و ایـن آدم ها  هسـتند کـه تعدادی از آنهـا زیر خط فقر و تعدادی سـرمایه 
دارنـد  بـه کـوه می گویم شـما قبـل از پیدایش شـهر کرمان در ایـن محل حضور 

داری و خشـت هـای تـو کار انسـان های سـاده و خوب اسـت 
 کـوه تـو بـه مـن بگـو کرمانیـان در قدیـم بـه چـه چیـزی شـباهت داشـتند کوه
مـی گویـد کرمانیـان در قدیـم بـه میخ شـباهت داشـتند چـون هر چه بیشـتر بر 
سـر میـخ بکوبـی محکم تـر می شـود کرمانیان هم با تحمل سـختی با اسـتقامت 

تـر شـده انـد از کـوه قلعه دختر خوشـحال شـدم و با کـوه خدا حافظـی کردم .   

» حمزه فریفته«

شــرکت جهــان فــوالد ســیرجان بــا ثبــت 
ــی ۱۵۰ درصــدی، بیشــترین رشــد  رشــد صادرات
ــزرگ  ــرکت های ب ــن ش ــوالد را در بی ــادرات ف ص
ــه خــود اختصــاص  کشــور در ۱۰ ماهــه امســال ب

داد. 
جهــان فــوالد ســیرجان در ایــن مــدت موفــق بــه 
رشــد  کــه  شــد  تنــی  و ۹۹۵  صــادرات ۱۷۹هــزار 
ــا ۱0 ماهــه ســال۹۹ نشــان  ۱۵0درصــدی در مقایســه ب
ــت رشــد ۱۵0  ــا ثب ــوالد ســیرجان ب ــان ف ــد. جه می ده
درصــدی در صــادرات، بهتریــن عملکــرد را از نظــر رشــد 
صــادرات در بیــن همــه شــرکت های صادرکننــده فــوالد 
کشــور در ایــن مــدت بــه خــود اختصــاص داد.۳0 هــزار 
تــن از صــادرات یــاد شــده مربــوط بــه آمــار عملکــرد دی 

ــن شــرکت اســت. ــاه ای م
ــان  ــع جه ــرکت مجتم ش
ابتــدا  ســیرجان  فــوالد 
در ســال ۱۳88 توســط 
و  توســعه  شــرکت 
آبادانــی اســتان کرمــان 
شــرکت های  از  کــه 
صنــدوق  زیر مجموعــه 
شــرکت  بازنشســتگی 
مــس  صنایــع  ملــی 
تشــکیل  اســت  ایــران 
ــی  ــس از تغییرات ــد و پ ش
در ســهامداران در حــال 

ــی و  ــه شــرکت معدن ــق ب حاضــر ۵۱درصــد ســهام متعل
ــد  ــته و ۴۹ درص ــرکت های وابس ــر و ش ــی گل گه صنعت
ــی  ــدوق بازنشســتگی شــرکت مل ــه صن ــق ب ســهام متعل
صنایــع مــس ایــران و شــرکت های تابعــه اســت. ســرمایه 
ثبتــی ایــن شــرکت ۹۶0 میلیــارد ریــال بــوده کــه پــس 
از چنــد مرحلــه افزایــش ســرمایه بــه ۴0 هــزار میلیــارد 
ریــال افزایــش یافتــه اســت. ایــن شــرکت در برنامه هــای 
خــود احــداث هفــت کارخانــه از جملــه دو کارخانــه احیــا 
بــه ظرفیــت ۲ میلیــون تــن آهــن اســفنجی، دو کارخانــه 
ــا ظرفیــت ۲ میلیــون تــن شــمش  ذوب و ریخته گــری ب
فــوالدی در ســال و ســه کارخانــه نــورد و فــوالد آلیــاژی 
بــه ظرفیــت تولیــد ۲ میلیــون تــن محصــوالت نــوردی و 

آلیــاژی را در دســت اجــرا دارد.

 با ثبت رشد صادراتی ۱۵۰ درصدی انجام شد 

 رکوردشکنی »جهان فوالد« در صادرات بیلت 

پیام سرپرست اداره کل تامین 
اجتماعی استان کرمان 
به مناسبت روز مهندس

ــمند ، روز  ــای ارزش ــاب ،باوره ــای ن ــه ه ــل از اندیش ــدس روز تجلی روز مهن
پاسداشــت خالقیــت و ابتــکار و روز گرامیداشــت تجلیــل از ایــن ســرمایه هــای 
ــر مهندســانی  ــد و تفک ــرای پاسداشــت تعه ــدی ب علمــی کشــور اســت، موع
ــه  و  ــر اندیش ــه ب ــا تکی ــد و ب ــن بوده ان ــاز و تحول آفری ــه توسعه س ــت ک اس
ــاخته اند ــته س ــز از گذش ــاز و متمای ــروز بشــری را ممت ــۀ ام ــود جامع ــل خ عم
ــه ای و  ــات بیم ــد خدم ــی تولی ــوان متول ــه عن ــی ب ــن اجتماع ــازمان تامی س
امنیــت اجتماعــی در کشــور همــواره از حضــور مهندســین و دانش آموختــگان 
ــای  ــی ظرفیت ه ــت تمام ــیده اس ــرده و کوش ــره ب ــی به ــته های مهندس رش
در اختیــار خــود را بــرای توســعۀ ایــن مجموعــه بــزرگ بــا حضــور متفکــران 
ــازوان پرتــوان علمــی در راســتای خدمــت بــه  کشــور عزیزمــان بــه  و ایــن ب

کار گیــرد 
ــات و  ــی آوری اطالع ــه فن ــده، درعرص ــت آم ــات بدس ــت توفیق ــی اس بدیه
خدمــات نویــن )غیــر حضــوری( ســازمان تامیــن اجتماعــی هــم حاصــل نقــش 
آفرینــی و توانمنــدی مهندســان ایــن ســازمان اســت کــه صادقانــه و دلســوزانه 

انجــام وظیفــه مــی نماینــد .
اینجانــب ضمــن تبریــک فــرا رســیدن روز مهندســی، مراتــب قدردانــی و حــق 
ــم در حــوزه فنــآوری اطالعــات  ــده همکاران شناســی خــود را از خدمــات ارزن
ــی  ــزون تمام ــات روز اف ــم و توفیق ــی نمای ــراز م ــی اب ــی ومهندس ــر فن و دفت
مهندســین کشــورم را در خدمــت بــه نظــام نظــام مقــدس جمهــوری اســالمی 

ــم. ــد متعــال خواهان از درگاه خداون

محمود شیخ شعاعی 
سرپرست اداره کل تامین اجتماعی استان کرمان

کانالسازی و 
احیاء قنوات 

در سرآسیاب فرسنگی
مســائل انتقــال آب قنــوات هشــتگانه سرآســیاب فرســنگی از 
ــا عــدم دقــت در طراحــی  ــاد ، ب مظهــر قنــات بنــدر بعلــی اب
اولیــه کانــال بتنــی مســقف  و پــس زدن آب در کــوره 
ــر  ــران ناگزی ــه ب ــق آب ــاورزان و ح ــه  کش ــا آنجائیک ــات ت قن
ــی  ــاز م ــدند، آغ ــال ش ــف کان ــی ک ــه شکســتن بخــش بتن ب
ــزان ۳0 درصــد  ــه می ــات ب ــه بعــد آبدهــی قن گــردد. از آن ب
در طــول مســیری کــه بتــن تخریــب شــده نفــوذ و فــرار آب 

ــراه دداشــت.  ــه هم را ب
کانــال ســازی از بعــد از مظهــر قنــوات بعلــی ابــاد در قســمت 
ــود آوری  ــه س ــد ک ــی دادن ــخیص م ــکاران تش ــه پیمان هائیک
بهتــری دارد، انجــام شــده بــه صورتیکــه  ژوئنهــا یــا قطعــات 

بتــن  در محــل اتصــال بــه خوبــی آب بنــدی نشــده و منشــاء 
فــرار آب از کانــال مــی باشــند. 

وصــل  کانــال  بــه  انجوجکــی  قنــات  مســیر،  ادامــه   در 
مــی گــردد، ایــن کانــال بــر روی دامنــه ادامــه مــی یابــد و در 
محــل آبــادی ده یــاری کانــال خاکــی و از دامنــه قلعــه عبــور 

تــا جائیکــه بــه کانــال بتنــی اتصــال مــی یابــد. 
در تمامــی فاصلــه هائــی کــه کانــال خاکــی اســت بــا توجــه 
بــه درشــت دانــه بــودن رســوبات نفــوذ پذیــری آن باالســت، 
در ایــن نقطــه تلفــات آبــی زیادتــر بطوریکــه تبدیــل بــه نیــزار 
شــده اســت، مجــاورت رودخانــه فصلــی بــا کانــال انتقــال آب 

خاکــی تلفــات آبــی  را چنــد برابــر مــی کنــد. 
ــه  ــال خاکــی ب ــوات از کان ــه قلعــه وقتــی کــه آب قن در دامن
ــددا   ــد مج ــه بع ــن ب ــود، از ای ــی ش ــت م ــی هدای ــال بتن کان
 نفــوذ و فــرار آب از بیــن  ژوئنهــا محســوس و بــه تدریج شــدت 
مــی یابــد.در بخــش خروجی دره گورشــکن، رســوبات درشــت 
دانــه رودخانــه ای وجــود دارد و آب مظهــر شــده قنــات کهــن 
ــال  ــل کان ــان آب در داخ ــدد، جری ــی پیون ــه آن م ــد ب بلن
ــر  ــال مظه ــن کان ــه ای ــه ب ــی ک ــی قنوات ــا آبده ــب ب  متناس

شــده انــد بــه شــدت کاهــش مــی یابــد. از ایــن جهــت کــه 
ــه ای ســبب جــذب و مکــش  ــه رودخان رســوبات درشــت دان

ــد.  آب از بیــن ژوتنهــا مــی گردن
ــه  ــد ک ــی رس ــه کان م ــتای گین ــه روس ــال ب ــه  کان وقتیک
اطــراف کانــال محصــور و در حیــن عبــور از روســتا از آن بهــره 

ــرداری مــی شــود.  ب
ــن روســتا وارد روســتای  ــن از ای ــه گرفت ــس از فاصل ــال پ کان
حســین آبــاد ترابــی شــده کــه تمامــی خانــه هــای ویالیــی در 
طرفیــن کانــال، ممــر بــا مســیر آب بــرای ورود آب و خــروج 
ــال  ــرداری از آب کان ــره ب ــد. به فاضــالب از منازلشــان را دارن
ــرای اســتفاده  ــن روســتا حداکثــر ممکــن مــی رســد، ب در ای
ــع  ــه موق ــره آب ب ــا ذخی ــه ب ــد ک ــتخرهایی دارن ــتر اس بیش

باغهــا و زراعتهــای خــود را آبیــاری مــی نماینــد. 
نیــز روســتای ده یاســائی، معــادن شــن و ماســه طــول مســیر 
ــه  ــی غیرمنصفان ــال بصورت ــه از آب کان ــه و هم ــادگان هم پ
ــول  ــاز در ط ــر مج ــرداری غی ــره ب ــد. به ــی نماین ــتفاده م اس
ــاری  ــورت انتظ ــره وران بص ــرای به ــته ب ــال گذش ــا س دهه
ســادگی   بــه  آن  تغییــر  کــه  آمــده  در  شــده  نهادینــه 

ــائل  ــکالت و مس ــه مش ــل هم ــد. تحلی ــی باش ــر  نم امکانپذی
کانــال انتقــال آب، اولویــت هــای اجرائــی را در توســعه 
ــاد کهــن  ــا انجوجکــی، عبــاس آب ــاد ی ــی اب قنــوات بنــدر بعل
ــرار  ــروده ق ــات ت ــا قن ــراه ب ــا را هم ــال آب آنه ــد و انتق  بلن
مــی دهــد. عملکــرد ســازمان جهادکشــاورزی اســتان کرمــان 
در خصــوص کانــال ســازی و احیــاء و مرمــت قنــوات در ایــن 
ــری  ــل تعمــق و پیگی ــان قاب ــه در مجــاورت شــهر کرم منطق
ــاد  ــازمان جه ــرم س ــت محت ــت ریاس ــر اس ــد. بهت ــی باش م
کشــاورزی کــه کار خــود را در ســازمان جدیــدا شــروع 
ــرک فعــل  ــی توجهــی و احتمــاالً ت ــد نمــوده وب نمودند،بازدی
ــاید  ــد. ش ــی نماین ــاک را  بررســی و ارزیاب ــت آب و خ مدیری

بــه ایــن ترتیــب تحولــی در عملکــرد 
مدیریــت آب و خــاک ســازمان از 
شــروع کار جنابعالــی ایجــاد گــردد.

مهندس حسن اشرف گنجویی
کارشناس رسمی

 و محقق تامین آب

ســخنگوی دانشــگاه علــوم پزشــکی 
کرمــان گفــت: متاســفانه بــا وجــود 
ــاالی امیکــرون میــزان رعایــت  شــیوع ب
ــوب  ــتی مطل ــای بهداش ــه ه ــیوه نام ش

ــت. نیس

ســعید اظهارداشــت: هــم اکنــون شــاهد افزایــش 
شــیوع بیمــاری کرونــا و افزایــش مــرگ و میرهــا 
هســتیم و مــردم بایــد بداننــد تمــام ایــن ابتالهــا 
ــرای  ــزود: اج ــت. وی اف ــرون اس ــا امیک و فوتی ه
یافتــه  شــدید  کاهــش  متأســفانه  پروتکل هــا 

ــن  ــوب نیســت و در بهتری ــت مطل اســت و وضعی
ــا را  ــیوه ها نامه ه ــردم ش ــد از م ــت ۵۵ درص حال

رعایــت می کننــد. 
ــه  ــد در هم ــرد: واکسیناســیون بای ــح ک وی تصری
گروه هــای ســنی مجــاز بــا جدیــدت انجــام 

شــود و در ایــن میــان مــردم بایــد تکمیــل 
واکسیناســیون را جــدی بگیرنــد.  صحبتــی افزود: 
مراکــز درمانــی مملــو از بیمــاران امیکــرون اســت 
ــالمندان و  ــه ای، س ــاران زمین ــه خصــوص بیم و ب

ــتند. ــه هس ــدی مواج ــر ج ــا خط ــودکان ب ک

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی کرمان:

میزان رعایت شیوه نامه های بهداشتی در کرمان قابل قبول نیست

در برخی از کودکان در برخی از کودکان 
ضایعات پوستیضایعات پوستی  

مانند مانند جوشجوش  
دیده شده است.دیده شده است.



بـه گـزارش هفتـواد : مهنـدس محمدرضـا میرزایـی در نشسـت 
خبـری کـه بـه همـت روابـط عمومـی اداره کل صنعـت ، معـدن و 
تجـارت اسـتان کرمـان برگزار شـده بود با اشـاره به اقدامات شـرکت 
بابـک مـس ایرانیـان در زمینـه اقتصـاد مقاومتـی افزود: شـرکت بابک 
مـس ایرانیـان در روش تولیـد کاتـد مـس از سـوخت هـای فسـیلی 
اسـتفاده نمـی کنـد لـذا فرآینـد ذوب نیـز حـذف می شـود لذا بـر این 
اسـاس ایـن صنعت سـازگاری مناسـبی با محیـط زیسـت از نظر وجود 
نداشـتن آالینـده هـا دارد.وی ادامـه داد: ایـن پـروژه هـم اکنـون 89 
درصـد پیشـرفت فیزیکـی دارد و بـا توجـه بـه خـوراک ایـن کارخانه 
بـه کنسـتانتره مـس، شـرکت بابـک مـس ایرانیـان در زمینـه معـادن و 
کنسـتانتره سـرمایه گـذاری مـی کند.مدیرعامـل شـرکت بابـک مـس 
ایرانیـان بـا بیـان اینکـه ایـن شـرکت در مسـائل فرهنگـی و اجتماعـی 
شهرسـتان شـهربابک حضـوری فعـال دارد گفـت: بـرای تولیـد کاتـد 
بـه روش  زیسـت  محیـط  بـا  سـازگار  و  تکنولـوژی جدیـد  از  مـس 
بایوتانـک لیچینـگ اسـتفاده مـی شـود کـه بـر اسـاس دانـش فنـی و 
انحصـاری شـرکت میدکـو و یـک شـرکت کانادایـی اجرایـی شـده 

. ست ا
وی افـزود: تکنولـوِژی شـرکت بابـک مـس ایرانیـان دارای گواهینامه 
و   HSE-MS  ،18001 اهسـاس   ،14001 ایـزو   ،9001 ایـزو  هـای 

اسـت. اروپـا   CE MARK اسـتاندارد 
توجه به استخدام نیروهای بومی 

در شرکت بابک مس

مهنـدس میرزایـی بـا بیـان اینکـه سـرمایه اصلـی ایـن شـرکت نیـروی 
انسـانی اسـت عنـوان کـرد: پـس از تکمیـل پـروژه کاتـد در شـرکت 
بابـک مـس ایرانیـان بالـغ بـر 500 نفـر مشـغول بـکار مـی شـوند لـذا 
اسـتراتِژی بومی گرایی از شهرسـتان شـهربابک و پس از آن، از استان 

کرمـان در دسـتور کار ایـن شـرکت اسـت.
وی گفـت: شـرکت بابـک مـس ایرانیـان در کنـار نیروهـای بومـی 
ترکیبـی از نیروهـای باتجربـه کشـوری را بـه کار مـی گیـرد و هـم 
اکنـون 90 درصـد از کادر ایـن شـرکت نیروهـای بومی اسـتان کرمان 
هسـتند. مدیرعامل شـرکت بابک مـس ایرانیان افـزود: نیروهای معدن 
و کارخانجات شـرکت بابک مس ایرانیان در شهرسـتان شـهربابک با 
متوسـط سـن 29 سـال و بسـیار جوان هسـتند و همینطور این شـرکت 
بصـورت غیرمسـتقیم بـه اشـتغال پنـج هـزار نفـر کمک خواهـد کرد.

استفاده از تکنولوژی های جدید 
باعث مصرف کم انرژی در شرکت بابک مس 

وی اظهـار کـرد: شـرکت بابک مس ایرانیـان با اسـتفاده از تکنولوژی 
روز دنیـا در کارخانجـات خـود نهایـت صرفـه جویـی را در دسـتور 
کار دارد کـه بـه نفـع شـرکت، جامعه و اقتصاد کشـور اسـت.میرزایی 
گفـت: بـرای 2 کارخانـه تولیـد لولـه مسـی و کاتـد مـس 35 مگاوات 
بـرق و حـدود 40 لیتـر بر ثانیه آب مـورد نیاز اسـت و همچنین 2 هزار 
و 300 مترمکعـب سـاعت گاز مصـرف دارد کـه در مقایسـه بـا سـایر 
روش هـای تولیـد مـس بسـیار کم مصرف اسـت. وی افزود: شـرکت 
بابـک مـس ایرانیـان در فـاز نخسـت خـود، مجـوز اخـذ چـاه آب را 
گرفتـه و در پـی مجـوز انتقال آب اسـت و میزان مصـرف آب مجتمع 
بابـک مـس ایرانیـان عـددی کمی در بیالن آب شهرسـتان شـهربابک 

محسـوب می شـود.

شرکت بابک مس ایرانیان 
چهارمین تولید کننده لوله مسی 

 مدیرعامـل شـرکت بابـک مـس ایرانیان با بیـان اینکه تـا پایان 
سـال جـاری تولیـد کاتـد در ایـن مجتمـع راه اندازی می شـود 
خاطرنشـان کـرد: ایـن مجموعـه بـا هـدف تولیـد 50 هـزار تن 
سـاالنه مـس کاتـد از کنسـتانتره کار خـود را آغـاز کـرده و 
اگـر ایـن میزان تولیـدات محقق شـود 25 درصـد ظرفیت مس 

کشـور در ایـن مجتمـع تولیـد خواهد شـد.
وی بـا بیـان اینکه شهرسـتان شـهربابک روی کمربند مس خیز 
ایران از شـمال شـرق تا سیسـتان و بلوچسـتان قرار دارد گفت: 
حجـم سـرمایه گـذاری در منطقـه شـهربابک بـرای احـداث 
کارخانجـات شـرکت بابـک مـس ایرانیـان بالـغ بـر یکهـزار و 
100 میلیـارد تومـان اسـت کـه توسـط صنـدوق توسـعه ملـی و 

بانـک پاسـارگاد سـرمایه گذاری شـده اسـت.
میرزایـی افـزود: هـم اکنـون 95 درصـد تجهیـزات مـورد نیـاز 

ایـن شـرکت وارد کشـور شـده و در حـال نصـب اسـت.
چهارمیـن  ایرانیـان  مـس  بابـک  شـرکت  اینکـه  بیـان  بـا  وی 
شـرکت تولیـد کننده لوله مسـی اسـت بیـان کرد: این شـرکت 
بـه  ویـژه  نـگاه  و  اقتصـادی  و  فنـی  مطالعـات  بـا  از سـال 88 
محیـط زیسـت فعالیـت خـود را در شهرسـتان شـهربابک بـا 2 
تکنولـوِژی تولیـد کاتـد بـا روشـی نویـن و لولـه مسـی فعالیت 

خـود را آغـاز کـرده اسـت.
مدیرعامـل شـرکت بابک مـس ایرانیـان گفت: این شـرکت با 
حمایـت میدکـو کارخانـه لولـه مسـی بـا ظرفیـت 12 هـزار تن 

لولـه مسـی در شـکلها و سـایزهای مختلـف بـا اسـتفاده از جدیدتریـن 
تکنولـوژی روز دنیـا در سـال 95 بـه بهـره بـرداری رسـید و اکنـون در 
حـال تولیـد آن اسـت. وی افـزود: اسـتراتژی فـروش لولـه مسـی در 
ایـن شـرکت بـر اسـاس نیـاز مشـتری و سـفارش تولیـد می شـود و در 
کنـار آن، اسـتراتژی 80 درصـد تولیـدات برای صادرات اسـت که در 

مرحلـه رایزنـی بـا مناطـق خاورمیانـه بـرای صـادرات هسـتیم لـذا ایـن 
شـرکت در حـال انسـجام بیشـتر صـادرات محصوالت اسـت.

میرزایـی تاکیـد کـرد: پـروژه هـای این شـرکت قطعـا سـودده خواهد 
بـود لـذا در برنامـه هـای شـرکت بابـک مـس ایرانیـان بسـتری بـرای 

احـداث صنایـع پاییـن دسـتی فراهـم می شـود.
کارخانجات شرکت بابک مس ایرانیان 

برای طبیعتی پاک
مدیـر مجتمـع شـرکت بابـک مس ایرانیـان نیـز در این نشسـت گفت: 
بـرای محیـط زیسـت و  ایرانیـان  بابـک مـس  کارخانجـات شـرکت 
طبیعتـی پـاک احـداث شـده اسـت.و ایـن شـرکت نسـبت بـه مسـائل 
محیـط زیسـت حسـاس اسـت و نهایـت سـعی خـود را در ایـن زمینـه 

بـه کار مـی گیـرد . 
محمدحسـن رحمانـی افـزود: صنایـع هلدینـگ 
میدکـو و شـرکت بابـک مـس ایرانیان بـه علت 
تعهـدی کـه دارند همـواره محیط زیسـت را در 

اولویـت برنامـه هـای خـود قـرار داده اند.

خبرنگار : مرضیه قاضی زاده

مهندس میرزایی :

با استفاده از روش های نوین در شرکت بابک مس ایرانیان 
سازگاری مناسبی با محیط زیست ایجاد شده است

و  اطاعـت  پـادگان  در  سـربازی  تواضـع.  دایـره  مرکـز  در   سـرداری 
والیـت پذیری. سـرفرازی در پـای پرچم عاشـورا، پایداری، بـی ادعایی، 
خسـتگی ناپذیـر و حماسـه سـاز. نامت بر تـارک جهاد اسـت و آوازه ات 
همپـای کرامـت و شـهادت. مظلـوم شناسـی و ظلـم سـتیز. تـا عشـق زنـده 

اسـت، عاشـقی ات جاودانـه خواهد بود. سـردار...
آن روز هـا هـم کـه سـردار نبـودی، بـاز بـی ادعـا بـودی. اصـاٌل از اولـش 
بـی ادعـا بـودی. ایـن را بچـه های کرمـان که با وقـوع جنـگ تحمیلی در 
جنـوب و غـرب کشـور، نـام رزمنده به خودشـان گرفتند و راهـی دفاع از 
وطـن شـدند، خوب یادشـان هسـت. سوسـنگرد هم یادش هسـت؛ قاسـم 
سـلیمانی، فرمانـده ی بچـه هـای کرمـان. آن روزهـا کـه در سـرت بـا آن 
موهـای مشـکی، هـزار نقشـه بـرای مقابلـه با دشـمن داشـتی. جـوان بودی 
و جوانـان همشـهری را گـرد آوردی. نیروهایـت کم اما استقامتشـان زیاد 
بـود. پایـداری در خونشـان بـود. همـه شـان. همـه تـان. همـه ی بچـه های 
کرمان. سوسـنگرد ایسـتاد و در ایسـتادگی اش شـما نقش داشـتی. بسـتان 
آزاد شـد و آزادگیـش را مرهـون شـجاعت شماسـت؛ از لحظـه ای کـه 
در مقابـل پاتـک هـای سـخت دشـمن بـا دو گـردان از بچـه هـای کرمان 
بـر اسـتقامت پـای فشـردی و فرمانـده ی کرمانـی هـا لقب گرفتـی و قبای 
فرماندهـی، قامتـت را برازنـده کـرد. پیـروزی هـا شکسـت هـم داشـت، 
زود بـه زود داغـدار یارانـت می شـدی و در بسـتان » اکبر محمدحسـینی« 

زودتـر بـه خـط شـهادت رسـید و رخ از تـو برگرفت.
بـا دسـت پـرورده هایـت در» فتـح المبیـن« فتحی آفریـدی که امـام آن را 

» فتـح الفتـوح« خواند. 
» بیـت المقـدس« سـرآغازی بـرای تـداوم رشـادت هایـت شـد. دشـت 

»جفیـر«  دارد.  یـاد  بـه  را  تـو  خوزسـتان 
هسـت.  یادشـان  را  تـو  جابـر«  »سـید   و 
یادشـان  را  تـو  ریختـه،  برزمیـن  هـای  خـون 
از  را  تـو  رزمنـدگان  هـای  حماسـه  هسـت. 
یـاد نبـرده انـد. بـودی و آوازه ات بلنـد شـد 
و گـوش بعثـی هـا را هـم مجبـور بـه شـنیدن 
نـام بلنـدت کـردی. کوشـیدی و خروشـیدی 
خرمشـهر«   « آزادی  ننشسـتی.  پـا  از  و 
و  شـما  رزم  از  نشـدنی  فرامـوش  ای  ودیعـه 
همرزمانتـان شـد.  اولیـن ضرب شسـت جانانه 
»رمضـان«،  مـرزی  بـرون  عملیـات  در   شـما 
بعثـی هـای مغـرور و مسـلح بـه سـالح هـای 
بـه  را  اسـرائیلی،  هـای  طراحـی  و  پیشـرفته 

انداخـت. سـرگیجه 
رادیـو بعـث و رادیـو اسـرائیل هـم نامـت را 
انتشـار دادنـد وقتـی کـه جسـورانه از کمنـد 
زنجیـر محاصـره شـان، خـود را نجـات دادی 

... و 
وقتـی تیـپ » ثـارا...« به لشـکر تبدیل شـد، باز 

شـما فرمانـده اش شـدی. گروهـان هـا گـردان شـدند و گردان هـا تیپ و 
دوسـتانت فرماندهانـی کـه دسـت آمـوز خـودت بودنـد. و شـهدایی کـه 

بازویـت بودنـد و بـا خونیـن بالی شـان، دلـت را غصـه دار مـی کردند.
همه ی افتخارهای لشـکر ثارا...درگوشـه گوشـه دشـت پهناور خوزستان، 
در بیابـان هـای ایـالم، در قلـه ی بلنـد کـوه هـای کردسـتان و کرمانشـاه ، 
در هـور و در جزایـر مجنـون و درعملیـات هـای بـدر و خیبـر کـه طعـم 
تلـخ شکسـت را بـه دشـمن بی مغز چشـاندند، مرهـون دالوری و حماسـه 
در  شـما  فرماندهـی  و  تدبیـر  و  درأیـت  تحـت  هـای  یـگان  رزمنـدگان 

خطـوط مقـدم نبـرد دفـاع مقدس اسـت.   
نمـی شـود » والفجـر هشـت« را گفـت و شـنید و شـما را نگفـت و ندیـد. 
آن شـب تاریـک و بارانـی و ارونـد خروشـان در پیش رو و آن آب سـرد 
غلتانـی کـه مـی غریـد و هـر وارد شـونده ای در خـود را ناجوانمردانه می 
بلعیـد و شـما کـه بـه غـواص های رشـیدت یـاد دادی تـا آب را ملتمسـانه 
بـه »حضـرت زهـرا سـالم ا... علیهـا« قسـم دهنـد تـا آرام و رام باشـد و 
رزمنـدگان را بـه سـالمت بـه آن سـوی آب ببـرد و چنیـن شـد و در پایان 
شـب ظلمانی تسـلط دشـمن،  فجری دمید که چشـم بدخواهان و دشمنان 

اسـالم و ایـران را کـور کرد.
»والفجرهـا«، دشـت مهـران و »کربالی یک« تو را به یـاد دارند. ارتفاعات 

قالویزان تو را می شناسـند. 
و  یـاران  و  تـو  بغـض  دشـمن  اسـت.  دیـده  را  تـو  رزم   »  »کربـالی4 
رزمنـده هایـت را داشـت کـه غواصـان بـی گنـاه را » دسـت بسـته« زنـده 

زنـده در خـاک پنهـان کـرد و داغ سـینه هـای داغـدار را سـوزان تـر.
ادامه دارد ...

مدیرعامـل شـرکت بابـک مـس ایرانیان گفت: نگاه شـرکت 
بابک مس ایرانیان در شهرسـتان شـهربابک به محیط زیسـت 
همـراه بـا تولیـد پایـدار اسـت لـذا توجـه بـه محیط زیسـت و 
اشـتغال پایدار اسـتراتژی شـرکت بابک مس ایرانیان اسـت و 

بـا روش هـای نویـن این کار عملی شـده اسـت . 

 طبـق تفاهم نامـه همـکاری بیـن کمیتـه امـداد، اداره کل 
آمـوزش فنـی و حرفـه ای و کارخانـه رینگ پـارس 150 
نفـر از فرزنـدان مددجویـان کرمانـی در شـرکت رینـگ 

پـارس مشـغول بـه کار می شـوند. 
مدیـرکل کمیتـه امداد اسـتان کرمان، مدیـرکل آموزش 
پـارس  رینـگ  کارخانـه  نماینـده  و  و حرفـه ای  فنـی  و 
تفاهم نامـه  بـم  جدیـد  ارگ  اقتصـادی  ویـژه  منطقـه 

کردنـد. امضـا  همـکاری 
یحیـی صادقـی، مدیـرکل کمیتـه امـداد اسـتان کرمـان 
هـدف از انعقـاد ایـن تفاهم نامـه را ایجـاد بسـتر مناسـب 
بـرای آمـوزش تخصصی و کاریابی فرزنـدان مددجویان 
تحـت حمایـت اعـالم کـرد و گفت: بـا انعقـاد تفاهم نامه 
کل  اداره  کرمـان،  اسـتان  امـداد  کمیتـه  بیـن  سـه جانبه 
آمـوزش فنـی و حرفـه ای و کارخانـه رینگ پـارس 150 
نفـر از فرزنـدان مددجویـان در شـرکت رینـگ پـارس 
منطقـه ویـژه اقتصـادی ارگ جدیـد بـم مشـغول بـه کار 

می شـوند.
تحـت  مددجویـان  اشـتغال  زمینـه  کـردن  فراهـم  وی 
حمایـت و فرزنـدان آن هـا باهـدف کاهش نـرخ بیکاری 
از مهم تریـن  را  اسـتان  ایـن  بیـن جامعـه مددجویـی  در 
و  گفت:جـذب  و  بـرد  نـام  تفاهم نامـه  ایـن  اهـداف 
آموختـه،  مهـارت  مددجویـان  فرزنـدان  به کارگیـری 
پرداخت کمک هزینه بـه کارآموزان در دوره کارورزی 
در کارخانـه، ارسـال قـرارداد جـذب کارجـو بـه همـراه 
بیمه نامـه بـه کمیتـه امـداد از مهم ترین تعهـدات کارخانه 
رینـگ پـارس منطقـه ویـژه اقتصـادی ارگ جدیـد بم بر 

اسـاس انعقـاد ایـن تفاهم نامـه اسـت.
وی افـزود: شناسـایی و معرفی کارآموزان واجد شـرایط 
بـرای شـرکت در مصاحبـه و گزینـش اولیـه، پرداخـت 
کمک هزینـه آموزشـی در مدت آموزش بـه کارآموزان 
و پرداخـت حـق بیمـه سـهم کارفرمـا بـه مـدت دو سـال 
در سـال اول 100 درصـد و در سـال دوم 50 درصـد از 
مهم تریـن تعهـدات کمیتـه امـداد بـر اسـاس انعقـاد ایـن 

تفاهم نامـه اسـت.
برگـزاری دوره آمـوزش تخصصـی موردنیـاز  صادقـی 
اقتصـادی  ویـژه  منطقـه  پـارس  رینـگ  تولیـد  کارخانـه 
آموزشـی،  اسـتانداردهای  اسـاس  بـر  بـم  جدیـد  ارگ 
بـم  شـهرهای  در  موردنیـاز  آموزشـی  کارگاه  تجهیـز 
بیمـه  بـرای کارآمـوزان،  آزمـون  برگـزاری  و کرمـان، 
مسـئولیت بدنـی کارآمـوزان در برابـر حـوادث در زمـان 
آمـوزش و اعطـای گواهینامـه پایـان دوره آموزشـی بـه 
کارآمـوزان را ازجملـه تعهـدات اداره کل فنـی و حرفـه 

اسـتان کرمـان اعـالم کـرد.

از سوسنگرد تا بوکمال ـ بخش اول  یحیی صادقی، مدیرکل کمیته امداد استان کرمان :

اشتغال ۱۵۰ فرزند مددجوی کرمانی 
در شرکت رینگ پارس 
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شـاهنامه  در  ای  افسـانه  ای  اسـطوره 
دارای  کـه  کارمانیـا  سـرزمین  از   فردوسـی 
ظالـم  حاکـم  بـا  دختـر   یـک  و  پسـر   هفـت 
دوره اشـکانیان کرمـان بـه مبـارزه پرداختـه، او 
را شکسـت مـی دهـد و قلعـه بـم)ارگ بـم( و قلعـه دختر کرمـان محل حکومـت هفتواد 
بـوده اسـت، امـا بـا روی کار آمـدن ساسـانیان در نبردهـای سـختی بـا اردشـیر بابـکان 
مغلـوب مـی شـود .  تولیـد ابریشـم در دوران  وی در جنـوب شـرق ایـران رونـق داشـته 

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

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

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

  منابع: شاهنامه فردوسی، لغت نامه دهخدا

هفتواد یعنی هچ؟

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

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

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

مکانیـزه شـامل تخفیـف  10 درصـد خواهـد بود.

مالک توسعه و پیشرفت استان 
واگذاری خدمات به بخش خصوصی 

است 
آقـای زیـن الصالحیـن مـالک توسـعه و پیشـرفت 
اسـتان را واگـذاری خدمـات بـه بخـش خصوصـی 
دانسـت و افـزود:  محوریـت برنامـه هـای مهنـدس 
رزم حسـینی ) اسـتاندار محتـرم  ( برنامـه ریـزی در 
جهت توسـعه اسـتان بـوده و یک ضلع  مـدل  مثلث 
توسـعه ، بخـش خصوصـی و مرکـز ثقـل آن ائمـه 
محتـرم جمعـه مـی باشـند. لـذا بخـش خصوصـی و 
بـرون سـپاری خدمـات دولتـی بـه عنوان یـک اصل 
در برنامـه هـای ایشـان و دولـت دوازدهم می باشـد.
دفاتـر  از خدمـات صادقانـه  تشـکر  ایشـان، ضمـن 
پیشـخوان از آنـان خواسـت تـا همیـاری خـود را بـا 
سـازمان ثبـت احـوال،را در چنـد مـاه مانده تـا آخر 
سـال افزایـش داده و تمـام تـالش خـود را در جهت 
خدمـات رسـانی بهتـر بـه مـردم و تسـریع روند ثبت 

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

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

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

سـازمان ثبـت احـوال اسـتعالم بگیرنـد. 
پایـه  بـر  بایسـت  مـی  خدمـات  انجـام  افـزود:  وی 
امنیـت کامـل و رازداری دفاتـر پیشـخوان صـورت 
پذیـرد و در صـورت هـر گونـه تخلف مسـئول دفتر 
و مدیـر فنـی آن دفتـر مسـئول بـوده و مـی بایسـت 
پاسـخگو باشـد. لـذا فراهـم آوردن اقدامـات امنیتی 
از جملـه دوربیـن مداربسـته، گاوصنـدوق و سـایر 
اقدامـات امنیتـی الزمـه دفاتـر پیشـخوان مـی باشـد.

و  مسـئول  کرمان،مدیـر  پیشـخوان  دفاتـر  رییـس 
و  کارمنـدان  جـزء  را  پیشـخوان  دفاتـر  کارکنـان 
خانـواده ثبـت احـوال دانسـت و از آنـان خواسـت 
تـا در رعایـت شـئونات اسـالمی و اخالقـی کوشـا 

باشـند.
» هدف از برون سپاری خدمات ثبت 

احوال، رضایت مندی و افزایش کیفیت 
خدمات رسانی «

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

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

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

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

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

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

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

گشـت.
خبرنگار : مرضیه قاضی زاده

فرصت4ماهه مردم 
برای دریافت کارت هوشمند ملی در سال 96

  رئیس جهاد کشاورزی شمال استان کرمان:

19 هزار هکتار اراضی کشاورزی 
به سیستم های آبیاری نوین 

مجهز می شوند

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

. د شو

گزارش از : ساره نخعی فر

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

نویسنده: صدیقه انجم شعاع

سال دهم ـ شماره 386 ـ شنبه 7  اسفندماه  1400   ـ  24 رجب  1443   ـ 26 فوریه 2022 ـ 4 صفحه ـ 2000 تومان
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آگهی تجدید مزایده آگهی تجدید مزایده 1414 واحد مسکوین واقع در استان کرمان  واحد مسکوین واقع در استان کرمان 
شماره مزایده هشرستان کرمان هشرستان کرمان روستای ده لولو ) نوبت اول (روستای ده لولو ) نوبت اول ( قیمت پایه کل واحد 

مسکونی ) ریال(
حدود متراژ زمین 

)مترمربع(
متراژ واحد

) متر مربع (
شماره 

واحد
 محل وقوع

شهرستان واحد مسکونی ف
دی

ر

1400/6 12/000/000/000 300 150 1 روستای ده لولو کرمان 1 

1400/6 11/920/000/000 295 150 2 روستای ده لولو کرمان 2

1400/6 11/856/000/000 291 150 3 روستای ده لولو کرمان 3

1400/6 11/776/000/000 286 150 4 روستای ده لولو کرمان 4

1400/6 11/696/000/000 281 150 5 روستای ده لولو کرمان 5

1400/6 11/632/000/000 277 150 6 روستای ده لولو کرمان 6

1400/6 12/324/000/000 289 150 7 روستای ده لولو کرمان 7

1400/6 13/480/000/000 300 155 8 روستای ده لولو کرمان 8

1400/6 13/400/000/000 295 155 9 روستای ده لولو کرمان 9

1400/6 13/336/000/000 291 155 10 روستای ده لولو کرمان 10

1400/6 13/256/000/000 286 155 11 روستای ده لولو کرمان 11

1400/6 13/176/000/000 281 155 12 روستای ده لولو کرمان 12

1400/6 13/112/000/000 277 155 13 روستای ده لولو کرمان 13

1400/6 13/672/000/000 287 155 14 روستای ده لولو کرمان 14

ــل  ــور بین المل ــی و ام ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
تعالــی  همایــش  نوزدهمیــن  گل گهــر،  شــرکت 
ــرکت های  ــازمان ها و ش ــور س ــا حض ــازمانی، ب س
ــازمان  ــای س ــز همایش ه ــی در مرک ــرآمد ایران س
ــای  ــزار و از برنده ــور برگ ــی کش ــت صنعت مدیری

ــد. ــل ش ــی تجلی متعال
ــی  ــداد مل ــن روی ــن دوره از ای ــه در نوزدهمی ــر ک ــرکت گل گه ش
ــه  ــوان تقدیرنام ــه کســب عن ــق ب ــرده اســت، موف ــدا ک حضــور پی

ــت. ــرار گرف ــل ق ــورد تجلی ــتاره شــد و م چهارس
ــا و  ــی رویکرده ــر ارزیاب ــی ب ــازمانی مبتن ــی س ــی تعال ــزه مل جای
ــای  ــج موفقیت ه ــا و نتای ــرکت ه ــازمانها و ش ــی س ــام مدیریت نظ
ــوی  ــاس الگ ــر اس ــره و ب ــان خب ــی از ارزیاب ــط گروه ــا توس آنه

ــت. ــازمانی اس ــی س تعال
ــود  ــای بهب ــات و پروژه ه ــف و اجــرای اقدام ــس از تعری ــر پ گل گه
ــی  ــی تعال ــزه مل ــی جای ــد ارزیاب ــور در فرآین ــا حض ــدد و ب متع
ســازمانی و تأییــد در کمیته هــای علمــی و ارزیابــی کشــوری، 
ــی  ــی تعال ــزه در نوزدهمیــن دوره ارزیاب ــن جای ــه اخــذ ای ــق ب موف

ــد. ــال 1400 ش ــازمانی در س س
و زحمــات همــه  تــالش  را مرهــون  ایــن موفقیــت  گل گهــر 
کارکنــان و جدیــت و پشــتکار تیم هــای تعالــی و حمایــت و 
ــت در  ــد اس ــه امی ــد ک ــان می دان ــران و کارشناس ــی مدی همراه
ــطوح  ــای س ــز و تندیس ه ــی، جوای ــی تعال ــی ارزیاب ــای آت دوره ه

ــد. ــب نمای ــوری را کس ــر کش باالت

 موفقیت گل گهر در جشنواره ملی تعالی سازمانی

 شرکت معدنی و صنعتی گل گهر 
موفق به کسب تقدیرنامه چهارستاره جایزه 

ملی تعالی سازمانی شد

عملیــات بــرق رســانی بــه واحدهــای احیــا گوهــر و کوثــر از پســت بــرق حدیــد شــرکت توســعه آهــن و فــوالد گل گهــر 
انجام گردیــد و از ایــن پــس مصــرف واحدهــای احیــا کــه 60 مــگاوات مــی باشــد توســط پســت حدیــد صــورت مــی پذیــرد؛ 

الزم بــه ذکــر اســت تغذیــه واحدهــای احیــا گوهــر و کوثــر تــا کنــون از پســت بــرق پــرورش گل گهــر انجــام میگرفــت.

تأمین برق واحدهای احیا از پست برق حدید شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر

بنیــاد مســکن انقــاب اســامی اســتان کرمــان در نظــر دارد ، 8 قطعــه زمیــن تجــاری و بــا مشــخصات ذکــر شــده در جــدول ذیــل 
واقــع در شهرســتان کرمــان را از طریــق برگــزاری مزایــده کتبــی عمومــی بــه فــروش برســاند . لــذا کلیــه متقاضیــان مــی تواننــد 
جهــت دریافــت اســناد مزایــده بــا مراجعــه حضــوری بــه بنیــاد مســکن شهرســتان کرمــان بــا رعایــت کامــل دســتورالعمل هــای 
بهداشــتی اقــدام نماینــد و بــرای هماهنگــی و پرداخــت هزینــه اســناد و بازدیــد از نقشــه هــا و قطعــات مذکــور و ســایر شــرایط 
مزایــده در تاریــخ هــای مشــخص شــده بــه بنیــاد مســکن انقــاب اســامی شهرســتان کرمــان خیابــان میرزاآقاخــان جنوبــی نبــش 
موچــه 78 مراجعــه نماینــد .در ضمــن متقاضیــان جهــت کســب اطاعــات بیشــتر مــی تواننــد بــا شــماره تلفــن 33216430 بنیــاد 

مســکن شهرســتان کرمــان آقــای مهنــدس بنــی اســدی تمــاس حاصــل نماینــد.
1 ـ نوع فراخوان: مزایده عمومی اراضی به شرح جدول ذیل 

2 ـ زمان دریافت اسناد: از ساعت 10 صبح روز دوشنبه مورخ 1400/12/2 تا ساعت 14 روز دوشنبه مورخ 1400/12/9 
3 ـ محل دریافت اسناد : بنیاد مسکن انقاب اسامی شهرستان کرمان به آدرس فوق 

ــه پیشــنهادات : ســاعت 14 روز پنجشــنبه مــورخ 1400/12/19 و محــل تحویــل بنیــاد مســکن شهرســتان  4 ـ آخریــن مهلــت ارائ
کرمــان 

ــاکات پیشــنهادات قیمــت : روز شــنبه مــورخ  1400/12/21 بنیــاد مســکن انقــاب اســامی اســتان دفتــر  5 ـ زمــان بازگشــایی پ
امــور قراردادهــا 

روابط عمویم بنیاد مسکن انقالب اسالیم استان کرمان 

آگهی مزایده آگهی مزایده 88 قطعه زمین تجاری واقع در استان کرمان  قطعه زمین تجاری واقع در استان کرمان 
هشرستان کرمان هشرستان کرمان روستای  سعیدی )نوبت اول (روستای  سعیدی )نوبت اول (

شماره مزایده قیمت پایه قطعه )ریال( مساحت قطعه مترمربع شماره قطعه شهرستان محل وقوع ملک ردیف

1400/9 4/390/400/000 156/8 159 روستای سعیدی کرمان 1 

1400/9 4/390/400/000 156/8 160 روستای سعیدی کرمان 2

1400/9 4/387/600/000 156/7 161 روستای سعیدی کرمان 3

1400/9 4/382/000/000 156/5 162 روستای سعیدی کرمان 4

1400/9 4/384/800/000 156/6 163 روستای سعیدی کرمان 5

1400/9 4/382/000/000 156/5 164 روستای سعیدی کرمان 6

1400/9 4/382/000/000 156/5 165 روستای سعیدی کرمان 7

1400/9 5/292/000/000 189 166 روستای سعیدی کرمان 8

ــتان  ــته شهرس ــران بازنشس ــون کارگ ــاء کان ــه اعض ــالع کلی ــه اط ــیله ب ــن وس بدی
ــاد شــده در تاریــخ  ــان مــی رســاند جلســه مجمــع عمومــی عــادی کانــون ی کوهبن
ــزار  ــی برگ ــن اجتماع ــازمان تامی ــل س ــح در مح ــاعت ۱۰ صب ۱4۰۰/۱2/۱7 راس س

ــد.  ــد ش خواه
ــا  ــه ی ــه بیم ــتن دفترچ ــت داش ــا در دس ــه ب ــرکت در جلس ــت ش ــاء جه ــه اعض از کلی
فیــش حقوقــی یــا حکــم بازنشســتگی بــه همــراه کارت عضویــت کانــون دارای اعتبار 

دعــوت بعمــل مــی آیــد.  
الزم بــه ذکــر اســت طبــق تبصــره مــاده 2 دســتورالعمل چگونگــی تشــکیل 
رای  فاقــد  بگیــر  مســتمری  بازمانــدگان  بازنشســته  کارگــران  هــای   کانــون 

می باشند و همچنین کاندید هئیت مدیره نیز نمی توانند باشند . 
دستور کار جلسه :

۱ ـ گزارش مالی توسط بازرسان 
2ـ استماع گزارش هیئت مدیره 

3ـ انجام انتخابات هئیت مدیره و بازرسان     
                هئیت مدیره

آگهی تشکیل مجمع عمومی عادی کانون کارگران 
بازنشسته شهرستان کوهبنان  )نوبت دوم (

بنیــاد مســکن انقــاب اســامی کرمــان در نظــر دارد 14 واحــد مســکونی و بــا مشــخصات ذکــر شــده در جــدول 
ذیــل واقــع در شهرســتان کرمــان را از طریــق برگــزاری مزایــده کتبــی عمومــی بــه فــروش برســاند .

ــکن  ــاد مس ــه بنی ــوری ب ــه حض ــا مراجع ــده ب ــناد مزای ــت اس ــت دریاف ــد جه ــی توانن ــان م ــه متقاضی ــذا کلی ل
شهرســتان کرمــان بــا رعایــت کامــل دســتورالعمل هــای بهداشــتی اقــدام نماینــد و بــرای هماهنگــی و پرداخــت 
ــخص  ــای مش ــخ ه ــده در تاری ــرایط مزای ــایر ش ــور و س ــای مذک ــا و واحده ــه ه ــد از نقش ــناد و بازدی ــه اس هزین
شــده بــه بنیــاد مســکن انقــاب اســامی شهرســتان کرمــان ، خیابــان میــرزا آقــا خــان جنوبــی ، نبــش کوچــه 

ــد . ــه نماین 78 مراجع
ــا شــماره تلفــن 33216430 بنیــاد مســکن  در ضمــن متقاضیــان جهــت کســب اطاعــات بیشــتر مــی تواننــد ب

شهرســتان کرمــان آقــای مهنــدس بنــی اســدی تمــاس حاصــل نماینــد .
1 ـ نوع فراخوان: مزایده عمومی کتبی اراضی به شرح جدول ذیل 

2 ـ زمــان دریافــت اســناد: از ســاعت 10 صبــح ســه شــنبه مــورخ 1400/12/03 تــا ســاعت 14 روز دوشــنبه مــورخ 
1400/12/09

3 ـ  محل دریافت اسناد: بنیاد مسکن انقاب اسامی شهرستان کرمان به آدرس فوق  .
ــاد  ــل بنی ــل تحوی ــورخ 1400/12/19 و مح ــنبه م ــاعت 13 روز پنجش ــنهادات: س ــه پیش ــت ارائ ــن مهل 4 ـ آخری

ــان ــتان کرم ــکن شهرس مس
5 ـ زمــان بازگشــایی پــاکات پیشــنهادات قیمــت: روز شــنبه مــورخ 1400/12/21 بنیــاد مســکن انقــاب اســامی 

اســتان دفتــر امــور قراردادهــا 

روابط عمویم بنیاد مسکن انقالب اسالیم استان کرمان

ــا حضــور معــاون  همایــش تجلیــل از صادرکننــدگان برگزیــده اســتان کرمــان ب
ــمت  ــازمان س ــس س ــان، ریی ــتاندار کرم ــران، اس ــارت ای ــعه تج ــازمان توس س
اســتان، رییــس اتــاق بازرگانــی و صنایــع و معــادن و کشــاورزی اســتان، نماینــده 
ــران و  ــی از مدی ــتان و جمع ــالمی اس ــورای اس ــس ش ــدگان مجل ــع نماین مجم
ــوالد  ــن و ف ــعه آه ــرکت توس ــزار و از ش ــان برگ ــتان کرم ــادی اس ــاالن اقتص فع
گل گهــر به عنــوان صادرکننــده برتــر اســتان در بخــش فلــزات تجلیــل بــه عمــل 

آمــد.
ــب  ــتانه تصوی ــه در آس ــت ک ــن اس ــش ای ــن همای ــزاری ای ــداف برگ ــی از اه یک
قانــون بودجــه کشــور و تدویــن برنامــه توســعه؛ توجــه بــه صــادرات و تجلیــل از 

ــدد. ــه واقعیــت بپیون ــت شــعاری خــارج  شــده و ب صادرکننــدگان از حال
شــرکت توســعه آهــن و فــوالد گل گهــر بــا توجــه بــه رونــد روبه رشــد صــادرات 
محصــوالت خــود در ســال جــاری، توانســت در کنــار ســایر نمایندگان شهرســتان 
ســیرجان در ایــن مراســم حضــور داشــته و به عنــوان واحــد نمونــه صادرکننــده 

در بخــش فلــزات مــورد تجلیــل قــرار بگیــرد.
ــزار  ــان برگ ــال ســنگ کرم ــای ذغ ــش ه ــالن همای ــه در س ــش ک ــن همای در ای
گردیــد، محســن جهانپــور معــاون توســعه مدیریــت و ســرمایه انســانی شــرکت 
توســعه آهــن و فــوالد گل گهــر بــه نمایندگــی از مدیــر عامــل، تندیــس و لــوح 

ــر شــرکت را دریافــت کــرد. تقدی
گفتنــی ســت کــه رویکــرد شــرکت توســعه آهــن و فــوالد گل گهــر همــواره بــر 
توســعه فعالیت هــای خــود در ابعــاد مختلــف از جملــه صــادرات بــوده و توانســته 
ــال  ــواره فع ــود را هم ــادرات خ ــوزه ص ــدید، ح ــای ش ــود تحریم ه ــم وج علی رغ

نگــه  داشــته و در ایــن راســتا در اســتان پیشــگام باشــد.

اخبار شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر

در همایش تجلیل از صادرکنندگان برگزیده استان کرمان؛

از شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر به عنوان صادرکننده برتر تجلیل شد

رهبر معظم انقاب: 
  اهداف اصلی استکبار در راهبرد نفوذ

1 ـ تاثیر گذاری در مراکز تصمیم ساز و تصمیم گیر  
2 ـ تغییر محاسبات و مواضع مسئوالن

3 ـ تغییر باورهای مردم


