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استاندار کرمان در بازدید از 
ترمینال پسته آگاه:

باید به کمک فعاان 
کشاورزی، 
ثروت حاصل از پسته 
به استان باز گردد
رئیس کمیسیون اقتصادی 
مجلس:

خارج کردن برخی 
شرکت ها 
از سهام عدالت 
خاف قانون است 2

 ای مدیران دلسوز، عمارت  تاریخی 
فرمانداری کرمان را دریابید 
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وزیر کشور : 

تشکیل استان جدید 
در دستور کار دولت نیست 

نقدی بر مصاحبه 
مهندس علیزاده  

) مدیر عامل شرکت 
آب منطقه ای کرمان ( : 

۳

مدیر کل کمیته امداد استان کرمان: 

می توان مدارس 
برخوردار را به عنوان 

معین مدارس 
محروم و نیازمند 

انتخاب کرد 2

 نشست خبری 
و سئوااتی که دکتر 

زاهدی )نماینده 
 کرمان و راور( 
را خوش نیامد! 

2

نشست عمومی شورای شهر کرمان  برگزار شد
شهرداری کرمان مقروض، 

امید مردم به نمایندگان شورای شهر 

اطاعیه   
متصدیان محترم  واحدهای صنفی 

براسـاس مـاده 22 قانون نظام صنفی موضوع انتخابـات اتحادیه ها از جنابعالی 
دعـوت می شـود هر چه سـریعتر جهـت ثبت نـام وشـرکت در انتخابـات تعیین 

هیئـت مدیـره  اتحادیه ها به اتـاق اصناف مراجعـه نمائید .

پایان مهلت ثبت نام تمدید نوبت دوم 25 مهر ماه می باشد .
اتاق اصناف شهرستان کوهبنان

تشکر و قدردانی
) قابل توجه همشهریان محترم شهرستان کوهبنان (

نیـت  بـا  کـه  کوهبنـان  شهرسـتان  محتـرم  خیریـن  از  وسـیله  بدیـن 
خیرخواهانـه یـک دسـتگاه بیلـی روبین سـنج ) تشـخیص زردی نـوزاد ( 
را بـه ارزش سـی میلیـون تومـان خریداری و به بیمارسـتان افضـل الدین 
ابوحامـد کوهبنانـی اهـدا نمـوده انـد تشـکر و قـدر دانـی بعمل مـی آید و 

امیـد اسـت مـورد الطـاف واسـعه خداونـد منـان قـرار گیرند .

روابط عمومی 
خیرین شبکه بهداشت و درمان شهرستان کوهبنان

اجاره
یک واحد مسکونی 3 خوابه دارای  آب، برق، تلفن  

با متراژ 410   )جهت کارگاه، انبار، منزل( اجاره داده می شود . 
آدرس: کرمان ـ خیابان سیدی ) سعیدی ( کوچه شهید روحی ـ نبش بلوار 

تلفن تماس : 09136129660

جناب آقای دکتر حسین فاح  
) مدیر گروه دانشکده معماری (

استاد و پژو هشگر برتر دانشگاه آزاد اسامی واحد  بردسیر 

اختـراع  ثبـت  را جهـت  مراتـب خرسـندی  خـود  وسـیله  بدیـن 
جنابعالـی بـا عنـوان »دسـتگاه هشـدار دهنـده انحـراف اجـزای 
سـازه ای آسـیب دیـده در بناهـای تاریخـی«  اعـام مـی نماییـم 
توفیـق روز افـزون جنابعالـی را در تمامی مراحل زندگـی از درگاه 

بـاری تعالـی خواسـتاریم.

دانشجویان کارشناسی ارشد معماري واحد بردسیر

جناب آقای دکتر حسین فاح  
) استاد و پژو هشگر برتر دانشگاه آزاد اسامی واحد بردسیر (

 ضمـن تبریـک و تشـکر بـرای ثبـت اختـراع 
»دسـتگاه هشـدار دهنـده انحـراف اجزای 
سـازه ای آسـیب دیده در بناهـای تاریخی« 
ایـن  موفقیت را به شـما و جامعه دانشـگاهیان 
تبریـک گفتـه  و امیـدوارم در سـایه خداوند 
متعـال و بـا تکیـه بـر دانـش و پشـتکار خـود 
همـواره در زمینـه ارتقاء و اعتای آموزشـی، 
پژوهشـی گام برداشـته و موفق و پیروز باشید.

زهراسادات ُامید دانشجوي کارشناسی ارشد معماري

توسعه سامان نیماد
میزبانی وب، طراحی سایت، پیام کوتاه
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مسئوان بی کفایت را 
باید کوچ داد

تامین برق 
با صرف سرمایه و هزینه هاي بسیار زیاد صورت مي گیرد. 
مديريت مصرف برق يعني بهينه، به اندازه نياز و در زمان مناسب مصرف کنيم.

روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق شمال استان کرمان

2
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زینت عابدین
حضرت سجاد)ع( معصوم چهارم                 یادگار اله های کربا

شد شهید با زهر وّراث یزید                        رفت از دهر فنا سوی بقا
چارمین شمس امامت پیکرش                      شد نهان از چشم ظاهربین ما

از لب )نقاش( آمد تسلیت                            بر مسلمانان ز داغ مقتدا
غامحسین رضایی - نقاش

روابط عمومی شرکت آب و فاضاب روستایی استان کرمان  

صرفه جویی امروز من ، آسایش فردای فرزندان من است .

شهرسـتان  بـه  خـود  سـفر  در   کرمـان  اسـتاندار 
رفسـنجان،  از ترمینال فرآوری و ضبط پسـته آگاه 

بازدیـد کـرد.

ایـن  اسـتانداری،  عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 
ترمینال دارای سـه خط ضبط پسـته می باشـد و در 
زمینـی بـه مسـاحت 4 هکتـار احداث شـده اسـت.

روزانـه 250 تـن محصـول پسـته وارد ایـن ترمینـال 
و بسـته بنـدی و روانـه بـازار می شـود و سـاانه در 
فصل برداشـت پسـته 200 نفـر در ایـن ترمینال کار 
مـی کنند.بر اسـاس این گـزارش، اسـتاندار کرمان 
در حاشـیه بازدیـد از ایـن ترمینـال پسـته در جمـع 
اصحاب رسـانه، گفت: سـاانه 150 هزار تن پسـته 
خشـک در اسـتان تولیـد می شـود که اگـر به طور 
داشـته  قیمـت  تومـان  هـزار   30 کیلویـی  متوسـط 
باشـد، در مجمـوع بیـش از 3 هـزار میلیـارد تومـان 

ثـروت بـرای اسـتان ایجـاد می شـود.
رزم حسـینی بـا اشـاره بـه ایـن کـه قبـل و بعـد از 
انقـاب بخشـی از درآمدهـای حاصـل از محصول 
پسـته از اسـتان خـارج و اغلب درسـایر اسـتان ها و 
خارج از کشـور سـرمایه گـذاری می شـود، تاکید 
کـرد: بایـد کاری اساسـی و مهـم انجام پذیـرد و به 
کمـک فعـاان بخش کشـاورزی بتوانیم بخشـی از 

ایـن ثـروت را بـه اسـتان بازگردانیم.
اسـتاندار کرمان ادامه داد: در سـال جاری 65 هزار 
تن پسـته در شهرسـتان رفسـنجان تولید شـده است 
شهرسـتان  در  را  ثـروت  ایـن  می تـوان  کمتـر  امـا 

رفسـنجان مشـاهده کرد.
وی بـا اشـاره بـه ایـن که بـه دلیل خشـک سـالی و 
کـم آبی در اسـتان، باید به سـمت صنایـع خدماتی 
برویـم، گفـت: کاشـت محصواتـی کـه مصـرف 
آب باایـی دارنـد، بـه هیـچ وجـه مقرون بـه صرفه 

. نیست
اسـتاندار کرمـان بـا بیـان ایـن کـه بـورس پسـته در 
سـال گذشـته در اسـتان راه انـدازی شـده اسـت، 
اظهـار داشـت: ایـن بـورس امسـال تقویـت خواهد 
تواننـد  مـی  طریـق  ایـن  از  کشـاورزان  و  شـد 

برسـانند. فـروش  بـه  را  محصولشـان 
رزم حسـینی ادامـه داد: انبارهایـی در سـطح اسـتان 
از  پسـته  دریافـت  بـرای  خیـز  پسـته  مناطـق  در  و 
کشـاورزان و تحویـل آن بـه بـورس، پیـش بینـی 

شـده اسـت.
وی ادامـه داد: یـک اشـکال اساسـی کـه در حوزه 
مالکـی  خـرده  بحـث  دارد،  وجـود  کشـاورزی 
اسـت بنابرایـن در دولـت یازدهـم طـرح یکپارچـه 
سـازی اراضـی بـه طـور جـدی آغـاز شـده و در 
فـاز اول تجمیـع 5 هـزار هکتـار از اراضـی اسـتان 

را در دسـتور کار داریـم کـه بـا اجـرا ی این طرح، 
آبیـاری به خوبی و سـم پاشـی نیز بـه موقع صورت 
مـی پذیـرد. اسـتاندار کرمـان در ادامـه از مجموعه 
تفریحی و ورزشـی بانوان که توسـط آگاه سـرمایه 
گـذار بخـش خصوصـی در حـال احـداث اسـت، 

کرد. بازدیـد 
ایـن  اسـتانداری،  عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 
مجموعـه ورزشـی در خاورمیانـه بـی نظیـر اسـت 
و  فـاز اول آن تکمیـل و آمـاده بهـره بـرداری مـی 
باشـد، ضمـن این کـه فـاز دوم این مجموعـه نیز به 

همـراه محوطـه سـازی در حـال اجراسـت و
 ظرف یکسال آینده به بهره برداری می رسد.

مجموعـه  ایـن  اول  فـاز  اسـت:  ذکـر  بـه  ازم 
تفریحی ورزشـی شـامل اسـتخر، سـالن بدمینتون و 
... و فـاز دوم آن شـامل مجموعـه بولینـگ و یـک 
مهمانسـرای 5 سـتاره اسـت کـه دارای 24 اتـاق 2 

تختخوابـی مـی باشـد.
گفتنـی اسـت بـا بهـره بـرداری از ایـن مجموعه 30 
هـزار متـر مربعـی، بـرای 400 نفـر در دو شـیفت 

کاری اشـتغالزایی مـی شـود.

استاندار کرمان در بازدید از ترمینال پسته آگاه:
باید به کمک فعاان کشاورزی، ثروت حاصل از پسته به استان باز گردد

هفتـواد: در نشسـت خبـری اصحـاب رسـانه به مناسـبت بیسـت و 
پنجمیـن سـالگرد تاسـیس دانشـگاه علمـی. کاربـردی در کرمان 
دکتـر زاهـدی )رییس کمیسـیون آمـوزش  و تحقیقـات مجلس( 

هـم بـه عنـوان میهمان ویـژه حضور داشـت . 
خبرنـگار هفتـه نامـه هفتـواد کرمان سـئوال کـرد:  با 

توجـه بـه اینکـه بـه لطـف مدیـران کـم کار کرمانی 
 همیشـه در زمینـه هـای مختلـف اسـتان کرمـان در 
مـی  متوسـط  اسـتانی  هـای کشـوری،  بنـدی  رتبـه 
باشـد رتبـه ی ایـن دانشـگاه در سـطح کشـور چگونه 

ارزیابـی مـی شـود ؟ 
دکتـر زاهـدی : مـا کرمانـی هـا قدر داشـته هایمـان را نمـی دانیم 
و خـود را دسـت کـم مـی گیریـم، ما افـراد سیاسـی و فرهنگی و 
نظامـی بسـیار تاثیرگـذاری در سـطح کشـور و ملی داریـم که به 
آنهـا افتخـار می کنیم .افرادی مانند : اسـحاق جهانگیری، سـردار 
سـلیمانی، شـهید باهنر، مرحوم آیت اه هاشـمی رفسـنجانی و ... 
یـا ورزشـکارانی ماننـد زهـرا نعمتـی و پژمـان نصیـری کـه باعث 

افتخار هسـتند 
خبرنـگار هفتـواد : این دو ورزشـکار بـا تاش و همت 
خـود موفـق شـدند نـه اینکـه مدیـران و دسـتگاهها 

بـرای آنهـا برنامه ریـزی اصولی داشـته باشـند.

دکتـر زاهـدی: مـا بایـد بـه مسـووان کرمانـی افتخـار کنیـم و 
اینقـدر خـود را در سـطح پاییـن نبینیـم.

خبرنـگار هفتـواد: مـا هـم مثل شـما بـه ایـن  عزیران 
بعضـا  مسـوان  کاری  کـم  امـا  کنیـم  مـی   افتخـار 

بی کفایت و ضعیف  در استان افتخار ندارد !!!!.
بـه  از سـایر خبرنـگاران  انتقـادات دیگـری هـم  ایـن لحظـه  در 
گـوش رسـید کـه از عملکرد ضعیـف مدیران گایه منـد بودند .

سـپس خبرنگار سـایت اطاع رسـانی آرمان کرمـان )مهین نامجو( 
تعـارف را کنار گذاشـت و مسـتقیما جنـاب آقای دکتـر زاهدی را 
خطـاب قـرار داد و گفـت: جنابعالـی بـه عنـوان رییـس کمیسـیون 
آمـوزش و نماینـده کرمـان چـه کار بـرای کرمان انجـام داده اید ؟ 

دکتر زاهدی پاسخی نداد .
خبرنـگار دیگـری گفـت : شـما افـراد را مطـرح مـی 
کنیـد در حالـی کـه آقـای اسـحاق جهانگیـری کـه 
حتـی مـردم جیرفـت بـه خاطـر ایشـان در انتخابات 

دهـه ی شـصت در جیرفـت مصدوم هم شـدند دیگر 
بـه جیرفـت اهمیت نـداد ! 

دکتـر سـید علـی موسـوی ) مدیـر مسـوول نشـریه نسـل مهتاب ( 
خطـاب بـه دکتـر زاهـدی:  اینکـه شـاخص موفقیت یـک جامعه 
افـراد خاصـی باشـند کـه بـا اسـتعداد و توانمنـدی خود پیشـرفت 
کـرده انـد نمـی تواند شـاخصی بـرای پیشـرفت کل آن جامعه و 
منطقـه باشـد ، زمانی مـی توان یـک جامعه را موفـق قلمداد کرد 
کـه تمامـی افـراد جامعه از سـطح آگاهی، دسترسـی بـه امکانات 
رفاهـی و آموزشـی و زیـر سـاختهای توسـعه ای بهـره مند باشـند 

نـه مطـرح کردن چنـد چهـره ای خـاص از منطقه .
در ایـن لحظـه مسـئول روابـط عمومـی دانشـگاه خبرنـگاران را 
بـه خویشـتن داری دعـوت کـرد و افـزود : لطفـا در خصـوص 

دانشـگاه علمـی کاربـردی سـئوال کنیـد . 
محمد حسنی سعدی  
)خبرنگار و مدیر مسوول هفتواد کرمان ( 

نشست خبری و سئوااتی که دکتر زاهدی )نماینده کرمان و راور( را خوش نیامد! 

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس:

خارج کردن برخی شرکت ها از سهام عدالت خاف قانون است
دکتـر محمدرضـا پورابراهیمـی گفـت: برخـی شـرکت هـا را از 
مجموعـه شـرکت هـای سـهام عدالـت خارج کـرده اند کـه این 
خـاف قانـون اسـت.رئیس کمیسـیون اقتصـادی مجلـس افزود: 
ازجملـه این شـرکت هـا؛ شـرکت هواپیمایی جمهوری اسـامی 
ایـران اسـت کـه مـی گوینـد زیـان ده بـوده و آن را از مجموعـه 

شـرکت هـای سـهام عدالت خـارج کـرده اند.
چارچـوب  در  تغییـر  کوچکتریـن  کـه  حالـی  در  گفـت:  وی 
شـرکت هـای سـهام عدالت؛ خاف قانون اسـت امـا دولت چند 
وقـت پیـش هفـت شـرکت را از مجموعـه شـرکت هـای سـهام 

عدالـت خـارج کرد.دکتـر پورابراهیمـی اضافـه کـرد: تصمیـم 
گرفتـه شـده بـرای پرداخت مـا به التفاوت سـود سـهام عدالت تا 
سـقف یـک میلیـون تومـان از سـوی مردم بـا چارچـوب اهداف 

واگـذاری سـهام عدالـت همخوانـی نـدارد.
وی افـزود: مبلـغ 4۷0 هـزار تومانـی کـه بـه طـور متوسـط مـردم 
بایـد بپردازنـد حـدوداً معـادل ارزش خود سـهام عدالت اسـت و 
مجمـوع آن 20 هـزار میلیـارد تومـان می شـود و پرداخـت آن را 

به صـاح کشـور نمـی دانیم.
سـهام  از  بخشـی  گفـت:  مجلـس  اقتصـادی  کمیسـیون  رئیـس 

تعییـن  و  گـذاری  ارزش  هنـوز  عدالـت  سـهام  هـای  شـرکت 
انـد. نشـده  تکلیـف 

دکتـر پورابراهیمـی افـزود: از مجمـوع 50 میلیون نفـری که باید 
مـا بـه التفـاوت سـود سـهام عدالـت را پرداخـت کننـد تـا کنون 

تنهـا 23 هـزار نفـر پـول پرداخت کـرده ایم.
وی گفـت: بـا احتسـاب 50 هـزار تومان بـرای افتتاح حسـاب در 
بانکهـا، مـردم بایـد 520 هـزار تومـان پرداخـت کننـد در حالـی 
کـه بـه طـور متوسـط ۸0 هـزار تومـان قـرار اسـت سـود بـه آنهـا 

شـود. پرداخت 

مدیر عامل شرکت گاز استان کرمان :
 678 صنعت کوچک و بزرگ 
وابسته به گاز در استان کرمان 

مشغول فعالیت هستند 
مدیـر  ودیعتـی  علـی  محمـد  مهنـدس 
 ، کرمـان  اسـتان  گاز  شـرکت  عامـل 
بـا اشـاره بـه نقـش موثـر سـوخت گاز 
هـوا،  آلودگـی  کاهـش  در  طبیعـی 
جلوگیـری از قطـع درختـان و همچنیـن 
کاهـش انتشـار گازهـای گلخانـه ای، بر 
تامیـن  و  توسـعه گازرسـانی  ضـرورت 
تاکیـد  اسـتان  صنایـع  نیـاز  مـورد  گاز 

کـرد.
مدیـر عامل شـرکت گاز اسـتان کرمان 
در  گاز  توزیـع  اهمیـت  بـه  همچنیـن 
کشـور اشـاره کرد و گفت: پیشانی کار 

مـا توزیـع و ارائـه خدمـات بـه هموطنـان اسـت، لـذا بایـد ارتبـاط بـا مشـترکین در 
سـطح کاس جهانـی باشـد و در همـه بخـش هـا خدمـات درجه یک به مشـترکین 
ارائـه دهیـم. وی ادامـه داد ، نیـروگاه های تولید برق اسـتان بیشـترین سـهم مصرف 
را بـه خـود اختصـاص مـی دهنـد و بـا بهـره بـرداری از نیـروگاه کهنـوج و در مدار 
قـرار گرفتـن بخـش گاز ایـن نیـروگاه بحمـد ا... شـاهد عـدم قطـع گاز در جنـوب 
اسـتان از سـال گذشـته بوده ایم . در حال حاضر 6۷۸ صنعت وابسـته به گاز در این 
اسـتان مشـغول فعالیت می باشـند که با توسـعه گازرسـانی در جنوب و شرق استان، 

ایـن تعداد رشـد چشـمگیری را پیشـرو دارد.
مهنـدس ودیعتـی افـزود: بـا توجـه بـه وجـود ذخایـر عظیـم گازی در کشـور ازم 
اسـت تـا بـا حـذف تدریجـی سـوخت های فسـیلی منابـع گازی بـه عنـوان سـوخت 

غالـب کارخانجـات صنعتـی ، خـودرو هـا و نیـروگاه هـا تبدیـل شـود .

مدیر کل آموزش و پرورش استان کرمان:
 طرح دانش آموز کرمانی 

 در هشتمین المپیاد نانو عنوان ویژه 
با قابلیت تجاری سازی را کسب کرد

اسـتان  پـرورش  و  آمـوزش  کل  مدیـر 
کرمـان گفـت: طـرح »ام البنیـن بلوچـی 
نـژاد« دانـش آمـوز مـدارس شهرسـتان 
بـم بـا موضـوع تهیـه فیلتـر طبیعـی نانـو 
کامپوزیتـی اکسـید آهـن و الیـاف خرما 
سـنگین  هـای  آاینـده  حـذف  جهـت 
هشـتمین  در  هـا  آب  از  و...(  )سـرب 
قابلیـت  بـا  ویـژه  عنـوان  نانـو  المپیـاد 

را کسـب کـرد. تجـاری سـازی 
اینکـه  بیـان  بـا  بیگـی  محسـن  محمـد 

نانوکامپوزیت هـا،  جملـه  از  متنوعـی  موضوعـات  بـا  آمـوزی  دانـش  طرح هـای 
کاتالیزورهـا، پلیمرهـا، نانـو ذرات و فیلترها برنـدگان اصلی این برنامـه بودند خاطر 
نشـان کـرد:  از بیـن 40 طـرح برگزیـده فقـط طـرح هـای  ام البنیـن بلوچـی نـژاد 
دانـش آمـوز نهـاد ترویجـی نانو پژوهشسـرای دانش آمـوزی رویان شهرسـتان بم با 
موضـوع تهیـه فیلتـر طبیعـی نانو کامپوزیتی اکسـید آهـن و الیاف خرما  و پلیکیشـن 
»نانویـی باش!« توسـط علی خسـرونژاد از خراسـان رضـوی در هشـتمین المپیاد نانو 

عنـوان ویـژه بـا قابلیـت تجـاری سـازی را کسـب کردنـد.
وی افـزود: در حاشـیه نمایشـگاه هشـتمین جشـنواره دانـش آمـوزی فنـاوری نانو از 
40 طـرح برگزیـده ایـن جشـنواره تجلیـل و مدرک معتبر پاشـگاه نانو بـه این دانش 
آمـوزان ارائـه شـد. محسـن بیگـی بیـان کـرد: هزینـه هـای تجـاری سـازی ایـن دو 

طـرح دانـش آمـوزی توسـط باشـگاه نانـو پرداخت خواهد شـد.
وی بـا اشـاره بـه اهمیـت فنـاوری نانـو و لـزوم ترویـج آن در بیـن دانـش آمـوزان 
تصریـح کـرد: در راسـتای تحقـق ایـن مهـم در چهـار سـال اخیـر سـه آزمایشـگاه 
دانـش آمـوزی ویژه نانو در شهرسـتان های کرمان، سـیرجان و جیرفـت راه اندازی 
شـده اسـت. مدیـر کل آموزش و پرورذش اسـتان کرمـان گفت: بر اسـاس ارزیابی 
سـتاد ویـژه توسـعه فنـاوری نانـو آزمایشـگاه نانـو مرکـز پژوهـش هـای علمـی و 
آموزشـی اسـتان  نیـز رتبـه اول را در بیـن آزمایشـگاه هـای نانـو کشـور در سـال 

تحصیلـی 96-95 بـه خـود اختصـاص داده اسـت.

مدیر دفترآموزش شرکت توزیع نیروي برق شمال استان کرمان :
 برگزاري 11304 نفر ساعت آموزش 

نیروي انساني در نیمه نخست سال جاري
شـمال  بـرق  نیـروي  توزیـع  شـرکت 
اسـتان کرمان  کرمان، در 6 ماه نخسـت 
امسـال، 11304 نفر سـاعت آموزش در 
زمینـه بهداشـت، ایمني، بـراي کارکنان 

خـود برگـزار کرد.
شـرکت  عمومـي  روابـط  گـزارش  بـه 
اسـتان  شـمال  بـرق  نیـروي  توزیـع 
بـا  هـاي آموزشـي  ایـن دوره  کرمـان، 
هدف آگاهي بخشـي و توانمند سـازي 
کارکنـان رسـمي و پیمانـکار  برگـزار 
عبدالرحمانـي؛  مهتـاب  اسـت.  شـده 
بیـان  بـا  شـرکت  دفترآمـوزش  مدیـر 

اینکـه تاکنـون 53درصـد دوره هاي آموزشـي طبق جـدول زمان بندي برگزارشـده 
اسـت تصریـح کـرد: ایـن دوره هـاي آموزشـي بـا  درخواسـت کتبـي شـرکت و با 
مشـارکت و همـکاري مراکـز آمـوزش عالـي اصفهان، خراسـان برگـزار و با توجه 
بـه اهمیـت امتیـاز دوره  براي کارکنـان، گواهینامه معتبر آموزش پایـان دوره صادر 

مـي گـردد. 
وي ادامـه داد: در سـال جـاري یـک سـري دوره آموزشـي ویـژه مدیران سـتادي و 
اجرایـي بـا عنـوان مدیریـت برخویشـتن بـا هـدف ارتقـاء مهـارت هـاي مدیریتي و 
بهبـود بهـره وري سـازمان  برگـزار گردیـد. عبدالرحمانـي آمـوزش را کلید طایي 
رسـیدن بـه اهـداف فنـي و  تخصصـي شـرکت دانسـت و افـزود: دفتـر آمـوزش 
شـرکت بـا بکارگیـري مدرسـان داخلـي و  بـا تجربـه و همچنیـن بـا اسـتفاده از 
امکانـات و تجهیـزات آموزشـي اسـتاندارد، دوره هاي آموزشـي خود را به تناسـب 
درخواسـت پرسـنل در امورهـا یا سـایت آموزشـي اتفاقات برق کرمـان برگزار مي 
نمایـد. وي بیـان داشـت: بـا توجـه بـه اهمیـت آمـوزش پرسـنل پیمانکاري در سـال 
جـاري بسـته آموزشـي ویـژه پرسـنل عملیاتـي اتفاقـات و عملیـات، بهـره بـرداري، 
ماموریـن بازرسـي و نصـب کنتـور، مامورین قرائت و مشـترکین تهیـه و از نیمه دوم 

اردیبهشـت مـاه طبـق گـروه بنـدي درحـال اجرا مي باشـد.
گفتنـي اسـت، برگـزاري دوره هـاي آموزشـي تخصصـي  بـه منظور تربیـت نیروي 
انسـاني مجـرب و کارآمـد بـا هـدف افزایـش بهـره وري  یکـي از اولویـت هـا ي 

شـرکت توزیـع نیـروي بـرق شـمال اسـتان کرمـان مي باشـد.

زائرین کربا تنها از طریق 
سامانه سماح اقدام نمایند

هفتـواد : حجت ااسـام  صاحبی) مدیر 
کل سـازمان حـج و زیـارت اسـتان کرمـان 
زائریـن   نـام  ثبـت  رونـد  بـا  ارتبـاط  (در 
بـرای اربعیـن امسـال گفـت: الزامیسـت که 
زائریـن بـرای ثبـت نـام بـه سـامانه سـماح 
فراینـد  تکمیـل  از  پـس  و  کـرده  مراجعـه 
بـه  مربوطـه  پیامـک  دریافـت  و  نـام  ثبـت 
اولیـن دفتـر زیارتـی جهـت تکمیـل فرایند 
ازم  مـدارک  کننـد.  مراجعـه  نـام  ثبـت 
هنـگام مراجعـه بـه دفاتـر زیارتی نیز شـامل 
اعتباربـه  مـاه  شـش  حداقـل  بـا  گذرنامـه 
همـراه دو قطعـه عکـس 4×3 پشـت زمینـه سـفید و ترجیحـاً شـبیه عکـس گذرنامـه 

مـی باشـد.
وی در ایـن رابطـه افـزود: در اسـتان کرمـان 110 دفتـر زیارتـی برای ثبت نـام زائرین 
اختصـاص داده شـده و هیـچ یـک از ایـن دفاتـر حـق دریافـت هیـچ گونـه وجـه نقد 
جهـت ثبـت نـام زائرین نداشـته و کلیـه پرداخت ها می بایسـت از طریـق کارت های 

بانکـی عضو شـبکه شـتاب انجـام گیرد. 
ایشـان در  ادامـه خاطـر نشـان کردنـد  صـدور روادیـد زائـران اربعین حسـینی از روز 
شـنبه مـورخ 96/۷/15 درکرمـان آغـاز گردیـده کـه عاوه برصـدور روادیـد زائران 
اسـتان سیسـتان  )ع(  اربعیـن حسـینی  زائـران  بـرای  اسـتان کرمـان صـدور روادیـد 

وبلوچسـتان نیـز در کنسـولگری موقـت کشـور عـراق درکرمـان انجـام میگـرد. 
حجـت ااسـام صاحبـی ضمـن اشـاره بـه انفـرادی بـودن ویـزا هـا برخـاف رونـد 
اجرایـی سـال قبـل، بیان داشـتند که هزینه ثبـت نام به طـور میانگین 192 هـزار تومان 
مـی باشـد کـه 40 دار مربـوط به هزینه ویـزا، 1۸600بیمه، 6200 خدمات پزشـکی و 

10000مربـوط بـه شـرکت مرکـزی رابط و دفتـر زیارتی می باشـد. 
وی افـزود: سـال گدشـته 51000ویـزا از اسـتان کرمـان بـرای اربعیـن حسـینی صـادر 
شـد و امسـال بـا توجـه بـه تدابیـر اندیشـیده شـده پیـش بینـی مـی شـود کـه ایـن رقم 
بـه 61000نفـر برسـد. صـدور ویـزای اربعیـن نیز  تـا 1۸ آبـان انجام می شـود و مدت 

اعتبـار نیـز برخـاف سـالیان گذشـته تا سـه مـاه خواهـد بود.
خبرنگار : مرضیه قاضی زاده

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزي استان کرمان: 
 کسب رتبه سوم منطقه در گرو افزایش

20 درصدي شاخص هاي رقابت پذیري است
ریـزي  برنامـه  و  مدیریـت  سـازمان  رییـس 
اسـتان کرمـان بـه بیـان رتبـه هـاي ایـران در 
بخـش هـاي مختلـف در جهـان پرداخـت و 
تصریـح کـرد: شـاخص هـاي رقابـت پذیري 
خـود را بایـد 20 درصـد افزایـش دهیـم تـا 
بـه رتبـه سـوم منطقـه  پایـان سـال 1404  در 
دسـت پیدا کنیم. بـه گزارش روابـط عمومي 
رودري  دکتـر  ایسـنا  از  نقـل  بـه  و  سـازمان 
گفـت: قدمـت برنامـه ریـزي در ایـران به ۷0 

سـال مـي رسـد.
وي ارزیابـي عملکـرد بـراي دسـتگاه ها را مهـم دانسـت و بیـان کـرد: وقتـي کـه یک 
دسـتگاه عملکـرد خـود را مـورد ارزیابـي قـرار دهـد، مي تـوان نقاط قـوت و ضعف 
هـر قسـمت را مشـخص کنیـم و در جهـت رفـع نواقـص آن گام برداریـم. رییـس 
سـازمان مدیریـت و برنامـه ریـزي اسـتان کرمـان نقـش توسـعه اي دولـت را یکي از 
وظایـف دولـت برشـمرد و عنـوان کـرد: هـدف اساسـي همـه طـرح هـا و برنامـه هـا 
اعـم از طـرح مثلـث توسـعه اقتصـادي، برنامـه ششـم توسـعه و ... توسـعه و پیشـرفت 

اسـت.  جامعه 
دکتـر رودري گفـت: بـا توجه به اینکه اسـتان کرمان داراي پتانسـیل ها و ظرفیت هاي 
زیـادي اسـت، امـا جایـگاه اسـتان کرمان در کشـور قابـل قبول نیسـت، بنابرایـن باید 
سیسـتم کارآمـد و مشـخصي داشـته باشـیم تـا بتوانـد هـدف گـذاري ما براي توسـعه 
را محقـق کنـد. رییـس سـازمان مدیریـت و برنامـه ریـزي اسـتان کرمـان بـا بیـان این 
مطلـب کـه درآمـد سـرانه مـا 30 درصد باید رشـد پیـدا کنـد، تصریح کـرد: یکي از 
راه هـاي تحقـق ایـن مهـم، دنبال سـرمایه گـذار باشـیم و همچنین افزایـش بهره وري 

ازدیگـر راهکارها مي باشـد. 
وي اظهـار کـرد: نـرخ رشـد اقتصـادي اسـتان ۸.5 درصـد پیـش بینـي شـده اسـت 
کـه منابـع مالـي و بهـره وري پیـش شـرط هـاي تحقـق ایـن نـرخ رشـد مـي باشـند، 
به گونـه اي کـه 5.۷ درصـد از ایـن رشـد اقتصـادي از محـل منابـع و سـرمایه گـذاري 

جدیـد و 2.۸ درصـد از محـل بهـره وري محقـق مـي گـردد.
دکتـر رودري بـا اشـاره بـه اینکـه ارتقـاي بهـره وري، منابـع نمـي خواهـد بلکـه بـا 
اصـاح روش هـا ایجـاد مي شـود، اضافه کـرد: تحـول اداري در بحث بهبـود فضاي 
کسـب و کار بسـیار اثرگـذار مـي باشـند. وي از عـدم کارایـي برخـي از شـاخص ها 
سـخن بـه میـان آورد و اظهار کرد: دسـتگاه ها بایـد فراینده ها و هـدف گذاري هاي 
خـود را دنبـال کننـد، ضمـن آنکـه نقـاط ضعـف هـر بخـش را شناسـایي کننـد تا در 

جهـت رفـع نواقـص گام بردارند.

 ۳ سوالی که 
از هر مسئولی 

باید پرسید!
فدراسـیون  سـابق  رئیـس  دادکان،  محمـد 
از  پرسـش  سـه  طـرح  خواسـتار  فوتبـال 

شـد.  مسـئوان 
او در مصاحبه با روزنامه شرق گفت:

خواسـتید  کـه  وزرا  و  مسـئوان  مقامـات،  از  هرکـدام  بـا  می خواهـم  شـما  از 
بپرسـید: او  از  را  سـؤال  سـه  ایـن  کنیـد،  گفت وگـو 

1- بچه های شما در آمریکا، انگلیس و فرانسه هستند یا نیستند؟
2- آیا از فرزندان شما شهید یا جانباز هستند یا نه؟

3- روزی که وزیر شدی کجای تهران خانه داشتی و اان کجا خانه داری؟ 
اگر این سه سؤال را جواب بدهند، خیلی از مشکات ما حل می شود.

مراسـم مهـر عاطفـه هـا بـا حضـور جمعـی از مسـئوان اسـتان 
شـد.به  برگـزار  کرمـان  ریحانـه  دخترانـه  دبسـتان  در  کرمـان 
مدیـر  یحیـی صادقـی،  امـداد،  گـزارش سـایت خبـری کمیتـه 
کمیته امداد اسـتان کرمان در این مراسـم شـعار جشـن عاطفه ها 
را »مهـر در انتظـار همدلـی« اعـام کرد و گفـت: 1۸ هزار و ۸۸0 
دانش آمـوز و چهـار هـزار و 5۸ دانشـجو تحـت حمایـت کمیتـه 
امـداد اسـتان کرمـان قـرار دارنـد کـه اکثر ایـن دانش آمـوزان و 

دانشـجویان فرزنـد یتیـم هسـتند .
وی بـا بیـان اینکـه مرحلـه نخسـت جشـن عاطفـه هـا بـه منظـور 
در  بضاعـت  بـی  دانشـجویان  و  آمـوزان  دانـش  از  حمایـت 
بـا  پنجشـنبه و جمعـه 23 و 24 شـهریورماه هم زمـان  روزهـای 
سراسـر کشـور در پایگاه هـای کمیتـه امـداد، مراکـز نیکوکاری، 

بسـیج، مسـاجد و میعادگاه هـای نمـاز جمعه برگزار شـد و حدود 
یـک میلیـارد تومـان کمک هـای مردمـی در مرحله نخسـت این 
جشـن جمـع آوری و بین دانـش آموزان نیازمند توزیع شـد.وی، 
مهـر  نقـدی  وجـوه  آوری  جمـع  پاکـت  هـزار   250 توزیـع  از 
عاطفـه هـا در مـدارس سراسـر اسـتان کرمـان خبـر داد و افـزود: 
پاکـت هـای توزیـع شـده در مدارس توسـط آمـوزش و پرورش 
توزیـع  مـدارس  نیازمنـد  آمـوزان  دانـش  بیـن  و  آوری   جمـع 
مـی شـود.  مدیـر کل کمیتـه امـداد اسـتان کرمـان، از همـکاری 
خیـران در اجـرای طـرح هـای اکـرام ایتـام و محسـنین در ایـن 
اسـتان تقدیـر کـرد و ادامه داد: هـزار و 340 حامـی جدید در ماه 
مبـارک رمضـان امسـال بـرای ایتـام و فرزنـدان محسـنین تحـت 

حمایـت کمیتـه امـداد اسـتان کرمـان جذب شـده اسـت.

صادقـی، بـا اشـاره بـه اینکـه نخبـگان زیـادی از بیـن کـودکان 
تحـت حمایـت کمیتـه امـداد بـه پسـت و جایـگاه هـای باایـی 
کـه  اسـت  ایـن  هـا  عاطفـه  فلسـفه جشـن  انـد، گفـت:   رسـیده 
همـواره بـا حفـظ عـزت و کرامت بـه فکـر همنوعـان نیازمندمان 
باشـیم.وی بـا بیـان اینکـه مهـر عاطفه هـا با هـدف ترویـج انفاق، 
احسـان و نوعدوسـتی در بیـن دانـش آمـوزان تحـت حمایت در 
مـدارس برگـزار مـی شـود، گفـت: می تـوان مـدارس برخوردار 

را بـه عنـوان معیـن مـدارس محـروم و نیازمنـد انتخـاب کرد.
صادقـی بـه وضعیـت نامناسـب معیشـتی دانـش آمـوزان جنـوب 
اسـتان کرمـان نیـز اشـاره کرد و گفـت: ما باید آسـتین بـاا بزنیم 

و در اسـتان کریمـان بـه دانـش آمـوزان نیازمنـد کمـک کنیم. 
بایـد مقدمـات زندگـی آبرومندانـه خانـواده های نیازمند توسـط 

مـردم و مسـئوان فراهـم شـود. مدیـر کل کمیتـه امـداد اسـتان 
کرمـان، بیـان کرد: فضـای خوبی در آمـوزش پـرورش در زمینه 
کمـک بـه محرومـان حاکـم اسـت و یقیـن دارم اگـر همـه پـای 

کار بیاینـد مشـکات بـر طـرف می شـود.

می توان مدارس برخوردار را به عنوان معین مدارس محروم و نیازمند انتخاب کرد

موسـوی  محمـد  سـید  جلسـه  ایـن  در  هفتـواد: 
)سرپرسـت شـهرداری( بـه ارائـه گـزارش از عملکرد 

پرداخـت:  شـهرداری 
گفـت:  موسـوی 
سـنوات  بودجـه 
گذشـته مشـخص بوده 
و رشـدی که دو سـال 
اخیـر داشـته بـه لحـاظ 
در  کـه  هـای  پـروژه 
شـهر تعریـف شـد در 
مـا  بودجـه  سـال 94   
تومـان  میلیـارد   36۷
 600 بـه   95 سـال  در 
میلیـارد تومـان رسـیده ، درآمد ما آنچه محقق شـده در سـال 95 
چیـزی حـدود 330 میلیـارد تومـان بـوده هزینـه کرد شـهرداری   
چیـزی در حـدود 46۸ میلیـارد تومـان کـه 13۸ میلیـارد مـازاد 
بـر بودجـه شـهرداری هزینـه شـده کـه شـهرداری  را بـا کسـری 

  . اسـت  کـرده  مواجـه   بودجـه 
تا پایان امسال حداکثر 50تا 60 درصد از بودجه 

شهرداری تحقق پیدا می کند . 
سرپرسـت شـهرداری کرمـان بـا بیـان این کـه تصـور می کنیـم 
پایـان امسـال حداکثـر 50 تـا 60 درصـد از بودجـه تحقـق  تـا 
شـهر  در  غیرهم سـطح  تقاطع هـای  پروژه هـای  بـه  کنـد،  پیـدا 
کرمـان اشـاره کـرد و گفـت: در کرمـان شـش پـروژه ی تقاطـع 
در دسـت سـاخت  قـرارگاه خاتـم )ص(  توسـط  غیرهم سـطح 

اسـت؛ ضمـن این کـه مبلـغ اولیـه ای کـه بـرای ایـن پروژه هـا در 
نظـر گرفتـه شـده، 500 میلیـارد تومـان اسـت.

موسـوی افـزود: از ایـن تعـداد پـروژه، تقاطع هـای غیرهم سـطح 
ولی عصـر )عـج (، شـهید بادپا، شـهدای خلبـان و شـهید ا...  دادی 
در قالـب یـک قـرارداد، زیرگـذر میـدان آزادی در قالـب یـک 
قـرارداد و تقاطع غیرهم سـطح سـربازان گمنام نیـز در قالب یک 
قرارداد اسـت. وی در ادامه بیان داشـت: براسـاس اعام معاونت 
فنی عمرانـی شـهرداری، 234 میلیـارد تومـان از سـوی قـرارگاه 
 خاتم )ص( صورت وضعیت شـده که با احتسـاب ارزش افزوده، 
و هزینـه هـای دیگـر، حـدود 26۷.5 میلیـارد تومـان بـه قـرارگاه 

خاتـم )ص( بدهکاریـم.
شهرداری حدود 250 میلیارد تومان کسری 

بودجه دارد 
)رئیـس  فرشـاد  محمـد 
شـورای شـهر کرمـان(  هـم 
گفـت: حتـی اگـر تـا پایـان 
تومـان  میلیـارد   150 سـال 
بودجـه ی مصـوب  از  دیگـر 
تحقـق پیـدا کند، شـهرداری 
تومـان  میلیـارد   250 حـدود 

دارد. بودجـه  کسـری 
رییس شـورای اسـامی شهر 
کرمـان بـا تأکیـد بـر این کـه 
در شـورای پنجـم بایـد تـاش کنیـم تـا دیگـر چنیـن رویـه ای 
تکـرار نشـود گفـت: بایـد بـا اطاعاتـی کـه از وضعیـت بودجـه 

و بدهی هـای شـهرداری کرمـان داریـم، تمهیداتـی اندیشـیده و 
مشـکات شـهرداری حـل شـود.

فرشـاد بـا بیـان این کـه تاکنـون تصـور می کردیـم بـرای اجـرای 
پروژه هـای بـزرگ شـهر کرمـان بودجـه ی دولتی هـم تخصیص 
پیـدا کرده اسـت، تصریح کـرد: متأسـفانه هیچ بودجـه ی دولتی 
تخصیـص پیـدا نکـرده و هرچـه هزینه شـده و می شـود، از جیب 

مـردم اسـت  و نگران کننده اسـت.
اعام فراخوان برای راه اندازی محصوات 

اُرگانیک توسط سرمایه گذاران بخش خصوصی
علـی خـدادادی )رئیـس 
خدمـات  کمیسـیون 
بهداشـت  شـهری 
زیسـت(،  محیـط  و 
ارزش  پرداخـت  بـه 
شـهرداری ها  بـه  افـزوده 
کـرد:  تصریـح  و  اشـاره 
همـان  افـزوده،  ارزش 
کـه  اسـت  عوارضـی  
به طـور  ایـن  از  پیـش 

مسـتقیم به وسـیله ی شـهرداری ها از کارخانجات گرفته می شـد، 
توزیـع  شـهرداری ها  بیـن  و  گرفتـه  دولـت  توسـط  اان  امـا 
می شـود؛ بنابرایـن، ارزش افـزوده ای کـه به شـهرداری پرداخت 
می شـود، بودجـه ی دولتـی محسـوب نمی شـود.وی  هم چنیـن 
اُرگانیـک  محصـوات  عرضـه ی  محل هـای  راه انـدازی  بـه 
توسـط سـرمایه گذاران بخـش خصوصـی اشـاره کرد کـه اعام 

فراخـوان بـرای این منظور به تصویب اعضای شـورا رسـید.  وی 
هم چنیـن بـا توجه بـه پایان قـرارداد اجـاره ی کشـتارگاه کرمان، 
بـه نامـه ی صنـف قصابـان  بـرای خریـد مجموعـه ی کشـتارگاه 
کرمـان از شـهرداری اشـاره کـرد کـه مقـرر شـد ایـن موضـوع 

گیـرد. قـرار  بیش تـر  کارشناسـی  کار  و  بررسـی  مـورد 
عدم انتقال ملک وقفی در معبر گلبازخان 

ایـن  در  نامـه  پنـج  بررسـی  بـه  نیـز   ایرانمنـش،  منصـور  دکتـر 
کـرد  اشـاره  کمیسـیون 
ایـن  ازجملـه ی  گفـت:  و 
ملـک  بـه  مربـوط  نامه هـا، 
وقفـی اسـت کـه در معبـر 
خانـواده ای  از  گلبازخـان 
ادامـه،  در  و  شـد  تخریـب 
بـا  چهـارم  شـورای  در 
نماینـدگان  هماهنگـی 
مقـرر  اوقـاف  اداره کل 
شـد از اماکـی کـه اوقاف 

به عنـوان معـوض در ایـن معبـر از شـهرداری گرفتـه، قطعه زمینی 
شـود. واگـذار  خانـواده  ایـن  بـه 

دکتـر ایرانمنـش افـزود: متأسـفانه به دلیـل عـدم تفکیـک، امکان 
انتقـال قطعه زمینـی کـه از سـوی اوقـاف واگـذار شـده، وجـود 
نـدارد؛ بنابرایـن، در نشسـت کمیسـیون مقرر شـد زمیـن دیگری 
از امـاک وقفـی بـه ایـن خانـواده کـه البتـه نیازمند هم هسـتند، 

شـود. واگذار 
گزارش از : فروغ کمالی فرد

نشست عمومی شورای شهر کرمان  برگزار شد

شهرداری کرمان مقروض، امید مردم به نمایندگان شورای شهر 

وزیر کشور : 
تشکیل استان جدید 

در دستور کار دولت نیست 
 

عبدالرضـا رحمانی فضلـی وزیـر کشـور در جلسـه علنـی دربـاره سـوال 
حسـینعلی شـهریاری نماینده زاهدان مبنی بر این که چرا اسـتان سیسـتان 
و بلوچسـتان بـه دو یـا سـه اسـتان تقسـیم نمی شـود، گفـت: حـدود 15 
اسـتان در شـرایط فعلـی متقاضـی تقسـیم اسـتان خـود هسـتند کـه مـا در 
وزارت کشـور بایـد بـر اسـاس قوانیـن و در جهت حاکمیـت موثر دولت 
در ابعـاد سـرزمینی، کمـک به امنیت پایدار و وحدت و انسـجام اسـامی 

چنین تقسـیماتی را در دسـتور کار داشـته باشـیم.

وی ادامـه داد: متأسـفانه خیلـی از تقسـیماتی کـه تاکنـون در اسـتان های 
کشـور بـه وقـوع پیوسـته در عمـل نتوانسـته اهـداف مذکـور را تقویـت 
کنـد و سیاسـت دولـت فعـا تقسـیم اسـتان و تشـکیل اسـتان جدیـد نیسـت.

وزیـر کشـور بـا تأکید بـر این کـه اسـتان هایی مثل سیسـتان و بلوچسـتان 
کـه از لحـاظ اقتصـادی در عقب ماندگی هسـتند، نیازمند رسـیدگی های 
بیشـتر هسـتند، تصریـح کـرد: متأسـفانه مـا در کشـور بـا عـدم تعـادل و 
تـوازن در توزیـع منابـع روبـرو هسـتیم و اکثـر مناطـق مـرزی مـا دچـار 
عقـب افتادگی اقتصادی هسـتند و وضعیت شـاخص های توسـعه یافتگی 
آنـان خـوب نیسـت اما نباید مبنای تقسـیم اسـتان را فقط این مسـئله یعنی 

عقـب ماندگـی و عـدم توسـعه یافتگـی آن بدانیم.
وزیـر کشـور بـا بیـان این کـه تقسـیمات اسـتانی بـار مالـی زیـادی دارد، 
گفـت: از سـوی دیگـر در بخـش شـرق کشـور مـا مسـائل امنیتـی را هم 
داریـم و تقسـیمات اسـتانی بـه نفـع مـردم آن مناطـق نیسـت و وحـدت و 
انسـجام فعلـی بایـد حفـظ شـود. رحمانی فضلـی با اشـاره به این کـه نگاه 
نظـام بـه منطقـه شـرق کشـور بـه دایـل امنیتـی، مـرزی و عقب افتادگـی 
ایـن اسـت کـه بایـد به آنـان توجه بیشـتر شـود، خاطرنشـان کـرد: البته ما 
راه حـل ایـن مشـکل را ایجـاد تغییـرات اساسـی در نظام بودجـه ریزی و 
برنامـه ریـزی می دانیـم و تقسـیمات اسـتانی اصـا مـورد توجـه نیسـت و 

پاسـخ شـورای عالـی امنیـت ملـی هـم قطعا همیـن خواهـد بود.

دوره آموزشی مدیران روابط عمومی 
سازمان اوقاف برگزار می شود 

اوقـاف  اداره کل  روابـط عمومـی  بـه گـزارش 
و امـور خیریـه اسـتان کرمـان،روح اه رسـتمی 
راسـتای  در  آموزشـی  دوره  ایـن  کـرد:  اظهـار 
ارتقـاء سـطح علمـی ، دانـش تخصصـی و بهـره 
گیـری از فرصـت هـای نویـن اطـاع رسـانی در 
جهـت ترویج فرهنـگ وقف و موقوفـات عنوان 
کـرد گفـت: تمامـی اهـداف و رسـالتهای روابط 
عمومـی های سـازمان اوقاف در راسـتای ترویج 

و تبلیـغ خدمـات فرهنـگ وقـف و موقوفـات در کشـور اسـت. 
وی گفـت: ایـن دوره آموزشـی از بیسـت و یکم تا بیسـت و چهارم مهر مـاه به مدت 4 

روز به میزبانی اداره کل اوقاف اسـتان آذربایجان شـرقی برگزار می شـود. 

رسـتمی  با اشـاره به خروجی عملکرد تبلیغات حوزه وقف  در سـالهای اخیرخاطرنشان 
کرد:ثبـت و رونـق گرفتـن  وقـف هـای جدید متناسـب با نیـاز روز و ارئـه خدمات این 

سـنت حسـنه  بـه جامعـه  یکی از فعالیـت حوزه عملکـرد روابط عمومی ها  می باشـد.

رئیس سازمان اوقاف:
»ترویج فرهنگ قرآنی« 

از وظایف اصلی مسئوان کشوراست 
بـه گـزارش روابـط عمومی سـازمان اوقـاف و امـور خیریه حجت ااسـام والمسـلمین 
علـی محمـدی؛ نماینـده ولـی فقیـه و ِرئیـس سـازمان اوقـاف و امـور خیریـه صبـح  
امـروز در دومیـن همایـش قـرآن، عتـرت و نماز کـه با حضـور کارشناسـان فرهنگی و 
پرورشـی ادارات کل آمـوزش و پـرورش کشـور در مجتمـع فرهنگی آموزشـی شـهید 
چمـران برگـزار شـد، اظهار کـرد: قرآن کریـم بسـیاری از بیماری ها ماننـد بیماری های 

جسـمی، روحـی و حتـی بیمـاری مدیریتـی جامعـه را برطـرف می کند.
وی بـا بیـان اینکـه قرائـت قـرآن کریـم بایـد همـراه بـا معرفـت باشـد، افـزود: متولیـان 
قرآنـی در درجـه اول خـود حامـل پیـام قرآنـی باشـند و بـا عمل بـه قرآن کریـم آن را 

در جامعـه ترویـج دهنـد. 
بـا  کریـم  قـرآن  فراگیـری  اینکـه  بیـان  بـا  خیریـه  امـور  و  اوقـاف  سـازمان  رئیـس 
اینگونـه جلسـات  از  امیدواریـم  پیـدا می کنـد و  افزایـش  چنیـن جلسـاتی در جامعـه 
صرفـاً کریـم  قـرآن  تـاوت  کـرد:  تصریـح  شـود،  اسـتفاده  به خوبـی   قرآنـی 
 بـرای سـرگرمی و هنـر آن نیسـت، بلکـه بایـد بـرای فراگیـر شـدن آن در سرتاسـر دنیا 
تـاش کنیـم.   حجت ااسـام والمسـلمین محمـدی با بیـان اینکه هرکسـی باید در حد 
تـوان خـود بـرای ترویـج قـرآن کریـم در جامعه تـاش کند، خاطرنشـان کـرد: باید به 
داشـته های خـود در حوزه هـای فرهنگـی و قرآنـی توجـه و از آنهـا بهره گیـری کنیم. 

وی بـا اشـاره بـه اینکه برتریـن و موفق ترین افراد را باید برای حـوزه قرآنی به کارگیری 
کـرد، افـزود: شـهید حججـی بین خـود و خدای خـود کاری کـرد که تبدیل به شـهید 
جهانـی و سـخنگوی شـهدای جهـان اسـام شـد کـه اینهـا از تربیت شـدگان مکتـب 
قـرآن کریـم هسـتند.رئیس سـازمان اوقـاف و امور خیریه یکـی از وظایـف اصلی همه 
مسـئوان کشـور را ترویـج فرهنـگ قرآنی دانسـت و گفـت: باید تاش شـود تا بحث 

قـرآن و عتـرت را بـه گفتمـان عمومی تبدیـل کنیم. 
حجت ااسـام والمسـلمین محمـدی در پایـان  بـا بیـان اینکـه گفتمـان قرآنـی بایـد بـه 
مطالبـه عمومـی تبدیـل شـود، تاکیـد کـرد: آمـوزش و پـرورش ظرفیـت عظیمـی در 
تربیـت نیروهـای قرآنـی دارد کـه مسـابقات زیر 1۸ سـال دانش آمـوزی فرصت خوبی 

بـرای ایجـاد نشـاط قرآنـی در مـدارس و تربیـت نخبـگان قرآنی اسـت.

 اخبار اداره اوقاف 
و امور خیریه استان کرمان 
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 این شماره از هفتواد تقدیم می شود 
به شهید »عباس نیکورز«

بخشی از وصیت نامه شهید  عباس نیکورز
به خاطر شهرت؟

همسـرم بـدان که  بایـد  زینب وار 
عمـل بکنـی  بـدان  کـه رسـالتی  
عظیـم بـر دوشـت اسـت. مصیبت 
از دسـت دادن  همسـر  تنهـا  بـه  
تـو  اختصـاص نـدارد. فرزند یتیم 
داشـتن  تنهـا  بـه تـو  اختصـاص 
نـدارد،  هزاران  همسـربی  شـوهر 
شـده اند،  یتیـم  بیشـتر  و  شـده 
بـرای چـه؟  آیـا  بخاطـر شـهرت 
وبـه  بـوده  بـه خاطرمـال  بـوده؟ 

خاطرمسـایل دنیـوی بـوده اسـت؟ نـه بـه وا... ! کـه...
 اینچنیـن نبـوده اسـت ونخواهد بود، همـه در یک خط حرکت 

میکنندو آن صراط مسـتقیم است ...

یادی از یک شهید

                                           روشندان
کیست نابینا؟ به چشم عارفان                  آنکه بی ذوق و ندارد )چشم دل(

چشم سر دارد ولی در سینه اش              جای دل سنگ است یا ُمشتی ز گِل
آنکه )چشم سر( ندارد کور نیست             در دلش دارد چراغی بر مسیر
لطف حق باشد عصای دست وی              لطف را یارب ز روشندل مگیر

غامحسین رضایی - نقاش

آرزوی یک کرمانی
کاش می شد دشت کرمان ُگل کاشت

عشق را میان شهر کرمان داشت
ُغرش ابر دوباره می آمد

می شد سرآسیاب گندم کاشت
حمزه می شد چوپان گله کرمان
گرچه ایران گرگ فراوان داشت

گرگ همیشه هست لب مرز
طرح تامین  باید برای ایران داشت

عشق با خرد اگر شود توأم
می شود کرمان صد خروار گندم کاشت

» حمزه فریفته «

آن روی سکه
دگر گلی نکشد انتظار بلبل را        

دلی نمانده به بلبل که بنگرد گل را
به باغ گل )سمن( و )یاسمن( خم آوردند      

هوای زندگی آلوده شد، کم آوردند
هزار دام و تله پیش پای مجنون است      

هزار لیلی و شیرین ز جاده بیرون است
شکسته پشت )تهمتن( به زیر حرف زور    

که شعر شاعر شیراز شد شراب شور
دگر کسی نسراید غزل برای یار       

 که راه وصل دل و دلبر است ناهموار
شکسته حرمت ساقی و، می برافتاده     

 که چرخ مرشد میخانه پنچر افتاده
تجمل از چه گرفته حاوت ما را؟      

هوس گرفته سکان هدایت ما را
اجابت از چه ز ناف دعا نمی آید؟      

به چشم و عینک دودی، خدا نمی آید
چرا کلید شفاخانه دست ساخ است؟      

که کوخ و کلبه فدای )تجمل کاخ( است
طبیب شهر طبابت نهاده تاجر شد      

چرا رمیده صداقت ز ما، مهاجر شد؟
یکی به مرکب میلیاردی پر افاده و تند     

 یکی شکسته پر و بال و پا و تیغش ُکند
یکی دگر متملق، هزار پا دارد        

به هر کجا که ُمَشَرف شود بها دارد
که پست و مسند ایشان نه یک، فزون از شش   

 برای بیشتر از اینها دمیده فرمایش
یکی گذارده دِم کوزه فوق لیسانسش     

 که نوش جان بکند از تراوش آبش
یکی سحر تا سحر می دود برای نان     

 یکی نه نان، که ببلعد تنور با دکان
در آن مکان که ُبَود فقر جاِن ایمان نیست   

 که غول فقر همان طفل ُخرد بیکاری ست
که اقتصاد زمانی موفق است و قبول     

 نیاز اولیه ی خلق را بر آرد پول
به جیب خالی )نقاش( که پر از هیچ است    

رسیده صاعقه ی اقتصاد زان گیج است

غامحسین رضایی - نقاش

ΧϪࣥএ ජࡁॲ

هفتـواد : اسـتعمار 
پرچـم  زیـر  نویـن 
لیبرالیسـم خـوره ای را بـه جـان جوانـان جهـان انداختـه که 
همـان آلودگـی بـه مواد مخـدر روانگـردان اسـت. این درد 
درمـان نـدارد امّـا پیشـگیری و ناگیرائـی دادن آن از آب 
 خـوردن هـم آسـان تـر مـی باشـد کـه نمونـه هائـی بـرای

بهِره گیری و چاره گری آن در زیر آورده می شود:
1ـ مـادری سـرگرم اتـو کشـیدن جامـه هاسـت ، بّچـه یـک 
سـاله اش کـه در کنـاراو نشسـته دسـت دراز مـی کنـد تـا 
کـف اتـو را بگیـرد.  مـادر دسـت بّچـه را پـس زده و بـه 
 زبـان کودکانـه مـی گویـد: داغ، جیـز، اوخ  و کـودک که 
یاختـه هـای مغـزش پـاک و روشـن و آمـاده پذیرش اسـت 
ایـن آمـوزش مـادر را مـی گیـرد و تـا روزگار پیـری بـه 

چیزهـای داغ دسـت نمـی زدنـد.
2ـ  پسـرکی سـه چهـار سـاله در گوشـه دیوار خانـه کژدمی 
مـی بینـد ، خوشـش مـی آیـد کـه آن را  بگیرد بـازی کند ! 
پـدرش کـه زیـر چشـمی او را مـی پایـد ، از جا َجسـته و او 
را در آغـوش مـی گیـرد و با انگشـت ُدم کژدم را نشـان می 
دهـد و مـی گویـد : ببیـن ایـن جانور سـر ُدمش نیـش تیزی 
ماننـد سـوزن دارد و اگـر کسـی آنـرا بگیـرد نیشـش را فرو 
مـی کنـد و زهـرش را مـی ریـزد . و بسـیار دیـده شـده کـه 

کـژ ُدم گزیـده پـس از چنـد روز درد کشـیدن جانـش را از 
دسـت داد و مـرده و ایـن پنـد و آمـوزه در سراسـر زندگـی 
آویـزه گـوش کـودک مـی شـود و او هرگـز بـه کـژ ُدم 

دسـت نمـی زند. 
3 ـ پرهیـز و دوری از مـار و گزنـدگان، سـگهای گیرنـده، 
جانـوران بیمـار، دویـدن جلـو ماشـین و موتـور سـیکلت، 
سـرچاه رفتـن و بـه پاییـن نـگاه کـردن، دسـت به سـیم برق 
زدن، هنـگام شـنا بیشـتر از آنچـه بایـد بـه میـان دریـا رفتـن  
و هـزاران رهنمـود و آمـوزش دیگـر اسـت کـه پدرهـا و 
مادرهـا در روزگار کودکـی مـی دهنـد و فرزنـدان تـا زنده 
امّـا دریـغ و افسـوس کـه  برنـد.  انـد صدرصـد بـکار مـی 
تـا بـه امـروز هیـچ مـادر و پـدری ، زشـتی و زیانمنـدی و 
مـرگ آفرینـی اعتیـاد را به کـودکان خویش در ُخردسـالی 
نیاموختـه و سـیه روزی و خـواری و جوانمرگـی معتـادان 
را بـه آنـان گوشـزد نکـرده تـا در کنـار دیگـر رهنمودهـای 
روزهـای بّچگـی بـرای همیشـه در گنجینه مغزشـان بماند و 

از گردونـه آن بیـرون نرونـد. 
اکنـون جای آن اسـت تا مادر و پدرانی کـه دارای فرزندان 
خردسـال می باشـند و نگران آینده بوده و پروای تندرسـتی 
و دوراندیشـی  آنـان را در دل دارنـد ایـن رویـه و روش را 
کـه هیچگونـه هزینـه ای نـدارد بـکار گیرنـد و تـرس و بیم  

و پرهیـز از سـیگار، قلیـان، نوشـابه هـای الکـی و موادمُخدر 
و روانگـردان را در گنجینـه مغـزی پـاک و تازه آنـان برای 
همیشـه جـای دهنـد. از آنجائـی کـه بزرگمهر حکیـم گفته 
ایـن  داننـد« خوبسـت خواننـدگان  همـگان  را  چیـز  »همـه 
نوشـتار، مـادران و پـدران جوانـی کـه فرزنـدان خردسـال 
دارنـد و یـا آنانـی کـه در آینـده خواهنـد داشـت، همچنین 
دیدگاههـای  معتـاد  داشـتن  بـدون  ای  دوسـتداران جامعـه 
خـود را در ایـن زمینـه بـه هفتـه نامـه  هفتـواد کـه خواهـان 
هـر چـه بهتر شـدن جامعه اسـت بفرسـتند تـا دیگـران هم از 

دانسـته هـای آنـان بهـره مند شـوند. 
همـگان مـی داننـد که رهائـی انسـانها از چنـگال بیماریهای 
ُکشـنده ای ماننـد آبلـه ، فلـج کـودکان و دیفتـری  تنهـا بـا 
پیشـگیری و ناگیرائـی دادن بدسـت آمـده نـه از راه دارو و 

. بیمار  درمـان 
دنبال دارد  ....                          

 نویسنده : کیخسرو شهریاری 

هفتـواد: درسـت بـر اسـاس مطالـب نویسـنده 
عزیـز همشـهری مـان که از زرتشـتیان مسـلمان 
شـده مـی باشـند ، تحلیـل هـا درسـت از آب در 
آمـد و این ُکشـتار مـردم بی گناه توسـط سـفید 
پوسـت آمریکایـی در اس وگاس سـندی بود بر 
مطالـب آقـای شـهریاری عزیـز کـه چـه جامعـه 
بیمـاری در آمریکا رشـد کرده اسـت هـم بیماران 
جنسـی هـم بیمـاران روانـی و اسـیر در اعتیـاد 
هـای گوناگـون ، حـال چگونـه اسـت ایـن تمـدن 
مـادی مـی خواهـد بـرای مسـلمانان الگـو شـود 

! دانیم  نمـی 

خواری خلل درونی آَرد                            بیداد کشی زبونی آَرد
  می باش چو خار نیزه بر دوش              تا ِخرمن ُگل ِکشی در آغوش
 » نظامی گنجوی «

لیبرالیسم خواری آفرین -  بخش )3 (
 داوطلبـان واجـد شـرایط دارای شناسـه ملـی اشـخاص حقوقـی ایرانـی مـی تواننـد از زمـان درج اولیـن نوبـت آگهـی جهـت اعـام آمادگـی بـه امـور قراردادهـا )در سـاعات اداری شـنبه تـا 
سـه شـنبه  7-16 و چهارشـنبه هـا  7-15 ( و دبیرخانـه شـرکت گاز اسـتان کرمـان  واقـع در  بلـوار 22 بهمـن - حد فاصل سـه راه ادیب با چهار راه  شـعبانیه مراجعه و اسـناد ارزیابـی کیفی را نیز  
از پایـگاه اطـاع رسـانی مناقصـات http://iets.mporg.ir دریافـت و بـا توجـه بـه مفـاد آن مـدارک مـورد نیـاز  را  تهیـه ،  تنظیـم و تکمیـل و حداکثـر تـا  14  روز تقویمی پـس از تاریخ چاپ 
آخریـن نوبـت آگهـی بـه، دبیرخانـه کمیتـه فنـی و بازرگانـی / هیئـت انتخاب مشـاور ) اتاق 105 ( تسـلیم نمایند. بدیهی اسـت توزیع اسـناد مناقصه منوط بـه ارزیابی کیفی مناقصه گران توسـط 
کمیتـه فـــنــی و بازرگانـی مـی باشـد .)نـوع تضمیـن شـرکت در مناقصـه : یکـی از تضامیـن معتبر در آییـن نامه تضمیـن معامات دولتی مطابق شـرح منـدرج در اسـناد مناقصـه( متقاضیان می 
بایسـت جهـت کسـب اطاعـات بیشـتر بـه سـایت www.nigc-kerman.ir و پایـگاه اطـاع رسـانی مناقصـات http://iets.mporg.ir مراجعه و نسـبت بـه ثبت نام در سـایت پایگاه اطاع رسـانی 

مناقصات اقـدام نمایند.

فراخوان آگهی ارزیابی کیفی )27-96( -نوبت اول
شرکت گاز استان کرمان در نظر دارد  مناقصه ای را ،  با شرایط ذیل  برگزار نماید .

روابط عمومی شرکت گاز استان کرمان

شرکت ملی گاز ایران 
شرکت گاز استان کرمان 

)سهامی خاص(

صهیونیسم 
و دولت غاصب و مجعول 
صهیونیستی در فلسطین، 

محکوم به فناست

جنـاب آقـای علیـزاده مدیـر عامـل محتـرم آب منطقـه ای 
بسـیار  تاریخـی  قدمـت  بـا  کرمـان  شـهر   ، کرمـان  اسـتان 
کهـن و گسـتردگی از کوهپایـه ، کوهپایـه دوران، شـهداد، 
پایـدار  کـه  اسـت  شـهری  رایـن،  حرمـک،   اندوهجـرد، 
مـی مانـد و قابلیـت کـوچ کـردن هرگـز پیـدا نمـی کنـد، 
دیـدگاه  بـا  کـه  اسـت  جهـت  ایـن  از  جنابعالـی  نگرانـی 
کارشناسـی از منابـع آبی مناطق مطروحه شـهر حتما بازدید 
نداشـته ایـد، گزارشـگرانی کـه وضعیـت شـهر را تـا ایـن 
حـد بحرانـی نشـان داده انـد و از ایـن بیـم و تـرس دارنـد 
کـه طرحهائی کـه با مدیریـت بعضاً ضعیـف آب منطقه ای 

اجـرا مـی گـردد رو شـوند ! 
تـا زمانیکـه طراحـان شـما در محلهایـی کـه مسـتند بـرای 
کشـاورزی  مصـارف  بـرای  سـیابها  آب  سـازی  ذخیـره 
و  مطالعـه  بـه  اقـدام  زیرزمینـی  هـای  تغذیـه آب سـفره  و 
بـه جـای مطالعـه و اجـرای  بنـد انحرافـی نکننـد،  اجـرای 
پایـه،  آبهـای  )سـاماندهی  منظـوره  دو  انحرافـی  بندهـای 
سـیابها( بنـد انحرافـی یـک منظـوره پیـش بینـی شـود و به 
جـای سیسـتم پخـش سـیاب کار آ وموثر، پخش سـیاب 
یـک بـار مصرف انجـام گیرد به جـای اجرای کانـال انتقال 
آب پایـدار طرحـی اجـرا مـی نماینـد کـه در اولیـن  سـال 

تخریـب میگـردد! از چاههـای غیر مجاز فقط آمـار میدهند 
و شـرکت  بـرای شناسـایی آنهـا تعییـن مـی نماینـد، بـدون 

اینکـه جدیـت زیـادی باشـد. 
بـرای بهـره برداری از سـیاب هـای فصلی طرحـی ندارند، 
بـرای حداقـل برگردانـدن اوضـاع قنـوات بـه سـمت بهینـه 

شـدن، در جهـت بائـر شـدن آنهـا قـدم برمیدارند. 
براسـاس قانـون توزیـع عادانه آب بـرای مدیریـت بر امور 

آبخیـزداری، سـدهای خاکی، پخش سـیاب هـا و ...
ایـن  بـار قطعـاً  و  هـزار  نمیدهنـد، قطعـاً  حساسـیت نشـان 
را کـوچ  شـهر  کـه  میگیـرد  جنابعالـی شـکل  در  راهـکار 

دهنـد.
ولـی شـما عمرتـان یکصدو بیسـت سـال و همیشـه خواهید 
دیـد کـه شـهر کـوچ نمـی کنـد ) همـان طـور کـه عنـوان 
کردیـد ( ، وقتـی کـه مسـئوان بـی کفایـت و ناایـق کوچ 

بـه  و  دادنـد  یـا کـوچ شـان  و  نمودنـد 
قطعـاً  دادنـد  بهـاء  آب  تامیـن  مسـائل 
نیـازی بـه کـوچ شـهر نخواهـد بـود . 

مهندس حسن اشرف 
گنجویی
 کارشناس تامین آب

نقدی بر مصاحبه مهندس علیزاده  ) مدیر عامل شرکت آب منطقه ای کرمان ( : مسئوان بی کفایت را باید کوچ داد
مهندس علیزاده: » دو راهکار برای 

بحران آب کانشهر کرمان وجود 
دارد، نخست اینکه مردم شهرستان 

کرمان را به منطقه دیگری کوچ دهند 
، که امکان پذیر نیست «

دو هفته نامه فرهنگی َپرسه ـ  
شماره 9  ـ نیمه دوم مرداد 1396 )به 

نقل از ایسنا منطقه کویر (

بـه گـزارش هفتـواد، عنایـت ا... معافـی در نشسـت خبـری به مناسـبت 
ایـن  اینکـه  بیـان  بـا  کاربـردی  علمـی  دانشـگاه جامـع  تأسـیس  سـال   25
دانشـگاه بـه خوبـی شـناخته نشـده اسـت، اظهـار داشـت: در کشـورهای 
دیگـر دانشـگاه های علمـی کاربـردی از اهمیـت باایـی برخـوردار هسـتند 
بـه طـوری کـه قبولـی در آنهـا، اولویـت دانشـجویان و فارغ التحصیـان 

می شـود.  محسـوب 
وی بـا بیان اینکه در دانشـگاه علمـی کاربردی، دانش تئـوری، تحقیقاتی و 
علـوم مختلـف به صورت مهـارت، کار و نیـاز جامعه ارائه می شـود، عنوان 
کـرد: در ایـن مجموعه دانشـگاهی، تئـوری بـا کارگاه و کارورزی ترکیب 
شـده و حـدود 60 تـا 70 درصـد واحدهـای درسـی کارگاهـی، عملـی و 
کارورزی هسـتند.معافی ابـراز داشـت: دروس تئـوری بـه صـورت مکمـل 
بـه دانشـجویان دانشـگاه علمـی کاربـردی ارائـه می شـود که فـرد، تجارت 

بـا شـاخه های  نیـاز جامعـه در رابطـه  کاری و مهارتـی را داشـته باشـد و 
مختلـف ارائـه دهد.رئیـس دانشـگاه جامـع علمـی کاربـردی اسـتان کرمان 
افـزود: دانشـگاه جامـع علمـی کاربـردی، تنهـا دانشـگاهی اسـت کـه بـه 
صـورت علمـی و کاربـردی زیـر نظـر وزارت علـوم بـا توجه به نیاز شـغلی 

جامعـه فعالیـت می کنـد. 
وی از جملـه اهـداف دانشـگاه علمـی کاربـردی را مهارت افزایی شـاغان 
و ارتقـای مهارتـی دانش آمـوزان و فارغ التحصیـان دانسـت و ادامـه داد: 
رشـته های تحصیلـی ایـن دانشـگاه دائمـی نیسـتند، بلکـه بایـد براسـاس نیاز 

جامعـه بـوده و در محدودیـت زمانـی ارائـه می شـوند.
معافـی تصریـح کـرد: در حـال حاضر بیـش از 11 هـزار دانشـجو در مراکز 
دانشـگاهی علمـی کاربـردی اسـتان کرمـان در دو سـطح کاردانـی بـا 60 
درصـد و کارشناسـی بـا 40 درصد مشـغول به تحصیل هسـتند و رشـته های 

جدیـد را براسـاس نیازسـنجی در دسـتور کار داریم.
وی گفت:بیشـترین بیکاران جامعه را فارغ التحصیان 
دانشـگاهی شـامل می شـوند کـه یکـی از دایـل آن، 
کمبـود مهـارت در رشـته تحصیلی خودشـان اسـت، 

ضمـن اینکـه برخـی رشـته ها نیز اشـباع شـده اند.
رئیس دانشـگاه جامـع علمی کاربردی اسـتان کرمان 
بـه تفاهم نامه هـای منعقـد شـده بـا مراکـز صنعتـی از 
جملـه گل گهر، مس سرچشـمه، اشـاره کـرد و اظهار 
داشـت: مراکـز دانشـگاهی کـه درون شـرکت های 
صنعتـی از جمله خودروسـازی بـم، هواپیمایی ماهان 
و ... ایجـاد شـده اند، بعضـا تـا 90 درصـد از نیروهای 

خودشـان را جـذب می کننـد.

معافـی ابـراز داشـت: رشـته های تحصیلـی دانشـگاه 
جامـع علمـی کاربـردی در چهار حوزه کشـاورزی، 
فرهنـگ و هنـر، صنعـت و خدمـات اجتماعی اسـت 
و حـدود 150 رشـته محـل در 35 مرکـز در سـطح 
اینکـه  بیـان  بـا  ارائـه می شـود.  وی  اسـتان کرمـان 
شـاغان نیز بـرای ارتقـای مدرک تحصیلـی خود به 
دانشـگاه علمـی و کاربـردی مراجعـه دارنـد، عنـوان 
کـرد: طبـق آمار حـدود 80 درصـد فارغ التحصیانی 
کـه بـا نیـت یادگیـری و مهـارت وارد ایـن مراکـز 
دانشـگاهی می شـوند، حداقـل برای خودشـان شـغل 

ایجـاد می کننـد. 
خبرنگار : شیما صفرزاده 

رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی کرمان عنوان کرد :

اشتغال 80 درصد فارغ التحصیان دانشگاه های علمی کاربردی

کارشـناس سیاسـی گفـت: کـودکان به عنـوان قربانیـان صـف اول جـرم و 
جنایـت نظـام سـلطه قـرار دارند و حقـوق کـودک واژه دهان پرکنـی برای 

سـرپوش گذاشـتن بـر وجدان هـای خفته بشـری شـده اسـت.
احمدعلـی مقـدم  در رابطه با زیرپاگذاشـتن حقوق کـودکان در دنیا اظهار 
داشـت: در حالـی روز جهانـی حقـوق کودک را پشـت سـر گذاشـتیم که 
در دنیـا چیـزی به عنـوان حقـوق بزرگسـاان واقعیـت خارجـی نـدارد چـه 
برسـد بـه حقـوق کودک و باید بیشـتر گفت حقوق نابشـر در دنیـا در حال 
اجـرا شـدن اسـت.وی افـزود: کـودکان بـا توجـه بـه عـدم بلـوغ جسـمی، 
روانـی و اجتماعـی از توانایـی مراقبـت از خـود برخـوردار نیسـتند از همین 
رو مراقبـت و حمایـت ویـژه از آنـان ابتـدا در اعامیـه  ژنو حقـوق کودک 

سـال 1924 کلیـد خـورد و مـورد توجـه جامعـه جهانی قـرار گرفت.
عضـو شـورای مرکـزی حزب مؤتلفه اسـامی اشـاره کرد: اعامیـه جهانی 
حقـوق کـودک در 20 نوامبـر سـال 1959 میادی، توسـط مجمـع عمومی 
سـازمان ملـل متحـد بـه تصویـب رسـید و پـس از آن در سـال 1989 نیـز 

کنوانسـیون حقـوق کـودک تصویب شـد.
مقـدم تصریـح کـرد: از زیـر مجموعه هـای سـازمان ملـل نهـادی بـه نـام 
یونیسـف نیـز تأسـیس شـد تا تـاش خـود را بـرای کاهش بیمـاری، مرگ 

و میـر در کـودکان و حمایـت از آنـان در هنـگام جنـگ و حـوادث طبیعی 
و… در ایـن راسـتا قـرار دهد. وی خاطرنشـان کـرد: در متن کنوانسـیون از 
دولت هـا خواسـته اسـت بـدون در نظـر گرفتـن نـژاد، رنـگ، زبـان، دیـن، 
عقایـد سیاسـی و... حقـوق کـودک را به رسـمیت شـناخته و در این راسـتا 
اهتمـام ورزنـد و همچنیـن دولت هـا را مکلـف می کنـد کـودکان را بایـد 
بـا روحیـۀ تفاهـم، گذشـت، معتقـد بـه دوسـتی بین مـردم، صلـح و برادری 
جهانـی و بـا آگاهـی کامـل بـر اینکـه توانایـی و اسـتعداد آن ها بایـد وقف 

خدمـت بـه همنوعان شـان شـود، پـرورش دهند.
کودکان به عنوان قربانیان صف اول جرم و جنایت 

نظام سلطه قرار دارند
دبیـر حـزب مؤتلفه اسـامی اسـتان کرمـان گفـت: همچنین در کنوانسـیون 
آمـده اسـت کـه کـودکان حق حیات داشـته و رشـد کنند و بایـد در مقابل  
هرگونـه  اعمـال  و رفتـاری  کـه  ترویـج  تبعیضـات  نـژادی ، مذهبـی  و ...  را 

ممکـن  سـازد، حمایت  شـود.
و  رصـد  بـرای  حتـی  ملـل  سـازمان  داد:  ادامـه  سیاسـی  کارشـناس  ایـن 
ایـن کنوانسـیون کمیتـه حقـوق کـودک ملـل  بـر اجـرای مفـاد  نظـارت 
متحـد را پیش بینـی کـرده کـه نهـادی بـرای بررسـی گزارش هـای رسـیده 

از کشـورهای عضـو کنوانسـیون اسـت.مقدم افـزود: ذکر مـوارد فوق ازم 
بـود تـا بینیـد پیش بینی های سـازمان ها و نهادهـای بین المللـی در زمینه الزام 
کشـورها بـه رعایـت حقوق کودک تـا چه میزان اسـت. دبیر جبهـه پیروان 
خـط امـام و رهبـری اسـتان کرمـان تصریح کـرد: حال خود قضـاوت کنید 
از دل ایـن دسـتگاه های عریـض و طویـل بین المللی و معاهداتی که سـنگ 

کـودکان را بـه سـینه می زننـد چـه چیـز بیـرون آمده اسـت؟
وی اظهـار کـرد: امـا در عمـل می بینیـم کـودکان به عنـوان قربانیـان صـف 
اول جـرم و جنایـت نظـام سـلطه قـرار دارند و کافی اسـت به مناطـق ناآرام 
خاورمیانـه و غـرب آسـیا سـری بزنیـد تا به درسـتی به این گفته پـی ببرید و 
حقـوق کـودک واژه دهان پرکنی برای سـرپوش گذاشـتن بـر وجدان های 

خفته بشـری شـده است.
نمونه عینی کودک کشی در دنیا 

کشتار کودکان بی دفاع میانمار است
مقـدم عنـوان کـرد: کجـا اسـت حقـوق بشـر و در منشـورهای بین المللـی 
کجا اسـت حق کودک؟ زمانی که عربسـتان سـردمدار ناقض حقوق بشـر 
و کودک کـش معـروف در شـورای حقـوق بشـر سـازمان ملـل به عنـوان 
ملـل  سـازمان  بشـر  حقـوق  شـورای  کلیـدی  پنل هـای  از  یکـی  رئیـس 

منصـوب می شـود بایـد فاتحـه 
بین المللـی  اسـتانداردهای 
عربسـتان  کـه  بشـری  حقـوق 
را شـکل دهـد و دربـاره نقـض 
دنیـا  سراسـر  در  بشـر  حقـوق 
گـزارش ارائـه کنـد را خوانـد.

 وی بیـان داشـت: عربسـتان در 
حالـی در سـال 2015 بـه یمـن 
اصلی تریـن  کـه  کـرد  حملـه 
قربانیـان این جنـگ کودکان و 
زنـان هسـتند و تـا کنـون بیـش 
از 300 هـزار فـوت شـده بـر اثر 

وبـا ناشـی از قحطـی و فقر بر روی دسـتان مردم این کشـور گذاشـته شـده 
اسـت.مقدم ادامـه داد: نمونـه عینـی دیگری در مورد کودک کشـی در دنیا 
کـه در حـال وقـوع اسـت کشـتار کـودکان بی دفـاع و مظلـوم در میانمـار 
اسـت و جامعـه جهانـی با بسـنده کردن به صـدور بیانیه ای چشـم خود را بر 

نقـض آشـکار حقـوق کـودکان و زنان بسـته اسـت.

کارشناس سیاسی :

کودکان به عنوان قربانیان صف اول جرم و جنایت نظام سلطه قرار دارند 

شور حسینی
از اسب فتادی و زمین غوغا شد                    درعرش خدا ولوله ای بر پا شد 

بین سر و پیکرت ، جدایی ها شد                  گویی زماِن محشر کبری شد
آن روز به خاطر سرت دعوا شد                    در لشکر اشقیا چه بلواها شد 

ای وای ! که هتک حرمت به دختر زهرا) س( شد  
 سه  ساله رقیه )س( ، چه زود بی بابا شد 

بی بِی دو عالم ، سیه پوِش ماتم آقا شد          چون شاهد غریبی دریا شد 
آن خجلت زده در دنیا شد                            قصه گویه نا امیدِی سقا شد 

تیر سه شعبه با گلوِی اصغرت تنها شد           لیا به غِم علی اکبرت ، شیدا شد 
آتش به میان خیمه ها پیدا شد                       سرها بریده مهمان، ز عالم باا شد

مهرت حسین  )ع ( گر به دل ها جا شد          اشک ضامن سعادت عقبی شد 
جان ها همه مدیون خون ثاراه شد                شور حسینی، همه جا پیدا شد 

شعر از: فاطمه چیره

تقدیم به روح سردار بی سر 
شهید محسن حججی
معراج عاشقانه ات                                        پرواز بی بهانه ات

از خون پاک هنجرت                                  گلگون خاک کشورت
دستان ، جدا زپیکرت                                   مظلوم، مثل سرورت

آن بوسه های آَخرت                                    بر دست پاِک مادرت
باقی ز تو، انگشتَرت                                     مرحم به درِد خواهرت

اخاص کامِلَت                                           پُل شد به آِخرت
شوق شهادتت                                             صبر و شهامتت

چشمان نافذت                                             ترسانده دشمنت
دنیا ز غیرتت                                                مبهوت همتت

 تو افتخار کشورت                                      فخر و غرور رهبرت

شعر از : فاطمه چیره

همکاران ما در این هفته : 
مهین نامجو ، فروغ کمالی فرد، مهسا حقانیت  

شیما صفرزاده کرمانی، مرتضی امیری فر، سجاد شا ه ولی

شهید 
ابوریاض یکی از افسرای عراقی میگه:

تـوی جبهـه جنوب مشـغول نبـرد بـا ایـران بودیم که 
دژبانـی مـن رو خواسـت. فرمانـده مـان بـا دیـدن من 
خبـر کشـته شـدن پسـرم رو بهـم داد.خیلـی ناراحت 
شـدم. رفتم سـردخانه ، کارت و پاکـش رو تحویل 
گرفتـم. اونـا رو چـک کـردم ، دیـدم درسـته. رفتـم 
جسـدش رو ببینـم. کفـن رو کنـار زدم ، بـا تعجـب 
توأم با خوشـحالی گفتم: اشـتباه شـده ، اشـتباه شده ، 

ایـن فرزنـد من نیسـت
افسـر ارشـدی کـه مأمـور تحویـل جسـد بـود گفت: 
ایـن چـه حرفیـه مـی زنـی؟ کارت و پـاک رو قبـا 
چـک کردیـم و صحـت اونها بررسـی شـده. هر چی 
گفتـم بـاور نکردند.کـم کم نگران شـدم بـا مقاومتم 

مشـکلی بـرام پیـش بیاد.
مـن رو مجبـور کردنـد کـه جسـد را بـه بغـداد انتقال 
برداشـتم و  ناچـار جسـد رو  بـدم و دفنـش کنم.بـه 
بـه سـمت بغـداد حرکـت کـردم تـا تـوی قبرسـتان 
کربـا  بـه  وقتـی  امـا  بسـپارم.  خـاک  بـه  شـهرمون 
رسـیدم ، تصمیـم گرفتـم زحمـت ادامـه ی راه رو به 
خـودم ندهـم و اون جوون رو توی کربـا دفن کنم. 
چهـره ی آرام و زیبـای آن جـوان کـه نمـی دانسـتم 
کـدام خانـواده انتظـار او را می کشـید ، دلم را آتش 
بـا شـکوه  و  آرام  امـا   ، از زخـم  پـر  و  زد. خونیـن 
آرمیـده بـود. او را در کربـا دفـن کـردم، فاتحـه ای 

برایـش خوانـدم و رفتـم
جنـگ  از  گذشـت.بعد  قضیـه  آن  از  هـا  سـال   ...
فهمیـدم پسـرم زنـده اسـت . اسـیر شـده بـود و بعـد 
از مدتـی بـا اسـرا آزاد شـد. بـه محـض بازگشـتش ، 
ازش پرسـیدم: چـرا کارت و پاکـت رو بـه دیگری 

سـپردی؟

وقتـی داسـتان مربـوط بـه کارت و پاکـش رو برایم 
تعریـف کـرد ، مـو به تنم سـیخ شـد

پسـرم گفـت: مـن رو یـه جـوون بسـیجی ایرانـی و 
خـوش سـیما اسـیر کـرد. بـا اصـرار ازم خواسـت که 
کارت و پاکـم رو بهـش بـدم. حتی حاضر شـد بهم 
پـول هـم بـده. وقتـی بهـش دادم ، اصـرار کـرد کـه 
راضـی باشـم. بهـش گفتـم در صورتی راضـی ام که 
بگـی بـرای چی میخـای. اون بسـیجی گفـت: من دو 
یـا سـه سـاعت دیگه شـهید میشـم، قراره تـوی کربا 
در جـوار مـوا و اربابـم حضـرت اباعبـداه الحسـین 
علیـه السـام دفن بشـم، می خـوام با ایـن کار مطمئن 
بشـم کـه تا روز قیامـت توی حریم بزرگترین عشـقم 

آرمید... خواهـم 

منبع:کتاب حکایت فرزندان فاطمه 1 
صفحه 54
تهیه و تنظیم : محمود جعفری از کوهبنان

خاطرات و دلنوشته های زائرین 
اربعین حسینی 

در راه برگشـت از کربـا بـه سـمت بیـرون شـهر بودیـم کـه درگاراژ وسـیله ای بـرای سـفر به 
سـامرا پیـدا کنیـم بـه یک چهـار راه رسـیدیم . یک لحظه دیدم کـه پدر و مـادرم را گم کردم 
هـرکاری کـردم نتوانسـتم پیدایشـان کنم.  چند سـاعتی شـد و هیـچ خبری نشـد و از همه جا نا 
امیـد شـده بـودم یـک لحظـه بـه دلم افتـاد بگویـم یـا ابوالفضل تو کـم طاقتـی ! مـن را در این 
قیامـت آدم هـا رهـا نکـن . نـه پـول دارم که برگردم نـه تلفن و نـه آدرس . به خـدا یک دقیقه 
هـم نگذشـت بـود کـه اشـکم در آمـده بـود ، دیـدم یـک نفـر به مـن می گویـد برو به سـمت 

گاراژ آنجایند . رفتم 
دیـدم پـدر و مـادرم 
و  نشسـتند  آنجـا 
مـن  آمـدن  منتظـر 

هسـتند. 

برگرفته از کتاب 
مغناطیس حسینی 
 ستاد مرکزی 
هیأت رزمندگان 
اسام
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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

項惰 ｇ酢噺剰 カもヮ執枢唱

با اهدای خون زندگی را به من پیوند بزن 
روابط عمومی اداره کل انتقال خون استان کرمان

سـاختمان قدیـم فرمانـداری در زمـان حشـمت الدولـه حاکـم 
وقـت کرمـان سـاخته شـده و  به حـق باید ایـن بنا را سـاختمان 
و جرقـه  مشـروطیت  اصلـی  نقطـه  نامیـد چراکـه  مشـروطیت 
اولیـه آن از اینجـا زده شـد. کـه بـه گفتـه مدیر حفـظ و اجرای 
میـراث فرهنگـی بـرای بازسـازی آن سـرجمع بـه ۶۰۰ میلیـون 
تومـان اعتبار نیاز اسـت. وقتـی وارد خیابان عدالـت کرمان می 
شـوی روبروی بانک مرکـزی، فرمانداری کرمـان وجود دارد 

وقتـی وارد محوطـه آن مـی شـوی بعـد از گذر از درختان سـر 
بـه فلـک کشـیده  بنـای قدیمـی آجرنمـا بـا معمـاری و سـبک 
خـاص و درب چوبـی بـا شیشـه هـای رنگـی و مشـبک البتـه 
بسـیار زیبـا خودنمایـی مـی کنـد، وقتـی از پله ها بـاا می روی 
و وارد تـاار اصلـی مـی شـوی و بـه سـقف آن نـگاه مـی کنی 
تـرک هـای کوچکی را مشـاهده مـی کنی که نشـان از قدمت 

زیاد ایـن سـاختمان دارد.

بـه  مربـوط  کرمـان  فرمانـداری   سـاختمان  شـود  مـی  گفتـه 
دوره قاجـار اسـت و قدمـت یکصـد سـاله دارد ولـی متاسـفانه 
تاریخـی  بنـای  ایـن  شـدن  فرسـوده  شـاهد  زمـان  مـرور  بـه 
هسـتیم، تـا یکـی دو سـال گذشـته از ایـن سـاختمان بـه عنوان 
سـاختمان فرمانـداری و اداری اسـتفاده مـی شـده اسـت ولـی 
بـه دایـل فرسـوده شـدن اداره میـراث از فرمانـدار و پرسـنل 
اداری خواسـته انـد تـا محـل کار خـود را از ایـن سـاختمان بـه 
سـاختمان جدیـد انتقـال دهند تـا بازسـازی و مرمـت آن انجام 
شـود ولـی متاسـفانه حـدود دو سـال اسـت ایـن سـاختمان بـه 
حـال خود رها شـده و هنوز میـراث در این رابطـه کاری انجام 
نـداده اسـت و بـه گفته شـاهدان عینی ایـن سـاختمان از داخل 
زیـاد فرسـوده شـده و احتمـال این می رود که زمسـتان امسـال 
در اثـر بارندگـی هـای زیـاد، آب از طریـق سـقوف بـه داخـل 

نماید. نفـوذ 
شـهرمان  شناسـنامه  فرهنگـی  میـراث  و  تاریخـی  ابنیـه  چـون 
 بـه حسـاب مـی آینـد بـر آن شـدیم تـا از ایـن طریـق کار را 

پی گیری نموده تا مسئولین زودتر به فکر چاره باشند. 
بـه همیـن دلیـل بـرای اینکـه مخاطبـان مـا بهتـر بـا ایـن بنـای 
 تاریخی آشـنا شوند ابتدا به سـراغ کارشناس کرمانشناسی رفته 

 و با وی مصاحبه ای انجام داده ایم که از نظرتان می گذرد:
ساختمان فرمانداری، بنای مشروطه

در  شناسـی  کرمـان  مرکـز  رئیـس  گابـزاده  سـیدمحمدعلی 
رابطـه بـا بیوگرافی سـاختمان فرمانداری به خبرنـگار ما گفت: 

ایـن یـک بنـای قابـل توجهـی اسـت و یکـی از کارهایـی کـه 
بایسـتی انجام شـود این اسـت که شناسـنامه و خاطرات مربوط 

بـه ایـن سـاختمان تدوین شـود.
وی گفـت: ایـن سـاختمان در زمـان حشـمت الدولـه حاکـم 
بنـا را  ایـن  بایـد  بـه حـق  وقـت کرمـان سـاخته شـده اسـت  
سـاختمان مشـروطیت نامیـد چراکـه نقطـه اصلی مشـروطیت و 

جرقـه اولیـه آن از اینجـا زده شـد.
رئیس مرکز کرمانشناسـی ادامه داد: این سـاختمان در حقیقت 
تاریخـی مشـروطیت  بـزرگ  از حماسـه هـای  یـادآور یکـی 
و قیامـی کـه تحولـی در جامعـه ایرانـی در بخـش سیاسـی ، 
فرهنگـی و شـعر ادب بوجـود آورد و مسـیر تاریـخ را تغییـر و 

دگرگـون سـاخت و حرکـت اولیـن آن از کرمـان بـود.
گاب زاده بیـان داشـت:  بـه دنبـال فلـک کـردن حـاج میـرزا 
محمدرضـا احمـدی امـام جمعـه وقـِت کرمـان و نـوه حـاج 
احمـد احمـدی از مجتهدیـن بـزرگ و بـه نـام تاریـخ بـود کـه 
مـدت هـا در نجـف بـه سـر مـی بـرد.وی عنـوان کـرد : خبـر 
دسـتور  بـه  احمـدی  محمدرضـا  میـرزا  حـاج  شـدن  فلـک 
ظفرالسـلطنه ، حاکـم کرمـان، بـه تمـام ایـران، خصوصـاً تهران 
ارسـال شـد و متعاقـب آن بـا تاشـهای مجدااسـام کرمانـی، 
آیـت اه بهبهانـی و آیـت اه طباطبایـی با فضاسـازی و ترغیب 
روحانیـون و مـردم علیه حکومت ، زمینه قیام مشـروطیت و در 

نهایـت امضـای سـند مشـروطیت فراهـم شـد.
گاب زاده در ادامه اذعان داشـت : در واقع می توانیم بگوئیم 

پایـه اصلـی قضیه مشـروطیت مـردم کرمـان بودند اما متاسـفانه 
آن گونـه کـه باید نامی از آن برده نشـده اسـت.

وی خاطرنشـان کـرد: پیشـنهاد مـا ایـن اسـت بنـای مشـروطه 
در کرمـان نـام گـذاری شـود و زیر آن نوشـته شـود سـاختمان 
فرمانداری و لوح یادبودی در حیاط این سـاختمان در ورودی 
یـا مدخـل ورودی به قسـمت اصلی گذاشـته شـود و بیوگرافی 
روی آن حـک شـود و در معـرض دیـد همـگان قـرار گیرد تا 

همگـی در جریـان  شـهامت مـردم آن زمـان قـرار گیرند.
هنوز تخصیص اعتباری اباغ نشده است/
سرجمع ۶۰۰ میلیون تومان برای مرمت 

نیاز است
فرهنگـی،  میـراث  کل  اداره  مسـئولین  سـراغ  بـه  سـپس 
گردشـگری و صنایـع دسـتی اسـتان رفتیـم و از آنان خواسـتیم 

باشـند. پاسـخگو  رابطـه  ایـن  در  تـا 
مجتبـی روحـی مدیـر حفـظ و احیـاء میـراث فرهنگـی گفـت: 
هنـوز تخصیـص اعتبـاری بـه دسـتگاه هـا اباغ نشـده اسـت به 
محـض اینکـه اعام شـود عملیـات اجرایـی را شـروع خواهیم 

کرد.
وی افـزود: در حـال حاضـر بـرای تعمیـر پشـت بـام هـا مبلغـی 
حـدود ۱۰۰ میلیـون تومـان ازم اسـت و بـرای فاز هـای بعدی 
رقمـی در جمـع ۶۰۰ میلیـون تومان نیاز اسـت و امید آن داریم 

کـه تـا یک مـاه آینـده این اعتبـار تامین و کار شـروع شـود.
*امیـد آن داریـم که مسـئولین همت بیشـتری در امر بازسـازی 

و بهسـازی میراث اسـتانمان داشـته باشند. 
متاسـفانه شـاهد ایـن موضـوع هسـتیم کـه گاهی اوقـات برخی 
از مواریـث تاریخـی شـهرمان بـه علـت بعضـی اختافـات بین 
میـراث فرهنگـی ، اداره کل اوقـاف و یـا مالـک همیـن طـور 
بـه حـال خـود رها شـده انـد و مامنی بـرای معتادان شـده اند از 
جملـه آنان حمام شـیخ ااسـام  در خیابان امام. گفتنی اسـت: 
سـاختمان فرمانـداری کرمـان مربـوط بـه دوره قاجـار  اسـت و 
ایـن اثـر در تاریـخ ۲۴ اسـفند ۱۳۸۳ بـا شـماره ثبـت ۱۱۶۰۷ 

به عنـوان یکـی از آثـار ملـی ایـران بـه ثبت رسـیده اسـت.
منبع: آرمان کرمان 
گزارش از: مهین نامجو

مرمت ساختمان مشروطه  ای مدیران دلسوز، عمارت  تاریخی فرمانداری کرمان را دریابید 
به محض دریافت بودجه 

آغاز می شود

توصيه هاي پليس امنيت عمومي 
به متقاضيان پياده روي اربعين 

رئیـس پلیـس امنیـت عمومی اسـتان گفت : وظایف پلیس امنیت در سـه بخـش امنیتی ، اجتماعی 
و خدماتـی بـوده و در این راسـتا نیز اقدامات خوبی صورت گرفته اسـت .

وی در ادامـه به مراحـل صدور پروانه 
کسـب بـراي متقاضیـان اشـاره کرد و 
افـزود : افـراد موظفند قبل از تاسـیس 
واحـد صنفـي خـود به مراجـع صدور 
مجـوز اعم از اتاق اصنـاف و اتحادیه 
هـاي زیـر مجموعـه و ادارات دولتـي 
مراجعـه و پـس از اسـتعام کتبـي که 
ایـن مراجـع از نیـروي انتظامـي انجام 
مـي دهنـد و طي انجـام مراحل اداري 
همچـون تسـت عـدم اعتیـاد و سـوء 
پیشـینه و ثبـت در دفاتـر پلیـس +۱۰، 
اداره نظـارت اماکـن عمومي موظف 

اسـت ظـرف ۱5 روز جوابیـه مرجـع صـدور را ارسـال نمایـد و متقاضـي در صـورت نداشـتن 
مشـکات انتظامـي و ترافیکـي جوابیـه را اخـذ و پروانـه خـود را دریافـت مـي نماید.

سـرهنگ پـرواز هـم چنیـن خاطر نشـان کـرد: در صورتي که متقاضي به علت داشـتن مشـکات 
انتظامـي و ترافیکـي جوابیـه منفـي اخـذ نمایـد مـي تواند بـه دایره تعییـن صاحیـت اداره نظارت 
اماکـن عمومـي جهـت اعتـراض و طـرح پرونده خود در کمیسـیون صدور پاسـخ نهایـي مراجعه 
کند.رئیـس پلیـس امنیـت عمومی اسـتان کرمـان گفت: مردم با توجـه به نزدیک شـدن به اربعین 
حسـیني، اخـذ گذرنامـه خـود را بـراي پیـاده روي اربعین بـه دقایق آخـر نیندازنـد و از هم اکنون 

اقـدام بـه گرفتن گذرنامـه کنند.
ایـن مقـام ارشـد انتظامـي اسـتان به صـدور ۳۷۴5۱ جلـد گذرنامـه از ابتداي سـال تا کنون اشـاره 
کـرد و افـزود: در ایـام هفتـه ناجـا دفاتـر پلیـس + ۱۰ بـه صـورت خدمـت مضاعـف تـا سـاعت 
۱۶:۳۰ نسـبت بـه خدمـت رسـاني به مـردم اقدام مي نماینـد و اداره گذرنامه نیز ظرف ۷۲ سـاعت 

نسـبت بـه صـدور گذرنامه بـراي متقاضیـان اقدام مـي کند.
 وي تصریـح کـرد: متقاضیـان پیـاده روي اربعیـن حتما با داشـتن گذرنامه که حداقـل ۶ ماه اعتبار 
داشـته باشـد اقـدام بـه سـفر کننـد و اسـتفاده از گذرنامه افـراد غیر آن هـا را با مشـکل مواجه مي 

کنـد و پیگیـرد قضایي دارد.

هفتـواد :  میـدان اول   هفت باغ کرمان  سالهاسـت 
مسـیر  ایـن  ابتـدای  در  نامناسـب  ظاهـری  بـا  کـه 
گردشـگری و تفریحـی قـرار دارد و سـاماندهی آن 
بـر عهـده ی شـهرداری کرمـان اسـت،  آقای فرشـاد 
)رییـس شـورای شـهر کرمـان( در ایـن زمینـه  اظهار 

بی اطاع کردند و ایشـان در جواب خبرنگار هفتواد 
گفـت : تـا بـه امـروز چنیـن مصوبـه و درخواسـتی به 
شـورا ارائه نشـده اسـت هر زمان ارائه شـد ما موظف 
بـه پیگیـری آن مـی باشـیم . و همچنین جنـاب آقای 
سـید محمد موسـوی )سرپرسـت شـهرداری کرمان( 

نیـز بیـان داشـتند کـه  طراحـی ایـن میـدان نیـاز بـه 
بررسـی دارد کـه هنوز انجام نشـده و باید گزارش به 
مـا ارائـه شـود کـه تا بـه امـروز چنیـن گزارشـی به ما 
ارائـه نشـده و در حـد حرف اسـت  و نیاز بـه پیگیری 
شـهر  شـورای  در  کـه  اسـت  حالـی  در  ایـن   دارد. 

دوره ی قبـل در خصـوص ایـن میدان مهـم و بزرگ 
کـه ورودی شـهر کرمـان هـم محسـوب مـی شـود 
تصمیماتـی گرفتـه شـده بـود و در زمـان شـهرداری 
مهنـدس بابایـی هـم طرح سـاماندهی و بازسـازی آن 
شـروع شـده بـود امـا تاکنـون متاسـفانه ایـن موضوع 

و  شـود  نمـی  گرفتـه  شـاید جـدی  و  بایـد  آنچنـان 
باتکلیـف اسـت  که باعث ناخرسـندی مردم کرمان 
هم شـده اسـت کـه جـای دارد مدیـران شـهر کرمان 
بـا همـکاری مدیریت شـرکت عمران علـوی  هر چه  

سـریعتر اقدامـات اجرایـی را آغـاز کننـد .

ميدان اول محور هفت باغ علوی هنوز هم باتکليف است


