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سال ششم ـ شماره 201 ـ شنبه  11  آذر  1۳96  ـ ۱3 ربیع ااول ۱439 ـ  2 دسامبر 2۰۱7  ـ 4  صفحه ـ ۵۰۰ توماناقتصاد مقاومتی؛ تولید - اشتغال

یحیی صادقی، مدیرکل کمیته امداد 
استان کرمان :

اشتغال 1۵0 فرزند 
مددجوی کرمانی 
در شرکت 
رینگ پارس 

از سوسنگرد 
تا بوکمال 
4 بخش اول 

مطالبه گری یک شهروند کرمانی 
از جناب آقای استاندار

4

دفتر پیشخوان خدمات دولت 
PKD1156@gmail.comュ砿ァヮ室随با شماره مجوز 7229۱۱۵6

ارائه کلیه خدمات شناسنامه مكانیزه
ارائه کلیه خدمات کارت هوشمند ملي

خدمات شرکت پست 
خدمات شرکت توانیر

خدمات تاییدیه تحصیلي
خدمات سازمان امورمالیاتي

آدرس: منوجان-بلوار معلم-جنب کمیته امداد
تلفكس: 433۰26۵٨-۰34          همراه: ۰9۱3349۱۱٨۰

www.teetr.ir

میدونى محبوبترین نشریه کرمانى کدومه؟!
www.teetr.ir

میدونى محبوبترین نشریه کرمانى کدومه؟!
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نقدی بر 
 اظهارات مدیر 
جهاد کشاورزی 
شهرستان انار 

جوابیه سردار حسین چناریان 
نخعی عضو شورای اسامی 

شهر کرمان به مطالب 
منتشر شده از سوی محمد سام
دکتر پور ابراهیمی:2

حراج سكه 
به نفع 
کشور 
نیست 2 دکتر علیرمضانی:

صدا و سیمای 
مرکز کرمان به 
مناسبت  هفته 
 بسیج 2 هزار 
و 643 دقیقه 

برنامه پخش کرد
2

مهندس میرزایی :
با استفاده از روش های نوین 
در شرکت بابک مس ایرانیان 

 سازگاری مناسبی با 
محیط زیست ایجاد شده است
2

3

کسـب مقـام اول کاتـای نوجوانان اسـتان و مقـام اول کاتای جوانان اسـتان کرمان و 
همچنیـن مقـام دوم کمیتـه در وزن منهـای 55 کیلوگـرم جوانان اسـتان را در سـبک 
کیوکوشـین ماتسوشـیما را تبریـک مـی گوییـم و از زحمـات سـرکار خانـم ایـران 
قربانـی و پرسـنل باشـگاه سـتاره های کرمـان نیز کمـال قدردانی و تشـکر را داریم .

 از طرف والدین

فرزند  دلبندمان 
مائده رضانسب

مراسم پرفیض

هر صبح جمعه 6 صبح حسینیه ثارا...
هیات رزمندگان اسام کرمان

دعای ندبه

 نمونه ای بی سابقه 
 از مطالبه گری یک  خبرنگار 

و جواب یک مدیر عامل صنعتی در کرمان 

سخن مرده شور

حماسه آفرینان

پدیده زباله سوزی در کرمان

۳

اشتغال ـ  مقاومتی؛تولید  هفته نامه فرهنگی، سیاسی، خبری                                           سال ششمـ   شماره 199ـ  شنبه  27 آبان  1۳96 ـ  29 صفر 1439ـ   18 نوامبر 2017 ـ  4  صفحهـ  500 توماناقتصاد 
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فرصت4ماهه 
مردم برای 
دریافت کارت 
هوشمند ملی 
در سال 96

19 هزار هکتار 
اراضی کشاورزی 
به سیستم های 
آبیاری نوین 
مجهز می شوند 4

وقتی زلزله دست پیمانکاران 
خیانت کار را رو می کند

4

مقصر اصلی ناتمام ماندن 
پل سعیدی کیست ؟

مدیرکل کتابخانه های عمومی استان کرمان: 

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

اضافه می شود 

اطاعیه فراخوان 
جشنواره ابوذر

توسعه سامان نیماد
میزبانی وب، طراحی سایت، پیام کوتاه

سیمان ممتازان 
۱۰ ساله شد

2

کرمانی  های عزیز       
دیگر نگران لکنت زبان خود نباشید 

دستگاه لکنت  شکن دیجیتال   تنها درمان لکنت زبان شما 

      متخصص آقای برائتی           
 تلفن تماس : 09133578780

نشانی :   یزد ـ خیابان آیت ا... کاشانی نبش کوچه درمانگاه بهمن ـ 
ساختمان پزشکان

۳

آیا بهتر نیست 
شهرداری کرمان

 از خود شروع کند 

آدرس سایت هفتواد کرمان
  . .  

ﾕャÖｽГ ﾘÖk 十 ﾔÖ─ぉ環ｸ qﾔｸﾚｬ 銃！
？ﾁメｸﾔ ﾕΥｸ└☆Р ﾔ└ぼ┓ ﾛ鍬畦  qｸ ┏ﾕщﾚﾘｸ ヰЛÖﾃθ 

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  

باید آستین 
همت را 
باا بزند ۳

۳

2

2

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

 نمونه ای بی سابقه 
 از مطالبه گری یک  خبرنگار 

و جواب یک مدیر عامل صنعتی در کرمان 

سخن مرده شور

حماسه آفرینان

پدیده زباله سوزی در کرمان

۳
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مدیرکل کتابخانه های عمومی استان کرمان: 

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

اضافه می شود 

اطاعیه فراخوان 
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توسعه سامان نیماد
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کرمانی  های عزیز       
دیگر نگران لکنت زبان خود نباشید 

دستگاه لکنت  شکن دیجیتال   تنها درمان لکنت زبان شما 
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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  

باید آستین 
همت را 
باا بزند ۳

۳

2

2

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

آدرس سایت هفتواد
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هفته نامه فرهنگی، سیاسی، خبری

جناب آقای بحرانی 
ضایعـه درگذشـت پدر گرامی تان، شـاعر و جانبـاز »حاج اصغـر بحرانی« 
را بـه جنابعالـی و خانـواده محتـرم تسـلیت عـرض مـی نمایـم  و از درگاه 
پـروردگار متعـال بـرای آن مرحـوم  مغفـرت و بـرای بازمانـدگان صبـر 

مسـئلت دارم.

مدیر مسئول هفته نامه هفتواد ـ محمد حسنی سعدی



جوابیه سردار حسین چناریان 
نخعی عضو شورای اسامی شهر 
کرمان به مطالب منتشر شده از 

سوی محمد سام

به نام خدا  
همچنیـن  و  ااول  ربیـع  مـاه  مناسـبت  بـه  تبریـک  عـرض  بـا 
تبریـک پیـروزی ارزشـمند جبهـه مقاومت اسـامی بـر داعش 
و تکفیـری هـای منطقـه، بـه فرماندهـی افتخـار جهان اسـام و 
همـه مـردم عزیـز کرمـان، سـردار سـرافراز سرلشـکر پاسـدار 

حـاج قاسـم سـلیمانی.
در پاسـخ بـه مطالبی که جنـاب آقای محمد سـام طی روزهای 
اخیـر در فضاهـای مجـازی و رسـانه هـا منتشـر کـرده اسـت به 
مصـداق ضـرب المثل معـروف »برای یک روسـری قیصریه را 

بـه آتـش نمی کشـند«، باید عـرض کنم:
سـتاد  در  هسـتید  مدعـی  کـه  جنابعالـی  سـام،  آقـای  جنـاب 
انتخاباتـی دولـت تدبیـر و امیـد فعالیـت کـرده ایـد، نبایـد بـه 
ایـن راحتـی عـدم تأییـد صاحیـت خـود را  بـی دلیـل قلمـداد 
کـرده و عملکـرد بسـیاری از دسـتگاه هـای مسـئول در ایـن 
دولـت را زیـر سـئوال ببریـد و بـه آن نظریـه پـردازی تعجـب 
آور در مـورد جوانـان عزیـز بپردازیـد کـه خیلی بـه آن کاری 
نداریـم، امـا حداقـل عدم صاحیت شـما این برکت ارزشـمند 
را بـرای شـورای اسـامی شـهر کرمـان در پی داشـت که همه 
اعضـای شـورا بـه گزینـه بعـد از شـما یکپارچـه رأی دادنـد و 
ایـن یکپارچگـی و وحـدت شـورا باعـث امیـد و خوشـحالی 
مـردم شـهر کرمـان گردیـد و قطعـا باعـث حمایت و پشـتیبانی 

مسـئولین محتـرم نیـز خواهـد شـد.
لـذا بنـا به ادعـای خودتان اگـر دوسـتدار مردم کرمان هسـتید،  
تأییـد  عـدم  موضـوع  بـه  ربطـی  هیـچ  کـه  مطالبـی  طـرح  بـا 
افـکار  و  عزیـز کرمـان  مـردم  بـرای  نـدارد،  صاحیـت شـما 
عمومـی شـبهه ایجـاد نکنیـد و همچنین برای شـورای اسـامی 
شـهر که بحمـدا... بعد از آن موضوع بـه وحدت و یکپارچگی 
رسـیده اسـت، تفرقـه و موانع ایجـاد نکنید و اجازه دهید شـورا 
بعـد از، از دسـت دادن چنـد مـاه وقـت ارزشـمند مـردم که جا 
دارد از محضـر ایـن مـردم در این مسـامحه کاری عذر خواهی 
کنیـم ، بتوانـد بـا سـرعت و یکپارچگی این اوضـاع بحران زده 
و پـر از موانـع  و مشـکات را سـاماندهی و زمینـه خدمـت را 

بـرای مـردم عزیـز کرمـان فراهـم نماید.

والعاقبه المتقین
حسین چناریان نخعی 
عضو شورای اسامی شهر کرمان

پیشگیری از خسارت های 
اجتماعی با همکاری واقفان 

محقق می شود 
بـه گـزارش روابـط عمومـی اداره کل 
اوقـاف و امـور خیریـه اسـتان ، سـردار 
بنـی اسـدی فـر فرمانـده انتظامی اسـتان 
از  کرمـان در همایـش یـاوران وقـف، 
اصلـی  زیرسـاخت  عنـوان  بـه  امنیـت 
یـاد  مختلـف  هـای  برنامـه  اجـرای 
جامعـه  امنیـت  اگـر  افـزود:  و  کـرد 
از  هیچکـدام  شـود،  اختـال   دچـار 

برنامه های جامعه به درستی اجرایی نخواهد شد.
 وی بـا اشـاره بـه وجـود برخـی اماکـن قدیمـی و ناامـن بـرای 
 کانتـری هـا و اماکـن انتظامـی عنـوان کـرد: ایـن امـر نشـان 
مـی دهـد کـه از فرهنـگ وقـف و حضـور واقفـان در حـوزه 
امنیـت، اسـتفاده چندانی نشـده و این خاء تاحـدودی برطرف 
شـده اسـت. سـردار بنـی اسـدی فـر تاکیـد کـرد: امـروز در 
یکـی از شهرسـتان هـای اسـتان کرمـان شـاهد هسـتیم کـه پدر 
یـک شـهید، باغـی را وقـف حـوزه امنیت مـی کند که سـاانه 
بیـش از ۱۰ میلیـارد ریـال درآمـد دارد. فرمانده انتظامی اسـتان 
کرمـان تصریـح کـرد: تاکنـون در جـاده هـای اسـتان کرمـان 
بیـش از ۷۸۰ نفـر به واسـطه تصادفات کشـته شـده انـد که این 

امـر تبعـات خانوادگـی و اجتماعـی را بـه دنبـال دارد.
وی گفـت: بسـیاری از حوادثـی کـه جامعـه و خانـواده هـا را 
متاثـر مـی کنـد بـا نیـت خیـر و اقـدام خداپسـندانه خیـران و 
اسـتان  انتظامـی  مقـام  ارشـدترین  اسـت.   حـل  قابـل  واقفـان 
کرمـان نصـب دوربیـن هـای ثبـت سـرعت را موجـب کاهش 
۶۰ درصـدی حـوادث جـاده ای دانسـت و اظهـار کـرد: اقـدام 
خیـران در سـاخت پاسـگاه و کانتـری بـه معنای آن اسـت که 
تـا زمـان فعالیـت ایـن واحدها، اثـرات خیـر آن بـرای خیران و 

واقفـان پابرجـا خواهـد بـود.
فرمانـده انتظامـی اسـتان کرمـان گفت: مـردم در اسـتان کرمان 
بـرای ایجـاد زیرسـاخت های امنیتـی ورود کرده انـد و این امر 
بـه معنـای آن اسـت کـه مـردم امنیـت را بـه عنـوان یـک نیـاز 
همگانـی بـاور کـرده انـد و در ایـن زمینـه همکاری مـی کنند.

 افزایش کیفیت و تولید 
 مرغ بومی با آموزش 

زنان روستایی در شهرستان انار
دوره آموزشـی افزایـش تولید و 
پـرورش مـرغ بومـي بـا کیفیـت 
مطلـوب جهـت اعضـاء صندوق 
خـرد اعتبـارات زنـان روسـتایي 
انـار  شهرسـتان  بیـاض  منطقـه 

برگـزار شـد.
عمومـي  روابـط  اعـام  بـه  بنـا 
سـازمان جهاد کشـاورزي استان 
مدیـر  مهـران  عبـاس  کرمـان، 
جهـاد کشـاورزی شهرسـتان انـار گفـت: کاس آموزشـي بـا 
منابـع   و  کشـاورزي  آمـوزش  و  تحقیقـات  مرکـز  مشـارکت 
طبیعـي اسـتان در راسـتای افزایـش تولید و پـرورش مرغ بومي 
بـا کیفیـت مطلوب جهت اعضـاء صندوق خرد اعتبـارات زنان 

روسـتایي منطقـه بیـاض برگـزار گردیـد.
وی بـا بیـان اینکـه امـروزه نیـز در بیشـتر روسـتاها بـا کمتریـن 
هزینـه و امکانـات، پـرورش مـرغ بومـي بـه صـورت گلـه هاي 
کوچـک انجـام مـي شـود، افـزود: در ایـن کاس آموزشـي 
در خصـوص  گلـه هـا یـي کـه به علـل بهداشـتي، تغذیـه اي و 
ژنتیکـي تولیـد و بـازده کمـي دارنـد و نقش  آنهـا در اقتصاد و 
تغذیه روسـتاییان  داراي اهمیت مي باشـند  بحث و گفتگوشـد 

و در پایـان بـه سـواات حضار پاسـخ داده شـد.
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چو بیداد کردي توقع مدار           که نامت به نیکي رود در دیار

) سعدی (

استاندار کرمان:

پیروی از خط امام و رهبری از ویژگی های شاخص آیت ا... جعفری است
 

اسـتان  اداری  شـورای  در  حسـینی  رزم  علیرضـا 
نماینـده  خدمـات  از  تجلیـل  منظـور  بـه  کرمـان 
سـابق ولـی فقیـه در اسـتان و امـام جمعـه کرمـان 
افـزود: در دوران بعـد از انقـاب و اسـتقرار نظـام 
مقـدس جمهـوری اسـامی آیـت ا... جعفـری در 
نظـارت بـر امـور اسـتان نقـش ویـژه ای داشـته و 
اعتدالـی  مشـی  و  هوشـمندی  درایـت،  بـا  وی 

 خـود بـر امـورات نظارت داشـته و هرگـز دخالت 
نمی کردند.

وی از آیـت ا... جعفـری بـه عنـوان عالم مجاهد و 
مبـارز، فهیم و روشـن ضمیر یاد کـرد و ادامه داد: 
شـورای اداری مفتخـر اسـت که حضور ایشـان را 
همـواره داشـته و امـروز بـه منظـور خدمـات 4۰ 
سـاله آیـت ا... جعفـری بعـد از انقاب این جلسـه 

شـورای اداری تشـکیل شـده است.
خصوصیـت  از  یکـی  اینکـه  بـر  تاکیـد  بـا  وی 
نمایندگـی  منصـب  در  جعفـری  ا...  آیـت  هـای 
ولـی فقیـه و امامـت جمعـه اسـتان، پـاک دسـتی 
و سـامت اقتصـادی ایشـان اسـت تاکیـد کـرد: 
کـه  و جـوی  شـرایط  دلیـل  بـه  متاسـفانه  امـروز 
وجـود دارد، همـه به یک سـری مسـائل متهم می 
شـوند اما آیـت ا... جعفری و فرزنـدان وی از این 
موضـوع مسـتثنی هسـتند زیـرا وی از هیـچ رانتـی 

اسـتفاده نکـرده انـد.
وی اظهـار کـرد: پاکدسـتی و سـامت اقتصـادی 
کسـانی  همـه  بـرای  الگویـی  جعفـری  ا...  آیـت 

اسـت کـه امـروز در کشـور مسـئولیتی دارنـد.
رزم حسـینی گفـت: حتمـا سـردار سـلیمانی نیـز 
در مراسـمی خواهنـد آمـد و از خدمـات اثرگذار 
امـام جمعـه کرمـان در دوران دفاع مقـدس تقدیر 

کرد. خواهنـد 
جعفـری  ا...  آیـت  انضبـاط  و  نظـم  افـزود:  وی 
ویـژه خودشـان اسـت و ایشـان همـواره در تمامی 
تـا در راس  یابنـد  مـی  جلسـات زودتـر حضـور 

سـاعت مقـرر در جلسـه حضـور داشـته باشـند.
اسـتاندار کرمـان بـا بیـان اینکـه آیـت ا... جعفری 
بـه تخصـص و تعهـد افـراد بسـیار تاکیـد داشـت 
گفـت: نحـوه اداره آیـت ا... جعفـری در حـوزه 
سیاسـی بـه گونـه ای بـود کـه وی بـا وجـود همـه 
پدرانـه و در  نقشـی  فعـال سیاسـی،  گـروه هـای 
حفـظ وحـدت سیاسـی نقـش ویـژه ای داشـته اند 

و بـه نوعـی سـبک جعفریـه را تعریـف کردنـد.
وی بـا اشـاره بـه اینکه تمـام مقامات کشـوری در 
سـفر بـه اسـتان کرمـان مشـتاق دیـدار با آیـت ا... 
بودنـد، گفـت: صداقـت در رفتار و نداشـتن رفتار 

ریاکارانـه از ویژگـی های دیگر آیـت ا...جعفری 
است.

وی بیـان کرد: شـفافیت و صداقت در نظام اداری 
ا... جعفـری الگـوی  مـا کمرنـگ شـده و آیـت 

صداقـت و شـفافیت هسـتند.
ا...  آیـت  حضـرت  رفتـار  و  منـش  گفـت:  وی 
جعفـری موجب شـده کـه همـه دور ایشـان جمع 

شـوند.
رزم حسـینی بـا تاکیـد بـر اینکـه در سـال گذشـته 
بـا  کرمـان  اسـتان  در  سیاسـی  سـخنرانی  هیـچ 
نشـده  کنسـل  جعفـری  ا...  آیـت  هـای  هدایـت 
اسـت گفـت: در دوران انتخابات نیـز همه نامزدها 
در اسـتان کرمـان حـرف هـای خـود را زدنـد و 

رفتنـد و هیـچ مشـکلی ایجـاد نشـد.
عالـم  ایـن  حضـور  از  اینکـه  بـر  تاکیـد  بـا  وی 
مجاهـد در اسـتان همـواره اسـتفاده خواهیـم کرد 
بـه عنـوان  را  ا... جعفـری  افـزود: حضـور آیـت 
ناصـح اسـتان خواهیـم داشـت تـا از تذکـرات و 

بهـره منـد شـویم. ایشـان  سفارشـات 

صدا و سیمای مرکز کرمان 
به مناسبت  هفته بسیج

 2 هزار و 643 دقیقه برنامه 
پخش کرد 

علیرمضانـی  دکتـر 
صـدا  کل  مدیـر 
بـا  کرمـان  وسـیمای 
مطلـب کـه   ایـن  بیـان 
وتفکربسـیجی  بسـیج 
جامعـه  درعمـق 
اسـت   شـده  نهادینـه 
سـخن  وقتـی  گفـت: 
از بسـیج بـه میـان مـی 
آیـد منظـور یک قشـر 
بلکـه  نیسـت  خـاص 

بسـیج تداعـی تمـام مـردم ایـران اسـت مدیـرکل مرکزکرمـان 
افـزود: درهـرکاری کـه روحیـه بسـیجی حاکم باشـد ایـن کار 

. اسـت  همـراه  وموفقیـت  طـراوت  بـا 
علیرمضانـی سـپس بـه تشـریح عملکـرد صـدا وسـیمای مرکـز 
کرمان  به مناسـبت هفته بسـیج  پرداخت وگفت:سـیمای مرکز 
کرمـان  بـه مـدت  هـزار و ۱9۱ دقیقه وصدای مرکـز کرمان  به 
مـدت هـزارو 35۷بـا محوریـت بسـیج وفرهنگ بسـیجی برنامه 
تولیـد و پخـش کـرده انـد. مدیـر کل مرکـز کرمـان در ادامـه 
گفـت: خبـر مرکز کرمـان نیز با پخـش گزارش هـای رادیویی 

و تلویزیونـی مناسـبت هفته بسـیج را گرامی داشـتند. 

نصب گل میخ در تقاطع بهزاد 
مدیرعامـل سـازمان حمـل و نقـل و ترافیـک شـهرداری کرمان 

از نصـب گل میـخ در تقاطـع بهـزاد خبر داد.
بـه گـزارش روابـط عمومـی سـازمان حمـل و نقـل و ترافیـک 
شـهرداری کرمـان، مهنـدس زنگـی آبـادی بـا اشـاره بـه اینکـه 
گل میـخ نوعی سـرعت گیـر و تعییـن کننده مرز در مسـیرهای 
شـلوغ و پرتـردد و وسـیله ای جهـت کنتـرل سـرعت خودروهـا 
اسـت، گفـت: ایـن اقـدام در ادامـه طـرح ایمـن سـازی و نظـم 

بخشـیدن در محـدوده تقاطع هـا صـورت گرفتـه اسـت.
نقلیـه و  بـا در نظـر گرفتـن نحـوه تـردد وسـایل  افـزود:   وی 
عابـران پیـاده و بـه منظـور افزایـش ایمنـی در معابـر شـهری و 
عبـور و مـرور راحـت و بـا آرامـش و ایجـاد نظـم و کاهـش 
تصادفـات و ترافیـک عبـوری، تقاطع هـا و معابـر، بـا نصب گل 

می شـود.  ایمن سـازی  میـخ  

صدور 208 مجوز فوت 
در شهر کرمان

مدیـر عامـل سـازمان بهشـت زهـرا )س( از صـدور 2۰۸ مجـوز 
فـوت در آبـان مـاه جـاری در شـهر کرمان خبـر داد.

نارویـی گفـت: در آبـان مـاه جـاری 2۰۸نفـر در شـهر کرمـان 
فـوت شـده اند کـه از ایـن تعداد95نفرمرد،94نفـر زن و مابقـی 
کـودک بوده انـد. وی ادامـه داد: بیشـترین علـت فـوت مربوط 
بـه بیماری هـای داخلـی با 95نفـر، بیمـاری قلبی با ۶۷نفـر و بعد 
از آن سـکته مغـزی، سـرطان و تصـادف در رده هـای بعـدی 
بوده انـد. نارویـی بـا بیـان اینکـه بیشـترین علت فـوت مربوط به 
رده بـاای ۶۰سـال بـا ۱4۷ نفـر بـوده اسـت، تصریـح کـرد: از 
تعـداد کل فـوت شـدگان ۱۰9نفـر در بیمارسـتان و مابقـی در 

منـزل فـوت شـده اند.

 توسعه و بازسازی نزدیک 
 به 27 کیلومتر شبکه آبرسانی 

در استان کرمان 
محمـد طاهـری رئیس هیئت 
مدیـره و مدیرعامل شـرکت 
اسـتان  فاضـاب  و  آب 
از  یکـی  گفـت:  کرمـان 
دایل هدررفت آب، شـبکه 
فرسـوده آبرسـانی می باشـد 
و بازسـازی این شـبکه ها در 
اقدامـات شـرکتهای  اولیـت 
آب و فاضـاب اسـت.  وی 
افـزود: در همیـن راسـتا طی 
مهـر مـاه ۱5 کیلومتـر و 9۱5 

متر شـبکه آبرسـانی فرسـوده در شهرسـتان های مختلف اسـتان 
بازسـازی شـد که بیشـترین میزان بازسـازی در شهرسـتان های 
کرمـان و سـیرجان انجـام شـد .وی افـزود: در همیـن مـدت بـه 
منظـور ارائـه خدمـت مطلوبتر به مشـترکین  ،۱۰ کیلومتر و ۷۷4 

متـر شـبکه آبرسـانی در اسـتان کرمـان توسـعه یافـت.

توسعه و بازسازی بیش از 13 کیلومتر 
شبکه آبرسانی شهرستان کرمان

غامرضـا زیـن الدینـی مدیـر امـور آب و فاضـاب شهرسـتان 
کرمـان بـا اعـام این خبـر گفت: این میزان توسـعه و بازسـازی 
 ۸ و  آبرسـانی  شـبکه  توسـعه  متـر   ۶۱2 و  کیلومتـر   4 شـامل 
کیلومتـر و 4۷2 متـر بازسـازی شـبکه فرسـوده آبرسـانی مـی 
باشـد کـه در شـهرهای اندوهجـرد، جوپـار، چتـرود، کرمـان، 

گلبـاف، ماهـان و محـی آبـاد انجـام شـده اسـت.
از  یکـی  داشـت:  بیـان  کرمـان  شهرسـتان  آبفـا  امـور  مدیـر 
اقداماتـی کـه بـا جدیـت توسـط امـور آبفـا پیگیـری مـی شـود 
بازسـازی شـبکه فرسـوده آبرسـانی مـی باشـد که نقـش مهمی 

دارد. پـرت آب  و  از هدررفـت  در جلوگیـری 

رهبر معظم انقاب: 

در مقابل تهاجم دشمنان، 
چه آمریکا و چه رژیم صهیونیستی، 
برای دفاع از خودمان، 
در همان سطحی که دشمن حمله 
کند به آنها حمله خواهیم کرد.

آب نعمت امروز ، هدیه فردا و سرمایه آینده است . 
روابط عمومی شرکت آب وفاضاب روستایی استان کرمان

دکتر پور ابراهیمی:

حراج سکه به نفع کشور نیست
شـورای  مجلـس  اقتصـادی  کمیسـیون  رئیـس 
جیـب  بـه  سـکه  حـراج  اینکـه  بیـان  بـا  اسـامی 
داان ریختـه مـی شـود گفـت ایـن روش بـه نفع 

نیسـت. کشـور 
بـه  اشـاره  بـا  ابراهیمـی   پـور  محمدرضـا  دکتـر 
بیـان  مرکـزی،  بانـک  سـوی  از  سـکه  حـراج 
داشـت:از اقـدام بانک مرکزی درایـن زمینه مطلع 
هسـتیم و فلسـفه ایـن کار بـرای کاهـش التهاب و 
مدیریـت بـازار سـکه اسـت که تـا حـدودی قابل 
قبـول اسـت امـا بایـد پیـش بینـی شـود کـه ایـن 
اقـدام تـا چـه انـدازه موفقیـت آمیـز خواهـد بـود.

شـورای  مجلـس  اقتصـادی  کمیسـیون  رئیـس 

حـراج  کـه  اسـت  درسـت  داد:  ادامـه  اسـامی 
سـکه از سـوی بانـک کارگشـایی بـرای کنترل و 
مدیریـت التهـاب بازار اسـت اما این سـوال وجود 
دارد کـه آیـا همـه ابعـاد ایـن طـرح دیده اسـت یا 
تنهـا بـه یـک موضـوع آن پرداختـه شـده اسـت.

راور در مجلـس دهـم  مـردم کرمـان و  نماینـده 
شـورای اسـامی بـا بیـان اینکـه افزایـش قیمـت 
سـکه به دلیـل متغییرهـای اقتصادی اسـت، گفت: 
بـا این حـال برای انجـام هر اقـدام و تصمیم گیری 
و  متخصـص  عوامـل  تحلیـل  نیامنـد  اقتصـاد  در 
بررسـی کنیـم در شـرایطی کـه  دقیـق هسـتیم و 
تفـاوت قیمـت سـکه بیـن نـرخ بانـک مرکـزی و 

تومـان اسـت، حـراج  میانگیـن ۱5۰ هـزار  بـازار 
سـکه چـه اثـری دارد.

وی بـا بیـان اینکـه بایـد تاثیر حراج سـکه بـر بازار 
ارزیابـی شـود، بیـان داشـت: ازم اسـت بررسـی 
کنیـم کـه حـراج سـکه رانتـی توزیـع می شـود و 
چـه تغییـری در بازار سـکه مـی گـذارد، همچنین 
و  شناسـایی  قضیـه  ایـن  در  موثـر  عوامـل  بایـد 
انتظـار مـی رود کـه عملکـرد  مدیریـت شـود و 

بانـک مرکـزی نیـز بـه تناسـب تغییـر کنـد.
شـورای  مجلـس  اقتصـادی  کمیسـیون  رئیـس 
اسـامی اظهـار داشـت: رفع اختاف قیمت سـکه 
بیـن بـازار و بانـک مرکـزی بـا اسـتناد بـه عدلـه 

محاسـباتی و توزیـع حجـم قابـل قبولـی از سـکه 
امـکان پذیـر اسـت امـا بـا توجـه بـه میـزان ایـن 
اختـاف بـه نظـر می رسـد سـود حـراج سـکه به 
جیـب داان مـی رود و در نهایـت به نفع کشـور 

نیسـت.

|||||||||||| اخبار شهرداری کرمان 

|||| اخبار شرکت آب و فاضاب استان کرمان ||||

بـه گزارش روابـط عمومی شـرکت توزیع نیروی 
احمـد  از  نقـل  بـه  کرمـان،  اسـتان  شـمال  بـرق 
گنجعلیخانـی معـاون برنامـه ریـزی ، چهاردهمین 
همایـش و رویـداد علمی-پژوهشـی شـرکت بـا 
توجـه به برگـزاری موفـق سـیزده دوره کنفرانس 
داخلـی، بصـورت اسـتارت آپ ویکنـد بـا محور 
پایدارسـازی شـبکه هـای تویـع نیـروی بـرق بـه 

مرکـزی  همـکاری  بـا  و  شـرکت  ایـن  میزبانـی 
نـوآوری کرمـان در مورخـه بیسـت و نهم و سـی 
آذر و یکـم دی مـاه در کرمـان برگـزار خواهـد 

. شد
وی بـا بیـان ضـرورت اسـتفاده از تکنیـک هـا و 
روشـهای نویـن پژوهشـی در موضـوع برگـزاری 
همایـش هـای علمـی کـه بـا هـدف تبـادل نظـر 
توجـه  بـا  بـرق  صنعـت  محققـان  و  کارشناسـان 
بـه فرسـودگی و قدمـت عمـر شـبکه هـای توزیع 
بمنظـور حـل معضات شـبکه و همچنیـن غلبه بر 

چالـش های موجود ضـرورت اسـتفاده از ایده ها 
و اندیشـه هـای برتـر و نـو رامشـخص مـی نمایـد 
لـذا برگـزاری چهاردهمین همایـش علمی داخلی 
شـرکت بصـورت اسـتارت آپ ویکنـد بـا محور 
بـرق  نیـروی  توزیـع  پایـدار سـازی شـبکه هـای 
شـامل پایـداری الکتریکـی، پایـداری فیزیکـی و 
مقـاوم سـازی پایـه هـای بتونـی و سـایر تجهیزات 
و  گرفـت  قـرار  کار  دسـتور  در  توزیـع  شـبکه 
امیدواریـم این رویداد علمی و پژوهشـی در سـال 
اقتصـاد مقاومتـی زمینـه سـاز رشـد و تقویـت امـر 

پژوهـش در صنعـت بـرق گـردد.
آموزشـی- رویـداد  یـک  ویکنـد  آپ  اسـتارت 

روز  سـه  طـی  کـه  دنیاسـت  سراسـر  در  تجربـی 
در  شـود،  مـی  برگـزار  هفتـه  آخـر  در  متوالـی 
ایـن برنامـه شـرکت کنندگانـی کـه صاحـب ایده 
 و توانایـی اجـرای آن را داشـته باشـند گـرد هـم 
را  هایشـان  ایـده  سـاعت   54 طـی  تـا  آینـد  مـی 
مطـرح کننـد، گروه تشـکیل بدهند و با شناسـایی 
و انتخـاب ایـده برتـر در خصوص تجاری سـازی 

بـا مشـارکت سـرمایه گـزاران اقـدام میگـردد.

معاون برنامه ریزي شرکت توزیع نیروي برق شمال استان کرمان اعام کرد:

اولین استارت آپ ویکند صنعت توزیع برق کشور 
در آذر ماه جاری درکرمان برگزار خواهد شد

رییـس سـازمان مدیریـت و برنامـه ریـزي اسـتان 
کرمـان گفـت: با ابتـکاري کـه سـازمان مدیریت 
و برنامـه ریـزي اسـتان کرمان انجام داد، جلسـات 
هـاي  اسـتان  بیـن  آمایـش  منطقـه اي  هماهنگـي 
سیسـتان و بلوچسـتان، کرمـان، یـزد و هرمـزگان 
کـه اسـت  شـده  تشـکیل  اي  دوره  صـورت   بـه 

تبـادل  در خصـوص مباحـث مشـترک بحـث و 
نظـر صـورت مـي گیرد تـا نقـش هـاي منطقه اي 
و اثـر آنهـا بـر تحوات اسـتاني نیز در نظـر گرفته 

شود.
مدیریـت  سـازمان  عمومـي  روابـط  گـزارش  بـه 
رودري  دکتـر  کرمـان،  اسـتان  ریـزي  برنامـه  و 
سـرزمین  آمایـش  مطالعـات  بررسـي  جلسـه  در 
اسـتان کرمـان در محـل سـازمان برنامـه و بودجـه 
کشـور بـا حضـور دکتـر مسـجدي رئیـس امـور 
برنامـه ریـزي، نظـارت و آمایـش سـرزمین، دکتر 
توسـعه  پژوهشـهاي  و  آمـوزش  معـاون  دژپسـند 
و آینـده نگـري کشـور، دکتـر کامیـاب مقـدس 
طـرح  مسـئول  و  اسـتان  جهاددانشـگاهي  رئیـس 
آمایـش سـرزمین اسـتان و تیـم مشـاور طـرح، یـه 
منظـور ارائـه نتایـج طـرح، روشـها و متدلـوژي و 
نحـوه انجـام طـرح، برنامـه زمانبنـدي و سـاختار 
طـرح اظهـار کـرد: اسـتان کرمـان بـا ۱۱ درصـد 
از مسـاحت کشـور یکي از پهناورترین اسـتانهاي 

ایـران اسـت.
رییـس سـازمان مدیریـت و برنامـه ریـزي اسـتان 
اسـتان  کان  شـاخصهاي  بـه  اشـاره  بـا  کرمـان 

معدنـي،  صنعتـي،  هـاي  حـوزه  در  کرمـان 
سـطح  در   ... و  گردشـگري  کشـاورزي، 
برخـي  بـا  اسـتان کرمـان   کشـور تصریـح کـرد: 
بحـران هـاي جـدي نیـز روبـرو اسـت بـه طـوري 
کـه هـم اکنـون بحـث کـم آبـي در اسـتان مـورد 
توجـه قـرار گرفتـه و ۷ درصـد  منابع آبي کشـور 

در ایـن اسـتان مصـرف مـي شـود.
اسـتان  آمایـش  تدویـن طـرح  بـه  دکتـر رودري 
کرمـان اشـاره و ادامـه داد: بعـد از تحقیقات ازم 
مشـاور  بعنـوان  کرمـان  اسـتان  جهاددانشـگاهي 
طـرح آمایـش سـرزمیني اسـتان کرمـان در تاریخ 
25 بهمـن مـاه سـال 93 انتخـاب شـد کـه در ایـن 
هـاي  کارگـروه  در  مختلـف  جلسـه   ۶۸ راسـتا  

آمایـش در اسـتان تشـکیل شـده اسـت.
آمایـش  طـرح  تدویـن  در  اینکـه  بیـان  بـا  وي 
اسـتان تمامـي مسـائل درون و بـرون اسـتاني در 
نظـر گرفتـه شـده اسـت افـزود: : بـا ابتـکاري کـه 
سـازمان مدیریـت و برنامـه ریـزي اسـتان کرمـان 

انجـام داد، جلسـات هماهنگـي منطقـه اي آمایش 
بیـن اسـتان هـاي سیسـتان و بلوچسـتان، کرمـان، 
بـه صـورت دوره اي تشـکیل  یـزد و هرمـزگان 
شـده اسـت کـه در خصـوص مباحـث مشـترک 
تـا  گیـرد  مـي  صـورت  نظـر  تبـادل  و   بحـث 
نقـش هـاي منطقـه اي و اثـر آنهـا بـر تحـوات 

اسـتاني نیـز در نظـر گرفتـه شـود
رییـس سـازمان مدیریـت و برنامـه ریـزي اسـتان 
مشـاوران  نفـري   3۶ تیـم  بـه  اشـاره  بـا  کرمـان 
کرمـان  اسـتان  سـرزمین  آمایـش  طـرح  تدویـن 
اظهـار کـرد: 2۱ نفـر دکتـر و ۱5 نفـر کارشـناس 
ارشـد تیـم مشـاور آمایـش سـرزمین را تشـکیل 
مـي دهنـد و سـعي شـده اسـت در تدویـن ایـن 
طـرح از نظـرات تمامـي کارشناسـان، محققیـن، 

شـود. اسـتفاده  اسـتاني  مسـولین  و  دانشـگاهیان 
تیـم  جلسـه  ادامـه  در  گـزارش،  ایـن  براسـاس 
مشـاور آمایش سـرزمین مباحث خـود را مطرح و 

بـه سـواات مطـرح شـده پاسـخ دادنـد.

رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان عنوان كرد:

 برگزاري جلسات هماهنگي منطقه اي آمايش با ابتكار سازمان 
مديريت و برنامه ريزي استان كرمان

 بـه گـزارش روابـط عمومـي شـرکت توزیـع نیروي بـرق جنوب 
اسـتان کرمـان، مجتبـي ثمـره مدیـر دفتـر مدیریـت مصـرف ایـن 
گازي  کولرهـاي  خصـوص  در  گزارشـي  ارائـه  بـه  شـرکت 
خورشـیدي و نصـب آن در حـوزه کاري شـرکت بـرق جنـوب 

اسـتان کرمـان پرداخـت.
مجتبـي ثمـره با اشـاره به اسـتفاده بـااي کولر در جامعـه امروزي 
گـرم  هـواي  و  آب  و  ایـران  جغرافیایـي  موقعیـت  کـرد:  بیـان 
 کشـور مـا کولـر را در رده وسـایل ضـروري بـراي تامیـن رفـاه 
خانـواده هـا قـرار داده اسـت، بطـوري کـه امـروزه بیـش از ۸۰ 
خانوارهـاي  درصـد   2۰ حـدود  و  شـهري  خانوارهـاي  درصـد 

ایـن از  روسـتایي 
وي افـزود: ازآنجایـي کـه کولر هـاي گازي مصرف بـرق باایي 
داشـته و مبلـغ زیـادي بابـت هزینه بـرق مصرفي توسـط خانوارها 
پرداخـت میشـود؛ ایـن در حالي اسـت که خورشـید منبـع پاکیزه 
و نـا محـدود انرژي اسـت کـه میتواند بـه عنوان یک منبـع جانبي 

و یـا حتـي اصلـي، بسـیاري از نیازهاي انـرژي مـا را رفع کند.
وي خاطرنشـان کـرد: شـرکت توزیـع نیـروي برق جنوب اسـتان 
یـادآوري  و  محتـرم  مشـترکین  کلیـه  سـازي  آگاه  منظـور  بـه 
فرهنـگ دینـي مـا کـه اسـراف را حـرام مـي شـمارد و بـا خاطـر 
نشـان کـردن ارزش این شـریان حیاتـي جامعه اقدام بـه خریداري 

و نصـب 3 دسـتگاه کولـر گازي خورشـیدي و امـپ ال اي دي 
در مسـاجد شهرسـتانهاي قلعـه گنـج ، جیرفـت و بم نموده اسـت

 ثمـره بیـان کـرد: نصـب اسـپلیت خورشـیدي در مسـجد جامـع 
صاحـب الزمـان )عـج( شهرسـتان بـم بـا هـدف کاهـش مصـرف 
پتانسـیل مطلـوب  بـه  بـا توجـه  بـم و  بـرق  اداره  انـرژي توسـط 
انـرژي خورشـیدي در شهرسـتان بـم، بـا بهـره گیـري از ایـن نوع 
تجهیـزات خورشـیدي مي تـوان تـا میـزان قابـل توجهي نسـبت به 
کاهـش مصـرف بـرق و مدیریـت در انـرژي اقـدام کـرد. هزینـه 

ایـن نـوع اسـپلیت حـدود 4۰ میلیـون ریـال بـرآورد مـي شـود.
ثمـره با اشـاره به شـیوه کار کولرهاي گازي خورشـیدي تصریح 
کـرد: کولـرگاي خورشـیدي یکي از بهترین سیسـتم هـاي تهویه 
مطبـوع بـراي اسـتفاده از خورشـید و بـرق بـه صـورت ترکیبـي و 
مکمـل یکدیگـر مـي باشـند.از آنجـا کـه ایـن سیسـتم از دو منبع 
مختلـف انـرژي مصـرف مـي کنـد در مقایسـه بـا سیسـتم هایـي 
کـه یـک منبـع اسـتفاده مـي کننـد از قابلیـت اطمینـان بااتـري 
برخـوردار هسـتند . شـایان ذکـر اسـت ایـن اسـپلیت خورشـیدي 

قابلیـت سیسـتم سرمایشـي و گرمایشـي را دارا مـي باشـد.
از  اسـتفاده  اماکـن  اینکـه کولـرگازي خورشـیدي  بیـان  بـا  وي 
منابـع تجدیدپذیـر انـرژي محلـي را فراهم مـي آورد، بیـان نمود: 
خورشـید و بـرق انـرژي مصرفـي در ایـن کولـر مـي باشـد و بـه 

وسـیله ایـن کولـر تولیـد اقتصـادي سـرما در مناطـق گرمسـیر بـا 
و  درصـد  بااتریـن  بـا  پذیـر  تجدیـد  انـرژي  منابـع  از  اسـتفاده 

کمتریـن هزینـه امـکان پذیـر مـي شـود.
کولرهـاي  اینکـه  بـه  اشـاره  بـا  مصـرف  مدیریـت  دفتـر  مدیـر 
گازي - خورشـیدي اسـتاندارد، بیـن 3۰ الـي 5۰ درصد در میزان 
مصـرف بـرق و هزینـه پرداختـي صرفـه جویـي مي شـود، گفت: 
ایـن کولرهـا از لحـاظ کارایي و شـکل ظاهر با کولرهـاي گازي 
برقـي تفـاوت زیـادي نـدارد ولـي یـک پانل خورشـیدي بـا توان 
و قـدرت بـاا و یـک مخـزن ذخیـره انـرژي بـه دسـتگاه اضافـه 

است. شـده 

براي اولين بار راه اندازي كولرگازي خورشيدي در حوزه فعاليت شركت توزيع نيروي برق جنوب استان كرمان

نصب سه دستگاه كولرگازي خورشيدي و امپ ال اي دي 
در مساجد شهرستان هاي قلعه گنج، جيرفت و بم

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

مهسا حقانیت، شیما صفرزاده کرمانی، 
مرتضی امیری فر، سجاد شاه ولی
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این شماره از هفتواد تقدیم می شود 
به شهید » داوود زابلی  زاده « 

...تنها آرزوی من...
فقـط یـک آرزو را برتمـام آرزوهایـم 
پرچـم  اینکـه:  آن  و  دانـم  مـی  مَُقـّدم 
عدالـت بـه دسـت امـام  زمان )عـج( در 

سراسـر جهـان برافراشـته شـود.

یادی از یک شهید

صندلی خالی
قلم نهاده سر بر، سینه ی لوح سفید     

 تا بکند سجده بر آنکه قلم آفرید
سام من به روح، وکیل انتخابی       

 )سید حسن مدرس( بصیر و انقابی
وکیل ناب مردم، برآمده ز ملت        

نه طالب اجنبی، نه باعث مذلت
بر حفظ دین و میهن، جان داد و ایمان نداد    

آخرتش را برای لقمه ای نان نداد
سیاستش عجین با، دیانت حسینی       

 می طلبید بر همه، هدایت حسینی
ای وکای زمان، در چه مسیر و راهید؟      

حق منظر چشمتان، یا باطل و سیاهید؟
چون نائب الدوله ها، احسنت گو نباشید     

 از پیروان فتنه، یا )فتنه جو( نباشید
نمانده و نماند، همیشه این وکالت        

فردا چه می پسندید، سعادت یا خجالت؟
که خدمت و خیانت، هر دو شود آشکار      

کاری کنید بماند، خدمتتان یادگار
باید که مجلس ما شود زبان مردم    

  نه آنکه با لوایح، افتد به جان مردم
باید خروجی شود حّال و مشکل گشا      

بردارد آن بار غم، از شانه ی توده ها
شعار بی عمل را، آیا رصد می کنید؟     

 کدام گره وا شد از مشکل ما با کلید؟
لب را فرو نبدید، بر این همه گرانی     

 بگوشتان نخورده دزدی برای نانی؟
ای وکای مردم، مردم در اضطرابند     

 )باور انقابی(به کارتان ندارند
گرانی روزانه شد، نان هم درآورده پر      

مستضعف عیالوار، هر لحظه بیچاره تر
نان را نمی شناسید، زیرا خوراکتان نیست!    

اصلی ترین غذا در، سفره ی هر آدمی ست
بیدرد بوده غافل، از درد و رنج مردم      

)مستضعف و حقوقش( که عامدانه شد گم
هرکه می آید رو کار، آرواره اش پرتاش!    

)شعار رای آور(ش بهبود امر معاش
وکیل مردم چرا پیگیر وعده ها نیست؟      

مدرِس مجلِس امروز این وطن کیست؟
مجالس اروپا بر ضد ما دقیقند       

 )تفرقه آفرین( و با )خواب( ما رفیقند
توافقات بدی در پشت پرده دارند    

    چرا ز سوی شما موانعی ندارند؟
)نقاش( کنار )سیاه( )سفید( را هم ببین     

 که )شب( و )روز( تو مجلس کنار هم همنشین

غامحسین رضایی - نقاش         

جای شعر
شعر نه خون جگر باید نوشت          

 جای زلف یار کشتار کودکان باید نوشت 
کار آدم در جهان کشتار آدم است       

 آدمیت حذف َکفتار زمان باید نوشت 
کشتار کودکان در این زمانه کار کیست          

جهل آدم کهکشان باید نوشت 
هیچ کس فکر کسی نیست در جهان                 

جهل آدم آسمان باید نوشت 
در زمین پیروز گردیده دروغ       

  ظلم را جای َخرد در این زمان باید نوشت 
من به چشمم حمزه دیدم  ظلم و زور        

 آدمی نه چنگیز زمان باید نوشت 

حمزه فریفته 

به نــزدّ همت من خـردی ای بزرگ امیر! 
 امیر سخت دل سست رای بی تدبیر!

ای که اندر ملک گفتی می نهم قانون عدل 
 ظـلم کردیای اشاراتت همه بیرون عدل

راست چون واعظ نانجوی بدین شاد مشو
 که سخن گویی و جهال بگویند آری

 سیف فراغانی 

カもヮ執枢唱 桧済処

هفتـواد : جـوان هائـی کـه در کوچـه و خیابـان بـا چهـره 
هـای مُعتـاد بـه مواد مُخـدر، روانگـردان، الکل، قلیـان، ُچپق، 
بنـُگ، سـیگار،  حشـیش و دیگـر هـا دیـده مـی شـوند، زیان 
بارتریـن آسـیب رسـانان جامعـه انـد . زیـرا اینـان نـه تنهـا بـه 
از  را  خـود  نـان  بلکـه  پردازنـد  نمـی  آبرومندانـه  کارهـای 
زورگیـری،  فروشـی،  قاچـاق  دزدی،  ناشایسـت   راههـای 
جیـب بُـری، شـب ُروی، کاه بـرداری، تن فروشـی، گدائی 
و دریوزگـی و پلیدیهـای دیگـر در مـی آورنـد و  اگـر کار 
هـم داشـته باشـند از راه رشـوه خـواری و زیـر میـزی گیـری 

رویگـردان نیسـتند . 
بایـد دیـد چـرا شـمار گمراهـان و آسـیب رسـانان  اکنـون 
جوانانـی کـه در دهـه هفتـاد بـه جهان آمـده انـد از دهه های 
دیگـر بیشـتر اسـت ؟ و شـوند آن چـه مـی باشـد ؟ در پاسـخ 
بایـد گفـت : اسـتعمارگران کهـن و نویـن انگلیسـی و امریکا 

پـس از آنکـه بـه خواستشـان کـه همـان شکسـت ایـران در 
جنـگ هشـت سـاله  بـود نرسـیدند و در گـذر آن داوریهـا،  
از خودگذشـتگی هـا و کاردانی های جوانـان ایران را دیدند 
بخـود لرزیدنـد و بـه چـاره گـری پرداختنـد تـا بـه گونـه ای 
آنـان را ُسسـت و ناتـوان سـازند . ایـن هاسـت نیرنـگ هـا و 
ترفنـد هائـی کـه دو اسـتعمارگر کهـن و نوبـن در سـالهای 

پایانـی جنـگ بـرای جوانـان آینـده فراهـم آوردنـد .
1 ـ پـر کـردن گنجینـه هـای مغـزی کـودکان بـا پندارهـای 
پـوچ، واهـی، ناشـدنی کـودک پسـند گمـراه کننـده، بجـای 
اخاقـی  و  دینـی  و  خدائـی  پـاک  هـای  اندیشـه  آمـوزش 
سـپس  و  هـای  ماهـواره  کمـک  بـه  آئینـی  و  میهنـی   و 
رایانـه هـا و سـپس ترگیرنـده هـای کوچکـی  کـه امـروز در 
دسـت  همـگان دیـده مـی شـود ، 2 ـ و بـرای نوجوانـان و 
و  جاسوسـها  و  شـده  یـاد  ابزارهـای  همیـن  بـا  نیـز  جوانـان 

نویسـندگان مزدورانـی کـه دارنـد و گاهی پیش از شناسـائی 
شـبگریزی مـی کننـد و سـر از » بـی بـی سـی « و »صـدای 
آمریـکا« در مـی آوردنـد و برنامـه هایـی انجـام مـی دهنـد 
زدودن  و  کـردن  ُسسـت  راسـتای  در  هایشـان  برنامـه   کـه 
اندیشـه هـای پاک خدائی، اسـامی، دینی، آئینـی و اخاقی 
و جانشـین نمـودن آنهـا بـا بـاور هـای پـوچ گرائی » نیهلیسـم 
« و فـرد انـگاری زندگـی »اگزیستاسوسیالیسـم« و گرایـش 
 بـه تـن پرسـتی و غریـزه هـای جانـوری و دیگـر زشـتی هـا 
مـی باشـد . در اینجـا بـا دریـغ و افسـوس بایـد گفـت در دهه  
نیندیشـیده  بودنـد کـه نسـنجیده و  پـدران  هفتـاد مـادران و 
ماهـواره  را پنهانـی  بـه خانـه آوردنـد و کـودکان بـی گنـاه 
خـود را پـای آنهـا نشـانیدند تـا ناخواسـته بدتریـن ناپاکترین 
نـگاره هـای زشـت اندیشـی و بـدکاری و کـژ رفتـاری روی 
مغـز پاکتـر از آئینـه آنان نگاشـته شـود و آنـان را دژ خوی و 
گمـراه و بدکـردار سـازد و امروز در جامعه آسـیب رسـانانی 
را کـه در چهـره و جامه معتاد، الکـی، چاقوکش، آدم کش، 
قاچـاق فـروش و دیگر هـا می بینیم پـرورده و آمـوزش یافته 
همـان ماهـواره هائـی  هسـتند که پـدران و مـادران کوتاه بین 
و نـاآگاه در دهـه هفتـاد پنهانـی بـه خانـه آوردنـد و فرزندان 
خویـش را بـا ترفنـد اسـتعمارگران کهـن و نویـن آلـوده بـه 

آسـیب هـای اجتماعـی گوناگون سـاختند . 

رایانـه، گوشـی هـای همـراه  تلویزیـون،  رادیـو،   ، ماهـواره 
بـه خـودی خـود بـد نیسـتند و. بسـیار بسـیار بـرای پیشـرفت 
جامعـه بـا هـوده و سـودمند می باشـند . امّا برنامـه هائی را که 
اسـتعمارگران نیـز نگبـاز خـون آشـام روی آنها مـی پردازند 
و بـه نمایـش مـی گذارنـد بـرای جوانـان بـد آمـوزی و زهـر 

هـال اسـت . سـعدی هـم گفتـه :
از بدان نیکوئی نیاموزی            نکند گرگ پوستین دوزی     

دنباله دارد .......
نویسنده : کیخسرو شهریاری

در راه خدا صبور می باید بود        و زغیر خدا بدور می باید بود
از ظلمت حبس نفس می باید َجست     مستعزق بحر نور می باید بود

مهستی گنجوی                                                
چگونه می توان خود و جامعه را شناخت 

بخش 2

رسول مهربانی خواسته وحدت

تولد محمد)ص(، بشیر رحمت رسید      بر عدم جهالت، شمس هدایت دمید
موعود پیشینیان، خاتم پیغمبران        رسول تکمیل دین، طالب وحدت رسید

**
دین و بشر دیده از، تفرقه ها مشکات      وحدت نه یک هفته که، همواره از واجبات

بر محور اتحاد، خلقت به سامان رسید      سفارش ویژه ای ز خالق کائنات

عرض سام و خسته نباشید حضور استاندار محترم کرمان 
جناب آقای رزم حسینی 

جناب آقای استاندار ، علی رغم زحماتی که شما در سالهای 
اخیر برای شهر و استان ما انجام داده اید ، اما گاهاً خبرهای 
از سایر استان ها در نشریه های سراسری می خوانیم مبنی بر 
اقداماتی است که در آن مناطق انجام می شود یا انجام شده، 
اما در استان ما اتفاق نیوفتاده و یا اینکه کم رنگ بوده و به 

اطاع عموم نرسیده است .
به طور مثال در خبرها آمده که استان یزد در بازدیدهائی  
متشکل از نمایندگان ادارات ، فرمانداری، نیروی انتظامی، 
اصناف، اداره تعاون ـ کار و رفاه اجتماعی و... به صورت 
به کارگیری  متخلفان  با  و  دارند  مناطق مختلف  از  سرزده 

اتباع و مهاجرین خارجی در مشاغلی که ممنون اعام شده 
برخورد و اعمال قانون می نمایند .

متاسفانه در استان کرمان این حساسیت در مورد بکارگیری 
اتباع خارجی در مشاغل ممنوعه وجود ندارد . 

» آسانسورهای کرمان «
رغم  علی  که  میشنویم  و  خوانیم  می  دیگر  خبرهای  در 
اینکه در برخی از استانها تا سال گذشته صنف آسانسور در 
بدترین وضعیت استاندارد بوده اما با مشارکت رسانه ها و 
حساسیت مردم و همت مسئولین اکنون بهترین استانداردها 
در صنعت آسانسور آنها قابل مشاهده است ، امّا در کرمان 

وضع نامطلوب است . 

» کالیبره کردن ترازو ها «
فشار  و  پیگیری  با  دیگر  استانهای  از  یکی  در  همچنین  
مسئولین برای جلوگیری از کم فروشی ) که از مشکات 
ترازوهای  کردن  کالیبره  به  مجبور  اصناف   ) است  بازار 
خود شده اند . در حالی که در خود شهر کرمان هم نظارت 
چندانی براستانداردهای و گرانفروشی ها اعمال نمی شود 

چه برسد به شهرستانها ! 
در شهر دیگری بساط دستفروشان برچیده می شود و به ازای 
آن غرفه هایی از طرف شهرداری به آنها داده می شود در 
حالی که دستفروشان میدان اول هفت باغ کرمان همچنان 

برای خود و رانندگان خطر آفرینند و....
موفق باشید ـ امضاء محفوظ

هفتواد: از استاندار محترم خواهشمند است به مدیران 
محترم دستور پیگیری فوری داده شود، این نشریه در 
ارائه  گزارش مسووان و  عملکرد آنها در موارد فوق 

همواره آمادگی خود را اعام می دارد .

مطالبه گری یک شهروند کرمانی از جناب آقای استاندار

مؤتلفـه  حـزب  مرکـزی  شـورای  عضـو 
اسـامی گفـت: داعـش تمـام تـاش خـود 
اسـام  بنیـان  کن کـردن   ریشـه  بـرای  را 
بـه کار بـرد تا بـا نمایـش گذاشـتن چهره ای 
خشـن از اسـام، گـردی بـر وجـه رحمانی 
ایـن دیـن بنشـاند. احمدعلـی مقـدم، عضـو 
شـورای مرکزی حـزب مؤتلفه اسـامی در 
رابطـه بـا حیات ننگیـن داعش و سـرنگونی 
فکـر  کسـی  نوشـت:  یادداشـتی  طـی  آن 
 2011 سـال  در  آنکـه  از  پـس  نمی کـرد 
همزمـان بـا خـروج نیروهـای آمریکایـی از 
بیـداری  از  ناشـی  التهـاب  عـراق و وجـود 
اسـامی و ناآرامی هـای موجـود در سـوریه 
کـه شـجره ملعونـه و نهـال خبیـث داعـش 
مقامـات  پیش بینـی  بـر خـاف  پـا گرفـت 
بـرای  را  زمـان  سی سـال  کـه  آمریکایـی 
متصـور می شـدند در کمتـر  بـودی آن  نـا 
تروریسـتی- گـروه  ایـن  سـال  شـش  از 

امنیتـی  تکفیـری کـه مخوف تریـن تهدیـد 
جهـان اسـام به شـمار می رفـت، سـرنگون 
شـود. ایـن مهـم بدسـت نیامـد جـز پیروزی 

جوانـان بـر یـأس و نومیـدی کـه اسـتکبار 
سـعی کـرد در دل جوانـان ما بـکارد و مقام 
بیانـات خـود در جمـع  معظـم رهبـری در 
بسـیجیان فرمودنـد، مبنـی بـر اینکـه: »ایـن 
چنـد توطئـه ی پی در پـی که در ایـن منطقه، 
ارتجـاع عـرب و  آمریـکا و صهیونیسـم و 
دیگـران بـه  وجـود آورده بودنـد، همـه بـا 
از  شـد،  نابـود  اسـامی  جمهـوری  اقتـدار 
مسـأله  همیـن  آن هـا  از  یکـی   رفـت؛  بیـن 
گـروه تکفیـری غیرانسـانی داعـش بـود که 
بحمـدا... با هّمـت جوانان... نابود شـد«هیچ 
خـوی  ددمنشـی،  بشـریت؛  تاریـخ  زمـان 
سـبعیت و رفتارهـای ضـد بشـری و انسـانی 
ایـن گـروه تروریسـتی را از یـاد نمی بـرد تا 
جایـی کـه عـاوه بـر مـردم مظلـوم عـراق 
و سـوریه کـه طـی مـدت حضـور 6 سـاله 
داعـش زخـم بیـش از صدهـا هـزار کشـته، 
نفـر  میلیـون  آوارگـی چندیـن  و  مجـروح 
انسـان بی  گناه را چشـیدند 12 شـهر اروپایی 
در  گـروه  ایـن  ترویسـتی  از حمـات  نیـز 

امـان نماندنـد.
در  جدیـد  شـیوه های  از  کـه  گروهـی 
شـکنجه، از تجهیـزات و امکاناتـی در ذبـح 
انسـان ها مدد می جسـت که در نـوع خود تا 
کنون سـابقه نداشـت و مثله کردن و گرفتن 

جان انسـان ها را در کمال خونسـردی انجام 
مـی داد تـا جایـی کـه از زنـان و کـودکان 
به عنـوان سـپر انسـانی سوءاسـتفاده کـرده و 
کـودکان را در اردوگاه پرنده هـای بهشـت 
قـرار داده  تحـت آموزش هـای غیرانسـانی 
تـا در مسـیر اهـداف ضد انسـانی آنـان قرار 
گیرنـد و پـس از شستشـوی مغـزی مسـتقیم 

در عملیات هـای خـود بـه کار می گرفـت.
فهرسـت جنایـات آنـان طـی این چند سـال 
آنقـدر بلنـد بـاا اسـت کـه سـاعت ها زمان 
نیـاز دارد تـا همـه مـوارد موبه مـو نـام بـرده 
شـود از کشـتار وحشـیانه انسـان ها گرفته تا 
بـه اسـارت گرفتـن زنـان و دختـران و ... تـا 
جایـی که هنـوز اخباری از یافتـن گورهای 
به گـوش  دسـته جمعی در سـوریه و عـراق 
بـه  عنـوان نمونـه آخریـن از  می رسـد کـه 
پیـدا شـدن گـور  مـوارد  نـوع دسـت  ایـن 
تعـداد  بـا  موصـل  شـهر  در  دسـته جمعی 
بـاای 400 قربانـی اسـت و یـا تاریـخ هیـچ 
زمـان جنایت مرکـز خرید الکـراده بغداد با 
صدهـا کشـته را از یاد نمی برد که از جسـد 
زغالـه شـده انسـان های جان باختـه جر چند 
تـار مـو باقـی نمانـد و تنهـا در سـال 201۳ 
نزدیـک بـه 1400 خانـه را در عـراق منفجر 

و ویـران کردنـد.

بـرای  را  خـود  تـاش  تمـام  کـه  گروهـی 
بـرد  بـه کار  بنیـان اسـام  ریشـه کن کـردن 
تـا بـا نمایـش گذاشـتن چهـره ای خشـن از 
اسـام، گـردی بـر وجـه رحمانی ایـن دین 
بنشـاند امـا بـر طبـق فرمایـش قـرآن خانـه 
عنکبوتـی و سسـت داعـش دیر یـا زود فرو 

می ریخـت.
ایـن گـروه ترویسـتی غافـل از آنکـه مردان 
مجاهـدی همچـون سـردار قاسـم سـلیمانی 
وجـود دارنـد کـه عارفـان شـب و شـیران 
نقـش  ایشـان  کـه  همانطـور  هسـتند  روز 
مهمـی در قـدرت نظامـی دادن بـه حزب ا... 
لبنـان، عقـب راندن اسـرائیل از جنـوب این 
بـه  افغانسـتان، شـکل دهی  کشـور، جنـگ 
سـرنگونی  از  پـس  عـراق  سیاسـی  فضـای 
رونـد  در  تغییـر  کـرد  ایفـا  صـدام  رژیـم 
جنـگ داخلـی سـوریه و مقابلـه بـا داعـش 
بـزرگ  مـرد  ایـن  مجاهـدت  مقابـل  در 
امـری سـخت نیسـت و نابـودی ایـن گـروه 
تروریسـتی بـا نـام سـردار  قاسـم سـلیمانی 
آمیختـه اسـت و همچنیـن نیز نبایـد از نقش 
و...  نیروهـای مردمـی حشدالشـعبی عـراق 
غافـل شـد کـه بـا خـود بـاوری و تکیـه بـر 
قـدرت الهـی داعـش را از نقشـه جغرافیایی 

حـذف کردنـد.

عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسامی : 
داعش باطل محکوم به زوال بود 

|||||||  احمد علی مقدم/یادداشت |||||||

::::::::::::::::::::::::::::::::::::
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 نقدی بر اظهارات مدیر 
جهاد کشاورزی شهرستان انار 
عبـاس مهـران مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان انـار بااشـاره 
بـه اینکـه اسـتفاده نادرسـت و برداشـت بـی رویـه از منابـع آب  
سـبب افـت سـطح آب هـای  زیر زمینـی گردیـده گفت:  برداشـت 
هوشـمندانه از آب بـا اسـتفاده از سیسـتم هـای نویـن آبیـاری 

مشـکل کمتـر می شـود«
) ندای وحدت ـ شماره 2264 (

با سام و عرض ادب
احترامـاٌ بحـران شـدید آب در شهرسـتان انـار را بـا کلی گویـی نمیتوان 
حـل و فصـل و نقـاط امیدوار کننـده در ذهن کسـانی ایجاد نمـود که به 
تامیـن آب مـی اندیشـند ، از جنابعالـی بعنوان مسـئول بلند پایـه مدیریت 
 منابـع آب انـار انتظـار میـرود کـه بـا صداقـت آمـار چاههـای مجـاز، 
غیـر مجـاز، آمـار تعـداد جابجائی هـر چاه از بـدو صدور مجـوز و کف 
شـکنیها را همـراه با سـطح آب تحـت اارض در شـروع کار یعنی اولین 
حفـاری و نوسـانات انجـام شـده در پروسـه حفاریهـا وکـف شـکنیها را 
دقیقـاً گـزارش فرمائیـد ، تـا حداقل خواننـدگان دریابند  کـه بحران آب 
در انـار از کجـا شـروع شـده و ظـرف چـه مـدت زمـان و چگونـه بـه 

وضعیـت فعلی سـوق پیـدا کرده اسـت. 
کلمه برداشـت هوشـمند خیلی زیبا و در عین حال مبهم است یعنی اینکه 
سـالهای سـال دیگر هم مردم  انار بایستی چشم انتظار اجرائی شدن طرح 
 برداشـت هوشـمندانه و ره آوردهای آن بمانند! به نظـر جنابعالی آبی در 
هوشـمند  طـرح  امـروز  کـه  مانـده  باقـی  انـار  زیرزمینـی  هـای  سـفره 

معنـی پیـدا کنـد . از طـرف دیگـر انتظاراتـی کـه در 
کشـاورزان منطقه بواسـطه به قول جنابعالی برداشـت 
بـی رویـه در پروسـه ای طوانـی مدت ایجاد شـده ، 

مـی تـوان در آنهـا محدودیـت ایجـاد نمـود ؟ 
مهندس حسن اشرف گنجوئی
کارشناس رسمی تامین آب

طوری زندگی 
کنی که زندگیت 

ارزش نجات دادن را 
داشته باشد 

روزی مـردی جـان خود را بـه خطر انداخـت تا جان 
پسـر بچـه ای را کـه در دریـا در حال غرق شـدن بود 
نجـات دهـد. اوضـاع آنقـدر خطرنـاک بود کـه همه 
فکـر مـی کردنـد هـر دوی آنهـا غـرق مـی شـوند. و 
اگـر غـرق نشـوند حتمـا در بیـن صخـره ها تکـه تکه 
خواهنـد شـد. ولی آن مرد بـا تاش فراوان پسـر بچه 

را نجـات داد.آن مـرد خسـته و زخمی پسـرک را...

بـه نزدیـک تریـن صخـره رسـاند. و خـود هـم از آن 
بـاا رفـت. بعـد از مدتـی کـه هـر دو آرامتـر شـدند. 
پسـر بچـه رو بـه مـرد کـرد و گفـت: »از اینکـه بـه 
خاطـر نجـات مـن جان خـودت را بـه خطـر انداختی 
متشـکرم« مـرد در جـواب گفـت: احتیاجی به تشـکر 
نیسـت. فقـط سـعی کـن طـوری زندگـی کنـی کـه 

زندگیـت ارزش نجـات دادن را داشـته باشـد!
تهیه و تنظیم : محمود جعفری از کوهبنان

سامانه پیامکی 
 1000341194 

پل ارتباطاتی مشترکین با 
شرکت گاز استان کرمان

اعـام  ضمـن  کرمـان  اسـتان  گاز  شـرکت  عامـل  مدیـر 
در  سـالجاری  در  گاز  پرداختـی  قبـوض  درصـد  افزایـش 
اسـتان بـه صـورت الکترونیکـی و غیـر حضـوری گفـت: 
خدمـات بانکـداري الکترونیکـي روز بـه روز متنـوع تـر و 
گسـترده تـر   مـي شـوند که آگاهـي و اسـتفاده از امکانات 
و قابلیـت هـاي آن کـه هرکـدام از دیـدگاه کاربـران واجد 
و  امـري ضـروري   ، اسـت  ارزشـهاي خـاص  و  جذابیتهـا 

اجتنـاب ناپذیـر اسـت.
اشـکال  در  امـروزه  الکترونیـک   بانکـداري  خدمـات 
گوناگـون و بـه روشـهاي متعـددي ماننـد اینترنـت، ارایـه 
ارایـه  همـراه  تلفـن  طریـق  از  و  کارت  خدمـات  انـواع 
محتـرم  مشـترکین  گفـت:  ودیعتـی  مهنـدس  شـود.  مـي 
شـرکت گاز مـی تواننـد بـا ارسـال عـدد صفـر بـه شـماره 
1000۳41194از لیسـت خدمـات متنوع این شـرکت اطاع 
پیـدا نماینـد و قبـوض گاز بهـا خـود را نیـز بصـورت ماهانه 
دریافـت نماینـد . بـا توجـه بـه عرصـه دولـت الکترونیک و 
تبلیغـات سراسـری انجـام شـده بایسـتی فرهنگ اسـتفاده از 
مراجعـه نکـردن مـردم بـه ادارات کاسـته و بـا روش هـای 
اینترنـت  پیامـک،   پسـت،   ،ATM( شـامل  الکترونیکـی 
کـه  نـدارد  شـود ضـرورت  انجـام  پرداخـت  اینترانـت(  و 
مشـترکین وقـت خـود را درترافیـک و یـا صـف طوانـي 

شـعب بانـک هـا صـرف نماینـد. 
بلکـه درهـر سـاعت از شـبانه روز، درمنزل، یـا درمحل کار 
و درهـر مـکان دیگـر حتـي خـارج از محـل سـکونت خود 
مـي تواننـد قبـوض گاز  خـود را پرداخـت نمـوده و دیگـر 

نگـران تاخیـر و دیرکـرد درپرداخت آن نباشـند.



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

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

اسـت. اروپـا   CE MARK اسـتاندارد 
توجه به استخدام نیروهای بومی 

در شرکت بابک مس

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

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

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

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

محسـوب می شـود.

شرکت بابک مس ایرانیان 
چهارمین تولید کننده لوله مسی 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

اولویـت برنامـه هـای خـود قـرار داده اند.

خبرنگار : مرضیه قاضی زاده

مهندس میرزایی :
با استفاده از روش های نوین در شرکت بابک مس ایرانیان 

سازگاری مناسبی با محیط زیست ایجاد شده است

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

قاویزان تو را می شناسـند. 
و  یـاران  و  تـو  بغـض  دشـمن  اسـت.  دیـده  را  تـو  رزم   »  »کربـای4 
رزمنـده هایـت را داشـت کـه غواصـان بـی گنـاه را » دسـت بسـته« زنـده 

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

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

بـا روش هـای نویـن این کار عملی شـده اسـت . 

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

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

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

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

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

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

اسـتان کرمـان اعـام کـرد.

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

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

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

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

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

  منابع: شاهنامه فردوسی، لغت نامه دهخدا

ï悉 r依卿Э ﾔｸ└ぐ医Μ

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 20000تومـان   ، کارت هوشـمند 
خزانـه واریـز شـده و   9000 تومـان کارمـزد دفتـر 
کارت  تحویـل  بابـت  2000تومـان  و  پیشـخوان 

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

مکانیـزه شـامل تخفیـف  10 درصـد خواهـد بود.

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

آقـای بیننـده )معـاون فنـاوری 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 
 2 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

فرصت4ماهه مردم 
برای دریافت کارت هوشمند ملی در سال 96

  رئیس جهاد کشاورزی شمال استان کرمان:

19 هزار هکتار اراضی کشاورزی 
به سیستم های آبیاری نوین 

مجهز می شوند

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

 . ند شو
عبـاس سـعیدی بـا اشـاره بـه تجهیـز 43 
کشـاورزی  اراضـی  از  هکتـار  هـزار 
اسـتان کرمـان به سیسـتم آبیـاری تحت 
فشـار از اول انقـاب تـا سـال 93 اظهار 
کـرد: طـی چهـار سـال اخیـر بیـش از 
ایـن  بـه  هـم  دیگـر  هکتـار  هـزار   20
سیسـتمهای آبیـاری مجهز شـده اسـت.

در  بحـران آب  امـروز  داد:  ادامـه  وی 
بایـد  اسـتان جـدی اسـت؛ کشـاورزان 

مـورد  را  منابـع آبـی  از  بهینـه  اسـتفاده 
توجـه قـرار دهنـد و دولـت 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 
 19 بایـد  سـالیان  آب  همیـاران  طـرح 
هـزار هکتـار اراضی کشـاورزی اسـتان 
کرمـان بـه سیسـتم هـای آبیـاری تحت 
فشـار مجهـز شـوند و بـرای تحقـق ایـن 
و همراهـی کشـاورزان  امـر همـکاری 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

. د شو
گزارش از : ساره نخعی فر
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