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آیا بهتر نیست 
شهرداری کرمان

 از خود شروع کند 

آدرس سایت هفتواد کرمان
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پیام استاندار کرمان 
به مناسبت هفته وقف

و  ایمـان  صـدق  بـه  بخشـیدن  عینیـت 
پارسـایی در مسـیر خدمـت بـه مـردم در 
وقـف  چـون  ارزشـمندی  و  زیبـا  مقولـه 
تعریـف شـده و نشـان مـی دهـد کـه آدمی 
حتـی پـس از سـفر به سـرای باقـی نیز می 
توانـد جاودانگـی نـام و یـاد خـود را از این 
رهگـذر تضمیـن کـرده و صدقـه جاریه ای 

بـرای همیشـه از خـود برجـای گـذارد.
زیباتریـن  از  یکـی  عنـوان   وقف،بـه 
جلـوه هـای کمـک به خلـق و کاهـش فاصله 
طبقاتـی در جامعـه ، برخواسـته از روح کمـال گرا و روحیه نوعدوسـتی 
و  دنیـوی  آرامـش  در مسـیر  کـه  اسـت  هایـی  انسـان  و خیرخواهـی 
اخـروی خـود، بهتریـن راه، یعنـی احسـان مانـدگار را انتخـاب کـرده و 
پیشـتاز عرصـه روشـن و پرامیـد خدمـت بـه خلـق خداونـد شـده اند و 
ایـن احسـان مانـدگار فرصتـی را فراهـم مـی آورد که همه در راسـتای 
یـک هـدف مشـترک کـه اهتـزاز بیشـتر پرچـم اسـام در دنیـا و تحقـق 
آرمانهـای نظـام مقـدس جمهـوری اسـامی اسـت، گام برداشـته و روز 

بـه روز بـر افتخـارات ایـران اسـامی افزوده شـود.
از ایـن رو بـا توجـه بـه تحـوات جامعه اسـامی، حـوزه وقف نیـز نیاز 
بـه بـه روز شـدن داشـته و در مسـیر این تحـوات، حوزه هـای جدیدی 
بـرای وقـف تعریـف شـده کـه معرفی ایـن حوزه هـا نیز بی شـک منجر 
بـه توسـعه فرهنـگ وقـف و توجـه واقفـان خیراندیـش به این حـوزه ها 

خواهد شـد.
در ایـن مجـال ضمـن گرامیداشـت دهـه وقـف، تـاش و همـت تمامـی 
دسـت انـدرکاران این حوزه در اسـتان کرمان را گرامی داشـته و تداوم 

توفیقـات آنهـا را از درگاه ایـزد منـان مسـالت دارم.

علیرضا رزم حسینی -استاندار کرمان

رئیس جهاد کشاورزی شمال استان کرمان:

احمد علی مقدم:
شهردار  کرمان  
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پیام تسلیت سازمان 
بسیج رسانه کرمان بمناسبت 

حادثه غم بار زمین لرزه کرمانشاه
حادثـه غـم بـار زمیـن لـرزه را بـه مـردم بزرگـوار کرمانشـاه و 
خانـواده هـاي مصیبـت دیـده تسـلیت مـي گویـد و طلـب شـفاي 
عاجـل مصدومـان و شـکیبایي بـراي بازمانـدگان را از خداونـد 

متعـال مسـئلت دارد.

بسیج رسانه استان کرمان

دفتر پیشخوان خدمات دولت 
منوجان 7٢٢9115٦ 
ارائه كليه خدمات شناسنامه مكانيزه
     ارائه كليه خدمات كارت هوشمند ملي

     خدمات شركت پست 
     خدمات شركت توانير

     خدمات تاييديه تحصيلي
     خدمات سازمان امورمالياتي

آدرس: منوجان-بلوار معلم-جنب كميته امداد
تلفكس: ٤٣٣٠٢٦٥٨-٠٣٤
همراه: ٠٩١٣٣٤٩١١٨٠

 فراخوان آگهی ارزیابی ساده )96-34( 
نوبت اول 

شرکت گاز استان کرمان
۳

 

  (69-43) ساده یابیارز یآگه فراخوان 
  くدینما برگزار  لیذ طیشرا با را ،  ای مناقصه  دارد نظر در کرمان استان گاز شرکت

 و 61-7  شنبه سه تا شنبه)  یادار ساعات در یکتب نامه یمعرف ارائه با یآگه نوبت نیاول درج زمان از توانند یم یرانیا یحقوق اشخاص یمل شناسه یدارا طیشرا واجد داوطلبان

 مراجعهجهت اعام آمادگی   کرمان استان گاز شرکت -هیشعبان  راه چهار با بیاد راه سه فاصل حد – بهمن 22 بلوار - کرمان در واقع ها داد قرار امور دفتر به(  61-7  ها چهارشنبه

دبیرخانه کمیته فنی و   ، بهپس از تاریخ چاپ آخرین نوبت آگهی  یمیتقو روز  61  تا حداکثرم را قانون برگزاری مناقصات و آیین نامه های اجرایی آن ، مدارک از به توجه با و

)نوع く باشد یم یبازرگان و یفـــنـ تهیکم توسط گران مناقصهتایید  به منوط مناقصه اسناد عیتوز است یهیبد. ندینما میتسل(  601بازرگانی / هیئت انتخاب مشاور ) اتاق 

 یرسان اطاع گاهیپا و くﾐｷｪIどﾆWヴﾏ;ﾐくｷヴ┘┘┘ تیسا به شتریب اطاعات کسب جهت ستیبا یم انیمتقاض رسید بانکی (/ تضمین شرکت در مناقصه : ضمانت نامه بانکی 

 .ندینما اقدام مناقصات یرسان اطاع گاهیپا تیسا در نام ثبت به نسبت و مراجعه ｴデデヮぎっっｷWデゲくﾏヮﾗヴｪくｷヴ مناقصات

تعداد  موضوع کد فراخوان ردیف
 مرحله

تعداد 
 نوبت

 شماره مناقصه
مدت زمان 

 اجرا    ) روز(
 مبلغ تضمین)ریال(

6 611/101/6 
 پلی اتیلن و فلزی بهانشعاب   700خت،نصب و اجرای سا

 600/011/210 روز 610 6611.6116 دو یک لی اتیلن بصورت پراکنده در شهر رفسنجانپ

 

 تان کرمانروابط عمومی شرکت گاز اس

2

رحلت پیامبر اعظم)ص(، شهادت امام حسن مجتبی)ع( و شهادت امام رضا)ع( را تسلیت می گوییم.

 هرصبح جمعه ٦صبح  حسینیه ثاراه
هیأت رزمندگان اسام کرمان

مراسم پرفیض 
دعای ندبه
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زلزله ی کرمانشاه
ما، هموطنان شریک کرمانشاهیم        از درد و مصیبت شما آگاهیم

رحمت به روان رفتگان از دنیا          عافیت و صبر بر شما می خواهیم
**

ویران شد اگر مساکن و، منزلتان        لرزیده قلوب مردم همچون دلتان
البته که با درایت و صبر و شکیب        کشتِی با رد شود از ساحلتان

غامحسین رضایی - نقاش

وقتی زلزله دست پیمانکاران 
خیانت کار را رو می کند

هفتـواد :  امـان از حرص و طمـع دنیا امـان از بی تعهدی 
و بـی وجدانـی برخـی پیمانـکاران و ناظران آنهـا، زلزله ای 
آمـد دوبـاره دسـتان خیانتـکار برخـی کـه مسـتقیما بـا جان 
مردم سـروکار دارند رو شـد . رییس جمهور کشـور دکتر 
روحانـی مـی گویـد :  سـاختمانی دولتـی نـو سـاز تخریب 
شـده امـا سـاختمان شـخصی سـاز آسـیب ندیـده یعنـی در 
امـور پیمانـکاری و نظـارت سـاختمان هـای دولتـی فسـاد 

است. 
تواننـد  نمـی  قـدرت  و  ثـروت  اصحـاب  دیگـر  اینجـا 
گلـوی خبرنـگار و روزنامـه نـگار را بفشـارند و مجبـورش 
 کننـد اصاحیـه و جوابیـه سفارشـی چـاپ کنـد اگـر افشـا 
می کرد سـاختارهای فسـاد آلـود برخی سـازمان های نظام 
مهندسـی و نظـارت و همچنیـن برخی شـرکتهای  پیمانکار 

را.
 امـا ایـن بـار زلزلـه آمـد و همـه را رسـوا کرد،اما بـه بهائی 
گـران و غمی سـنگین و سـندی محکـم از ناکارآمدی، اما 
اگـر می گذاشـتند خبرنـگار و روزنامـه نگار انتقـاد میکرد 
و شـفاف سـازی نهایتا پیمان کار و مدیر فان اداره برکنار 
میشـد و جامعـه بـه سـمت انجـام کارهـا بـه صـورت کاما 
دقیـق و حسـاب شـده و سـخت گیرانـه پیـش مـی رفـت و 
جـان مـردم در امـان مـی ماند.بـه امیـد آزادی انتقـاد و پس 
از انتقـاد.  جـا دارد یـادی هـم بکنیـم از افـراد مغـرض کـه 
مسـکن مهـر را بهانـه ای بـرای عقـده گشـایی قـرار دادنـد 
در حالـی کـه تنهـا دو فوتـی داده بـود! اما از بیمارسـتانهای 
تـازه تاسـیس تخریب شـده در اسـام آباد غرب و سـر پل 
ذهـاب چیـزی نگفتنـد ، ایـن بـد اخاقـی رسـانه ای آنقدر 
مضحـک بـود کـه حتـی صـدای طرفـداران دولـت تدبیـر 
و امیـد و مـردم هـوادار دولـت را هـم در آورد کـه شـما 
کـه خودتـان پنـج سـاله که تمامـی امور دسـتتان اسـت چه 
کار کـرده ایـد .یادمـان باشـد اگـر  همیـن مسـکن مهرهـا 
نبودنـد اان حلبـی آبادهـا و حاشـیه نشـینی هـا دههـا برابـر 
بـود و تعـداد کشـته هـا هـم بیشـتر ، پیمـان کار از سـیاره 
برایـش هـم دولتهـا فرقـی نمـی کننـد  نیامـده و  دیگـری 
او هـم از جنـس مـردم اسـت کـه بـه فسـاد  آلـوده شـده و 
کـم کاری و تخلـف مـی کنـد ، یعنـی تـا مـردم ما بـه کار 
شـرافت مندانـه و قانونـی و متعهدانـه ) هـر چنـد متخصص 
باشـند ( و بـا وجدان بیـدار کار نکنند وضع بـه همین منوال 
خواهـد بود،ایرانـی بایـد  یـاد بگیـرد در سـاخت خانه خود 
و سـاختمان هـم وطنـان و سـاختمان دولتـی و نیمـه دولتـی 
هیـچ تفاوتـی نبایـد باشـد و بـا همـان جدیـت و دلسـوزی 

بـرای همـه کار کنـد پـس مشـکل 
،بـه  دولتهـا  نـه  اسـت  از خودمـان 
امیـد سـربلندی ایران .یکبـار دیگر 
تسـلیت به وهم وطنان کرمانشـاه و 

. غرب کشـور 

محمد حسنی سعدی

رییس مجمع نمایندگان استان کرمان خبر داد:
اعام آمادگی مجمع 

نمایندگان کرمان برای کمک 
به زلزله زدگان غرب کشور

نماینـدگان  مجمـع  رییـس 
اسـتان کرمـان گفـت: مجمع 
کرمـان  اسـتان  نماینـدگان 
نماینـدگان  بـه  ای  نامـه  در 
آمادگـی  کرمانشـاه  اسـتان 
بـه  کمـک  بـرای  خـود 
کـرد.  اعـام  زدگان  زلزلـه 
بـه گـزارش روابـط عمومـی 
اسـتان  نماینـدگان  مجمـع 

کرمـان حسـین امیـری خامکانی گفت: ما نماینـدگان مردم 
اسـتان کرمـان در مجلـس شـورای اسـامی بـرای هرگونـه 
کمـک بـه مـردم زلزلـه زده اسـتان کرمانشـاه در مجلـس و 

هسـتیم. همیـاری  آمـاده  هـا  بخـش  دیگـر 
وی افـزود: اسـتان کرمـان نیـز در سـال هـای گذشـته دچار 
ایـن بـای طبیعـی بـوده و زخـم ایـت مصیبـت نیـز بـر مـا 
مـردم اسـتان کرمـان وارد شـده اسـت.امیری تاکیـد کـرد: 
بـرای کمک به مردم اسـتان کرمانشـاه در کنـار نمایندگان 
ایـن اسـتان در مجلـس شـورای اسـامی هسـتیم و از هیـچ 

تاشـی در ایـن زمینـه دریـغ نمـی ورزیم.

اطاعیه فراخوان 
جشنواره ابوذر

سـازمان  بسـیج رسـانه اسـتان کرمـان در نظـر دارد جشـنواره 
و  خبرگزاری هـا  مطبوعـات،  حضـور  بـا  را  ای  رسـانه 
نام)جشـنواره  بـه   کرمـان  اسـتان  رسـانی  اطـاع   پایگاه هـای 
رسـانه ای ابـوذر( بـا هـدف کمـک بـه افزایـش کیفـی آثـار 
منتشـر شـده در رسـانه های محلـی، ایجـاد فضـای رقابتـی در 
میـان فعـاان رسـانه ای ، نـگاه بیشـتر مـردم بـه سـبک زندگـی 
و  بصیـرت  نیـز  و  شـهروندی  اصـول  و  ایرانـی  ـ  اسـامی 
روشـنگری برگـزار کند.دبیرخانـه جشـنواره رسـانه ای ابـوذر 
از تمـام روزنامه نـگاران، خبرنـگاران، نویسـندگان، عکاسـان 
واجـد شـرایط کـه دررسـانه هـا، خبرگزاری هـا و پایگاه هـای 
اطاع رسـانی شـاغل هسـتند دعوت می کنـد تا آثـار برتر خود 
را که در یکی از رسـانه های محلی اسـتان کرمان منتشـر شـده 

اسـت را بـه دبیرخانـه ارسـال کننـد.
* محورهای جشنواره:

اقتصـاد مقاومتـی تولیـد و اشـتغال، امـر بـه معـروف و نهـی از 
منکـر، سـبک زندگـی و اصـول شـهروندی، امنیـت اجتماعی 
و  ملـی  اقتـدار  هنـر،  و  فرهنـگ  اجتماعـی،  آسـیب های  و 
موضـوع  و  روشـنگری  و  بصیـرت  پیـش رو،  فرصت هـای 
اولویـت(  دارای  و  شـده  پرداختـه  کمتـر  آزاد)موضوعـات 

اسـتان کرمـان هسـتند. ابـوذر در  هشـت محـور جشـنواره 
* شرایط شرکت در جشنواره

هـای  رسـانه  در  فعـال  روزنامه نـگاران  :*تمـام  توضیحـات 
و  سراسـری  خبرگزاری هـای  و  نشـریات  نمایندگـی  محلـی، 
ذیـل  شـرایط  از  یکـی  دارای  کـه  اطاع رسـانی  پایگاه هـای 

کننـد. شـرکت  جشـنواره  در  می تواننـد  باشـند، 
*فقـط آثـاری اجازه شـرکت در جشـنواره را دارند که رسـانه 
منتشـر کننـده آن دارای مجـوز از هیـأت نظـارت برمطبوعـات 

باشد. 
*آثـار فاقـد نـام مـورد رسـیدگی قـرار نمی گیرد، مگـر آن اثر 
ارسـالی را مدیرمسـوول تأییـد نمایـد .آثـاری کـه دارای نـام 

مسـتعار هسـتند، شـرکت داده نخواهـد شـد.
*همـه آثـار می بایسـتی مربـوط بـه گسـتره جغرافیایـی اسـتان 
کرمـان باشـند، درغیـر این صـورت در جشـنواره شـرکت داده 

شـد. نخواهد 
*ارسـال آثـار بـه جشـنواره رسـانه ای ابـوذر از طریـق تحویل 
حضوری و یا پسـت و ارسـال آن به نشـانی دبیرخانه جشـنواره  

رسـانه ای ابـوذر امـکان پذیر خواهـد بود. 
دو  در  می تواننـد  عکـس  بخـش  در  شـرکت  *متقاضیـان 
کننـد. شـرکت  »غیرخبـری«  عکـس  و  »خبـری«  گرایـش 

*آثاری که در ضمایم اسـتانی نشـریات سراسـری یا صفحات 
داشـتن  بـه  مشـروط  شـده اند،  منتشـر  خبرگزاری هـا  اسـتانی 
در  شـرکت  اجـازه  اثـر،  انتشـار  زمـان  در  نمایندگـی  پروانـه 

جشـنواره را دارنـد.
سـایت های  و  خبرگزاری هـا  در  رسـانه ای  عرصـه  *فعـاان 
اینترنتـی معتبـر و دارای مجوز دانشـگاهها، حوزه های علمیه، و 
سـایر مؤسسـات علمی نیز می توانند در این جشـنواره شـرکت 
کـرده و مطابـق بـا بـازه ی زمانـی و موضوعات ذکرشـده، آثار 

خـود را ارسـال نمایند.
*بـه آثـاری کـه پـس از انقضـای مهلـت مقـرر، یعنـی )سـی ام 
آبـان 1396( بـه دبیرخانـه جشـنواره ارسـال شـود، ترتیـب اثـر 

داده نخواهـد شـد. 
*بـاز نشـر آثـاری کـه قبـا« درجشـنواره های مشـابه شـرکت 
داده شـده و حائـز رتبـه شـده اند، شـرکت دادن آن هـا در ایـن 
جشـنواره ممنـوع بـوده و بـه آن هـا ترتیـب اثـری داده نخواهد 

. شد
جشـنواره  دبیرخانـه  بـه  ارسـالی  آثـار  وضعیـت  *پیگیـری 
تـا مشـخص شـدن نتایـج نهایـی، فقـط از طریـق مراجعـه بـه 
اسـت. پذیـر  امـکان  ابـوذر  مطبوعاتـی  جشـنواره  دبیرخانـه 

آدرس سـازمان بسـیج رسـانه سـپاه ثـاراه اسـتان 
کرمـان: 

 .۲ فیـروزه  جمعـه.  امـام  چهـارراه  اسـامی  جمهـوری  بلـوار 
سـاختمان بسـیج اقشـار.کد پسـتی7619613543 - طبقه سـوم. 

نمابـر 0343۲455۲41   - واحـد 44  -  03431۲36531 

دکتـر محمدرضـا پورابراهیمـی درباره نشسـت 
اعضـای کمیسـیون اقتصـادی مجلـس شـورای 
اسـامی گفت:براسـاس قانـون بانـک مرکـزی 
پیشـگیری و کنتـرل  بـوده در جهـت  موظـف 
بـازار مبـادات غیرمجـاز ارز نسـبت بـه تعییـن 
و اعـام میـزان ارز قابـل نگهـداری و مبادله در 
داخل کشـور و همـراه مسـافر و همچنین ایجاد 
سـامانه اطاعـات مالـی صرافی هـا اقـدام کنـد 

کـه پیشـنهاد دولـت حـذف ایـن مـاده از قانون 
بـود تـا این احـکام در قوانین دیگر لحاظ شـود 
امـا ایـن موضوع بـا مخالفت اعضای کمیسـیون 

اقتصـادی مجلـس روبرو شـد.
مصادیق قاچاق ارز تعیین می شود

شـورای  مجلـس  اقتصـادی  کمیسـیون  رئیـس 
کمیسـیون  مخالفـت  بـا  افـزود:  اسـامی 
اقتصـادی مجلـس بـا پیشـنهاد دولـت تکالیـف 

بانـک مرکـزی در خصـوص سـاماندهی بـازار 
ارز بـه جهـت جلوگیـری از تخلفـات و بـروز 
قاچـاق ارز بـه قـوت خـود باقـی خواهـد مانـد.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شـورای 
اسـامی یـادآور شـد: در قانـون قبلـی مصادیق 
قاچـاق ارز نیـز مشـخص نبـود کـه مقـرر شـده 
اسـت این مصادیق توسـط کمیسـیون اقتصادی 

مجلـس تعیین شـود.

دکتر پورابراهیمی در تشریح نشست کمیسیون اقتصادی مجلس:

لزوم تداوم مدیریت بازار ارز توسط بانک مرکزی
                         * مصادیق قاچاق ارز تعیین می شود

مدیرکل کتابخانه های عمومی استان کرمان: 

ساانه بیش از ۱۵۰ هزار جلد کتاب جدید 
به کتابخانه های استان کرمان اضافه می شود 

محمدجـواد حسـین زاده بـا اشـاره بـه برنامه هـای کتابخانه هـای 
میثـاق  تجدیـد  هفتـه  گفـت:  ایـن  در  اسـتان کرمـان  عمومـی 
بـا آرمان هـای شـهدا در ابتـدای هفتـه، دیـدار بـا اصحـاب قلـم 
اسـتان،  نویسـندگان  و  کتابخوانـی  و  کتـاب  حـوزه  فعـاان  و 
کتابخوانـی،  نشسـت های  کتـاب،  نقـد  جلسـات  برگـزاری 
از  تقدیـر  اسـتان،  سراسـر  در  کتـاب  نمایشـگاه های  برگـزاری 
کتاب هـای  از  رونمایـی  کتـاب،  عرصـه  فعـاان  و  کتابـداران 
کتابخوانـی،  مسـابقات  برگـزاری  و  کرمانـی  نویسـندگان 
 نقاشـی و مقالـه نویسـی بـا هـدف حضـور جوانـان و نوجوانـان 
هفتـه  ایـن  برنامه هـای  جملـه  از  را  اسـتان  کتابخانه هـای  در 
عنـوان کرد.مدیـرکل کتابخانه هـای عمومـی اسـتان کرمـان بـا 

اشـاره اینکـه از ابتـدای امسـال یـک میلیـون و 500 هـزار نفـر به 
کتابخانه هـای اسـتان کرمـان مراجعـه داشـته اند و 700 هزار جلد 
کتـاب بـه امانـت رفته اسـت، گفت: در ایـن مدت 70 هـزار جلد 
از کتابخانه هـای عمومـی اسـتان کرمـان بـه امانـت رفتـه اسـت.

مدیـرکل کتابخانه هـای عمومـی اسـتان کرمان با اشـاره به وجود 
بیـش از بیـش از یـک میلیـون و 600 هزار جلد کتـاب و بیش از 
800 هـزار عنـوان کتـاب در کتابخانه های عمومی اسـتان کرمان 
گفـت: تـاش می کنیـم تـا بـا توجـه بـه نیـاز منطقـه و تقاضـای 
مراجعـان کتـاب خریـداری و بـرای کتابخانه های اسـتان ارسـال 

شود.
وی بـا بیـان اینکه سـاانه بین 50 تـا 100 هزار جلـد کتابی که از 

لحـاظ محتوایـی تاریخ 
مصرف آنها گذشـته و 
یـا کـم مراجعه هسـتند 

بیـن 150  را از کتابخانـه جمـع آوری می کنیـم گفـت: سـاانه 
تـا 180 هـزار جلـد کتـاب جدیـد بـه کتابخانه هـای اسـتان وارد 
نیـاز اکثـر مراجعـه کننـدگان را پاسـخگو باشـیم.  تـا  می شـود 
مدیـرکل کتابخانه هـای عمومـی اسـتان کرمـان از سـاخت یک 
بـاب کتابخانـه خیرسـاز در شـهرک الغدیـر کرمـان خبـر داد و 
افـزود: 13۲  بـاب کتابخانه در اسـتان کرمان وجـود دارد که 30 
بـاب از آنهـا توسـط خیریـن سـاخته شـده اسـت و از ایـن تعداد 

۲1 بـاب کتابخانـه عمومـی در شـهر کرمـان وجـود دارد.

حـدود یـک دهـه پیـش در چنیـن روزهایـی 
و  خیراندیـش  کرمانی هـای  از  جمعـی 
نیک کـردار گـرد هـم آمدنـد و سـنگ بنـای 
صنعتـی را پایه ریـزی کردنـد که امـروز جدای 
زندگـی  بـر  خیرخواهـی  چتـر  ایـن  اینکـه  از 
تعـدادی از هموطنان سـایه آرامش گسـترانده، 
اقتصـاد اسـتان نیـز از ایـن شـجره سـهم می برد. 
محمـد ربانـی مدیر عامل سـیمان ممتـازان طی 

پیامـی بشـرح زیـر دهمین سـال تولد ایـن بنگاه 
اقتصـادی را تبریـک گفت.

بـرادران  و  خواهـران  ارجمنـد،  همـکاران 
کارخانـه  کـه  هسـتند  آگاه  حتمـا  گرامـی، 
سـیمان ممتـازان بـه دهمیـن سـال بهره بـرداری 
خـود رسـیده اسـت. سـیمان ممتـازان در ایـن 
10 سـال، 10/000/000 تـن کلینکـر و جمعـا 
10/500/000 تـن کلینکـر و سـیمان تولیـد و 
بـه صنعـت سـاخت و سـاز داخـل و خـارج از 

اسـت. نمـوده  تقدیـم  کشـور 
سـیمان ممتـازان با همت و اندیشـه خیرخواهانه 
خوشـنام  و  آگاه  گـذاران  سـرمایه  از  جمعـی 
اشـتغال  و  اسـتان  سـازندگی  بـه  کـه  کرمانـی 
جوانـان ایـن سـرزمین تاریخـی عاقـه دارنـد 
تاسـیس شـد و در سـال1386، همچـون نهالـی 

شـاداب و سـرافراز از خـاک تنیـده کویـر سـر 
بـرآورد و بـه بیان زیبای نوشـته شـده بر تصویر 
هـای  چـراغ  »سـرانجام  افتتـاح:  روز 
تاشـمان کویـر را روشـن تـر کرد 

تـا مـاه آسـمان، تنها نباشـد«
سـال   10 ایـن  در  ممتـازان  سـیمان  کارخانـه 
محتـرم  مدیـره  هیـات  حمایـت  و  هدایـت  بـا 
مهندسـین،  مدیـران،  جمعـی  دسـته  تـاش  و 
عزیـز  کارگـران  و  کارمنـدان  هـا،  تکنسـین 
و  صـف  هـای  واحـد  در  کـش،  زحمـت  و 
سـتاد، بالنـده گردیـده و هـم اکنـون عـاوه بر 
سـاز  و  سـاخت  نیـاز  از  مهمـی  بخـش  تامیـن 
اسـتان، منبـع معشـیت و تامیـن هزینـه زندگـی 
 صدهـا خانـواده در داخـل و خارج از شـرکت 

می باشد.

امیدواریـم سـازندگی و بالندگـی همچنـان پـر 
خیـر و برکـت توسـعه یافتـه و سـیمان ممتـازان 
همـواره بزرگ و بزرگتر شـود و سـایه خود را 
بر سـازندگی اسـتان و اشـتغال جوانان این مرز 

و بـوم گسـترش دهد.
و  خداونـد  درگاه  بـه  سـپاس  ضمـن  اینـک 
آرزوی سـامتی و توفیـق بـرای بنیـان گـذران 
و  هـا  همراهـی  از  شـرکت،  داران  سـهام  و 
سرپرسـتان،  روسـا،  مدیـران،  همـه  زحمـات 
مسـوولین و کارگـران عزیـز و زحمـت کـش 
خانـواده بزرگ سـیمان ممتازان، کمال تشـکر 

دارم. را  قدردانـی  و 
  ومن ا... التوفیق
 مدیر عامل سیمان ممتازان
  محمد ربانی

سیمان ممتازان 10 ساله شد

پدیده زباله سوزی در کرمان اهداء 15 هزار سی 
سی خون از سوی 

کارکنان شرکت 
برق منطقه ای 

کرمان   
کارکنـان شـرکت بـرق منطقـه ای کرمان 
بـه منظـور تأمین خـون نیازمنـدان 15 هزار 
سـی سـی خـون اهـدا نمودنـد.  ایـن امـر 
انتقـال  مرکـز  همـکاری  بـا  خداپسـندانه  
و  عمومـی  روابـط  دفتـر  کرمـان،  خـون 
کرمـان  ای  منطقـه  بـرق  بهداشـت  خانـه 
کارکنـان  از  نفـر   31 و  پذیرفـت  انجـام 

کردنـد. شـرکت 

به گزارش شرکت عمران علوی 
ماهان کرمان

نهایـی  تـا 
طـرح  شـدن 
میدان  جامـع 
هفـت  اول 
 ، بـاغ علـوی 
دور  تـا  دور 
میـدان  ایـن 
گیـاه  بـزرگ 
کاشـته شـد.

اداره   : هفتـواد 
کل  اوقـاف و امـور 
خیریه اسـتان کرمان 
بـه  ویـژه  نـگاه   بـا 
مقاومتـی  اقتصـاد 
پـروژه هـای عظیمی 
را در اسـتان کرمـان بـه بهـره بـرداری رسـانیده 
اسـت. بـه طوری کـه به گفتـه افشـاری ) معاون 
بهـره بـرداری سـازمان اوقـاف (  تـا سـال 97 
نزدیـک بـه صد هزار شـغل در اسـتان کرمان به 
واسـطه 15 پـروژه عمرانـی کـه سـازمان اوقاف 

ایجـاد خواهـد شـد. در نظـر دارد 
مجموعـه احسـان مانـدگار کـه بـا همـت آقای 
سـرایداری) مدیـر عامـل بنیاد توسـعه موقوفات 
بـه  شـروع   1393 سـال  در   ) کرمـان  اسـتان 
سـاخت شـده، مجموعـه کـم نظیـری می باشـد 
کـه شـامل سـالن چنـد منظـوره، آمفـی تئاتر به 

همـراه ۲5 صندلـی وی ای پـی ، ۲ تاار بزرگ 
بـا ظرفیـت جمعـا ۲400 نفـر  و بـه روز تریـن 
امکانـات امنیتی و بهداشـتی می باشـدبه طوری 
که هشـت در خـروج اضطراری بـرای آن تعبیه 
جانبـازان  ورود  بـرای  همچنیـن  اسـت.  شـده 
و معلولیـن نیـز رمـپ جانبـازان در نظـر گرفتـه 

است. شـده 
شـک  بـی   ، مـدرن  و  بـزرگ  مجموعـه  ایـن 
مجموعـه کـم نظیـر در کرمـان مـی باشـد کـه 
زمینـه اشـتغال زایی 1۲0 نفر از هم اسـتانی های 
عزیـز را فراهـم می آورد. هزینـه ی اجرایی این 
پـروژه عظیـم بالـغ بـر   ۲0   میلیارد تومـان بوده 
بـه حـال بیـش از 90 درصـد کار انجـام  تـا  و 
شـده و طـی ۲ مـاه آینـده قابـل بهـره بـرداری 

باشـد. می 
بـه گفتـه سـرایداری، هزینـه اجرایی ایـن پروژه 
از محـل درآمدهـای اجـاره ای سـازمان اوقاف 

مجموعـه  ایـن  پخـت  سـالن  تنهـا  باشـد،  مـی 
و  گرمایشـی  تجهیـزات   مجهزتریـن  دارای 
سرمایشـی و 15 سـردخانه بـا ظرفیـت 70 تـن 
بـوده و قابلیـت سـرویس دهـی بـه 5000مهمان 

داراسـت.  را 
افشـاری،  در مـورد ایـن مجموعـه مـدرن مـی 
گویـد: ایـن مجموعـه  بالـغ بـر 1000متـر مربـع 
بـه  رسـانی  آمـاده خدمـات  و  داشـته  بنـا  زیـر 

10000نفـر بـه طـور همزمـان مـی باشـد.
عضـو هیئـت امنـای امامـزاده محمـد، ایـن بقعه 
مقـدس را بـه عنـوان تنهـا بقعـه متبرکه دانسـت 
بـوده  ورزشـی   فرهنگـی  باشـگاه  دارای  کـه 
بـه  نوبـت  انـد چندیـن  توانسـته  و جوانـان آن 

مسـابقات کشـوری راه پیـدا کننـد .
هایـی  مـکان  دیگـر  از  دیلمقانـی  پرورشـگاه 
اسـت کـه مـورد توجـه اداره کل اوقـاف قـرار 
گرفتـه و پـروژه هایی به منظـور افزایش درآمد 

زایـی در آن مجموعـه بـه انجـام رسـیده اسـت. 
شـامل  اوقـاف  کل   اداره  هـای  پـروژه  سـایر 
بـاغ متولـی باشـی و هتـل سـنتی ایـوان ماهـان 
عنـوان  بـه  باشـی  متولـی  بـاغ  کـه  باشـد  مـی 
اولیـن هتـل سـنتی ماهـان در سـه سـال پیـش به 
همـت بنیـاد توسـعه بازسـازی شـده و شـامل 7 
سـوئیت و تـاار پذیرایـی بوده و بافتی سـنتی و 
زیبـا داردکـه بیشـتر مورد اسـتفاده گردشـگران 
خارجـی مـی باشـد. هتـل ایـوان ماهـان نیـز که 
تـا چنـدی پیـش بـه عنـوان زائـر سـرای ماهـان 
شـناخته مـی شـد بـا مشـارکت شـرکت عمران 
علـوی مـورد بازسـازی و مرمـت قـرار گرفته و 
بـه یک هتل سـنتی و شـیک تبدیل شـده اسـت 
کـه مورد توجه گردشـگران داخلـی و خارجی 

مـی باشـد . 
خبرنگار : مرضیه قاضی زاده

اجرای  کامل اقتصاد مقاومتی در سازمان اوقاف استان کرمان

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

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

یادداشت مدیرمسئول 

روابـط  گـزارش  بـه 
شـرکت  عمومـي 
 ، کرمـان  اسـتان  شـمال  بـرق  نیـروي  توزیـع 
مراسـم تکریـم و معارفـه  مدیرجدیـد اموربرق 
هوانیـروز و چتـرود با حضور معاونیـن واعضاء 
درسـالن   سـتادي  ومدیـران  مدیـره  هیئـت 

شـد.  برگـزار  اجتماعـات 
گنجعلیخانـي  مهنـدس  مراسـم  ایـن  در 
زحمـات  از  تقدیـر  بـا  ریـزي   برنامـه  معـاون 
نورمنـدي  علـي  و  محمدمحسـني  خدمـات  و 
را  تغییروتحـوات  ایـن  تصـدي   زمـان  در 
دانسـت  سـازمان  در  نشـاط  و  پویایـي  منشـا 
تغییـرات  و  هـا  جایـي  جابـه  ایـن  گفـت:   و 

مـي توانـد باعـث افزایـش بهـره وري سـازمان 
نیـز گرددمحمدمحسـني کـه پیـش از ایـن  بـه 
عنـوان مدیراموربـرق هوانیروز مشـغول فعالیت 
بودبـه عنـوان سرپرسـت دفتـر نظـارت بـر بهـره 
بـرداري منصـوب و علـي نورمنـدي بـه عنـوان 
سرپرسـت امـور برق هوانیـروز معرفـي گردید. 
بـا  ونظـارت  مهندسـي  معـاون  مراسـم  درایـن 
صادقانـه  تـاش  و  خدمـت  اینکـه  بـه  اشـاره 
نیازمنـد  در مسـیر پیشـرفت و توسـعه سـازمان 
یـک عـزم و وجـدان کاري مـي باشـد تصریـح 
کـرد: امـروز اگرچـه شـاهد جابه جایـي برخي 
از مدیـران هسـتیم امـا امیدواریـم  کـه درادامـه 
مسـیر با اسـتفاده از توان و تجربه مدیران جدید 

 و ظرفیتهـاي موجود شـرکت در جهت افزایش 
طاهـري  محمـود  برداریـم.   گام  وري  بهـره 
معـاون هماهنگي امورشهرسـتان ها نیـز درادامه 
و  وسـعت  لحـاظ  بـه  کرمـان  اسـتان  گفـت: 
اي  ویـژه  داراي جایـگاه  موقعیـت جغرافیایـي 
در موضـوع خدمـات رسـاني درصنعـت بـرق  

اسـت. 
معـاون هماهنگـي امـور شهرسـتان هـا  با اشـاره 
بـه انتخـاب علـي نورمندي  به عنوان سرپرسـت 
جدیـد بـرق هوانیـروز از تـاش هـاي گذشـته 
محمدمحسـني  قدردانـي کـرد و گفـت: آنچـه 
باقـي مـي مانـد خدمـت صادقانـه ومخلصانـه به 

اسـت. مردم 

بـرق  مدیرجدیـد  امیدواریـم  افـزود:  طاهـري  
گیـري  بابهـره  بتواننـد  چتـرود   و  هوانیـروز 
بخشـداري   همـکاري  و  موجـود  امکانـات  از 
وادارات درحـوزه بـرق شهرسـتان کمبودهـاي 
مـردم  منـدي  رضایـت  و  برطـرف  را  موجـود 
وظیفـه  مـردم  بـه  زیراخدمـت  کننـد  راکسـب 
داشـته  تاشـي  چنـان  بایـد  و  اسـت  مسـئوان 
باشـیم کـه موجبـات رضایـت مـردم را فراهـم 
طـي  نیـز  مراسـم  درایـن  اسـت  کنیم.گفتنـي 
احـکام جداگانه اي از سـوي مدیرعامل، داوود 
امانـدادي بـه عنوان  سرپرسـت اموربرق چترود 
و افشـین عـاء بـه عنـوان سرپرسـت دفترکنترل 

منصـوب گردیدنـد. پـروژه 

مراسم تكریم و معارفه مدیر جدید
امور برق هوانیروز و چترود برگزار شد

روابط عمومی شرکت آب و فاضاب روستایی استان کرمان

زندگی با آب زیباست
، قدر آن را بدانیم آسایش فردای فرزندان من است 

حماسه آفرینان
خون دل از ناف قلم می چکد          

بوسه به پای شهدا می زند
این قلم از اشک گرفته وضو          

تا بنویسید ز )گل آبرو(
کیست گل خلقت آدمیزاد؟          

)جان شهید( است که امنیت داد
)حضرت هابیل( که اولین بود          

شهید )ایمان به خدا( و دین بود
در این مسیر به کربا رسیدیم         

 از شهدای دین )حماسه( دیدیم
حماسه ی غیرت و استقامت          

ایستادگی بر عزت و دیانت
دین و وطن هرجا کم آورده اند         

 تکیه به خون شهدا کرده اند
این شهدایی که ولی نعمتند          

  مدافعان مذهب و عزتند
تیغ ستم غرق تو خون اینها        

  شهید شکسته پشت خصم دین را
این شهدا از جان خود گذشتند       

   ز بیعت دیرینه برنگشتند
رفتند تا ما در امان بمانیم        

  ترانه ی فتح و ظفر بخوانیم!
پست و پاک و میز و منبر ما         

 از شهدا آمده در بر ما
سه گونه مردمیم و این شنیدی        

  )حسینی( و )زینبی( و )یزیدی(
حسینیان رفتند و ما مانده ایم        

  دردا که از قافله جا مانده ایم
حسینیان، آنها که پر کشیدند        

  به مقصد و مقصود خود رسیدند
زینبیان، پیغمبران شهید         

   )زینب( حماسه در حماسه دمید
اما یزیدیان، فراوان شدند        

  تیغ و زبان بر دین و ایمان زدند
بر گرده ها سوار و یکه تازند        

  اگر به ظاهر در صف نمازند!
سفره فراهم شده از شهیدان          

فرصت طلبها بر سر وارثان
اینکه به خون خفته ولی نعمت است       

 کار شهید آینه ی عزت است
)نقاش( بزن بوسه به پای شهید

تا شوی مقبول خدای شهید
غامحسین رضایی - نقاش
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هجرت
مبدأ تارخ دین، شد هجرت محمد)ص(      که سرنوشت دین را با هجرتش رقم زد

نام محمد)ص( کنون به همه عالم رسید      بر محو جهل و فقر و تبعیض و بر ستم زد
**

ای کاش می شد هجرت، از خویش تا خدا کرد    رسید به مقصد دین، مقصود آفرینش
دعوت انبیا را با گوش جان شنیدن      سرمه ی چشم قلوب، بصیرت است و بینش

غامحسین رضایی - نقاش

مقام معظم رهبری:

در این منطقه ی ما، ناامن کننده، 
رژیم صهیونیستی است 

که سگ زنجیری آمریکاست؛ 
اینها هستند که دنیا را ناامن کرده اند 

 این شماره از هفتواد تقدیم می شود 
به شهید »  حسین اخشیک «

هدف ما؟
پـروردگارا: توخـود میدانـی کـه 
نیـز  و  شـهادتیم  مشـتاق  چقـدر  
ماشـهادت  هـدف  کـه   میدانـی 
راه  در  پیـروزی  نیسـت،بلکه 
توسـت ودر راه تومـی جنگیـم، 
اگـر  توانسـتیم ، مـی کشـیم  و  
میشـویم. کشـته  نتوانسـتیم  اگـر 

مـن کـه در  زندگی ام  به اسـام  
خدمتـی نکـرده ام، شـاید  مرگم  

شـود. خدمتـی  موجـب 

یادی از یک شهید

سخن مرده شور
آخرین باری که بودم لخت و عور

مرده ام می شست مردی مرده شور
با اشاره گفتم مرده شور

من ُگنه کارم گناهم را بشور
تا شود کم اندکی تقصیر من

بهر من بنویس ثواب روی کفن
مرده شور می دانست حرف مردگان

گفت کارت چه بوده در جهان
گفتم ناتوانی پیر بودم مرده شور

این کفن قسطی برم با خود به گور
گفت چند زن گرفتی گفتم یکی

از درآمد گفت گفتم بازنشستگی
گفت طاها را کجا کردی نهان

گفتم حلقه نامزدی دادم بهر نان
گفت شهر کرمان با که داشتی رابطه

گفتم مسافرکشی کردم با ضابطه
گفت انگلیس بهتر یا که روس

گفتم بهتر از هر دو رخ دلدار و بوس
گفت دوست دارم بگویی از تقار

گفتم  پیر هستم سیاست بر من چکار
مرده شور که حال من شنید

ناگهان از شستن من دست کشید
اشک ریخت گریه میکرد مرده شور

کت کهنه پوشیدم نیستم لخت و عور
آمدم تا به شما دهم نوید

زنده می مانم تا بعد از عید
هر زمان خریدم قبری دو نبش

زیر گود خود نمودم خوب فرش
می گذارم حمزه را زنده بگور

تا ظلم بشر تعریف کند اهل قبور

» حمزه فریفته «

همه کس را دندان به ترشی ُکند 
شود؛ مگر قاضیان را که به شیرینی

پـادشـه پــاسـبــان درویـش اسـت
 گـرچـه نـعـمت به فّر دولـت اوسـت

گـوسفـنـد از بـراي چـوپـان نیست
 بـلـکـه چـوپـان بـراي خدمت اوسـت

نـکـند جـور پیـشه سلطاني 
 که نیاید زگرگ چوپاني 

پادشاهي که طرح ظلم افکند 
 پاي دیوار خویش بکند

خـاف راي سـلـطـان راي جـسـتن
به خون خویش باشد دست شستن

اگر خود روز را گوید شب است این
بـبـایـد گفـتن اینـک ماه و پروین

 » سعدی «

źŞƽ͙ҩϾ ۰ʹϡ

 فراخوان آگهی ارزیابی ساده )34-96( - نوبت اول 
شرکت گاز استان کرمان در نظر دارد  مناقصه ای را ،  با شرایط ذیل  برگزار نماید .

داوطلبـان واجـد شـرایط دارای شناسـه ملـی اشـخاص حقوقـی ایرانـی مـی تواننـد از زمـان درج اولین نوبـت آگهی 
بـا ارائـه معرفـی نامـه کتبـی در سـاعات اداری )شـنبه تـا سـه شـنبه  7-16 و چهارشـنبه هـا  7-15( بـه دفتـر امور 
قراردادهـا واقـع در  کرمـان - بلـوار 22 بهمن - حد فاصل سـه راه ادیب با چهار راه  شـعبانیه- شـرکت گاز اسـتان 
کرمـان جهـت اعـام آمادگـی مراجعـه و با توجه به قانـون برگزاری مناقصـات و آیین نامه های اجرایـی آن، مدارک 
ازم را حداکثـر تـا  14  روز تقویمـی پـس از تاریـخ چـاپ آخرین نوبت آگهی بـه،  دبیرخانه کمیته فنـی و بازرگانی/ 

هیئـت انتخـاب مشـاور ) اتاق 105 ( تسـلیم نمایند. 
بدیهـی اسـت توزیـع اسـناد مناقصـه منـوط بـه تاییـد مناقصـه گـران توسـط کمیتـه فـــنــی و بازرگانی می باشـد.

)نـوع تضمیـن شـرکت در مناقصـه : ضمانـت نامه بانکی/ رسـید بانکی( متقاضیان می بایسـت جهت کسـب اطاعات 
بیشـتر به سـایت www.nigc-kerman.ir و پایگاه اطاع رسـانی مناقصات http://iets.mporg.ir مراجعه و نسـبت 

بـه ثبـت نـام در سـایت پایگاه اطـاع رسـانی مناقصات اقـدام نمایند.

 

  (69-43) ساده یابیارز یآگه فراخوان 
  くدینما برگزار  لیذ طیشرا با را ،  ای مناقصه  دارد نظر در کرمان استان گاز شرکت
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)نوع く باشد یم یبازرگان و یفـــنـ تهیکم توسط گران مناقصهتایید  به منوط مناقصه اسناد عیتوز است یهیبد. ندینما میتسل(  601بازرگانی / هیئت انتخاب مشاور ) اتاق 
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 اجرا    ) روز(
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6 611/101/6 
 پلی اتیلن و فلزی بهانشعاب   700خت،نصب و اجرای سا

 600/011/210 روز 610 6611.6116 دو یک لی اتیلن بصورت پراکنده در شهر رفسنجانپ

 

 تان کرمانروابط عمومی شرکت گاز اس

روابط عمومی شرکت گاز استان کرمان

نمونه ای بی سابقه 
از مطالبه گری یک  

خبرنگار و جواب یک مدیر 
عامل صنعتی در کرمان 

هفتـواد : در نشسـت خبـری مـس منطقـه کرمـان کـه در 
شـهر سرچشـمه برگـزار شـد و بعـد از حادثـه کـوره فلـش 
اتفـاق افتـاد و جلسـه را هـم تحـت العشـاع قـرار داده بود ، 
شـاهد مطالبـه گری یک  خبرنـگار  رفسـنجانی آقای روح 
ا... بادپـروا  بودیـم کـه عینـاً صحبت های دو طـرف در این 

جلسـه را بـرای شـما می نویسـم:
هنـگام توضیـح مدیـر عامـل  مـس در خصـوص حادثـه 
سـایت  )خبرنـگار  بادپـروا  ا...  روح  آقـای  فلـش  کـوره 
خبـری خانـه خشـتی رفسـنجان( که بـرای اولیـن مرتبه این 
حادثـه را رسـانه ای کـرده بـود باز هم عقب نشـینی نکرد و 
از توضیحـات مدیـر عامـل مـس منطقـه کرمان قانع نشـد و 
گایـه هایـی هم از آقـای میرافضلـی مدیر روابـط عمومی 
داشـت،  روح ا... بادپـروا از نامـه هایـی صحبـت مـی کـرد 
کـه دو مـاه پیـش از حادثـه فلـش بـرای جلوگیـری از ایـن 
حادثـه خبـر مـی داده و هشـدار داده و تاکیـد مـی کند باید 
دیوار بتنی کشـیده می شـده اسـت  و  مدیر عامل مس هم 
گفـت : دیوار بتنی کشـیده شـده اسـت و مـی توانید بازدید 
کنیـد  امـا آقـای  بادپـروا گفـت : ایـن دیـوار نبـوده اسـت   
مدیـر عامـل مس گفت  : بخشـی از اطاعـات را دارید  اما 
کامـل نداریـد  آقای بادپروا جـواب داد: اگر دسـتگاههای 
پیـش بینـی  شـده در محـل وجـود داشـت  این اتفـاق نمی 
افتـاد ، آیـا بیمه خسـارت می دهـد؟ آیا پیمانکار خسـارت 
را پرداخـت مـی کنـد ؟ مدیـر عامـل مـس هـم گفـت: من 
در حضـور رسـانه هـا مـی گویـم مسـوولیت آن را بر عهده 
مـی گیـرم و پیمانـکار باید خسـارت بدهد برطبق قـرار داد 
و اگـر تمـرد کنـد ضمانـت نامـه هـای آن را  بـه اجـرا مـی 
گذاریـم و دسـتگاههای نظارتـی ناظـر هسـتند و سـند هـم 
داریـم  و سـپس خطـاب به آقـای بادپـروا )خبرنـگار منتقد 
کـه کارمنـد خـود آقـای مدیـر عامـل هـم هسـت( گفـت:  
آیـا مـن بایـد یـک نفـر را  دار بزنـم تـا شـما آرام شـوید و 
آقـای بادپـروا جـواب داد :خیـر امـا نبایـد ایـن  اتفـاق مـی 
افتـاد کوتاهـی شـده اسـت ، شـما بپذیریـد کـه کوتاهـی  
صـورت گرفتـه اسـت و سـپس کار و وظیفـه خبرنـگاری 
اش را از شـغل کارمنـدی در شـرکت مـس جدا دانسـت و 

توضیحاتـی ارائـه داد .
بادپـروا  آقـای  از  میرافضلـی  آقـای  جلسـه  انتهـای  در 
عذرخواهـی کـردو از آنچـه در فضاهای مجـازی ُرخ داده 
بـود ابـراز تأسـف کرد و با آقـای بادپروا  )خبرنگار سـایت 
خانـه خشـتی رفسـنجان( کـه کارمند شـرکت مـس هم می 
باشـد و همـکار هـم هسـتند روبوسـی کـرد و گفـت: نمـی 
خواهـد آقـای بادپـروا کـه یـک خبرنـگار ارزشـی اسـت 

دلخـور باشـد .  
هفتواد: در همان جلسـه بنده پـس از این )بحث 
و گفتگـو( در جلسـه گفتم: که ایـن مطالبه گری 
مسـتقیم خبرنـگار در شهرسـتان رفسـنجان را باید 
بـه فـال نیـک گرفـت ، همچنیـن پاسـخگویی 
مدیـر عامـل مـس منطقه کرمـان نیز قابـل تقدیر 
اسـت و یـادآور شـدم که هـدف همـه ی ما چه 
خبرنـگاران چـه مدیـران صنعتی پیشـرفت شـهر 
و اسـتان اسـت و در انتهـا همـه بایـد بـه سـمت 
وحـدت و همدلـی پیـش رویـم و ایـن حرکـت 
مانـدگار در عرصـه رسـانه را قدر بدانیـم و نقطه 
شـروعی اسـت بـرای رشـد خبرنـگاری و مطالبه 

گـری و پاسـخگویی مدیران انشـاا...                                                      
محمد حسنی سعدی

مقصر اصلی ناتمام ماندن پل سعیدی کیست ؟
)رئیـس  کامیـاب  هفتواد:مهنـدس 
نقـل  و  حمـل  و  عمـران  کمیسـیون 
ابـراز  بـا  کرمـان(  شـهر  شـورای 
خیابـان  پـل  باتکلیفـی  از  ناراحتـی 
سـعیدی گفـت: سـاخت ایـن پـل در 
سـال 1390 بـا مبلغ اولیـه 8/5 میلیارد 
شـروع  و تاکنون که بیش از 6 سـال 
از زمـان این قـرار داد می گـذرد این 
پـل باتکلیـف بـوده و پیـش بینی می شـود که اتمـام این پروژه 

بیـش از 18 میلیـارد هزینـه در برداشـته باشـد.
 ایشـان مقصـر اصلـی این پـروژه نیمـه تمـام را پیمانکار دانسـته 
وافـزود: بـر طبـق قـرارداد اولیـه، نحـوه پرداخت می بایسـت به 
صـورت 35 درصـد تخفیفـات پروانـه و 65 درصـد بـه صورت 
زمیـن و نقـدی مـی بوده کـه در طی این سـال ها تنهـا 2 میلیارد 
بـه صـورت تخفیفـات پروانـه بـوده و بقیـه پرداخـت هـا نقـدی 
بـوده کـه برخـاف قانون اسـت. لـذا بهتر اسـت قـرارداد از این 

پیمانـکار خلـع یـد  شـده و بـه فرد دیگـری واگذار شـود.
نظـر  برخـاف  مشـرفی  مهنـدس 
مهنـدس کامیـاب اعتقاد بـه ادامه کار 
بـا ایـن پیمانـکار داشـته و گفـت: در 
طـی رونـد سـاخت ایـن پـل پرداخت 
هـا بـه پیمانـکار همیشـه با تأخیـر بوده 
و سـر موعـد مقـرر پرداخـت صورت 
نگرفتـه کـه ایـن دلیـل ناتمـام بـودن 

ایـن پـروژه مـی باشـد.
همچنیـن در دولـت دکتـر احمـدی نـژاد بـه دلیـل صعـود بیش 
 از انـدازه دار، بـر طبـق مصوبـه هیئـت دولـت اختـاف قیمـت 
آهـن آات بـه پیمانـکاران پرداخـت شـد که ایـن پیمانـکار نیز 
شـامل ایـن طرح شـده و هیـچ پرداخـت غیرقانونـی و برخاف 

قـرارداد اولیـه ای صـورت نگرفته اسـت. 
نظـر کامیـاب و  اختـاف  بـه  بـا توجـه  در طـی رونـد جلسـه 
مشـرفی، مقـرر شـد تـا جلسـه ای بـا حضـور مشـاور و بـازرس 
پـروژه بـه منظـور بررسـی بهتـر شـرایط پـل و پرداخـت هـای 

انجـام شـده صـورت پذیـرد و در صـورت مقصرشـناخته شـدن  
پیمانـکار، قـرارداد از ایشـان خلع ید شـده و به شـرکت دیگری 
واگـذار شـود. در ادامه روند جلسـه سـایر اعضای شـورا به بیان 
مصوبـات و اقدامـات انجـام شـده در کمیسـیون هـا پرداختنـد.

کمیسـیون  )رییـس  ارجمنـد  مهنـدس 
بـا  ارتبـاط  معمـاری و شهرسـازی( در 
اداره  روی  روبـه  هوایـی  پـل  احـداث 
بـا  گفـت:  کرمـان    بهزیسـتی  کل  
توجـه بـه ضـرورت احـداث  ایـن پـل 
متناسـب  اسـتانداردهای  و  شـرایط  بـا 
بـا معلولیـن از جمله داشـتن آسانسـور، 
بـه   نسـبت  بهزیسـتی  کل  اداره  خـود 
درخواسـت و پیگیـری آن از طریـق اسـتانداری پیش قدم شـده 
و در کمیسـیون مقـرر شـد تا شـهرداری سـریعاً نسـبت بـه تعیین 

تکلیـف ایـن پـل اقـدام نمایـد.
وی در ادامـه ضمـن اشـاره به ثبت ملی شـدن خانه شـهر کرمان 
از اعضـای شـورا خواسـتار همیـاری جهـت مرمـت و بازسـازی 

ایـن اثر تاریخی شـد.
عمومـی  امـوال  جـزء  را  تاریخـی  اثـر  ایـن  مشـرفی  مهنـدس 
دانسـت و پیشـنهاد داد  تـا خـود سـازمان میراث فرهنگـی پیگیر 
خانـه شـهر بـوده و هزینه های مربـوط به مرمت و بازسـازی این 
طـرح را بـر عهـده گیـرد، کـه با توجـه بـه صحبت هـای رییس 
شـورا مبنـی بـر اینکـه مسـئولیت امـوال بـدون مالـک بـر عهـده 

شـهرداری اسـت این پیشـنهاد رد شـد.
»پل های عابر پیاده یا تابلوهای تبلیغاتی!«

نیـز  ایرانمنـش  منصـور   دکتـر 
هـای  پـل  وضیـت  بـه  ای  اشـاره 
عابـر پیـاده داشـته و گفـت: بیشـتر 
کرمـان  در  پیـاده  عابـر  پلهـای 
بـرای  و  داشـته  تبلیغاتـی  جنبـه 
مـی  اسـتفاده  بنـر  و  تابلـو  زدن 
پـل  ایـن  از  کمتـر  مـردم  و  شـود 
هـا بـرای عبـور و مـرور اسـتفاده مـی کننـد و همیـن موجـب 

در  طوریکـه  بـه  شـده  کرمـان  در  تصادفـات  آمـار  افزایـش 
و  مصـدوم   406 کرمـان  شـهر  حـوزه  در  گذشـته   مـاه   6
باایـی  آمـار  کـه  بـوده  تصادفـات  اثـر  در  باختـه  جـان   46 
مـی باشـد.وی در ادامـه افـزود: بـا توجـه بـه اینکـه مـردم کمتر 
 از پـل هوایـی اسـتفاده مـی کننـد، بایـد پـل هـای عابـر پیـاده 

متناسـب سـازی شـده و یـا از زیرگـذر 
عابـر پیـاده  اسـتفاده شـود.

خـدادادی )رییـس کمیسـیون خدمـات 
شـهری( نیـز از ایجاد آسـفالت و فضای 
سـبز بـرای سـاکنین محلـه ولـی عصـر 
خبـرداد و گفـت: بـه زودی جلسـه ای 
بـا پیمانـکار آسـفالت کرمـان بـه منظور 

بهبـود وضعیـت آسـفالت در کرمـان صـورت مـی پذیـرد. 
جایـگاه  ایجـاد  بـرای  سـرمایه گذار  یـک  درخواسـت  بـه  وی 
سـوخت تک پمـپ در کرمـان اشـاره کـرد و گفـت: بـا توجـه 
ایـن جایگاه هـای سـوخت در اصفهـان راه انـدازی  بـه این کـه 
شـده، مقرر شـد یکـی از اعضای کمیسـیون از ایـن جایگاه های 
این بـاره  در  از آن  پـس  و  بازدیـد کنـد  اصفهـان  سـوخت در 

شـود. تصمیم گیـری 
نایب رییـس شـورای   ( بهرامـی  علـی 
بـه  کـه  کرمـان(  شـهر  اسـامی 
کمیتـه  در  شـهر  شـورای  نمایندگـی 
هاشـمی  ا...  آیـت  بزرگداشـت 
اعـام  داشـت،  حضـور  رفسـنجانی 
مـکان  در  ایشـان   تندیـس  کـرد 

مناسـبی از شـهر کرمان نصب  خواهد شـد و مراسـم نکوداشت 
ایشـان 17 دی مـاه سـال جـاری برگزار خواهد گشـت.  اعضای 
پیشـنهاد شـهرداری در خصـوص  بـا  شـورای شـهر  همچنیـن 

جایزه خوش حسـابی در پرداخـت عوارض از 
15آذر ماه امسـال به مدت سـه ماه در راسـتای  

کردنـد. موافقـت  سـاز  و  سـاخت  در  رونـق 

خبرنگار هفتواد : مرضیه قاضی زاده

شـهر  گفـت:  کرمـان  مؤتلفـه  حـزب  دبیـر 
اسـتانداردهای  از  هیچ کـدام  از  کرمـان 
یافتـه  توسـعه  شـهر  نصـاب  حـد  و  شـهری 
زمیـن  بـر  کار  آنقـدر  و  نیسـت  برخـوردار 
تصـدی  بـه محـض  کـه  اسـت  زیـاد  مانـده 
همـت  آسـتین  بایـد  وی  شـهرداری  عنـوان 
را بـاا بزنـد و عمـران و آبـادی شـهری کـه 
از توسـعه ناهمگـون و اختـاف شـدید بیـن 
سـامان  را  می بـرد  رنـج  جنـوب  و  شـمال 
انتخـاب  زمینـه  در  مقـدم  بخشـد.احمدعلی 
مهنـدس عالـم زاده به عنـوان شـهردار کرمان 
اظهـار داشـت: شـاهد انتخـاب وی در پسـت 

شـهردار کرمـان بودیـم در حالی کـه پس از 
ماه هـا باتکلیف گذاشـتن شـهرداری و اداره 
قانونـی  اختیـارات  از  کـه  سرپرسـتی  بـا  آن 
محـدودی برخـوردار اسـت و عمـًا برخـی 
کارهـای شـهرداری لنـگ انتخـاب شـهردار 
ناصحیـح را  انتخـاب  ایـن  تـاوان  می مانـد و 
مـردم بایـد بپردازنـد و بعـد از اینکـه شـورا 
تجربـه یـک انتخـاب ناموفـق را پشـت سـر 

انتخـاب شـد. اسـت، وی  گذاشـته 
دبیـر حـزب مؤتلفـه اسـامی اسـتان کرمان با 
بیـان اینکـه وی تنهـا دو سـال سـابقه اجرایـی 
مابقـی  غیرمرتبـط  هـم  آن  دارد،  دولتـی 
عمرکاری خود را در ساختمان سـازی سپری 
می شـود،  کـرد:  خاطرنشـان  اسـت،  کـرده  
گفـت وی خـود یکـی از ارباب رجوع هـای 
شـهرداری بـوده  و یقینـاً معضـات و مسـائل 
شـهرداری را از نزدیـک درک کرده  اسـت.

تنهـا  مقـدم تصریـح کـرد: در کارنامـه وی 
نظـام  سـازمان  مدیـره   هیـأت  در  عضویـت 
و  اسـت  ثبـت  کرمـان  سـاختمان  مهندسـی 

سـوابق اجرایـی دیگـری به چشـم نمی خـورد 
و  حمایـت  وی  مثبـت  وجـه  تنهـا  البتـه 
اعضـای  قاطبـه  پشـتوانه  از  برخـورداری 
شـورا اسـت کـه بـا 10 رأی مثبـت بـر مسـند 
شـهرداری نشسـت و باید از این پشتوانه قوی 
حداکثـر بهـره را در راسـتای پیشـبرد اهداف 

ببـرد. خـود  برنامه هـای  و 
این کارشـناس سیاسـی بـا بیان اینکـه وی در 
ارائـه برنامه هـای خـود بـه شـورا بـرای اخـد 
رأی اعتمـاد تنهـا بـه دادن یـک شـعار اکتفـا 
در  را  خـود  نظـر  مابقـی  داد:  ادامـه  کـرده ، 
مـورد اداره شـهر بیـان کـرد و به شـخصه من 
در اعـام برنامه هـای وی ندیـدم کـه راهکار 

عملـی و اجرائـی ارائـه داده باشـد. 
رهبـری  و  امـام  خـط  پیـروان  جبهـه  دبیـر 
اسـتان کرمـان بـا اشـاره بـه اینکـه وی شـعار 
شـهروندمداری،  محـور  سـه  در  را  خـود 
تخصص محـوری و توسـعه پایـدار بیان کرد، 
ایـن  از  یـک  هـر  تحقـق  کـرد:  خاطرنشـان 
شـعارها نیازمنـد برنامـه اجرایی مدون اسـت.

شـعار  تحقـق  کـرد:  تأکیـد  مقـدم 
مشـارکت  افزایـش  نیازمنـد  شـهروندمداری 
آگاهـی  بـرای  تـاش  و  شـهروندان  همـه 
آنـان از حقـوق خـود اسـت و یکـی دیگر از 
شـعارهای وی تخصص محـوری اسـت و در 
ایـن راسـتا برای اسـتفاده از تـوان متخصصان 
بـر تخصـص  انتخـاب مدیـران عـاوه  و در 
بـه کارآمـدی، توانمنـدی، تعهـد و انقابـی 
بـودن بایـد توجـه ویـژه شـود.وی افـزود: بـه 
زبـان سـاده شـهردار منتخب باید در راسـتای 
توانمندسـازی مدیـران حرکـت کنـد و بداند 
موفقیـت وی در گـروی کارآمـدی مدیرانی 
اسـت کـه انتخـاب می کنـد و تـوان اجرایـی 
مدیـران را افزایـش دهد و آخرین شـعار وی 
اسـت، توصیـه می شـود  پایـدار  کـه توسـعه 
خـدای نکـرده توسـعه را فـدای حوزه هـای 
کاری دیگـر نکـرده و امیـدوارم کـه تـاش 
قـرار  شـعارها  ایـن  تحقـق  راسـتای  در  وی 
گیـرد و به دسـت فراموشـی سـپرده نشـود  و 

آسـتین همـت  را بـاا بزنـد . 

احمد علی مقدم:

شهردار  کرمان  باید آستین همت را باا بزند

هفتواد : طی  گزارشـی در نشـریه فراصنعت کرمان شـماره 
35 در خصـوص تیتـر بـاا آقـای مهنـدس اشـرف گنجوئـی 

نقـدی را ارائـه نمـوده انـد که مـی خوانیم :
بـرای تحلیـل این پدیده  مدیر آب و فاضاب شهرسـتان کرمان 
و مدیـر عامـل سـازمان پارکهـا و فضای سـبز شـهرداری کرمان 
در خصـوص مصـرف آب اظهـار نظـر نمودنـد . بحـث مرتبـط 
بـا مصـرف آب در شـهرداری کرمـان اسـت ، ولـی جوابهـای 

ارائـه شـده حـق مطلـب را بـه جـا نیـآورده  ، بهتـر اسـت کـه از 
سـئوال کننـده  بخواهنـد ، آمـار چاههایـی کـه بـا مجـوز  و یـا 
بـدون مجـوز و موقعیـت آنها را که برای شـهرداری کرمان آب 
تأمیـن مینماینـد ارائـه دهنـد،  همچنیـن ، عمـق هر چـاه  ، میزان 
آبدهـی هـر چـاه ، تعـداد سـاعات کارکـرد ، و بـه ایـن ترتیـب  
حجـم آبـی کـه در شـبانه روز از سـفره هـای فقیـر زیـر زمینـی 
شـهر کرمـان برداشـت میشـود محاسـبه گـردد . همزمـان کل 

فضاهـای سـبز و یـا مـکان هائی  کـه شـهرداری کرمان بایسـتی 
آبیـاری نمایـد . نیـز منطبـق بـر نظـر کارشناسـی بـا یقیـن نیـاز 
آبـی حجـم آب مـورد نیـاز شـهرداری معیـن گـردد . آیا حجم 
آب شـرب برداشـت شـده از عمـق بیـش از یکصـد و پنجـاه 
متـری سـطح زمیـن متناسـب بـا نیـاز شـهرداری میباشـد ؟ اینجا 
مشـخص خواهـد شـد کـه سـهم شـهرداری کرمـان در سـرعت 
بخشـیدن بـه بـاا آمدن آبهـای زیرسـطحی که به قول مسـئولین 

شـهرداری بـه بمـب خفتـه تشـبیه شـده چـه انـدازه میباشـد . آیا 
بهتـر نیسـت کـه شـهرداری کرمـان قبـل از پیـدا کـردن راهکار 
بـرای جلوگیـری از اضافـه شـدن آب بـه آبهای زیر سـطحی از 

خـود شـروع نمـوده و الگـو سـازی نماید ؟
 مطلبـی کـه آقـای مهنـدس ایمـان سـیف الهـی ) مدیـر فضـای 

شـهرداری  هـای  پـارک  و  سـبز 
کرمـان ( مبنـی بـر اسـتفاده از آب 
شـرب در آبیـاری فضـای سـبز نیـز 

بـه آن اشـاره کـرده اسـت . 
مهندس حسن اشرف 
گنجویی ـ کارشناس رسمی 
تامین آب 

» آیا بهتر نیست شهرداری کرمان از خود شروع کند «
چند لیتر آب شرب در موقعیتهای غیر خانگی هدر می رود ؟ 

هفتـواد : هنگامـی کـه سـروده هـای گوینـدگان بـزرگ از 
فردوسـی تـا پرویـن اعتصامـی را مـی خوانیـم در مـی یابیـم که 
انگیـزه کار و گـذر راهشـان  همگـی عشـق و عرفـان خداوندی  
بـوده . پـس منطقی اسـت نـو آموزان ایـن هنـر از روزی که قلم 
بـر مـی دارنـد خـدا را پیش چشـم داشـته و ایـن گفتـه نظامی را 

پیوسـته زمزمـه کنند :
بسم ا... الرحمن الرحیم            هست کلید در گنج حکیم

فاتحه فکرت و ختم سخن       نام خدای است بدان ختم کن
نیـاز دیگـر آغـاز گـران ایـن هنر امیـدوار بـودن به آینـده و باور 
منـدی بـه پیشـرفت گام بـه گام و آرام نـا آشـکار آنسـت چـه ، 
همـه مـا دیـده ایـم نـوزادی که به جهـان مـی آید نخسـت مانند 
یـک عروسـک خوابیـده و ناتـوان اسـت . او پـس از چنـدی 
دسـتها و سـپس پاهایـش را بـه جنبـش در مـی آورد و در سـه 
چهارماهگـی تـوان آنـرا می یابد که بنشـیند و سـرانجام پیرامون 
یـک سـالگی بلنـد مـی شـود و روی پاهایـش مـی ایسـتد و کم 
کـم اُفتـان و خیـزان بـه راه مـی افتد و بزرگ می شـود . چه بسـا 
همیـن کـودکان در بزرگسـالی بـه قهرمانی در رشـته هـای دو و 
میدانـی ، فوتبـال ، پـرش و کوهنـوردی رسـیده و مـی رسـند . و 
همـه هنرهـا در راه بالندگـی همیـن ویژگـی و گـذر و گذارهـا 
را دارنـد امّـا در میـان آنهـا شـعر و شـاعری از همه بسـیار بسـیار 
آسـان تـر و زود و بارورتـر مـی باشـد زیـرا هـر کـس مـی تواند 
از آنچـه  کـه در دل دارد و بـه زبـان مـی آورد و مـی گویـد بـا 
جابـه جائـی و افزودن و کاسـتن واژه های شـعر و چامه بسـازد . 
اگـر لیوانـی را برداریـم و در آن بریزیـم خواهیـم دیـد پـس از 
آنکـه پُـر شـد سـرریز مـی شـود و بیـرون مـی ریـزد ، و گنجینه 
مغـزی شـاعران نـوکار نیـز همیـن ویژگـی را خواهـد داشـت 

هنگامـی کـه روزانـه چندین بیت از شـاعران بـزرگ را بخوانند 
و بـه یـاد بسـپارند و در گنجینـه مغـزی خویـش اندوختـه انـد و 
ختـه سـازند تـا آنـگاه که لبریز و سـرریز می شـود بـوی گاب 
آن بـزرگان را همـراه داشـته باشـد .  بـا خوانـدن و از بَرکـردن 
اشـعار نامدارائـی ماننـد فردوسـی ، نظامـی ، سـعدی و پرویـن 
اعتصامـی نـه تنها نوآموز شـاعر خوبی می شـود بلکه نویسـنده، 
نیـز  ای  برجسـته  همنشـین  و  همـدم  و  شـناس  مـردم  سـخنور، 

 . خواهد شـد 
در پایـان سـخنی از کـم کاری و رویکرد نداشـتن بانـوان به این 
هنـر پُـر ارج آورده مـی شـود . همـگان مـی داننـد کـه مـادران 
آمـوزگاران و آمـوزش دهنـدگان  مهـر و مهرورزی بـه مردمان 
سراسـر جهـان بـوده و هسـتند  سـرآیندگان اائـی هـای امیـد 
آفریـن و زندگـی بخـش خـود آنـان بـوده انـد کـه ایـن کارهـا 
از مردمـان سـاخته نیسـت و ایـن بانـوان هسـتند کـه مـی تواننـد 
بـا سـرودهای خویـش مهـر و دوسـتی و مهربانـی را هـر چـه 
بیشـتر درمیـان مردمـان بگسـترانند و در دلهـا بنشـانند . امّـا دریغ 
و افسـوس کـه پـس از پرویـن اعتصامـی چنیـن رویـدادی دیده 
نمـی شـود و صندلـی وی تهـی مـی مانـد . نبایـد فرامـوش کرد 
روزگاری کـه پرویـن اختـر تابناک شـعر و هنر شـد زنـان بیش 
از نـود درصـد بـی سـواد بودنـد . امّا امـروز که بانوان همسـنگ  

مـردان دانشـگاه دیـده انـد چـه بایـد گفت ؟ 
پایان                                          

نویسنده : کیخسرو شهریاری

چگونه می توان 
شاعر و نویسنده شد 
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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
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کودکان کار 
کـودکان کار بـه کـودکان کارگـری گفتـه می شـود 
کـه بـه صـورت مـداوم و پایـدار بـه خدمـت گرفتـه 
می شـوند کـه ایـن امـر آنهـا را در بیشـتر اوقـات از 
رفتـن بـه مدرسـه و تجربـه دوران کودکـی بی بهـره 
می سـازد و سـامت روحی و جسـمی آنهـا را تهدید 
می کنـد. ایـن کـودکان چـاره ای ندارنـد جـز آن کـه 
خـرج اعتیـاد پـدر عصبانی خـود را بدهنـد و زندگی 
مـادر مریـض و معتـاد خـود را تأمیـن کننـد، مـادری 

کـه معلـوم نیسـت آن ها را به دنیـا آورده یا بـه قیمتی ناچیز 
اسـت. خریده 

کـودکان کار در شـرایط بسـیار نامطلـوب از نظـر تغذیـه، 
سـر  بـه  حـاد  و  خطرنـاک  کارهـای  انجـام  و   بهداشـت 
مـی برنـد. ایـن کـودکان مـی تواننـد بـه راحتـی بازیچـه 
دسـت بزهـکاران حرفـه ای اعـم از سـارقین یـا باندهـای 
توزیـع مـواد مخدر، عوامـل ایجاد خانه های فسـادو... قرار 
گیرنـد. همچنیـن عـدم بهـره گیـری از آمـوزش و تحصیل 
علـم و مهـارت، قـدرت رقابت با سـایر کـودکان در ایجاد 
 یـک زندگـی سـالم را هر چه بیشـتر از این کودکان سـلب 

می کند.  
بـه هـر دلیـل از جمله وضعیـت اجتماعـی خانـواده، اعتیاد، 
از هـم گسـیختگی خانـواده و هر موضـوع دیگری موجب 
می شـود بچـه در خیابـان حضـور داشـته باشـد، بایـد گفت 
کـه خریـدن یـا نخریـدن از ایـن بچه هـا کمکـی اصولی به 
حـل معضـل آسـیب های مربـوط به کـودکان نمـی کند. 

باشـیم  داشـته  انتظـار  مـردم  از  توانیـم  مـی  فقـط  بلکـه 
نزننـد.  وضعیـت  ایـن  بـه  بیشـتری  صدمـه  حداقـل  کـه 
فراوانـی  مشـکات  دچـار  بزرگسـالی  در  کار   کـودکان 
مـی شـوند، کودکـی نکـرده انـد، یـا بهتـر اسـت بگوییـم 
بـه  دارنـد.  خاطـر  بـه  درد  و  رنـج  بـا  را  خـود  کودکـی 
نـدارد.  هـم  امنیـت  خیابـان  در  او  سرپرسـت  نبـود  دلیـل 
..... قـرار مـی گیـرد و  مـورد تحقیـر، توهیـن، تعـرض و 
کـودک آ زاری جسـمی، جنسـی، عاطفی و روانـی همه را 

می کنـد. تجربـه 
برای این کودکان 

چه کاری می توانیم انجام دهیم؟
پیشـگیری بهتـر از درمـان اسـت. بنابرایـن، قبـل از آن کـه 
بـرای کـودکان خیابانـی کاری انجـام دهیـم، بایـد از ایــن 
خانواده هـای  کنیم؛یعنـی  پیشـگیری  اجتماعـی  معضـل 
در  و  فقـر  خـط  زیـر  کـه  را  درآمـد  کـم  و  بی بضاعـت 
وضعیتـی بسـیار سـخت در چنـگال فقـر گرفتـار هسـتند، 
شناسـایی کنیـم و آنهـا را بـرای دریافـت کمـک مالـی بـه 

نهادهـا و سـازمان های مربـوط معرفـی نماییـم  وسـپس از 
تعـداد ایـن کـودکان و وضعیـت اقتصـادی خانواده هـای 
آنـان آمار دقیقی را به دسـت آوریم تا بتوانیـم برنامه ریزی 

کارشناسـانه ای انجـام دهیـم
  در گام بعـد، بایـد بـه طـور مسـتمر امـور حمایتـی را ادامه 
دهیـم و ضربتـی عمل نکنیم؛ یـعـنــی ایـن گـونــه نـبــاشد 
کـه یـک سـال تصمیم بـه جمـع آوری این کودکان داشـته 
باشـیم و آنها را سـامان دهی کنیم و در سـال های بعد ادامه 
ندهیـم. والــدین کود کان بی بضاعـت را باید حمایت مالی 
کنیـم تـا کـودکان خـود را تحـت آمـوزش قـرار دهنـد و 
آینـده ای روشـن بـرای آنهـا رقـم بزننـد. مراکـزی را برای 
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 بخش 

ترحـم از ایـن نـوع حمایـت حـذف می شـود
کـه  خانواده هایـی  بـرای  اسـت  ضـروری  همچنیـن   
باعـث  طـاق  و  اعتیـاد  جملـه  از  اجتماعـی  معضـات 
جدایـی کـودکان از آغـوش گرم آنهـا می شـود، اقدامات 
اساسـی انجـام دهیـم. بـه ایـن منظـور، ابتـدا ایـن خانواده ها 
بایـد تحـت آمـوزش قـرار گرفتـه و سـپس بـرای والدیـن 
معتـاد زمینـه تـرک اعتیـاد فراهـم گـردد و بـرای اشـتغال 
آنهـا نیـز چـاره ای اندیشـیده شـود. همچنین بـرای کار این 
کـودکان نیـز می تـوان نسـبت بـه حرفه آمـوزی و اشـتغال، 
سـوادآموزی و ارائـه آموزش هـای بهداشـتی و تربیتـی بـه 
ایـن کـودکان اقـدام کـرد تا بـه عنوان یـک شـهروند فعال 

و مفیـد در خدمـت جامعـه باشـند.
آمـوزش  کـه  ایـن     سـرانجام 
محـروم  مناطـق  در  کـودکان 
گسـترش یابـد وجـدی گرفته شـود 
و سیاسـت های مناسـبی برای امکان 
فراهـم شـود. ادامـه تحصیـل آنهـا 
نویسنده : ساره نخعی فر

  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   ۱۹ سـاانه  بایـد  آب 
بـه  اسـتان کرمـان  اراضـی کشـاورزی 
سیسـتم هـای آبیاری تحت فشـار مجهز 

 . ند شو
عبـاس سـعیدی بـا اشـاره بـه تجهیـز ۴۳ 
کشـاورزی  اراضـی  از  هکتـار  هـزار 
اسـتان کرمـان به سیسـتم آبیـاری تحت 
فشـار از اول انقـاب تـا سـال ۹۳ اظهار 
کـرد: طـی چهـار سـال اخیـر بیـش از 
ایـن  بـه  هـم  دیگـر  هکتـار  هـزار   ۲۰
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 تسـیهات 
نظـر  در  منظـور  ایـن  بـرای  باعـوض 
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 محصـوات زراعـی اجـرا 
شـده و جوابگـو بـوده اسـت؛ بنابرایـن 
ایـن  کـه  باشـند  مطمئـن  کشـاورزان 
شـیوه آبیـاری بـرای انـواع محصـوات 

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 
 ۱۹ 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.

هفتواد : آقـای زین الصالحین )مدیر کل سـازمان 
ثبـت احوال اسـتان کرمـان( کارت هوشـمند ملی را  
پاایـش  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 ۲۰۰۰۰تومـان   ، کارت هوشـمند 
خزانـه واریـز شـده و   ۹۰۰۰ تومـان کارمـزد دفتـر 
کارت  تحویـل  بابـت  ۲۰۰۰تومـان  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 ۲۹ آبـان مـاه تـا مـدت یـک هفتـه 
کارمـزد صـدور کارت ملـی بـرای کارکنـان دولت 
شـامل ۲۰ درصـد تخفیـف و برای صدور شناسـنامه 

مکانیـزه شـامل تخفیـف  ۱۰ درصـد خواهـد بود.

ماک توسعه و پیشرفت استان 
واگذاری خدمات به بخش خصوصی 

است 
آقـای زیـن الصالحیـن مـاک 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 تـاش 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 واا مقـام ) رییـس دفاتـر پیشـخوان کرمـان(  
هـدف از تعویـض شناسـنامه و صـدور کارت ملـی 
هوشـمند را پاایـش 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 اطاعـات از 

سـازمان ثبـت احـوال اسـتعام 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 ازمـه 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 اسـامی و اخاقـی 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 
۴۴ 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 ۳۹۰ ایسـتگاه کاری بـا  اداره 
ثبـت احـوال همـکاری داشـته و فعالیـت مـی کنند.

آقـای بیننـده )معـاون فنـاوری اطاعـات 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  بافاصلـه  پیشـخوان، 
پسـت اعـام 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 
 ۲ صـدور  بـرای  ازم  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
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