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بازدید مدیرعامل شرکت 
مس از مجتمع مس 

سرچشمه و شهربابک

آگهی مناقصه شماره 1400-15-35/4512 
) یک مرحله ای (

شـرکت مخابـرات ایران ) منطقه کرمـان ( در نظر دارد  نگهداری شـبکه رادیویـی و انتقال 
اختصاصـی موبایـل و انجام عملیات بهسـازی و انجـام PM  و بازدید سـایتهای جدید و راه 
انـدازی سـایت جدید و بـروز رسـانی ارس و اطالعات سیسـتم و سـوپروایزری و نگهداری 
مراکـز BSC و مانیتورنیگ شـبکه BSS  اسـتان کرمـان منطقه مرکزی شـهرهای کرمان ، 
بردسـیر ، رایـن ، شـهداد و توابع را از طریـق برگـزاری مناقصه به بخش خصوصـی واگذار 

. ید نما
متقاضیـان شـرکت در مناقصـه مـی تواننـد جهـت کسـب اطالعـات بیشـتر  بـه پسـت 
الکترونیـک : Tadarokat.ker@tci.ir  سـایت اینترنتـی : WWW.Kerman.ir یـا 

. نماینـد  مراجعـه   WWW.Tci.ir

شرکت مخابرات ایران
 )منطقه کرمان( سهامی عام    
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ارجمند  بـرادر  درگذشـت  ضایعـه 
عـرض  تسـلیت  را  بزرگوارتـان  و 
نمـوده بقـای عمـر بـا عـزت بـرای 
شـما و خانـواده محتـرم و  رحمـت 

آن  بـرای  واسـعه 
از خداونـد  مرحـوم 
خواسـتاریم. متعال 

هو الباقی ...

    جناب آقای
 سید حسین گلستانی رضوی

 صدا بردار ارشد صدا و سیمای مرکز کرمان

همکاران شما در 
صدا و سیمای مرکز کرمان
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فرا رسیدن ماه پر خیر و برکت رمضان بر تمامی مسلمانان جهان مبارک
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غالمحسین رضایی - نقاش

                                                        حقوق بشر!
اینکه شود دنیا به قربان ما نگاه استعمارگران به دنیا؟   

بر گرده ی مستعمرات می چریم که )ژن برتر(یم و واالتریم   
در قفس بردگی خوار و خفیف سیاه و بین دو سفیدِ سخیف   
بازیچه ی دست سیاست شده طفلک معصوم و مصیبت زده   
گرفتن از همنوع خود سواری کالس آموزش برده داری   

صحنه ای از بیرحمی و شقاوت تصویر ظلم و ستم و جنایت   

ــت و  ــوی دول ــورای گفتگ ــت ش ــد در نشس ــی ون ــی زین عل
ــه  ــا توج ــت: ب ــان داش ــان بی ــتان کرم ــی اس ــش خصوص بخ
ــر »تولیــد؛  ــه شــعار امســال مقــام معظــم رهبــری مبنــی ب ب
پشــتیبانی ها و مانــع زدایی هــا« بــرای هیــچ کارشناســی ایــن 
تردیــد وجــود نــدارد کــه مشــکل اصلــی و خــط مقــدم مبــارزه 

مســائل اقتصــادی اســت.
ــال  ــعارهای س ــا و ش ــق مولفه ه ــتای تحق ــزود: در راس وی اف

ــا و  ــم گیری ه ــوند و تصمی ــیج ش ــات بس ــه امکان ــد هم بای
ــود. ــوق داده ش ــمت س ــن س ــه ای ــور ب ــع کش ــت مناب هدای

ــه  ــال ب ــعار امس ــه ش ــه اینک ــاره ب ــا اش ــان ب ــتاندار کرم اس
ــت: در  ــت، گف ــا اس ــن نامگذاری ه ــی از دقیق تری ــوان یک عن
ــت  ــاد و معیش ــت اقتص ــوان محوری ــم می ت ــال ه ــعار امس ش
مــردم و هــم کلیــدواژه مهــم تولیــد و همچنیــن موانــع تولیــد 

ــرد. ــاهده ک را مش
ــد  ــع تولی ــن موان ــی از بزرگتری ــرد: یک ــح ک ــد تصری زینی ون
موانــع موجــود در اقتصــاد کشــور اســت ضمــن اینکــه مــا منکر 
موانــع فرهنگــی نیســتیم زیــرا موانــع فرهنگــی بی شــماری در 
کشــور وجــود دارد کــه بایــد بــه آن توجــه کنیــم و معتقــدم 

بایــد کارگــروه فرهنگــی در اســتان راه انــدازی شــود.
ــم  ــد تکری ــرمایه گذاران را بای ــدگان و س ــت: تولیدکنن وی گف
کــرد ضمــن اینکــه نــوع نــگاه مــا بــه ایــن افــراد بایــد تغییــر 

کنــد و نخســتین مانــع ایــن اســت کــه هنــوز رویکــرد کلــی 
کشــور بــه ســرمایه گــذار و تولیدکننــده رویکــرد کامــًا 

ــی نیســت. مثبت
ــور  ــد در کش ــب و کار و تولی ــع کس ــن مان ــد بزرگتری زینی ون
ــن  ــد: قوانی ــادآور ش ــمرد و ی ــد برش ــررات زائ ــن و مق را قوانی
دســت و پــا گیــر در مجلــس بایــد اصــاح شــوند و آن دســته 
ــری  ــا را پیگی ــد آن ه ــت می توان ــه دول ــی ک ــن نامه های از آئی
ــه  ــد و قوانیــن شــفاف ارائ کنــد بایــد مــورد توجــه قــرار گیرن

شــوند.
ــراز داشــت: مجلــس و دولــت در راســتای  اســتاندار کرمــان اب
ــه  ــایی و ارائ ــا را شناس ــد و آنه ــت کنن ــد هم ــع بای ــع موان رف
نماینــد ضمــن اینکــه اتــاق بازرگانــی هــم در خصــوص 
ــد و  ــکیل ده ــی تش ــد کارگروه ــا بای ــع آنه ــع و رف ــن موان ای
ــی  ــن معرف ــا ضم ــم ت ــف کنی ــط را موظ ــتگاه های ذیرب دس

نمایندگانــی از خــود بــا ایــن کارگــروه همــکاری داشــته 
ــند. باش

اســتان  در  کــه  رویکردهایــی  معتقــدم  داد:  ادامــه  وی 
ــوراها و  ــوی ش ــت و گ ــور گف ــد و مح ــدا کن ــداوم پی ــد ت بای
ــت  ــن، تقوی ــعه راه آه ــامل توس ــد ش ــرار گیرن ــزی ق برنامه ری

اســت.  ... و  بنیــان  دانــش  شــرکت های  زیرســاخت ها 
زینی ونــد قوانیــن دســت و پــا گیــر آب بــرای مجوزهــا را یکــی 
از موانــع اصلــی اســتان در بحــث زیرســاخت ها عنــوان کــرد و 
افــزود: قیمــت آب مصرفــی در بخــش کشــاورزی چقــدر اســت 
ــاد  ــغل ایج ــدر ش ــوان چق ــت می ت ــان آب در صنع ــا هم و ب
ــال  ــک ری ــی ی ــه حت ــم ک ــد می کن ــه تاکی ــن اینک ــرد ضم ک
ــد  ــتان نبای ــاورزی اس ــای کش ــا و تولیده ــوع درآمده از مجم
ــد کیفیــت و دانــش کشــاورزی را  ــا بای کاهــش پیــدا کنــد ام

بــاال ببریــم.

استاندار کرمان:

قوانین و مقررات مزاحم مهمترین مانع تولید است

 مردم به دنبال آب، 
مدیران هم به دنبال آب 

ــش  ــای تن ــه ه ــم زمزم ــده ای ــک نش ــان نزدی ــتان داغ کرم ــه تابس ــوز ب  هن
شــدید آبــی و بحــران آب در اســتان کرمــان بلنــد تــر از همیشــه بــه گــوش 
ــران ارشــد  ــی در بیــن مــردم نجیــب اســتان کرمــان و مدی میرســد و نگران
اســتان کرمــان بیشــتر از هــر زمانــی شــده اســت . بــا اعــام اداره هواشناســی 
کرمــان ســال 99 ، کرمــان  از نظــر بارندگــی هــا بــه طــور میانگیــن هفتــاد 
درصــد کاهــش نــزوالت جــوی داشــته و در پنجــاه ســال اخیــر ایــن کاهــش 
ــارش  ــم ب ــالهای ک ــن س ــه بدتری ــال 96 ازجمل ــا س ــراه ب ــا هم ــی ه بارندگ

بــوده انــد.
ــه  ــارس ب ــه ف ــج همیش ــت از خلی ــال آب صنع ــاهد انتق ــردم ش ــی م ازطرف
ــع مــس سرچشــمه  ــی گل گهــر ســیرجان و صنای منطقــه صنعتــی و معدن
رفســنجان در ســال گذشــته بــوده انــد و مطالبــه انتقــال آب شــرب از ایــن 
طرحهــا را دارنــد بــه طــوری کــه مرکــز اســتان کرمــان یعنــی شــهر کرمــان 
ــوع  ــال آب از ن ــر انتق ــه منتظ ــی صبران ــتان ب ــمالی اس ــتانهای ش و شهرس
ــه شــهرهای تشــنه ی خــود هســتند چــرا کــه آنطــور کــه دکتــر  شــرب ب
پورابراهیمــی )رییــس کمیســیون اقتصــادی مجلــس شــورای اســامی 
ــی  ــت بخش ــده اس ــرر ش ــد: مق ــان و راور ( میگوی ــردم کرم ــده م و نماین
ــورد آب  ــارس در م ــج ف ــال آب خلی ــرکت انتق ــه ش ــوط ب ــدات مرب از تعه
آشــامیدنی؛ قــرارداد تأمیــن آب شــهر کرمــان و واحدهــای صنعتــی کرمــان 
ــود)خبرگزاری  ــی ش ــان عملیات ــتاندار کرم ــور اس ــا حض ــارس ب ــج ف از  خلی

مهــر 23.1.1400(
ایــن درحالــی اســت کــه رییــس مجمــع نماینــدگان اســتان کرمــان آقــای 
ــور بیگلربیگــی هفتــه گذشــته و در صحــن علنــی مجلــس وزارت  حســن پ
نیــرو را بــه بــاد انتقــاد گرفــت و ابــراز داشــت : وزارت نیــرو بــرای آب شــرب 
شــهر کرمــان کوتاهــی کــرده اســت و همــکاری هــای الزم را نــدارد ، بحــث 
مهمــی کــه دکتــر پورابراهیمــی نیــز یــک مــاه پیــش عنــوان کــرده بــود و 
معاونیــن وزارت نیــرو را بــه کارشــکنی درانتقــال آب شــرب بــه شــهر کرمــان 

متهــم کــرد.
ــهر  ــژه ش ــه وی ــان و ب ــتان کرم ــردم اس ــات م ــم آب و حی ــوع مه ــا موض ام
ــه ایــن اظهــار نظرهــا ختــم نشــد و شــاهد هســتیم کــه ایــن دو  کرمــان ب
ــه  ــان ، ب ــی کرم ــرای نجــات بحــران شــدید آب ــاش ب نماینــده فعــال و پرت
همــراه اســتاندار کرمــان )دکتــر علــی زینــی ونــد( بــا مدیــران ارشــد معدنــی 
و صنعتــی کرمــان و همچنیــن مدیرعامــل شــرکت انتقــال آب خلیــج فــارس 
و مدیــران وزارت نیــرو جلســه گذاشــته تــا بــا یــاری ایــن شــرکتهای بــزرگ  
ــان  ــتانهای شــمالی کرم ــان و شهرس مشــکل بحــران آب شــرب شــهر کرم
ــام  ــات انج ــی ازتوافق ــر پورابراهیم ــه دکت ــوری ک ــه ط ــازند ب ــرف س را برط
ــا اســتاندار کرمــان ومدیرعامــل  شــرکت انتقــال آب خلیــج فــارس  شــده ب
ــهر  ــهمیه ش ــال آب س ــرای انتق ــتان ، ب ــی اس ــرکتهای معدن و مشــارکت ش
ــزاری ایســنا23.1.1400( ــر داده اســت )خبرگ ــان و بخشــهای آن خب کرم

ــج  ــال آب خلی ــن و انتق ــل شــرکت تأمی ــه مدیرعام ــی ســت ک ــن در حال ای
ــن  ــه تأمی ــک ب ــتای کم ــی  در راس ــر پورابراهیم ــای دکت ــارس از تاش ه ف
منابــع مالــی پــروژه انتقــال آب تقدیــر کــرد و افــزود: تأمیــن مالــی دو هــزار 
ــق  ــق تشــکیل ســندیکا و از طری ــارد تومــان در ســال 96 و 9۷ از طری میلی
کمیســیون اقتصــادی مجلــس  بــرای اجــرای طــرح انتقــال آب، بزرگتریــن 
کمــک بــرای اجرایــی شــدن ایــن پــروژه مهــم ملــی در اســتان و کشــور بــود.
لــذا مــردم کرمــان و راور میخواهنــد ایــن بــار نیــز دکتــر پورابراهیمــی کــه 
نقــش مهــم و اساســی را در راه انداختــن ایــن اَبـَـر پــروژه ملــی داشــته و بــا 
ایجــاد ســندیکای بــزرگ مالــی  هزینــه انتقــال آب خلیــج فــارس را تامیــن 
کــرده اســت بــرای حــوزه انتخابیــه کرمــان و راور  نیــز همــان طــور کــه از 
شــواهد هویــدا اســت تــاش نمایــد تــا مــردم کرمــان نیــز ســهمیه آب شــرب 
خــود را دریافــت کننــد . ایــن درحالــی اســت کــه ایــن انتقــال آب کــه در 
ابتــدا بــه رویایــی شــبه بــود بــا تــاش و همــت و ســخت کوشــی مردمــان 

کویــر محقــق شــد.
 البتــه بایــد بــه ایــن نکتــه هــم اشــاره کــرد کــه برخــی دیگــر از کارشناســان، 
ــه اســتعداد شــگرف  ــز ب دلســوزان، اصحــاب رســانه و فعالیــن اجتماعــی نی
آبهــای پایــه و قناتهــای کرمــان اعتقــاد دارنــد، بــه طــوری کــه ایــن  فعالیــن 
ــوری  ــتانی و کش ــای اس ــانه ه ــا در رس ــه باره ــان  ک ــی و کارشناس اجتماع
لــزوم ایجــاد و احیــاء قنــوات را در کرمــان مطــرح نمــوده و حرکــت در ایــن 
زمینــه کــه راه نیــاکان ســخت کــوش مــان اســت را گوشــزد کردنــد، آخریــن 
مــورد آن اظهــارات آقــای منصــور ایرانپــور در خصــوص دره تاریخــی مورگــن 
کرمــان و اســتعداد شــگرف آن در آبدهــی و آبرســانی آن بــه شــهر کرمــان 
ــران  ــه پاســخی از مدی ــه میشــود و ن ــه جــدی گرفت ــه متاســفانه ن ــوده ک ب

مربوطــه و دســتگاههای نظارتــی و قضایــی دریافــت میشــود .
شــگفت انگیــز اســت درخشکســالی هــای طاقــت فرســا هنــوز دره مورگــن 
کرمــان بــا ســخاوتمندی و اســتعداد خــدادادی خــود آبــی بســیار گــوارا بــه 
ــوم نیســت  ــور معل ــه اســتاد منصــور ایرانپ ــه گفت ــا ب ــدارد ام ــی می ــا ارزان م

نصیــب چــه کســانی میشــود ؟ 
امیدواریــم بحــث مهــم قنــات و قنــات داری و احیــاء آنهــا 
ــه  در کنــار طرحهــای عظیــم انتقــال آب خلیــج فــارس ب

شــهر کرمــان بــا جدیــت بیشــتری دنبــال شــود .
تاریخ این روزها را ثبت و ضبط خواهد کرد

 محمد حسنی سعدی 

تقدیر و تشکر جانشین استاندار 
در کمیسیون استان از مدیرعامل

رشکت گاز استان کرمان
ــر محمــد صــادق بصیــری معــاون  دکت
ــین  ــی و جانش ــی و اجتماع ــی، امنیت سیاس
ــزی،  ــه ری ــیون برنام ــتاندار در کمیس اس
هماهنگــی و نظــارت بــر مبــارزه بــا قاچــاق 
مدیرعامــل  از  کرمــان  اســتان  در  کاال 
شــرکت گاز اســتان بــه پــاس تــاش هــای 

ایشــان جهــت پیشــبرد اهــداف کمیســیون تقدیــر و تشــکر کــرد.

ــد  ــر محم ــان، دکت ــتان کرم ــرکت گاز اس ــی ش ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــه اســت: ــن گفت ــن چنی ــالی خــود ای ــر ارس ــوح تقدی ــری در ل صــادق بصی

جناب آقای فاح؛ مدیر عامل محترم شرکت گاز استان کرمان
سام علیکم

تــاش هــای ارزنــده و مجدانــه جنابعالــی در راســتای پیشــبرد اهــداف 
ــا قاچــاق  ــر مبــارزه ب کمیســیون برنامــه ریــزی، هماهنگــی و نظــارت ب
ــتای  ــی و در راس ــد مل ــت از تولی ــق حمای ــه از مصادی ــتان ک کاال از اس
ــی( مــی باشــد، بســیار  ــه العال فرمایشــات مقــام معظــم رهبــری )مدظل
ســتودنی اســت. ضمــن آرزوی توفیــق روزافــزون تــوام بــا ســامتی بــرای 
شــما، امیــدوارم بــا وحــدت و همدلــی بیــش از پیــش، بتوانیــم در جهــت 

ریشــه کــن کــردن معضــل قاچــاق، گام هــای ارزنــده ای برداریــم.

******

طــرح  گفــت:  کرمــان  اســتان  ســپاه  فرمانــده   
مؤمنانــه  کمــک  بزرگتریــن  ســلیمانی  شــهید 
اســت  کشــور  در  کرونــا  زنجیــره  قطــع  بــرای 
هســتیم.  مــردم  کنــار  در  کار  پایــان  تــا  و 
ــا گرامیداشــت  ــگاران ب ســردار حســین معروفــی در جمــع خبرن
یــاد و خاطــره شــهدا، امــام شــهدا و سیدالشــهدای جبهــه 
ــام  ــوده مق ــه فرم ــت: ب ــار داش ــلیمانی اظه ــهید س ــت ش مقاوم
ــر  ــی و مظه ــردم ســاالری دین ــر م ــری بســیج مظه معظــم رهب

ــت. ــامی اس ــاب اس انق
ــف  ــردم تعری ــا م ــران ب ــاب اســامی ای ــه انق ــان اینک ــا بی وی ب
می شــود و هــر جــا کــه مــردم بــه بســیج نیــاز داشــتند بســیج 
ــا  بــه عنــوان تکیــه گاه در کنــار مــردم بــوده و بــرای مــردم و ب
ــت )ع( و  ــگ اهل بی ــیج فرهن ــگ بس ــت: فرهن ــت گف ــردم اس م

ــن بســت شــکن اســت. ــوده و ایــن فرهنــگ ب عاشــورا ب
فرمانــده ســپاه ثارا...اســتان کرمــان بــا اشــاره بــه اینکــه اعتقادی، 

انقابــی و مردمــی بــودن ســه ضلــع تعریــف شــده بــرای ســپاه 
اســت کــه ضلــع مردمــی بــودن آن را بســیج مســتضعفین شــامل 
می شــود افــزود: امــروز ناحیــه مقاومــت بســیج شهرســتان 
جیرفــت بســته کاملــی از خدمــات را در قالــب حرکت هــای 

جهــادی خــود اجرایــی کــرده اســت.
ــی  ــرای علم ــاورز ب ــا کش ــراه ب ــرح هم ــه ط ــان اینک ــا بی وی ب
ــک  ــرای کم ــه داد: ب ــت ادام ــال اجراس ــاورزی در ح ــردن کش ک
بــه دامــداران، طــرح دامپزشــکی و طــرح شــهید رهنمــون بــرای 

ــه نظــام ســامت در حــال اجراســت. کمــک ب
ســردار معروفــی بــا اشــاره بــه اینکــه بســیج ســازندگی نیــز بــرای 
ــانی  ــال خدمت رس ــردم در ح ــه م ــک ب ــی و کم ــران و آبادان عم
ــی نیســت و در  ــردم مقطع ــه م ــات بســیج ب ــزود: خدم اســت اف
ــه  ــان ب ــه اقتضــای زم ــه ب ــا توج ــاز باشــد ب ــه نی ــی ک ــر زمان ه
ــت بســیج رســالت  ــان اینکــه ماموری ــا بی ــد. وی ب ــه می آی صحن
ــان  ــکان و زم ــاس، م ــت، لب ــردم اس ــه م ــت ب ــوری و خدم مح

ــد  ــه می آی ــه صحن ــد ب ــاز باش ــه نی ــا ک ــر ج ــد و ه نمی شناس
گفــت: طــرح شــهید ســلیمانی مقابلــه بــا کرونــا طــرح ارزشــمند، 
حســاس و مهمــی بــرای قطــع زنجیــره کرونــا در کشــور اســت.

فرمانــده ســپاه ثــارا... اســتان کرمــان بــا تاکیــد بــر اینکــه ایــن 
ــلیمانی  ــرح شــهید س ــروز ط ــه دارد و ام ــت ادام ــا جدی ــرح ب ط
مقابلــه بــا کرونــا بزرگتریــن کمــک مؤمنانــه اســت افــزود: بــرای 
ــا  ــا دانشــگاه علــوم پزشــکی و ب اجــرای ایــن طــرح در اســتان ب
اســتانداری کرمــان هماهنــگ هســتیم و بــا آنهــا همــکاری داریم 
امــا ســپاه بــرای خدمــت بــه مــردم از کســی اجــازه نمی گیریــم.

ــق  ــردم و متعل ــود م ــیج از خ ــپاه و بس ــه س ــان اینک ــا بی وی ب
بــه خــود مــردم اســت و تــا پایــان کار بــرای مقابلــه بــا 
در  داد:  ادامــه  هســتیم  مــردم  کنــار  در  کرونــا  ویــروس 
اســتان  نشــد،  انجــام  کرونایــی  رعایت هــای  عیــد  ایــام 
شــدت  بــه  و  مــی رود  شــدن  قرمــز  ســمت  بــه   کرمــان 

نگران پیک چهارم کرونا در استان هستیم.

فرمانده سپاه استان کرمان: 
طرح شهید سلیمانی بزرگ ترین کمک مؤمنانه برای قطع زنجیره کرونا است 

ــتان  ــر اس ــال احم ــت ه ــل جمعی مدیرعام
تومانــی  میلیــون   50 کمــک  از  کرمــان 
شــرکت فــوالد بوتیــای ایرانیــان وابســته بــه 
ــر  ــت خب ــن جمعی ــه ای ــو ب ــگ میدک هلدین

داد. 
بــه گــزارش روابــط عمومــی جمعیــت هــال 
ــه  ــاره ب ــا اش ــاح ب ــا ف ــان؛ رض ــتان کرم ــر اس احم
ــای اقتصــادی  ــت بنگاه ه ــری ظرفی ــت بکارگی اهمی
ــتانه  ــه و بشردوس ــداف خیرخواهان ــق اه ــرای تحق ب
ــنگینی  ــالت س ــت: رس ــر گف ــال احم ــت ه جمعی
بــر عهــده ایــن نهــاد غیردولتــی متکــی بــر 
ــا در  ــت ت ــی اس ــه مردم ــای داوطلبان ــت ه فعالی
ــدگان  ــیب دی ــدان و آس ــه نیازمن ــات ب ــه خدم ارائ
ــای  ــت ه ــف و فعالی ــه وظای ــدار ب ــذار و پای تاثیرگ

ــد. ــش باش خوی
ــن  ــر بزرگتری ــال احم ــه ه ــر اینک ــد ب ــا تاکی وی ب
اجــرای  در  خیریــن  حضــور  بــرای  ظرفیــت 

فعالیتهــای داوطلبانــه اســت، خاطرنشــان کــرد: 
ــداف  ــبرد اه ــر در پیش ــال احم ــن ه ــش خیری نق
بــه  رســاندن  یــاری  در  موفقیــت  و  جمعیــت 

نیازمنــدان بســیار حائــز اهمیــت اســت.
ســازمان  هــای  ماموریــت  بــه  ادامــه  در  وی 
داوطلبــان جمعیــت هــال احمــر اشــاره کــرد 
و  ســازماندهی  جــذب،  شناســایی،  گفــت:   و 
ــتای  ــان در راس ــات داوطلب ــری از خدم ــره گی به
و  دوســتانه  انســان  هــای  فعالیــت   انجــام 
عــام المنفعــه جمعیــت، حمایــت از آســیب دیــدگان 
از حــوادث و ســوانح و افــراد آســیب پذیــر جامعــه از 

اولیــن ماموریــت ایــن حــوزه اســت.
ــوی  ــتا از س ــن راس ــرد: در همی ــح ک ــاح تصری ف
بــه  وابســته  ایرانیــان  بوتیــای  فــوالد  شــرکت 
ــادی  ــای اقتص ــگاه ه ــی از بن ــو یک ــگ میدک هلدین
ــت  ــاب جمعی ــه حس ــان ب ــون توم ــر؛ 50 میلی خی
ــز  ــداری و تجهی ــت خری ــتان جه ــر اس ــال احم ه
ــز  ــتان واری ــال اس ــای ه ــه ه ــدادی خان ــام ام اق

ــد.  ش
ســازماندهی  و  هدایــت  کــرد:  خاطرنشــان  وی 
هــای  کمــک  و  داوطلبــان  تخصــص  و  تــوان 
ــتای  ــی در راس ــات مردم ــدی و اعان ــدی، غیرنق  نق
ــدگان از حــوادث و  ــه آســیب دی خدمــت رســانی ب
همچنیــن بسترســازی الزم بــه منظور ارائــه خدمات 
حمایتــی و اجتماعــی بــه آســیب دیــدگان از حوادث 
 و ســوانح و آســیب پذیرتریــن افــراد جامعــه از 

الویت های حوزه سازمان داوطلبان است.

مدیرعامل جمعیت هال احمر استان کرمان :

کمک 50 میلیون تومانی 
شرکت فوالد بوتیای ایرانیان 
به جمعیت هالل احمر کرمان

محمــد طاهــری در اولیــن جلســه ســتاد بحــران اســتان کرمــان 
ــدود 35  ــتان ح ــی اس ــزان بارندگ ــت: می ــد گف ــال جدی در س
میلمتــر اســت لــذا امســال پرچالــش تریــن ســال را در حــوزه 

آب شــرب خواهیــم داشــت.
ــتان  ــرب اس ــد آب ش ــه 93 درص ــف از اینک ــراز تاس ــا اب وی ب
از چــاه هــا و منابــع زیرزمینــی تامیــن مــی شــود، ادامــه داد: 
اســتان کرمــان بــه لحــاظ تامیــن آب شــرب بدتریــن شــرایط 
را در کشــور دارد زیــرا ســایر اســتان هــا بــه منابــع آب پایــدار 

متصــل هســتند.
مدیرعامــل آب و فاضــاب اســتان کرمــان بیــان کرد: متاســفانه 
ــه 2۷0 متــر افرایــش یافتــه و  ــا از 150 ب عمــق چــاه هــای م
ــدی  ــه ح ــا ب ــی آنه ــرژی مصرف ــه ان ــا هزین ــاه ه ــی از چ برخ

زیــاد اســت کــه دیگــر بهــره بــرداری از آنهــا اقتصــادی نیســت.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه در تامیــن آب شــرب شــهر کرمــان بــا 
مشــکل مواجــه هســتیم، اظهــار کــرد: آب شــرب شــهر کرمــان 
ــک  ــع نزدی ــرا مناب ــود زی ــی ش ــن م ــری تامی از 100 کیلومت

تامیــن آب شــرب شــهر خشــک شــده انــد.
طاهــری یکــی از دالیــل افزایــش مصــرف آب شــرب در ســال 
ــا دانســت و تصریــح کــرد: اجــرای  هــای اخیــر را شــیوع کرون
پــروژه هــای اضطــراری فقــط ُمســکن هســتند، بهــره بــرداری 
ــی  ــوارد اضطــراری در نزدیک ــرای م ــد ب ــاه جدی ــه چ از ۷ حلق

شــهر کرمــان در حــال اتمــام هســتند.
ــن  ــات ای ــبکه را از اقدام ــاح ش ــدد و اص ــی مج وی مهندس
ســازمان برشــمرد و بیــان کــرد: مشــترکین پرمصــرف را 

شناســایی کردیــم.
مدیرعامــل آبفــای اســتان کرمــان بیــان کــرد: تصفیــه خانــه 
ــت،  ــند، جیرف ــهربابک، خرس ــهرهای ش ــه ش ــهر از جمل 9 ش
ــا  ــت ت ــال اجراس ــا درح ــده و ی ــرا ش ــرج و ... اج ــگان، فه ری

ــد. ــدا کن ــش پی ــا افزای ــت آب شــرب آنه کیفی
ــه اینکــه اعتراضــات مــردم از هــم اکنــون در  ــا اشــاره ب وی ب
زمینــه آب شــرب آغــاز شــده، تاکیــد کــرد: حاشــیه نشــینی 
ــن انشــعاب آب  ــرا بیشــتر معترضی ــود زی ــاماندهی ش ــد س بای
ندارنــد و غیرمجــاز انشــعاب کشــیده انــد و تقاضــا داریــم کــه 

ــه ایــن موضــوع رســیدگی شــود. ب
ــک  ــه خش ــه ب ــه باتوج ــب ک ــن مطل ــان ای ــا بی ــری ب طاه
ــق  ــه مناط ــذا هم ــتانی ل ــای کوهس ــمه ه ــتر چش ــدن بیش ش

ــرد: 14 شــهر  ــح ک ــش هســتند، تصری ــار چال کوهســتانی دچ
اســتان در وضعیــت فــوق العــاده بحرانــی بــه لحــاظ آب شــرب 
ــن شــهرها 66 درصــد جمعیــت اســتان را  ــد کــه ای ــرار دارن ق
ــان،  ــهرهای کرم ــال ش ــور مث ــه ط ــد ب ــای داده ان ــود ج در خ
زرنــد، راور، ســیرجان، جیرفــت از ایــن دســته هســتند کــه مــا 

ــد. ــی کنن را دچــار مشــکل اساســی م

مدیرعامل آب و فاضالب استان کرمان اعالم کرد

وضعیت آب رشب 14 هشر استان کرمان فوق بحراین 

ــرکت  ــی ش ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــتان  ــوب اس ــرق جن ــروی ب ــع نی توزی
ــر  ــور مدی ــک پ ــین نی ــان، حس کرم
ــل  ــر عام ــره و مدی ــات مدی ــر هی دفت
ــی  ــرکت در ارزیاب ــن ش ــت ای از موفقی
ــور  ــر کش ــرکت سراس ــرد ۳۹ ش عملک
در ســال ۹۸  کــه توســط شــرکت 
ــده،  ــام ش ــر انج ــی توانی ــادر تخصص م
مــادر  شــرکت  گفــت:  و  داد  خبــر 
ــرد  ــی عملک ــر، ارزیاب ــی توانی تخصص
ــور  ــج مح ــع در پن ــای توزی ــرکت ه ش
ــر اســاس آن،  ــه را انجــام و ب و ۲۴ برنام
ــن  ــان در بی ــتان کرم ــوب اس ــرق جن ب

ــور،  ــر کش ــع برت ــرکت توزی ده ش
ــت. ــرار گرف ق

ــی شــده  ــج محــور معرف ــزود: پن وی اف
از ســوی شــرکت توانیــر شــامل بهبــود 
حاکمیــت شــرکتی و ارتقــا ســامت 
اداری، تــاب آوری و افزایــش قابلیــت 
ــت  ــرژی، مدیری ــت ان ــان، مدیری اطمین
و  مشــتریان  بــا  ارتبــاط  هوشــمند 
ــرق  ــع ب ــت توزی ــاد صنع ــاح اقتص اص

ــد. ــی باش م
وی در ادامــه بیــان نمــود: شــرکت 
ــرای  ــا را ب ــی ه ــگاه ده تای ــر باش توانی
ــدازی و  ــا، راه ان ــه ه ــدادی از برنام تع
در هــر برنامــه ده شــرکت برتــر معرفــی 
ــر  ــا تقدی ــس از آن ه ــداء تندی ــا اه و ب

ــد. ــل آم بعم
نیــک پــور افــزود: شــاخص قبــض ســبز 
یکــی از شــاخص هــای مــورد ارزیابــی توانیــر 
ــای  ــتاورد ه ــفه و دس ــداف، فلس ــوده و از اه ب
ــاختی  ــه زیرس ــوان ب ــبز میت ــض س ــرح قب ط
ــرق  ــتریان ب ــا مش ــزه ب ــاط مکانی ــرای ارتب ب
»مشــتری  مفاهیــم  توســعه  زمینه ســاز  و 
ــذ  ــاالنه کاغ ــاف س ــمند،جلوگیری از ات هوش
بالــغ بــر 1100 تــن، بــرای چــاپ بیــش 
از 220 میلیــون قبــض بــرای 36 میلیــون 
ــون  ــدود ۷ میلی ــادل ح ــرق )مع ــترک ب مش
دفترچــه(؛ حــذف هزینــه چــاپ و توزیــع 
افزایــش  تومــان؛  میلیــارد   110 معــادل 

ــری  ــکار گی ــا ب ــانی ب ــروی انس ــره وری نی به
ــای  ــایر بخش ه ــض در س ــع قب ــای توزی نیروه
ــات؛  ــرق؛ کاهــش دوره وصــول مطالب ــع ب توزی
دلیــل  بــه  هــوا  هــای  آلودگــی  کاهــش 
قطــع  ضــروری؛  غیــر  ترددهــای  کاهــش 
ســالیانه 12هــزار اصلــه درخــت و شــش هــزار 
ــای  ــا انته ــاه ت ــط از مهرم ــت فق ــه درخ اصل
ــرکت  ــن ش ــه ای ــود ک ــاره نم ــال139۸ اش س
موفــق بــه کســب رتبــه دوم در ایــن شــاخص، 

ــد. گردی
کــرد:  خاطرنشــان  همچنیــن  پــور  نیــک 
تدویــن برنامــه هــای 09۸ و نظــارت بــر 
ــاخص  ــر از ش ــی دیگ ــز یک ــا نی ــرای آن ه اج
کــه  بــوده  توانیــر  بررســی  مــورد  هــای 
ــزی و  ــه ری ــه برنام ــتیابی ب ــدف و دس ــا ه ب
هماهنگــی دقیــق تــر بیــن کلیــه شــرکت هــا؛ 
مدیریــت بــار در ســمت تقاضــا بــا هــدف ایجاد 
تعــادل بیــن ســبد تولیــد در کل نیــروگاه هــای 
ــال  ــدون اعم ــترکین ب ــرف مش ــور و مص کش
هرگونــه خاموشــی در ســاعات بحرانــی شــبکه، 
ــوب  ــرق جن ــرکت ب ــت و ش ــده اس ــن ش تدوی
کرمــان موفــق بــه کســب رتبــه پنجــم در ایــن 

ــد. ــاخص گردی ش
ــان ســخنان خــود  ــام مســئول در پای ــن مق ای
ــا برنامــه ریــزی  تصریــح نمــود: امیــد اســت ب
هــای کوتــاه مــدت، میــان مــدت و بلنــد مدتی 
کــه در ایــن شــرکت انجــام شــده اســت بتوانیم 
ســایر  در  بیشــتر  هــای  موفقیــت  شــاهد 

ــز باشــیم. ــا نی شــاخص ه

موفقیت شرکت توزیع نیروی برق جنوب 
استان کرمان در ارزیابی عملکرد سال ۹۸ 

شرکت مادر تخصصی توانیر

کرمــان رییــس کمیســیون اقتصــادی مجلــس با اشــاره 
بــه ســند همــکاری ایــران و چیــن بیــان کــرد: اینکــه 
برخــی مــی گوینــد »داریــم بــه چیــن بــاج مــی دهیم« 
بــی تقوایــی محــض اســت؛ چینــی هــا برنامــه جامــع 
اقتصــادی تعریــف کــرده انــد و در همــکاری بلندمــدت 
و احیــای جــاده ابریشــم نیــاز بــه جمهــوری اســامی 

دارنــد. 
ــورای  ــت ش ــصتمین نشس ــی در ش ــا پورابراهیم دکترمحمدرض
گفــت و گــوی دولــت و بخــش خصوصــی اســتان کرمــان اظهــار 
کــرد: اقدامــات خوبــی در شــورای گفــت و گــوی اســتان انجــام 
ــی و  ــگاه علم ــود دارد و ن ــات وج ــت در موضوع ــده، جدی ش

تخصصــی در ایــن شــورا شــکل گرفتــه اســت. 
ــای  ــیب ه ــه آس ــاره ب ــا اش ــه ب ــی در ادام ــر پورابراهیم دکت
ــوارد در  ــن م ــرد: ای ــح ک ــان تصری ــتان کرم ــی در اس اجتماع
شــان اســتان کرمــان نیســت و بایــد در قالــب دو رویکــرد ملــی 
ــرای حــل ایــن مســائل کار کــرد کــه در مــواردی  و اســتانی ب
ــتر  ــی بیش ــدام مل ــد از اق ــی توان ــتانی م ــات اس ــرات اقدام اث

باشــد.

ــد  ــح کــرد: در جنــگ اقتصــادی بای ــر پورابراهیمــی تصری دکت
ــه  ــانی ک ــد. کس ــد باش ــام ق ــدِن تم ــا، جنگی ــز م ــام تمرک تم
ــره زدن  ــا گ ــد ام ــره کنن ــد مذاک ــد، برون ــی کنن ــره م مذاک
ــت  ــی درس ــرات بیرون ــه مذاک ــادی در درون ب ــوالت اقتص تح
نیســت ضمــن اینکــه خرابــکاری هــای هســته ای را مــی بینــم 
ــی در  ــی و امنیت ــائل اطاعات ــوزه مس ــری در ح ــد بازنگ و بای

کشــور انجــام شــود و بــه زودی در مجلــس بــا وزیــر اطاعــات 
ــت. ــم داش ــه ای خواهی جلس

اینکــه  بیــان  بــا  مجلــس  اقتصــادی  رییــس کمیســیون 
 دشــمن مــی خواهــد وقــت و فرصــت را از مــا بگیــرد و تغییــر 
دولــت هــای امریــکا هیــچ اتفاقــی رقــم نــزده، گفــت: تحریــم 
ــدت  ــاه م ــت و در کوت ــذار اس ــا اثرگ ــور حتم ــاد کش ــر اقتص ب
هزینــه ایجــاد مــی کنــد و اگــر بــا نــگاه علمــی و تخصصــی جلو 
ــل  ــه ظرفیــت اقتصــادی در کشــور تبدی ــرود در بلندمــدت ب  ب
مــی شــود و پــروژه بــزرگ انتقــال آب خلیــج فــارس در همیــن 
ــام  ــروژه اع ــن پ ــئوالن ای ــد و مس ــام ش ــم انج ــرایط تحری ش

کردنــد بــرای خطــوط بعــدی انتقــال آب بــه قطعــات و ظرفیــت 
فنــی خارجــی هیــچ نیــازی نیســت و هنــر ایــن اســت تحریــم 

را بــه ظرفیتــی بــرای اقتصــاد تبدیــل کنیــم. 
ــکاری  ــند هم ــه س ــاره ب ــا اش ــه ب ــی در ادام ــر پورابراهیم دکت
ایــران و چیــن بیــان کــرد: اینکــه برخــی مــی گوینــد »داریــم 
ــت؛  ــض اس ــی مح ــی تقوای ــم« ب ــی دهی ــاج م ــن ب ــه چی  ب
ــد و  ــرده ان ــف ک ــادی تعری ــع اقتص ــه جام ــا برنام ــی ه چین
ــه  ــاز ب ــم نی ــاده ابریش ــای ج ــدت و احی ــکاری بلندم در هم

جمهــوری اســامی دارنــد.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس: 

قرار نیست در سند همکاری،
به چینی ها باج بدهیم

یادداشت مدیر مسوول
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                                                   عزیز در دو دنیا
کشد مشکالت را ز باال به زیر جهان تشنه ی شیرمردی دلیر   

که بشکسته مردانه دندان گرگ چو )حاج قاسم( آن شیرمرد بزرگ  
کز ایشان شد این امنیت مستقر زده داعش و، کرده رفع خطر   

در اندیشه اش ره ندیده فساد نگردیده آلوده در اقتصاد   
چو ساالر خود بی تن و سر برفت که پاکیزه زیست و مطهر برفت   

که در هر دو دنیا شده ارجمند غالمحسین رضایی - نقاشکه رفت از جهان طاهر و سربلند   

* حضور »حاج قاسم« بین نیروهای دشمن 

ــم از  ــم، رفتی ــر بودی ــود و دو نف ــوا ســرد ب ــی ه آن شــب خیل
زیــر برف هــا چــوب پیــدا کــردم و داخــل یــک ظــرف حلبــی 
آتــش روشــن کردیــم کــه گــرم شــویم، حــدود ۱۰ دقیقــه ای 
ــد  ــا می آم ــه ســمت م ــر ب ــک نف ــدم ی ــه دی طــول نکشــید ک
ــم  ــاده بودی ــت و آم ــه هس ــای کومل ــاال از نیرو ه ــم احتم گفت
کــه شــلیک کنیــم، ناگهــان دیــدم گفــت، »الســام علیــک یــا 
اباعبــدا... حســین )ع(« بــا یــک تیپــا بــه مــن گفــت شــما ســر 
آتــش نشســتید و دشــمن را نمی بینیــد، امــا دشــمن شــما رو 
ــش بکشــید و گفــت:  ــه آت ــی را ب ــد پادگان ــد می خواهی می بین

فــردا بیــا دفتــر فرماندهــی.
فکــر کــردم حتمــا می خواهــد مــا را اذیــت کنــد، امــا خیلــی 
مــرد مظلــوم و خبــره و کننــده کاری بــود وقتــی رفتــم دفتــر 
ــم،  ــما گفت ــی ش ــه مرخص ــده ب ــد روز مان ــت، چن ــان گف ایش
ــن  ــه م ــد ک ــن ش ــی و ای ــرو مرخص ــت، ۲۵ روز ب ۱۰ روز گف
ــو  ــد ت ــرهنگ بزن ــد س ــدا کنی ــدا خ ــم خ ــا می گفت ــه بچه ه ب
ــو گــوش شــما  ــه ت گــوش شــما اگــر ســرهنگ ســلیمانی بزن

ــد. ــک می کن ــما کم ــه ش ــدا ب خ
راوری : همرزم شهید حاج قاسم

یاد یارانیاد یاران

دمشن واقعی برش
ــراز و  ــرگ و گ ــرا گ ــان در صح ــی انس ــمن واقع ــم دش در قدی
حیوانــات وحشــی بودنــد هــر کــه بــه صحــرا مــی رفــت وســایل 
ــکار  ــل و ابت ــا عق ــرد و بشــر ب ــی ب ــراه م ــظ خــود را هم محاف
بــا مشــکات مبــارزه مــی کــرد بــا گــذر زمــان بشــر متمــدن 
شــد و از گــراز و گــرگ نمــی ترســید. بــا ظهــور تمــدن بشــر 
ــد و انســان هــا بجــای آنکــه بهــم کمــک  دشــمن بشــر گردی
کننــد دشــمن همدیگــر شــدند و همدیگــر را قتــل عــام 
میکردنــد و ایــن بشــر متمــدن اســت کــه همدیگــر را ســاخی 
ــه دســت  ــات متمــدن کشــتار بشــر ب ــد و در اجتماع ــی کن م
بشــر بیشــتر رواج دارد . بــا عرایضــی کــه عــرض شــد انشــاا... 
ــاور کــرده باشــید کــه بشــر دشــمنی مثــل بشــر  کــه شــما ب
ــدارد و مواظــب خــود باشــید و خــود را از بشــر حفــظ کنیــد. ن
» حمزه فریفته «

ارتش مردمی
ارتش این مملکت ریشه دار   

مردمی است و باعث افتخار   
حافظ کشور است و پشت ملت   

بر دهن دشمن چو مشت ملت   
پاینده باد ارتش ایران ما    

ای به فدایش بدن و جان ما   
حافظ جان و بدن ما شدند   

حافظ آسمان و دریا شدند   
ارتش ما مقتدر است و قوی   

ساح ویژه اش بَُود معنوی   
بَُود ز معنویتش سربلند    

که سرفراز است و بَُود ارجمند   
حقیقِت توانش از مکتبش   

مرام مرتضی علی)ع( مذهبش   
مذهب یاوری به درماندگان   

تا پای جان دشمنی با ظالمان   
پیشتاز جبهه ی کمک رسانی   

جغرافیای مددش جهانی   
ارتشی در خدمت مستضعفین   

در سنگر حوادث حاضرترین   
ارتشی در راه خدا و واال    

آستین همتش همیشه باال   
سالمترن ارتش این روزگار   

مکتبی و مردمی و باوقار   
وقت دفاع و دفع فتنه و شر   

بر سر دشمن شود همچو تندر   
سد می کند راه نفوذ دشمن   

مشتش مهیا سوی پوز دشمن   
)نقاش( به این ارتش کند افتخار  

   
ارتش بالنده چو فصل بهار

غالمحسین رضایی - نقاش

شعرشعر  هفتوادهفتواد

ــن  ــی تری ــی از تاریخ ــان یک ــهر کرم ــاره : ش ــواد // اش هفت
ــوب  ــم جن ــهر مه ــاز ش ــر ب ــد و از دی ــی باش ــهرهای کشــور م ش
شــرق کشــور و پیشــانی توســعه منطقــه بــوده اســت ، اّمــا 
ــی  ــتانداردهای کارشناس ــازی و اس ــهر س ــه ش ــفانه در زمین متاس
ــهردار  ــهر و ش ــورای ش ــر دوره ش ــی دارد و در ه ــهری نقایص ش
ــای  ــود شــاخص ه ــن کمب ــا ای ــد ت ــرده ان ــاش ک منتخــب آن ت
ــواردی  ــن م ــی از ای ــد، یک ــش دهن ــهری  را کاه ــعه ای ش توس
کــه در شــوراهای شــهر اخیــر در ایــن ده ســال شــاهد بــوده ایــم 
ــا  ــوده اســت ت عــدم پذیــرش بحــث هــای کارشناســی شــهری ب
ــه شــورای شــهر چهــارم  جایــی کــه شــورای شــهر پنجــم کــه ب
ــارم را  ــورای چه ــابه ش ــی مش ــراً کارهای ــرد، اخی ــی ک ــاد م انتق
انجــام داده اســت در همیــن خصــوص بــا مهنــدس منصــور 
ــه هــم در  ــان ک ایرانمنــش منتخــب دو دوره شــورای شــهر کرم
ــور دارد  ــم حض ــورای پنج ــون در ش ــم اکن ــارم و ه ــورای چه ش
گفــت و گویــی داشــته ایــم کــه تقدیــم خواننــدگان محتــرم مــی 

شــود . 
ــش در  ــور ایرانمن ــدس منص ــای مهن ــواد : آق هفت
ــار و انتقادهــای شــهردار  خصــوص تناقــص در رفت
ــای  ــع ه ــوص تقاط ــم در خص ــهر پنج ــورای ش و ش

ــد؟ ــری داری ــه نظ ــطح چ ــم س ــر ه غی
ــهر و  ــورای ش ــدن ش ــدای روی کار آم ــا در ابت ــض ه ــن تناق  ای
ــی  ــردی وارد کار م ــی ف ــت، زمان ــوده اس ــی ب ــهرداری  طبیع ش
شــود مشــکات ، معضــات ، نیازمنــدی هــای کــه بــه مــرور زمان 
ــرد پختگــی الزم را کســب  ــی شــود ف ــد باعــث م ــی آی پیــش م
ــه  ــه ب ــد ک ــر مــی کن ــش هــم تغیی ــد و نظرات ــاً عقای ــد و گاه کن
نظــر بنــده نقطــه منفــی نمــی توانــد باشــد . ولــی در هــر شــرایط 
فــرد بایــد ایــن جســارت را داشــته باشــد اگــر نظــر و پیشــنهادی 

قبــا داشــته شــاید مــی توانــد گفــت نادرســت بــوده ! صراحتــاً 
آن را بیــان کنــد و دالیــل درســتی و نادرســتی آن را هــم عنــوان 

کنــد .
ــدای روی کار  ــت در ابت ــادم هس ــده ی ــزود : بن ــه اف وی در ادام
ــادی از  ــداد زی ــکاران تع ــی از هم ــهر  بعض ــورای ش ــدن  ش آم
ــر  ــداد دیگ ــاد تع ــا ایج ــی ب ــته ول ــب دانس ــا را مناس ــع ه تقاط
ــراد  ــد و از آن ای ــف بودن ــم ســطح مخال ــر ه ــای غی از تقاطــع ه
گرفتنــد االنــم هــم ایــن افــراد مخالفــت خــود را همچنــان دارنــد 
ــه نحــو  ــود کــه  ایــن تقاطــع مــی توانســت ب ــراد آنهــا ایــن ب ای
ــه هــر حــال بعضــی از  ــا طرحــی بهتــری انجــام شــود ب دیگــر ب
پــروژه هــا نیمــه تمــام بودنــد کــه بایــد بــه اتمــام مــی رســیدند 
ــا بررســی هــای کارشناســی  اینگونــه صــاح دیــده شــد کــه  . ب

تقاطــع هــا اجــرا شــوند .

مهنــدس  آقــای   : هفتــواد 
منصــور ایرانمنــش در خصــوص 
بــرای ســفره هــای  هزینــه 
هفــت ســین و بوســتان هــا 
ــه  ــود چگون ــاد وارد ب ــه انتق ک
شــد کــه شــهردار آنهــا را اجــرا 

ــرد ؟ ک
ــم، در خصــوص اِلمــان ســفره  ــد بگوی بای
هفــت ســین هــم بــه همیــن نحــو، 
بعضــی از دوســتان مخالــف اجــرای ایــن 
طــرح بودنــد و نظرشــان ایــن بــوده کــه 
ــا  هزینــه آن در بحــث حمــل و نقــل و ی
اگــر معوقــه حقــوق پرســنل وجــود دارد  

ــن مهــم خــرج شــود . ــرای ای ب
ــن  ــادم ای ــخصه اعتق ــه ش ــن ب ــم م ــا ه ــتان ه ــث بوس و در بح
بــود کــه بایــد توجــه بــه همــان حفــظ و  نگهــداری بوســتانهای 
چندیــن ســاله کــم نشــود .  شــاید ایجــاد بوســتان هــای جدیــد، 
ــرار داده اســت و بوســتانهای  ــا را تحــت الشــعاع ق نگهــداری آنه
ــداری  ــرای نگه ــا ب ــل را نداشــته باشــند. )مث ــی طــروات قب قبل
یکــی  االن شــده  تــا کارگــر داشــتیم  قبــا دو  بوســتان  از 
ــد( ــه بزن ــی لطم ــای قبل ــتان ه ــه بوس ــد ب ــن میتوان ــوب ای  خ
مهنــدس ایرانمنــش گفــت :  زمانــی یــک بوســتان ســاخته مــی 
ــای الزم را داشــته  ــر نظــر اســتاندارد ه ــد از ه شــود بنظــرم بای
ــن  ــکار عمومــی، مبلمــان شــهری ای ــه و اف ــردم و جامع باشــد. م
ــا حداقــل هایــی  ــد ، صــرف اینکــه بخواهیــم ب بوســتان را بپذیرن
)مثــا بــدون توجــه بــه اســتاندارِد فضاهــا، ســرویس هــای 
بهداشــتی، درخــت مناســب، مبلمــان ویــژه بوســتانهای شــهری و 

وســایل بــازی کــودکان و ... ( شــروع کنیــم بــه ســاخت بوســتان، 
ــتان  ــه بوس ــت ک ــر آن اس ــت بهت ــایندی نیس ــدان خوش کار چن
کاملــی تحویــل بدهیــم هــر چنــد کــه همــان  هــم جــای تقدیــر 
ــای  ــتان ه ــهر بوس ــاط ش ــیاری از نق ــا در بس ــکر دارد و م و تش

ــم. ــی داری خوب
ــد  ــی خواه ــت کان م ــطح مدیری ــه در س ــی ک ــزود: کس وی اف
صحبتــی داشــته باشــد بایــد پیشــتوانه کارشناســی داشــته باشــد 
ولــی مــورد بحــث مــن همیــن اســت کــه بحــث کارشناســی هــم 
ــه هــا  ــر یکســری اطاعــات و بررســی هــا و تجرب بعضــاً مبنــی ب

اســت . 
ــرد  ــد  شــهامت داشــته باشــد بپذی ــرد بای ــع هــم ف ــن مواق در ای
کــه اشــتباه کــرده و دالیــل قبــول و یــا رد نظــرات خــود را هــم 

شــفاف ســازی کنــد 
ــودم از  ــه خ ــه نوب ــن ب ــت : م ــان گف ــش در پای ــدس ایرانمن مهن
ــی  ــم ول ــی کن ــکر م ــیدند تش ــت کش ــه زحم ــزان ک ــه عزی هم
یــک نکتــه را یــادآوری کنــم اگــر در عملکــرد چنــد ســاله یــک 
مســئول یــک کوتاهــی بــوده نبایــد کل زحمــات و تــاش هــای 
ــوده  ــا ب ــه دوره ه ــاد در هم ــم  انتق ــده بگیری ــوع را نادی آن مجم
ــه  ــد ب ــود . بای ــاً خواهــد ب اســت در دوره هــای بعــدی هــم قطع
ایــن نکتــه توجــه کنیــم کــه نقــد اگــر داریــم منصفانــه باشــد نــه 

ــه کار  ــه ممکــن اســت ب ــه نقــد مغرضان مغرضان
لطمــه بزنــد و انگیــزه کار گرفتــه شــود . انشــاا... 
ــران  ــه تمامــی مســئولین و مدی ــد ب کــه خداون

ــر عنایــت کنــد. خیرخــواه اجــر واف

گفت و گو از : محمد حسنی سعدی

 مهندس منصور ایرانمنش ) عضو شورای شهر کرمان ( در خصوص عملکرد شهردار و شورای شهر پاسخ می دهد ؛

بعد از اینکه فردی وارد کار شهرداری و شورا می شود بعضًا نظراتش نیز تغییر می کند

ماه مبارک رمضان و 
شبهات فضای مجازی 

ــای  ــای روزه داری در فض ــبهه ه ــان ش ــارک رمض ــاه مب ــروع م ــا ش ب
ــه  ــه ســرعت در حــال انتشــار اســت و مــی طلبــد پاســخی ب مجــازی ب

ــم.  ــه دهی ــبهات ارائ ــن ش ای
هــر ســاله مــاه رمضــان، عــده ای ایــن شــبهه هــای تکــراری ظاهــرا زیبــا 
را تــوی فضــای مجــازی پخــش مــی کننــد تــا بــه حســاب خودشــون، 
روزه و روزه داری رو زیــر ســوال ببرنــد.  و مــی نویســند: »در کشــورهای 
اســامی، دنبــال روزه خــوار مــی گردنــد تــا مجازاتــش کننــد، امــا دنبــال 
ــوی  ــی نویســند:« جل ــا م ــد!« ی ــا ســیرش کنن ــد ت گرســنه نمــی گردن

گرســنه هــای بیچــاره، در طــول ســال هــر چقــدر غــذا بخــوری مشــکلی 
نیســت. امــا جلــو روزه دارانــی کــه خودشــان خواســتند چیــزی نخورنــد 

نبایــد چیــزی خــورد ؟« امــا پاســخ :
۱- اوال چــه کســی گفتــه جلــوی گرســنه غــذا خــوردن مشــکلی 

نیســت؟!!
ــوده  ــه روزه را آورده، فرم ــتور ب ــه دس ــام ک ــان اس ــم الش ــر عظی پیامب
ــک  ــا ی ــت.« اص ــلمانی نیس ــنه، مس ــار گرس ــودن در کن ــیر ب ــه »س ک
ــوری ــذا نخ ــنه، غ ــوی گرس ــی جل ــن کن ــه تمری ــه ک ــفه روزه این  فلس

ــوی  ــی، جل ــه بدان ــه ک ــم این ــوار ه ــازات روزه خ ــفه مج ــک فلس و ی
ــت. ــازات اس ــتحق مج ــه مس ــته ک ــدر زش ــوردن آنق ــذا خ ــنه، غ گرس

۲- ثانیــا چــه کســی گفتنــد کــه دنبــال گرســنه نمــی گردیــم؟ اتفاقــا 
ــار دادن،  ــه و زکات و افط ــرای صدق ــه دادن، ب ــرای فطری ــلمانان ب مس

ــد. ــرا هــم مــی گردن ــال فق دنب

ــا شــاقش  ــه دنبــال روزه خــوار نمــی گــردد ت 3- ضمنــا کســی هــم ب
بزنــد. مجــازات آن هــم الزامــا شــاق نیســت! آنچــه مســتحق مجــازات 
اســت: » تظاهــر بــه روزه خــواری« اســت نــه خــود روزه خــواری.. ممکــن 
اســت کســانی بــه دلیــل بیمــاری یــا مســافرت مجبــور بــه خــوردن روزه 
ــه اش، روزه شــو بخــوره! ... تظاهــر یعنــی  ــوی خون ــا حتــی ت باشــند! ی
عملــی بــا قصــد آشــکار کــردن صــورت بگیــرد. عمــد داشــته باشــد کــه 

بگویــد مــن روزه خــوارم!
4- راســتی کمــی انصــاف هــم الزم اســت در حقیقــت کســی کــه ســاعت 
هــا گرســنگی مــی کشــد، حــال گرســنه هــا را بیشــتر مــی فهمــد یــا 

کســی کــه پیوســته مــی خــورد و مــی آشــامد.
کدامیــک بایــد دم از فقــرا بزننــد؟ روزه دار یــا روزه خــوار؟! آنکــه از شــکم 

دســت مــی کشــد یــا آنکــه بــه شــکم چرانــی خــود مــی بالد؟!

اداره اطالع رسانی پلیس استان کرمان

ــاً در رمضــان  ــی خصوص ــای بندگ ــت ه ــن حال ــم تری ــی از مه یک
المبــارک، حالتــی اســت کــه توصیــه ی مؤکــد نبــی مکــرم اســت 
ــی  ــی م ــاء اله ــدا و اولی ــط خ ــی« اســت. فق و آن »ســجده طوالن
ــر رحمــت و  ــی از اب ــت چــه باران ــگام ســجده ی عبودی ــد هن دانن

ــارد.  ــر ســر شــما مــی ب ــم ربوبیــت ب چــه برکاتــی از عال
مــاه  مبــارک  روزهــای  بــرای  کشــمیری  آیــت ا...  مرحــوم 
اســت. کــرده  ارائــه  جذابــی  و  شــنیدنی  رمضان توصیه هــای 

۱- حتمــاً دقایقــی از ســاعات رازآمیــز روزه داری خــود را بــه 
برتریــن عبــادت اختصــاص دهیــد و آن هــم چیــزی نیســت جــز 

ــد. ــوت  کنی ــود و خــدای خــود خل ــا خ ــر«! ب »تفک
ــان بیندیشــد؛  ــا خودت ــوع رابطــه حضــرت حــق ب ــه ن ــاً ب خصوص

ــاز شــود. ــان ب ــه روی ت ــت ب ــی از معرف ــد اســت ابواب امی
۲- یکــی از مهــم تریــن حالــت هــای بندگــی خصوصــاً در رمضــان 
المبــارک، حالتــی اســت کــه توصیــه ی مؤکــد نبــی مکــرم اســت 

و آن »ســجده طوالنــی« اســت.
فقــط خــدا و اولیــاء الهــی مــی داننــد هنــگام ســجده ی عبودیــت 
چــه بارانــی از ابــر رحمــت و چــه برکاتــی از عالــم ربوبیــت بــر ســر 

شــما مــی بــارد.
حتمــًا در روز یــک ســجده ی طوالنــی داشــته 

باشــید.
ــرای خــدا روزه  3- آغــاز مــاه رمضــان حتمــاً نیــت کنیــد فقــط ب

ــد؛ فقــط خــدا! بگیری
آداب روزه داری را تا آنجا که نشاط دارید، انجام دهید:

کمیت گرا نباشید؛ کیفیت جو باشید!
ــا  ــم آنه ــی هض ــه درپ ــید؛ بلک ــه نباش ــات و ادعی ــم آی ــال خت دنب

ــید! باش
غذای اندک را خوب بجوید تا جزء جان تان شود.

بزرگترین مشکل ما قشری نگری به دین و شریعت است.
بــا خــود فکــر کنیــد آنقــدر در ســال هــای قبــل بــا ولــِع زیادخوانی 

اعمــال انجــام دادیــد، بــه کجا رســیدید؟!
4- حتی المقدور بر سفره ی خانه خود افطار کنید؛ 

در ضمن، هنگام افطار ِدالل کنید!
ِدالل چیست؟

در اول دعای افتتاح عرض می کنیم: »مدالً علیک«
ِدالل یعنی ناز کردن

ــراش روزه  گرفتیــد  ــاز کنیــد! چــون ب ــرای خــدا ن هنــگام افطــار ب
وحضرتــش خــوان کــرم گســترده؛ لقمــه ی اول را نزدیــک دهــان 
ــد:  ــه خــدا عــرض کنی ــد؛ یعنــی ب ــا کنی ــد! دع ــا نخوری ــد، ام ببری

اگــر حاجتــم را بــدی، افطــار مــی کنــم!
به این حالت می گویند ِدالل؛

معجزه می کند!
ــن  ــان کیمیای»ُحس ــی رمض ــت اله ــدگاری در ضیاف ــز مان ۵-رم

ــت. ــق« اس خل
بــا فرزنــدان، خویشــان و دوســتان خــود بــا اکســیر حســن خلــق و 

مهربانــی برخــورد  کنیــد.
ــورد  ــوش برخ ــاه خ ــن م ــًا در ای ــه خصوص همیش

ــید. باش
لحظــه ی عصبانیــت و خشــم شــما همــان لحظــه اخــراج شــما از 

ایــن مهمانــی الهــی اســت!
۶- کشــتی رؤیایــی رمضــان ســوار بــر امــواج دریــای »اشــک «بــه 

ســاحل نجــات مــی رســد!
ــحرآمیز آن  ــحار س ــاً اس ــاه خصوص ــن م ــبحان در ای ــدای س از خ

ــد. ــت کنی ــه درخواس ــک و گری اش
ــتن  ــته داش ــزی دل شکس ــک ری ــحرخیزی و اش ــرط س ــه ش البت

اســت.
۷- از ابتــدای مــاه رمضــان بایــد هــدف گــذاری شــما لیلــة القــدر” 

باشــد کــه جــان رمضــان اســت.
ــاد اســت؛ لکــن، »مصلحــت نیســت  ــن خصــوص، ســخن زی در ای

ــد راز« ــرون افت ــرده ب کــه از پ
فقــط ســعی کنیــم شــب قــدر در  مــا واقــع شــود 

نــه در مــاه!
۸- این ماه ماه »ربیع القرآن« ماست.

ــا  ــد و ت ــاب کنی ــه را انتخ ــک آی ــرروز ی ــی ه ــار قرآن ــن به  در ای
ــر نماییــد.  افطــار بــه طــور متنــاوب تــاوت و در پیرامــون آن تدب
امیــد اســت دم دمــای افطــار آن آیــه بــرای شــما پــرده از رخســار 

ــردارد! ب
ــی و  ــه روزه دار حقیق ــما ب ــه ش ــان توج ــاه رمض ــر م ۹- در سراس
انســان کامــل یعنــی وجــود ذی جــود حجــة بــن الحجــج البالغــة 

ــد منقطــع شــود. )عج(نبای
روزه و نمــاز و بندگــی شــما از کانــال آن حضــرت بــه بــارگاه بــاری 

تعالــی بــار مــی یابــد.

توصیه هایی برای ماه مبارک رمضان 

توصیه هایی عجیب از مرحوم آیت ا... کشمیری/ برای خدا ناز کنید!! 

ــران  ــات ای ــهرهای ف ــن ش ــا قدمت تری ــان از ب ــهر کرم ش
ــابقه  ــه بعضــي مورخــان و پژوهشــگران س ــه گفت اســت و ب
ســکونت و اســتقرار انســان در آن بــه هــزاره چهــارم قبــل از 
میــاد مي رســد و بــه شــهادت اوراق تاریــخ در طــي قــرون 
متمــادي دوران پرنشــیب و فــرازي را طــي نمــوده و شــاهد 
حیــات  تاریــخ  گذرگاه هــاي  در  زیــادي  دگرگوني هــاي 

ــوده اســت. ــش ب خوی
ــه علــت  ــا مــردم ســخت کوش و شــجاع آن ب شــهری کــه ب
ــان،  ــت، کی ــظ اســتقال، حاکمی ــه منظــور حف ــردی ب پایم
ملیــت و مذهــب خویــش در دوران تاریــخ دیرینــه و سراســر 
ــش  ــرارت و ســختی های خوی ــج، م ــا رن ــوأم ب ــا ت افتخــار ام
ــه  ــکام خودکام ــاوزان و ح ــاز متج ــورد تاخت و ت ــواره م هم
قــرار گرفتــه و در ایــن رهگــذر عــاوه بــر خســارات و 
ــاظ  ــده از لح ــی آن وارد آم ــروت مل ــر ث ــه ب ــی ک خرابی های
تلفــات جانــی نیــز متحمــل از دســت دادن گــروه کثیــری از 

ــت. ــده اس ــه اش ش ــرهای جامع ــه قش هم
به نحــوی کــه یکــی از مورخــان خارجــی به نــام »فــرد 
ــت  ــهر اهمی ــن ش ــد: »ای ــورد می نویس ــن م ــارد« در ای ریچ
ــرز  ــه در م ــز ک ــر از شــهر تبری ــل ماحظــه ای دارد و غی قاب
شــمال واقــع اســت بــر هیــچ شــهری بــه انــدازه ایــن شــهر 

ــت« ــده اس ــه نباری ــک فتن ــق فل از منجنی
شــهري کــه از حیــث قدمــت تاریخــي یکــي از قدیمي تریــن 
ــران و جــزو  ــا ســابقه ترین شــهرهاي کشــور باســتاني ای و ب
یکــي از پنــج شــهر تاریخــي ایــن مملکــت اســت بــه گفتــه 
ژان اوبــن:» اگــر کســي تاریــخ ایــن شــهر را بــا دقــت بخوانــد 

چنــان اســت کــه همــه تاریــخ ایــران را خوانــده اســت.«
ــال ۲۱  ــه از س ــس ک ــن ب ــهر همی ــن ش ــخ ای ــاره تاری درب
ــری  ــال ۱3۹۷ هج ــا س ــادی( ت ــری )۶4۱می ــری قم هج
قمــری )۱۹۷۷میــادی/۱3۵۷ هجــری شمســی( یعنــی 
ــی  ــن شــهر حکمران ــر ای ــن ب در مــدت ۱33۶ ســال ۲۷۲ ت

کرده انــد.در نتیجــه ایــن شــهر شایســتگی ایــن را دارد 
کــه بــا توجــه بــه توضیحــات بــاال از لحــاظ منظــر شــهری 
بیشــتر مــورد توجــه قــرار بگیــرد. لــذا در ایــن راســتا تــاش 
ــله  ــد سلس ــن بع ــه م ــم ک ــام ده ــی را انج ــردم مطالعات ک

ــود. ــد ب ــاهد خواهی ــه ش واران
عکس متعلق به دروازه مسجد جامع قدیم 

کرمان است.

منبع:شهرداری 
کرمان

محمدعلی 
سعادتی
۱۴۰۰/۰۱/23

دکتــر اردشــیر ســعدمحمدی مدیرعامــل شــرکت 
ــعه ای  ــای توس ــران از طرح ه ــس ای ــع م ــی صنای مل
و عمرانــی شــرکت در مجتمــع مــس سرچشــمه و 

ــرد. ــد ک ــهربابک بازدی ش
بــه گــزارش مــس پــرس، در جریــان ایــن بازدیــد کــه 
ــس،  ــرکت م ــافات ش ــعه و اکتش ــاون توس ــی مع ــروز رحمت به

محمدجــواد خلیلــی مشــاور مدیرعامــل و گــروه روابــط عمومــی، 
ــمه  ــس سرچش ــع م ــر مجتم ــدی مدی ــین احم ــدس حس مهن
ــهربابک و  ــس ش ــع م ــر مجتم ــب مدی ــین ابراهیمی نس و حس
ــل  ــعه مدیرعام ــای توس ــان طرح ه ــران و مجری ــی از مدی جمع
ــعه ای  ــای توس ــد از طرح ه ــی می کردن ــس را همراه ــرکت م ش

ــد. ــل آم ــه عم ــد ب ــع بازدی ــن دو مجتم ــرکت در ای ش

ابزدید مدیرعامل رشکت مس از 
مجمتع مس رسچمشه و هشراببک

شــوراي  جلســه  شــصتمین  در 
بخــش  و  دولــت  گفت وگــوي 
خصوصــي اســتان از تالش هــا ، 
ــر  ــي دکت ــا و همراه ــاعدت ه مس
جعفــر رودري رئیــس ســازمان 
ــتان  ــزي اس ــه ری ــت و برنام مدیری
ــتاي  ــته در راس ــال گذش ــي س ط
ــه  ــب و کار ک ــاي کس ــود فض بهب
ــتان در  ــه اس ــد رتب ــب رش موج
ایــن زمینــه اســت بــا اهــداي لــوح 

ــد. ــر گردی تقدی
ــازمان  ــي س ــط عموم ــزارش رواب ــه گ  ب
ــي  ــت:  همراه ــده اس ــوح آم ــن ل در ای
مولفه هــاي  مشــارکت،  و  همدلــي   ،

ــي رود  ــمار م ــه ش ــه ب ــت جامع ــرفت و موفقی ــه پیش جاودان
ــع  ــراي زدودن موان ــکاري ب ــاش و هم ــایه ت ــعه در س و توس

مي افتــد.  اتفــاق 
ــن و  ــت بزرگتری ــد تثبی ــي مي ده ــز گواه ــران عزی ــخ ای تاری
ــئوالن  ــه مس ــورده ک ــم خ ــي رق ــتاوردها مادام ــن دس بهتری
ــاي  ــداف و برنامه ه ــبرد اه ــه پیش ــدا ب ــک ص ــگ و ی هماهن
ــده  ــهاي ارزن ــد. مســاعدت و تاش ــده ان ــام ورزی کشــور اهتم

ــود  ــیر بهب ــر در مس ــي موث ــال ۱3۹۹ گام ــي در س جنابعال
ــن  ــتان در ای ــه اس ــد رتب ــوده و رش ــب و کار ب ــاي کس فض
زمینــه بارقــه هــاي امیــد را در دل فعــاالن اقتصــادي روشــن 
نمــود. بدیــن وســیله کمــال تشــکر و قدردانــي از حضرتعالــي 
ــه  ــد ک ــم. امی ــراز مي داری ــوح ســپاس اب ــن ل ــداي ای ــا اه را ب
ــردم  ــه م ــت ب ــق در خدم ــرت ح ــتعانت از درگاه حض ــا اس ب

ــید. ــربلند باش ــروز و س ــته پی ــون گذش همچ

تقدير از رئيس سازمان مديريت و برنامه 
ريزي استان در شصتمين شوراي گفتگوي 

دولت و بخش خصوصي



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

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

اسـت. اروپـا   CE MARK اسـتاندارد 
توجه به استخدام نیروهای بومی 

در شرکت بابک مس

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

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

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

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

محسـوب می شـود.

شرکت بابک مس ایرانیان 
چهارمین تولید کننده لوله مسی 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

اولویـت برنامـه هـای خـود قـرار داده اند.

خبرنگار : مرضیه قاضی زاده

مهندس میرزایی :

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

بـا روش هـای نویـن این کار عملی شـده اسـت . 

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

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

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

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

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

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

اسـتان کرمـان اعـالم کـرد.

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

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

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

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

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

  منابع: شاهنامه فردوسی، لغت نامه دهخدا

هفتواد یعنی هچ؟

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

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

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

مکانیـزه شـامل تخفیـف  10 درصـد خواهـد بود.

مالک توسعه و پیشرفت استان 
واگذاری خدمات به بخش خصوصی 

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

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

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

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

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

باشـند.
» هدف از برون سپاری خدمات ثبت 

احوال، رضایت مندی و افزایش کیفیت 
خدمات رسانی «

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

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

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

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

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

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

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

گشـت.
خبرنگار : مرضیه قاضی زاده

فرصت4ماهه مردم 
برای دریافت کارت هوشمند ملی در سال 96

  رئیس جهاد کشاورزی شمال استان کرمان:

19 هزار هکتار اراضی کشاورزی 
به سیستم های آبیاری نوین 

مجهز می شوند

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

. د شو

گزارش از : ساره نخعی فر
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   هفته نامه فرهنگی، سیاسی، خبری

همزمان  با سالروز تشکیل بنیاد مسکن انقالب اسالمی ؛ 

طرح یکهزار و 500واحدی مسکن روستایی کرمان کلنگ زنی شد

ــتان  ــتایی شهرس ــکن روس ــدی مس ــروژه 177 واح پ
ــن  ــدی ای ــزار و 500 واح ــرح یکه ــب ط ــان در قال کرم
اســتان بــه صــورت نمادیــن در شــهرک ســعیدی 

شــد.   کلنگ زنــی 
ــان  ــی فرم ــالروز تاریخ ــا س ــان ب ــروژه همزم ــن پ ای
ــاد  ــکیل بنی ــر تش ــی ب ــی)ره( مبن ــام خمین ــرت ام حض
ــی  ــده ول ــور نماین ــا حض ــامی و ب ــاب اس ــکن انق مس

ــرکل بنیــاد مســکن اســتان و  فقیــه در ایــن نهــاد، مدی
ــزار  ــان برگ ــعیدی کرم ــتای س ــئوالن در روس ــایر مس س

ــد.  ش
مدیــرکل بنیــاد مســکن اســتان کرمــان در حاشــیه ایــن آییــن در 
ــا تســهیالت  ــری ب ــگاران گفــت: واحدهــای 100 مت جمــع خبرن
قــرض الحســنه مناســب در اختیــار متقاضیــان قــرار مــی گیــرد و 

زمــان بنــدی ایــن طــرح یــک ســاله تعریــف شــده اســت.
علــی اکبــر ســلطانی نژاد افــزود: در روســتاها بــرای ســاخت 
مســکن بــه صــورت عمــده بــا مشــارکت مــردم فعالیــت می کنیــم 
 و همچنیــن یــک نقــش ترویجــی در حــوزه فنــی ســازی و 
ــب و  ــن مناس ــود زمی ــا وج ــی ب ــم و در نقاط ــازی داری ــن س ایم

ــم. ــف می کنی ــروژه تعری ــات الزم، پ امکان
وی تصریــح کــرد: جامعــه هــدف را مطالعــه و متناســب بــا بُعــد 
ــمان  ــام تالش ــم و تم ــت می کنی ــی فعالی ــوان متقاض ــوار و ت خان
ایــن اســت کــه ایــن طرح هــا بــا قیمــت تمــام شــده بــه دســت 

ــده برســد. مصــرف کنن
ــاد  ــن بنی ــت: ای ــان گف ــتان کرم ــکن اس ــاد مس ــرکل بنی مدی
ــن حــوزه  ــی روســتاها در فضــای کالبــدی اســت کــه در ای متول
ــا  ــدار را ب ــعه پای ــتغال و توس ــتایی، اش ــادی روس ــای ه ــرح ه ط
هــدف ارتقــای ســطح زندگــی مــردم اجرایــی می کنیــن و هــدف 
ــی  ــق تلق ــن مناط ــردم ای ــی م ــت زندگ ــر کیفی ــذاری ب ــا اثرگ م

می شــود.
وی اضافــه کــرد: بنیــاد مســکن انقــالب اســالمی بــا دادن ســند 

بــه اماکــن مســکونی، ســاماندهی فضای 
بهســازی محیــط روســتا،  کالبــدی، 
هدایــت  جدول گــذاری،  و  آســفالت 
روان آب هــا، تحویــل زمیــن، بــه عنــوان 
رســالت  مســکن،  تولیــد  نهاده هــای 

ــد. ــرا می کن ــود را اج ــی خ اصل
ســلطانی نژاد افــزود: در کشــور متوســط 
ــد و  ــتایی 42 درص ــازی روس ــاوم س مق
ــد  ــاالی 60 درص ــان ب ــتان کرم در اس

ــوا پیــش  ــام ق ــا تم ــن حــوزه را ب ــای ای ــه ارتق ــی شــده ک ارزیاب
ــکن های  ــی مس ــده تمام ــال آین ــد س ــرف چن ــا ظ ــم ت می بری

ــاوم ســازی شــوند. ــا مق روســتایی م

توسط شورای فرهنگ عمومی شهرستان و با مشارکت شرکت گل گهر؛

 نهمین دوره طرح نسیم نهج البالغه 
برگزار می شود

طــرح نســیم نهــج الباغــه همزمــان بــا آغــاز مــاه مبــارک 
ــی توســط شــورای  رمضــان امســال، در نهمیــن دوره متوال
ــزی و  ــه ری ــیرجان برنام ــتان س ــی شهرس ــگ عموم فرهن
اجــرا شــده و شــرکت معدنــی و صنعتــی گل گهــر نیــز در 
راســتای عمــل بــه مســئولیت هــای اجتماعــی و توجــه بــه 
شــعائر دینــی در ایــن طــرح معنــوی مشــارکت مــی کنــد.

بــه گــزارش روابــط عمومــی و امــور بیــن الملــل شــرکت معدنــی و 
صنعتــی گل گهــر، ایــن طــرح معنــوی کــه ســال گذشــته بــه دلیــل 
ــه صــورت کامــال مجــازی برگــزار  ــا ب شــرایط شــیوع بیمــاری کرون
شــد، امســال بــه دو صــورت مجــازی و حضــوری بــا تدریــس کتــاب 
گرانقــدر نهــج البالغــه توســط 50 نفــر از اســاتید روحانــی شهرســتان 
در طــول مــاه مبــارک رمضــان برگــزار مــی شــود و در نیمــه دوم مــاه 
رمضــان بــا برگــزاری آزمــون نهایــی و اختتامیــه همــراه خواهــد بــود.

گفتنــی اســت در پایــان ایــن دوره از طــرح بــه 313 نفــر از برنــدگان 
ــار آزادی و 308  ــکه به ــه 5 س ــز از جمل ــوی، جوای ــرح معن ــن ط ای

جایــزه ارزنــده دیگــر اهــدا مــی شــود.
ــت  ــات بیشــتر و دریاف ــد جهــت کســب اطالع ــدان می توانن عالقه من
کتــاب بــه ائمــه جماعــات مســاجد مراجعــه و یــا بــا ورود بــه ســایت 
ــز  ــاب را نی ــل کت ــتر، فای ــات بیش ــب اطالع ــن کس nahjo.ir ضم

دریافــت نماینــد.

نماینده مردم سیرجان و بردسیر در مجلس شورای اسالمی:

 گهرزمین می تواند در سال ۱۴۰۰ 
لبخند رضایت و شادی بر لبان 

رهبر فرزانه انقالب بنشاند 
بــه گــزارش روابــط عمومــی و امــور بیــن الملــل شــرکت ســنگ آهن 
گهرزمیــن شــهباز حســن پــور رئیــس مجمــع نماینــدگان اســتان و 
ــامی  ــورای اس ــس ش ــیر در مجل ــیرجان و بردس ــردم س ــده م نماین
ــتغال  ــد و اش ــای تولی ــب ه ــیرجان از قط ــه س ــه اینک ــاره ب ــا اش ب
 محســوب مــی شــود عنــوان کــرد: در ســال تولیــد، پشــتیبانی هــا، 
 مانــع زدایی شهرســتان ســیرجان بــه قطبی مهــم بــرای کارآفرینان و 

سرمایه گذاران تبدیل شده است.
وی افــزود: عزیزانمــان در گهرزمیــن بــا دســتان پرتــوان و بــا هنــر شگرفشــان 

توانســتند موفقیتــی بــزرگ را رقــم بزننــد.
بــی شــک گهرزمیــن بــا پتانســیل هایــی کــه دارد مــی توانــد در ســال 1400 
بــا رســیدن بــه تولیــد حداکثــری، راه انــدازی واحدهــای جدیــد، ایجــاد اشــتغال 
ــان  ــر لب ــادی ب ــت و ش ــد رضای ــردم، لبخن ــت م ــان و کســب رضای ــرای جوان ب

رهبــر فرزانــه انقــالب بنشــاند.

ــن ادارات و  ــر در بی ــتگاه برت ــوان دس ــان به عن ــتان کرم ــداد اس ــه ام ــمی از کمیت ــی مراس ط
ــد. ــل ش ــان تجلی ــتان کرم ــر اس ــه فج ــتاد ده ــازمان های س س

بــه گــزارش پایــگاه اطالع رســانی کمیتــه امــداد، در مراســم تجلیــل از دســت اندرکاران ســتاد دهــه فجــر چهــل و دومین ســالگرد 
ــلمین  ــور حجت االسالم والمس ــا حض ــه ب ــان ک ــتان کرم ــالمی اس ــالب اس ــروزی انق پی
حســن علیــدادی نماینــده ولی فقیــه در اســتان و امام جمعــه کرمــان، علــی زینــی ونــد، 
ــی و تشــکل های  ــران و مســئوالن دســتگاه های اجرای اســتاندار کرمــان و جمعــی از مدی
مردمــی اســتان در محــل اســتانداری کرمــان برگــزار شــد، کمیتــه امــداد اســتان کرمــان 
به عنــوان کارگــروه برتــر ادارات و ســازمان های ســتاد دهــه فجــر اســتان کرمــان 
انتخــاب و بــا اهــدای لــوح تقدیــر از ســوی اســتاندار کرمــان از یحیــی صادقــی مدیــرکل 
کمیتــه امــداد و مســئول کارگــروه همیــاری و خدمت رســانی ســتاد دهــه فجــر انقــالب 
اســالمی اســتان کرمــان تقدیــر شــد. شایســته ذکــر اســت؛ در ایــن لــوح تقدیــر آمــده 
اســت؛ بــرادر ارجمنــد جنــاب آقــای یحیــی صادقــی، مســئول محتــرم کارگــروه همیــاری 
و تشــکل های مردمــی چهــل و دومیــن ســالگرد پیــروزی انقــالب اســالمی، بدین وســیله 
انتخــاب شــمارا به عنــوان »کارگــروه برتــر دهــه فجــر« تبریــک گفتــه و از نقش آفرینــی 
ــان  ــی شــما و همکارانت ــی و والی ــی، انقالب ــای دین ــه از باوره ــای نشــات گرفت و تالش ه
در پاسداشــت فجــر 42 تقدیــر و تشــکر نمــوده و موفقیــت جناب عالــی را در پرتــو نظــام 
مقــدس جمهــوری اســالمی ایــران تحــت زعامــت ولــی امــر مســلمین جهــان حضــرت 

آیــت ا...  العظمــی امــام خامنــه ای از خداونــد متعــال خواســتارم.

تجلیل از کمیته امداد 
کرمان به عنوان دستگاه برتر 

ادارات ستاد دهه فجر استان

ــع  ــرکت توزی ــتیبانی ش ــی وپش ــاون مال مع
نیــروی بــرق شــمال اســتان کرمــان : توســعه 
زیرســاخت هــا نیازمنــد عــزم جــدی، 
مدیریــت و فکــر متخصــص و جهــادی معــاون 
ــروی  ــع نی ــرکت توزی ــتیبانی ش ــی وپش مال
ــرد: ــام ک ــان اع ــتان کرم ــمال اس ــرق ش  ب

توســعه زیرســاخت هــا  نیازمنــد عــزم 
 جــدی، مدیریــت و فکــر متخصــص و جهــادی

ــرکت  ــتیبانی ش ــی و پش ــاون مال مع
ــتان  ــمال اس ــرق ش ــروی ب ــع نی توزی
کرمــان، بــا تاکیــد بــر اینکــه از همــه 
فرصت هــای پیــش رو در ســال جــاری 
ــرای اســتفاده از ظرفیت هــای تولیــد  ب
و تامیــن و انتقــال بــرق و انــرژی بایــد 

اســتفاده شــود، گفــت: توســعه زیرســاختها  
نیازمنــد عــزم جــدی، مدیریــت و فکــر 

ــد. ــادی میباش ــص و جه متخص
ــا اشــاره بــه نــام گــذاری ســال  یــدا... قائــم پنــاه  ب
)تولیــد، پشــتیبانی هــا، مانــع زدایــی هــا( و تاکیــد 
مقــام معظــم رهبــری بــر رونــق تولیــد در کارهــای 
زیربنایــی و ســازندگی ، توجــه بــه شــاخص های 
ــتان  ــرژی در اس ــرق و ان ــات ب ــه خدم ــد و ارائ تولی
ــرق در  ــع ب ــا و شــبکه توزی و توســعه زیرســاخت ه
ــق  ــای رون ــه ه ــوردار را از مولف ــم برخ ــق ک مناط

ــد دانســت. تولی
ــاخت  ــالح زیرس ــا اص ــد ب ــق تولی وی باتاکیدبررون
بــرق در شــمال  توزیــع  هــا و توســعه شــبکه 
ــا حفــظ وحــدت و ایجــاد همدلــی  اســتان گفــت: ب
ــرایط  ــود در ش ــای موج ــت ه ــتفاده از ظرفی و اس
ــول در  ــاد تح ــه ایج ــد زمین ــادی بای ــم اقتص تحری
ــرای  ــزی ب ــه ری ــدار و برنام ــرق پای ــن ب ــوزه تامی ح
اســتفاده از تــوان حداکثــری نیروهــای نخبــه و 

ــرد. ــم ک ــی را فراه ــص داخل متخص
حــوزه  درایــن  ریــزی  برنامــه  داد:  ادامــه  وی 

ــی  ــاق مثبت ــول و  اتف ــاز  تح ــه س ــد زمین می توان
و   مشــترکین  بــه  رســانی  خدمــت  مســیر  در 
ــالمی  ــالب اس ــای انق ــان ه ــی از آرم ــق بخش تحق
ــاه  ــم پن ــدار باشــد. قائ ــه توســعه پای در دســتیابی ب
ــر  ــره ای ب ــگاه جزی ــرد: ن ــن خاطــر نشــان ک همچنی
شــعارتولید، پشــتیبانی و مانــع زدایــی هــا  محــدود 
ــت  ــال اس ــعار س ــق ش ــرای تحق ــات ب ــده الزام کنن
ــه  ــتمی ب ــگاه سیس ــت ن ــا تقوی ــد ب ــن رو بای از ای
ــق آن را  ــر در تحق ــل موث ــه عوام ــال  هم ــعار س ش
ــد  ــق تولی ــق رون ــات تحق ــرار داد، الزام ــر ق ــد نظ م
ــا بهــره گیــری از نیــروی  در صنعــت بــرق اســتان ب
متخصــص و مجــرب و کار آزمــوده در حــوزه تامیــن 
و توزیــع انــرژی بــرق بایــد مــورد مطالعــه و بررســی 
ــرق مطمئــن  ــرار گیــرد و تقویــت شــود، تامیــن ب ق
ــزرگ و کوچــک، رســیدن  ــع ب ــرای صنای ــدار ب و پای
ــش  ــروم، چرخ ــتایی و مح ــق روس ــه مناط ــرق ب ب
ــور  چــرخ تولیــد صنعــت و کشــاورزی و افروختــن ن
امیــد در قلــب جوانــان دیــار کریمــان  بــا تاکیــد بــر 
کار و تــالش جهــادی از جملــه مولفــه هایــی اســت 
ــد  ــدن تولی ــکوفا ش ــق و ش ــا رون ــتا ب ــم راس ــه ه ک

ــرد. ــرار گی ــه ق ــورد توج ــد م بای

معاون مایل وپشتیباین رشکت توزیع نیروی برق مشال استان کرمان : معاون مایل وپشتیباین رشکت توزیع نیروی برق مشال استان کرمان : 

توسعه زیرساخت ها نیازمند عزم جدی، توسعه زیرساخت ها نیازمند عزم جدی، 
مدیریت و فکر متخصص و جهادی مدیریت و فکر متخصص و جهادی 


