
شهادت امام حسن عسکری )ع( بر عموم شیعیان تسلیت

شهیدی که 
تاریخ تولدش با شهادتش یکی شد   

رفتی و دریا ز فراقت گریست   
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سال هفتم ـ شماره 264 ـ شنبه 11 خرداد  1398   ـ 26 رمضان 1440 ـ  1 ژوئن 2019 ـ 4 صفحه ـ 500 تومان  سال رونق تولید گرامی باد

استاندار کرمان:

حضور زنان در 
کارهای اجرایی 
و مدیریتی 
تاثیرگذار است

حضور مدیر عامل برق 
جنوب استان کرمان به 
صورت ویدئو کنفرانس  
در جلسه شورای اداری 
رودبار جنوب آدرس سایت هفتواد
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هفته نامه فرهنگی، سیاسی، خبری

3

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

2

کارشناس و محقق مسائل آب و قنات مطرح کرد : 

چرا شهرداری کرمان اساسی ترین 
معضل شهر را نشناخته است

دکتر پورابراهیمی دردیدار با 
معاون سازمان راهداری کشور تاکید کرد:

لزوم بازطراحی جاده
2 شهداد - نهبندان 

3

گفتگوی اختصاصی هفتواد با حجت االسالم ربانی زاده 
)یادگار دوران انقالب و فعال فرهنگی کرمانی ( 

به مناسبت ارتحال حضرت امام خمینی )ره ( :

بعد از امام )ره( وجود آیت ا... 
خامنه ای ذخیره الهی برای انقالب 

3و نظام جمهوری اسالمی است

احمدعلی مقدم عضو شورای 
مرکزی حزب موتلفه اسالمی :

مقاومت ملت ایران 
جنگ  طلبی ترامپ را 

به تمایل به مذاکره 
32تغییر داد

شهردار کرمان: 
اجرای پارک گردشگری 

در شهر کرمان با 
رویکردی تاریخی، طبیعی 

و فرهنگی 
2

فرماندار کرمان :   

 اجرای طرح 
جمع آوری کودکان 

خیابانی و کار در 
شهر کرمان 

2
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غالمحسین رضایی - نقاش

                                                                    شهدای خرداد
یاد )خرداد( و شهیدان به خون غلطانش                                    یاد هر الله که تقدیم خدا شد جانش

به حمایت ز خمینی)ره( وسط میدان بود                                    مرحبا بر هدف و معرفت و ایمانش
**

ریشه ی )بهمن( ما در وسط )خرداد( است                                  رامش امروز ما حاصل آن فریاد است
امنیت را شهدا هدیه به مردم دادند                                            ز همین هدیه وطن مستقل و آزاد است

فرماندار کرمان :

اجرای طرح جمع آوری 
کودکان خیابانی و کار در شهر کرمان

علـی بابایـی در نشسـت سـاماندهی کـودکان کار و خیابانـی 
کار  کـودکان  افـزود: 
آوری  جمـع  از  بعـد 
در مـدت زمـان کوتـاه 
مناسـب  محلـی  در  و 
بررسـی  راسـتای  در 
مـدارک  و  وضعیـت 
همچنیـن  و  اقامتـی 
آنهـا  والدیـن  احضـار 
شـوند  مـی  نگهـداری 
و غـذای آنهـا از طریق 
تامیـن  بهزیسـتی 
 میشـود.بابایی بـا تاکیـد بـر اینکـه جمـع آوری کـودکان کار 
و متکدیـان از خیابان های شـهر کرمان درخواسـت همگانی 
اسـت افـزود: جمـع آوری این افـراد در کرمان طـرح موفقی 
اسـت. وی بـا بیـان اینکه بیشـتر کـودکان جمع آوری شـده 
در ایـن طـرح، افاغنه هسـتند تاکیـد کرد: طـرح جمع آوری 
کـودکان کار طـی یـک مدت زمـان تکرار می شـود تا جامعه 
آمـاری مشـخص در ایـن بخش به دسـت آید و اگر نارسـایی 

در ایـن زمینه وجـود دارد باید رفع شـود.
وی بـا بیـان اینکـه اهالی شـهر کرمان نبـود کـودکان کار را 
در خیابـان هـا حـس کـرده انـد تصریـح کـرد: برخـی افـراد 
در فضـای مجـازی طـی چنـد روز گذشـته اقـدام به انتشـار 
آوری کـودکان کار  واقعـی در زمینـه جمـع  مطالـب غیـر 
کردند.فرمانـدار کرمـان وجـود کـودکان کار و متکدیـان را 
زیبنـده شـهر ندانسـت و تاکیـد کـرد: این کـودکان همزمان 
ورود بـه اردوگاه مـورد معاینات پزشـکی قرار مـی گیرند و با 

شـرایط قانونـی بـا آنهـا رفتار می شـود.
وی افـزود: در مـورد کـودکان کار و خیابانـی غیراتبـاع در 
حوزه بهزیسـتی بر اسـاس پروتـکل اقدام و هزینه می شـود.
بابایـی ضمـن تقدیـر از اداره کل اتباع خارجه اسـتان کرمان 
در راسـتای جمـع آوری کـودکان کار ادامـه داد: دفتـر اتباع 
بـرای افاغنـه مجـاز نیز برنامـه دارد. وی بیان کـرد: متکدیان 
روش  بـا  و  انتظامـی  نیـروی  توسـط  نیـز  غیرمجـاز  اتبـاع 

دیگـری مـورد برخـورد قـرار خواهنـد گرفت.

سرپرست فرمانداری جیرفت :
نقش مالیات در تامین بودجه 

بسیار حیاتی است

سرپرسـت فرمانـداری جیرفـت با اشـاره بـه تحریم 
هـای اقتصـادی دشـمنان گفـت: نقـش درآمدهـای 
مالیاتـی در برهـه حسـاس کنونی کشـور بارز اسـت 

ودرتامیـن بودجـه بسـیار حیاتی اسـت. 
بـه گـزارش روابـط عمومـی اداره کل امـور مالیاتـی اسـتان 
کرمـان ، ابـوذر عطاپور وزیری، سرپرسـت فرمانداری جیرفت 
در دیـدار با سرپرسـت امور مالیاتی این شهرسـتان با تشـکر 
از عملکـرد مناسـب مجموعـه امورمالیاتـی جیرفـت، اظهـار 
داشـت: تـاش هـای نظـام مالیاتـی در تحقـق درآمدهـای 
مالیاتـی بـه ویـژه مالیـات بـرارزش افزوده بـه عنـوان تأمین 
کننـده بخـش عمـده ای از بودجـه هـای عمرانی شـهرداری 

هـا و دهیـاری ها سـتودنی اسـت. 
وی مالیـات بـر ارزش افـزوده را از مهمتریـن منابـع مالـی 
بـرای توسـعه زیرسـاخت های شـهری و روسـتایی دانسـت و 
گفـت : ایجـاد زیـر سـاخت هـای الزم بـرای تـداوم زندگـی 
اول  امکانـات درجـه  توسـعه  و  روسـتاها  در  روستانشـینان 
محـل  از  ارتباطـات  و  بـرق   ، آب  حـوزه  در  آنـان  زندگـی 

مالیاتهـا امـکان پذیـر شـده اسـت.
عطاپـور وزیـری بـا اشـاره به نقـش مهـم مالیات در توسـعه 
ورزش در سـال ۹۷ ، خاطرنشـان کـرد: سـاخت مـکا نهـای 
ایـن  بـا  امکانـات رفاهـی و تفریحـی  ایجـاد  یـا  ورزشـی و 
اعتبـارات موجب تشـویق بیشـتر افراد بـرای پرداخت مالیات 
می شـود. سرپرسـت امـور مالیاتی جیرفت نیـز در این دیدار 
ضمـن تشـکر و تبریـک بـه فرمانـدار ایـن شهرسـتان گفت: 
در سـال گذشـته از محـل عـوارض مالیـات بـر ارزش افـزوده 
بیـش از ۶۲۷ میلیـارد ریـال بـه شـهرداری ها و دهیاری های 
شهرسـتان جیرفت پرداخت شـده است. رسـتمی پور تصریح 
کرد: سـهم شـهرداری های جیرفت از مبلـغ فوق،حدود ۳۲۰ 
میلیارد ریال بوده اسـت و سـایر شـهرها و مناطق روسـتایی 

نیـز بیـش از ۳۰۷ میلیـارد ریـال دریافـت کرده اند.
وی اشـاعه فرهنـگ پرداخـت مالیـات در جامعـه را ضـروری 
اجتماعـی ذکـر  و  ای شـهروندی  را وظیفـه  آن  و  دانسـت 
 کـرد و گفـت : فرهنـگ سـازی مالیاتـی بـا حضـور پررنـگ 
 رسـانه هـا ، مـردم و سـایر دسـتگاه هـای اجرایـی محقـق
 مـی شـود.  سرپرسـت امـور مالیاتـی جیرفـت بـا تاکیـد بر 
تـاش بـرای رفـع مشـکات مالیاتی بخـش تولیـد و صنعت 
، خاطرنشـان کـرد : اولویـت امورمالیاتـی حمایـت از بخـش 
بلنـد مـدت  ارائـه تسـهیاتی همچـون تقسـیط  بـا  تولیـد 
مالیـات و بخشـودگی جرایـم مالیاتـی واحدهـای تولیـدی 

شهرسـتان اسـت.

مدیر امور آب و فاضالب شهرستان بم:
 عملیات آبرسانی به شهرک امام 
علی )ع( بروات به اتمام رسید 

مدیـر  بیانـی  احمـد 
امـور آب و فاضـاب 
شهرسـتان بم گفت: 
بـه منظـور آبرسـانی 
امـام  شـهرک   بـه 
بـروات،  )ع(  علـی 
سـال  مـاه  مهـر  در 
حضـور  بـا  گذشـته 
پاکـروح  مهنـدس 
و  فنـی  معـاون 
توسـعه شـرکت مهندسـی آب و فاضاب کشـور، فرماندار 
و  آب  شـرکت  مدیرعامـل  بـم،  شهرسـتان  نماینـده  و 
فاضـاب اسـتان کرمـان و جمعـی از مسـئولین محلـی، 
کلنـگ اجـرای عملیـات آبرسـانی بـه ایـن شـهرک بـه 

شـد. زده  زمیـن 
وی افـزود: هـم اکنـون این عملیـات با اجـرای ۶5۰۰ متر 
خـط انتقـال چدن داکتیل  و 8۳۰۰ متر شـبکه آبرسـانی 
پلـی اتیلـن در اقطـار )۶۳،۹۰ و 11۰ میلیمتـر( بـه اتمام 
رسـیده و بـه زودی وارد مـدای می شـود. بیانـی در ادامه 
بیـان داشـت: بـا بهره بـرداری از ایـن طرح در فـاز اول به 

1۰۰۰ واحد مسـکونی این شـهرک آبرسـانی می شـود.

دکتر رودری خبر داد:

 انتشار کتاب بررسی 
ظرفیت های قانونی بودجه 

سال ۱۳۹۸ کل کشور

بـه گـزارش روابـط عمومی سـازمان دکتر جعفـر رودری 
بـا  اسـتان  ریـزی  برنامـه  و  مدیریـت  سـازمان  رئیـس 
اشـاره بـه اینکـه برنامـه مالـی یـک سـاله دولـت حاوی 
و  اعتبـار  تامیـن  منابـع  سـایر  و  درآمدهـا  پیش بینـی 
همچنیـن بـرآورد هزینـه ها بـرای انجام عملیاتی اسـت 
کـه منجـر بـه نیـل به سیاسـت هـا و اهـداف قانونی می 

افزود: شـود 
 بودجـه کل کشـور در سـال جـاری بالغ بـر 1۷44۳1۶ 
میلیـارد تومان برآورد شـده کـه  از این میزان 5۲۰۰۰8 
میلیـارد تومـان بـه منابـع بودجـه عمومـی مابقـی بـه 
بودجـه شـرکت های دولتـی ، بانکها و موسسـات انتفاعی 

وابسـته بـه دولـت اختصاص یافته اسـت.
 رئیـس سـازمان مدیریـت و برنامـه ریـزی اسـتان در 
قانونـی  ظرفیت هـای  بررسـی  کتـاب  انتشـار  خصـوص 
راسـتای  در  گفـت:   کشـور  کل   1۳۹8 سـال  بودجـه 
توسـط  تولیـد  رونـق  نـام  بـه  نامگـذاری سـال جـاری 
مقـام معظـم رهبـری، اسـتفاده از تمـام ظرفیـت هـای 
اعتبـاری، تسـهیاتی و قانونـی بودجـه سـال 1۳۹8 در 
عینیـت بخشـیدن بـه سیاسـت هـای اقتصـاد مقاومتـی 
بـا تاکیـد بـر رونـق تولیـد ملـی و ایجـاد اشـتغال الزم 
بـه نظـر می رسـد کـه در ایـن راسـتا سـازمان مدیریت 
و برنامـه ریـزی اسـتان بـا توجـه به رسـالت ذاتـی خود 
و بـا هـدف آشـنایی مدیـران و مسـئولین دسـتگاه های 
اجرایـی اسـتان اقدام بـه احصاء، بررسـی و جمـع بندی 
کلیـه ظرفیت هـای قانونـی بودجـه سـال 1۳۹8 نمـوده 
تـا بـه یـاری خداونـد زمینـه پیگیـری مباحـث مربوطـه 
انتفـاع   توسـط مدیـران دسـتگاه هـای اجرایـی جهـت 

حداکثری اسـتان از اعتبارات ملی فراهم آید.
بخـش   ۹ طـی  فـوق  کتـاب  در  اسـت  ذکـر  بـه  الزم   
و  کشـور  کل   ۹8 سـال  بودجـه  قانـون  درج  ضمـن 
طرح هـای  فهرسـت  آن  اجرایـی  ضوابـط  همچنیـن 
تملـک دارایی هـای سرمایه ای)اسـتانی(  پیوسـت قانـون 
هـای  بخـش  در  اسـتان  ملـی  هـای  طـرح  فهرسـت   ،
مهـم و همچنیـن طـرح هـای متمرکـز و مهـم قانـون 
بودجـه ارائـه و اهـم ظرفیـت هـای قانونـی اعتبـاری و 
 غیـر اعتبـاری قانـون بودجـه سـال ۹8 نیز جهـت اطاع

 و بهره  برداری عاقه  مندان تشـریح شده است.

اسـتاندار کرمـان گفـت: حضـور زنـان در نظـام 
اجرایـی و مشـاغل مدیریتـی در همـه کشـورها 
حضـور  معتقـدم  و  دولت هاسـت  تأییـد  مـورد 
بانـوان می توانـد در کارهای اجرایـی و مدیریتی 
بـرای جامعـه مؤثـر اسـت.محمدجوادفدایی در 
جلسـه کارگـروه بانوان اسـتانداری کرمـان بیان 
داشـت: مـا طرح هـا روا خـوب مطـرح می کنیم 
امـا در اجـرا خـوب عمـل نمی کنیم لـذا باید در 
اجـرای تصمیمـات گرفته شـده متعهد باشـیم.
وی افـزود: اجـرای مصوبـات و سـاماندهی بحث 
مشـاوره و آمـوزش کار خوبی اسـت منتهی باید 
ضمانـت اجرایـی داشـته باشـد و یـک شـاخص 
و مقیـاس اندازه گیـری بـرای آن تعریـف کنیم.

را  بایـد شهرسـتان ها  اسـتاندار کرمـان گفـت: 
ملـزم کنیـد که طـی کردن مشـخص گزارشـی 

از کارهـای خـود ارائـه کننـد.
فدایـی بـه طـرح ریحـان اشـاره کـرد و یـادآور 
اسـت  مهمـی  موضـوع  ریحـان  طـرح  شـد: 
دیـده  آسـیب  زنـان  کـه  مراکـزی  از  بایـد  و 
کنیـم  حمایـت  می کننـد  خدمات دهـی  را 
همچنیـن مراکـز جدید تأسـیس شـود تـا افراد 

نماننـد. بیـرون  سـرپناه  بـی 
وی در خصـوص طـرح مـاده 1۶ زنـان یـادآور 
شـد: در جهـت حل مشـکات مربوط بـه مراکز 
مـاده 1۶ زنـان جلسـه ای بـا حضـور نهادهـای 
علـوم  دانشـگاه  بهزیسـتی  از  متشـکل  ذیربـط 
پزشـکی و شورای هماهنگی تشـکیل شود و در 

ایـن جهـت برنامه ریـزی صـورت گیـرد.
زنـان  حضـور  داشـت:  ابـراز  کرمـان  اسـتاندار 
در  مدیریتـی  مشـاغل  و  اجرایـی  نظـام  در 

همـه جوامـع و کشـورها مـورد تأییـد دولت هـا 
می باشـد و معتقـدم حضـور بانـوان می توانـد در 
کارهـای اجرایـی و مدیریتـی بـرای جامعه مؤثر 

و مفیـد باشـد.
وی اظهـار داشـت: تفـاوت بیـن زن و مـرد را به 
عنـوان نقطـه قـوت تلقـی می کنـم زیـرا اعتقاد 
دارم ایـن تفاوت هـا و طـرز فکرهـای متفـاوت 
می توانـد در جهـت توسـعه و حـل مشـکات 
جامعـه مؤثـر واقـع شـود لـذا در برخـی مواقـع 
راه حل هایـی کـه بانـوان ارائـه می کننـد مؤثرتر 
اسـت.فدایی تصریـح کـرد: نمونه هـای موفقی از 
حضـور بانـوان در دنیـا مشـاهده می شـود لـذا 

ایـن توانایـی باید نشـان داده شـود.
از  داشـت: ۳۰ درصـد  بیـان  اسـتاندار کرمـان 
انتصابـات بانـوان پسـت های مدیریتی اسـت لذا 

در زمـان انتصـاب اگـر امتیـاز خانم هـا باالتـر از 
آقا باشـد خانـم انتخاب می شـود و اگر مسـاوی 
باشـند بـاز هـم خانـم انتخـاب خواهـد شـد اما 
اگـر امتیـاز خانـم پایین تـر باشـد ایـن انتصـاب 
در راسـتای ۳۰ درصـد بـه نفـع جامعـه نیسـت 

ولـی معتقـدم آقـا بایـد انتخاب شـوند.

استاندار کرمان:

حضور زنان در کارهای اجرایی و مدیریتی تاثیرگذار است

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شـورای اسـامی با اشـاره 
بـه جـاده شـهداد - نهبنـدان اظهـار کـرد: بـا توجـه بـه گـودی 
مسـیر و تجمیـع آبهای کل منطقه و درصد شـوری بسـیار باالی 
آبهـا در ایـن منطقـه، الزم اسـت طراحی مسـیر جدید شـهداد - 

نهبنـدان عملیاتی شـود 
نشسـت مشـترک دکتر پورابراهیمـی با معاون سـازمان راهداری 
کشـور، مدیـرکل راهـداری و حمـل و نقـل جـاده ای اسـتان و 

فرمانـدار کرمـان بـه منظـور بررسـی وضعیـت جـاده های سـیل 
زده اسـتان برگـزار گردید.

دکتـر پورابراهیمـی نماینـده مـردم کرمـان و راور در مجلـس 
سـازمان  از  تقدیـر  ضمـن  نشسـت  ایـن  در  اسـامی  شـورای 
و  زحمـات  واسـطه  بـه  سـال  ابتـدای  مـاه  دو  در   راهـداری 
تـاش هـای سـازمان در بازگشـایی راه هـای سـیل زده کشـور 
بـه ویـژه اسـتان کرمـان عنـوان کـرد: بـا توجـه به گـزارش های 
فرمانـداران شهرسـت ان هـای کرمـان و راور و بازدیـد میدانـی 
دلیـل  بـه  - دیهـوک  راور  انجـام شـده، مجـددا مسـیر جـاده 
بارندگـی هـای اخیـر دچـار صدمـه شـده کـه بـا اقـدام فـوری 
راهـداری بازگشـایی ایـن مسـیر انجام گرفـت اما نیازمنـد تعمیر 
و زیرسـازی کامل اسـت. وی از پیگیری سـازمان راهـداری برای 
اختصـاص ۲۰۰ میلیـارد تومـان بودجـه بـرای بازسـازی جـاده 
های سـیل زده اسـتان تشـکر کرد و از معاون سـازمان خواسـت 
تسـریع درابـاغ منابـع مذکور به اسـتان کرمـان برای بازسـازی 
خطـوط اسـیب دیـده از سـیل شـد.رئیس کمیسـیون اقتصـادی 
مجلس شـورای اسـامی گفت: بـا توجه به وضعیت جـاده راور - 
دیهـوک، بخشـی از ایـن منابع برای زیرسـازی و بازسـازی کامل 

محـور گذاشـته شـود که سـیل بـار دیگـر موجب تخریب نشـود.
وی ابـراز داشـت: در خصـوص جـاده شـهداد - نهبنـدان هـم بـا 
توجـه بـه گـودی مسـیر و تجمیـع آبهـای کل منطقـه و درصـد 
شـوری بسـیار بـاالی آبهـا در ایـن منطقـه، الزم اسـت طراحـی 

مسـیر جدیـد شـهداد - نهبنـدان عملیاتـی شـود. 
دکتـر پورابراهیمـی گفـت: بـه نظـر مـی رسـد ایـن مسـیر یـا 
نیـاز بـه هزینـه بـاالی زیرسـازی دارد و یـا بایـد جابجا شـود که 
مشـکل تردد حل شـود. وی اشـاره کـرد: موضـوع امنیتی منطقه 
و همچنیـن توسـعه فعالیـت هـای اقتصـادی و مراوداتـی بیـن 
خراسـان جنوبـی و کرمـان از طریـق جـاده شـهداد - نهبنـدان 

امـری کامـا ضروری اسـت. 
دکتـر پورابراهیمـی بـا اشـاره بـه تخریـب پـل جـاده اندوهجـرد 
بیـان کـرد: بـا توجـه بـه پیگیـری هـای انجـام شـده تا یـک ماه 
اینـده پـل سـیل زده اندهجـرد به اتمـام میرسـد.فرماندار کرمان 
هـم با تشـکر از پیگیری نماینـده مردم کرمـان و راور در مجلس 
و سـازمان راهـداری اعـام کـرد: مشـکات مربـوط بـه بحـث 
امنیـت بایـد بـا تسـریع در بازگشـایی مسـیر شـهداد - نهبندان 

. شد با

دکتر پورابراهیمی دردیدار با معاون سازمان راهداری کشور تاکید کرد:

لزوم بازطراحی جاده شهداد - نهبندان

جلسـه هـم اندیشـی در خصـوص پـارک گردشـگری بـا حضـور 
شـهردار، اعضـای کارگـروه معمـاری و شهرسـازی، جمعـی از 
مدیـران شـهرداری و مشـاور طـرح پـارک گردشـگری برگـزار و 
گزارشـی از چگونگـی پیشـرفت ایـن طرح از سـوی مشـاور ارایه 
شد.شـهردار کرمان، هدف از برگزاری این جلسـه را هم اندیشـی 
پیرامـون پروژه ی پارک گردشـگری شـهر کرمان، تبـادل نظر در 
مـورد چگونگـی اجـرای ایـن طـرح و رفـع موانـع پیـش رو ذکر 
کـرد و گفـت: نیـاز اسـت در ابتدای امـر در مورد حقـوق مالکانه 
و اقدامـات در دسـتور کار در پـروژه پـارک گردشـگری و پـروژه 

هـای دیگـر، مرجـع حقوقی مشـخص و تعیین شـود.
قـراردادن  اولویـت  مـورد  در  افـزود:  زاده  عالـم  مهـران  سـید 
مصوبـات شـورای عالی معمـاری و شهرسـازی و مصوبات میراث 
فرهنگـی در اجـرای پروژه هـا، باید به زودی تکلیف را مشـخص 

کـرد تـا بتوانیـم بـه لحـاظ حقوقی اظهـار نظـر و اقـدام کنیم.
وی پـروژه پـارک گردشـگری را مهـم برشـمرد و گفـت: در هـر 
صـورت رعایـت حقـوق مالکانـه مـردم بـرای شـهرداری اولویت 
دارد ودر مـورد بافـت مسـکونی اطـراف پروژه هـا از جملـه پروژه 
گردشـگری قلعـه دختر و قلعه اردشـیر و همچنین پـروژه پارک 

گردشـگری بایـد ایـن موضـوع را مدنظر قـرار داد.
در ادامـه ی ایـن جلسـه مرتضـی ادیـب مشـاور و طـراح پـروژه 
پـارک گردشـگری کرمان از انجـام مطالعات پیرامـون این پروژه 

خبـر داد و گفـت: در طراحـی ایـن پـروژه سـه بعـد اقتصـادی، 
اجتماعـی و محیطـی در نظـر گرفته شـده اسـت.

وی توجـه به عناصر تاریخـی و افزودن ارزش های محیطی را در 
ایـن طـرح مهم برشـمرد و افـزود: در طراحی پارک گردشـگری، 
بیـش از 1۰ نـوع کاربـری از جملـه ورزشـی، تفریحـی، هنـری، 
آموزشـی، کـودک و سـرگرمی، طبیعـت و کشـاورزی، تجـاری، 
اقامتی و گردشـگری، بازگشـت بـه فرهنگ، فرهنگی و نمایشـی 

دیده شـده اسـت.
مشـاور و طـراح پـروژه پـارک گردشـگری بـا اشـاره بـه بهـره 
گیـری از مطالعـات قبلـی پـروژه هـای مشـابه و نظر سـنجی از 
مـردم کرمان خاطرنشـان کـرد: در طراحـی این پـروژه، امکانات 
و ظرفیـت هـای  شـهر کرمـان را شناسـایی و پیشـنهادات و 
انتظـارات مـردم را در مـورد اجـرای پارکها در شـهر کرمان رصد 

کردیم.
ادیـب ارتبـاط پـروژه پـارک گردشـگری را بـا آثـار ارزشـمند 
تاریخـی در محـدوده پردیسـان قائـم از ویژگـی هـای منحصـر 
 بـه فـرد ایـن طـرح دانسـت و تاکیـد کـرد: سـایت گردشـگری 
نمـی توانـد از محدوده هـای اطـراف جـدا در نظـر گرفتـه شـود 
بنابرایـن عناصـر فرهنگـی، تاریخـی و طبیعـی در ایـن طـرح با 
هـم دیده شـده اند و پیوسـتگی طبیعی بین عناصـر وجود دارد.
بـاغ  سرپوشـیده،  آبـی  پـارک  دسـتی،  صنایـع  مرکـز   وی 

 گیـاه شناسـی، سـالن کنسـرت، آمفـی تئاتـر روبـاز، رسـتوران، 
کافـه بـازار، اقامتگاه بومی، کاروانسـراها، افاک نمـا و رصد خانه 
را از جملـه امکانـات در نظـر گرفتـه شـده بـرای این پـارک ذکر 
کـرد و گفـت: در نـوع کاربـری هـا از مـردم و کارشناسـان نظـر 

خواهی شـده اسـت.
الزم بـه ذکر اسـت پـروژه پارک گردشـکری قرار اسـت درآینده 
ای نزدیـک جنـب پردیسـان قائم اجرا شـود. در ایـن پارک بیش 
از 1۰ نـوع کاربـری دیـده شـده و در حـال حاضـر بـا تکمیـل 
مطالعـات، برنامـه راهبردی و اقدامات پروژه توسـط مشـاور طرح 

در حـال تکمیل اسـت.

شهردار کرمان:

اجرای پارک گردشگری در شهر کرمان با رویکردی تاریخی، طبیعی و فرهنگی

بـه گـزارش روابـط عمومـی شـرکت توزیـع نیـروی بـرق جنـوب 
اسـتان کرمـان، مدیـر عامل این شـرکت از طریق ویدئـو کنفرانس 
بـا امـام جمعـه، فرمانـدار و سـایر مسـئولین شهرسـتان رودبـار 
بـرق  اداری کـه در محـل مدیریـت  جنـوب در جلسـه شـورای 

شهرسـتان تشـکیل شـده بـود، شـرکت و گفتگـو نمـود.
مهـدوی نیـا در ایـن نشسـت ضمـن تاکیـد بـر مصرف بهینـه برق 
بیـان نمـود: از آنجایـی که برق زیر سـاخت همه زیر سـاخت هاي 
توسـعه می باشد،بایسـتی در مصرف صحیح آن کوشـا باشـیم و با 
توجـه بـه نزدیـک شـدن به فصـل گرمـا مشـترکین بایـد بیش از 

پیـش درسـت مصـرف کردن بـرق را رعایـت نمایند.
وی ضمن تشـکر از اداراتی که سـال گذشـته در پیک مصرف برق 
سـرآمد بودند، خاطرنشـان کرد: ادارات و دسـتگاه اجرایی بایسـتی 
در زمینـه مصـرف بهینـه بـرق پیشـرو و سـرلوحه مردم باشـند تا 
بتوانیـم امسـال بـه بهتریـن نحـو از پیک بار عبـور نمائیـم و مردم 

دچار سـختی ناشـی از خاموشـی برق نشـوند.
مهـدوی نیا در ادامه سـخنان خـود تصریح کـرد: در مناطق رودبار 
جنوب سـال های گذشـته تنها دو پسـت فـوق توزیع داشـتیم که 
منجـر بـه افـت ولتـاژ در ایـن مناطـق شـده بود امـا خوشـبختانه 
هـم اکنـون چهـار پسـت فـوق توزیـع نصـب گردیـده و همچنین 
در بخـش زهکلـوت نیـز بـا کمـک بـرق منطقـه ای برنامـه هایـی 

در دسـت اقـدام داریـم و امیـد اسـت کـه بتوانیـم افـت ولتـاژ این 
مناطـق را بـه حداقـل مقـدار ممکن برسـانیم. 

وی افـزود: نصـب ترانسـفورماتور و پسـت فشـار متوسـط، مقـاوم 
بـرق  هـای  تیـر  پـاي  ریـزي  بتـن  و  بنـدی  گابیـون  و  سـازی 
همگـی جـز کارهـای بسـیار خوبـی بـوده اسـت کـه در مناطـق 
رودبـار جنـوب انجـام شـده اسـت. مهـدوی نیـا بـه حـذف قبوض 

 کاغـذی بـرق اشـاره نمـود و گفـت: این اقـدام در راسـتای کاهش 
هزینـه هـا انجـام مـی شـود و الزم بـه ذکـر اسـت کـه یکـی از 
اهـداف اصلی شـرکت برق جنـوب کرمان »عـدم مراجعه حضوری 
مشـترکین« مـی باشـد بـه گونـه ای که مشـترک در هر مـکان و 
هـر سـاعتی از شـبانه روز باشـد بتواند بـه صورت غیـر حضوری از 

امکانـات و خدمـات شـرکت اسـتفاده نماید.

از  ایـن شهرسـتان ضمـن تشـکر  امـام جمعـه  ایـن نشسـت  در 
زحمـات ارزنـده شـرکت بـرق جنـوب بیـان کـرد: از وظایـف مهم 
روحانیـون مـی باشـد کـه در مناسـبت هـای مختلـف در خصوص 
مدیریـت مصـرف بـرق توضیحاتـی ارائـه دهنـد و ارزش واقعـی 
بـرق را بـه مـردم نشـان دهنـد.  فرمانـدار ایـن شهرسـتان نیـز به 
پـروژه توسـعه فیـدر جدیـد کـه از پسـت فـوق توزیـع سـرخ قلعه 
شهرسـتان قلعـه گنـج تغذیـه مـی شـود اشـاره نمـود و گفـت:  با 
 اجـرای ایـن پـروژه کـه تـا پایـان خـرداد مـاه بـه بهـره بـرداری 

می رسد نزدیک به 4۰ روستا رفع افت ولتاژ خواهند شد.
وي همچنیـن بیـان داشـت: ادارات ملـزم بـه رعایـت همـکاري بـا 
امـور بـرق شهرسـتان رودبـار جنـوب در اسـتفاده صحیـح از بـرق 
مـي باشـند و ادارت بایسـتي پـس از پایـان وقـت اداري بـرق غیر 
ضـروري خـود را خامـوش نماینـد کـه امـکان تامیـن بـرق مـردم 
فراهـم شـود. منصور خانـه گیر افزود: سـال گذشـته نزدیک به دو 
میلیـارد تومـان از اعتبـارات شهرسـتان رودبار جنـوب را در حوزه 
بـرق اسـتفاده نمودیـم و امیـدوار هسـتیم امسـال نیـز بتوانیـم 

اقدامـات خوبـی را در ایـن زمینـه انجـام دهیم.
الزم بـه توضیح اسـت کـه ارتباط ویدئو کنفرانس سـتاد شـرکت 
توزیـع نیـروي بـرق جنـوب اسـتان کرمان بـا 1۶ مدیریـت برق 

شهرسـتان تحت پوشـش شـرکت اخیرا برقرار شـده اسـت.

حضور مدیر عامل برق جنوب استان کرمان 
به صورت ویدئو کنفرانس در جلسه شورای اداری رودبار جنوب

همشهریان محترم جنوب استان کرمان،آیا میدانید با تنظیم درجه ترموستات 
کولر گازی خود ،از ۱۸ درجه به ۲۴ درجه هم به دمای محیط مطبوع و معتدل تر

دست پیدا خواهید کرد و هم تا ۲۵ درصد در مصرف برق شما صرفجویی خواهد شد .

روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان

توجه  
  توجه

بـه گـزارش روابـط عمومـی شـرکت آبفـار اسـتان کرمـان، مهندس 
علـی رشـیدی با اشـاره به منابـع مالی محدود این شـرکت در سـال 

جـاری اظهـار داشـت: درهمیـن مـدت بـا تـاش پرسـنل ومدیـران 
شهرسـتانی موفـق شـدیم بـه 1۹۰ روسـتای اسـتان آب سـالم را 
برسـانیم. وی بیـان داشـت: بـرای آبرسـانی بـه ایـن تعـداد روسـتا 
ایـن حجـم کار  وبـا  اعتبارهزینـه شـده اسـت  4۲۹میلیـارد ریـال 
جمعیت 5۷هزار و۶۰۰نفر در روسـتاهای مختلف اسـتان آبدار شـده 
انـد. رشـیدی بـا تاکیـد براهمیـت آب دررونـق زندگـی در روسـتاها 
اظهـار کـرد: بـا سـختی هـای زیـادی کـه تیـم هـای پیمانـکاری 
دراجـرای پـروژه هـا متحمل شـدند درایـن راسـتا 48۳کیلومتر لوله 
گـذاری خطـوط انتقـال و شـبکه داخلـی اجـرا شـد. رئیـس هیئـت 

مدیـره شـرکت آبفـار اسـتان کرمـان تصریح کـرد: برای آبرسـانی به 
برخـی نقـاط روسـتایی الجـرم ایجـاد مخـزن ذخیـره آب در برنامـه 
قـرار گرفـت واحـداث ۶هـزار و8۶۰مترمکعـب مخزن ذخیره سـازی 

درهمیـن برنامـه انجام شـد.
وی خاطرنشـان کـرد: بـرای آبرسـانی بـه این 1۹۰روسـتا 5ایسـتگاه 
ونیـز حفـر وتجهیز14حلقـه چـاه آب  پـروژه هـا  پمپـاژ دربرخـی 
اجرایـی شـد. رشـیدی تاکیـد کـرد: ازجملـه مهـم ترین پـروژه های 
آبرسـانی درایـن مدت آبرسـانی به 45روسـتا درسـفر وزیـر نیرو بود 
کـه جمعیـت 1۳هـزار و5۰۰نفـر را درجنـوب کرمـان در شهرسـتان 

هـای محـروم جنوبـی بـه نعمت آب شـرب رسـانید.
وی بیـان کـرد: اعتبـار آبرسـانی به این 45روسـتا 155میلیـارد ریال 

بـود کـه عمـده آن از محل صندوق توسـعه تامین شـد.
مدیرعامـل شـرکت آبفار اسـتان کرمـان اظهارکـرد: همچنین کلنگ 
زنـی همزمـان 8مجتمـع آبرسـانی بـا اعتبار1۲۰میلیـارد ریـال نیـز 
درجنـوب کرمـان دیگـر برنامـه مهـم آبرسـانی شـرکت درایـن ۶ماه 
بـود. رشـیدی بـا اشـاره بـه 11هـزار و۲۰۰نفـری هـدف تامیـن آب 
بـرای ایـن روسـتاها گفـت: ایـن طـرح هـا در 5۶روسـتا در دسـت 

اسـت. اجرا 

مدیرعامل شرکت آبفار استان کرمان :

190روستای استان کرمان در6ماه اخیر آبرسانی شدند
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به بهانه یادواره سرداران 
و 573 شهید عرصه نظم و امنیت 

شهیدی که تاریخ تولدش با 
شهادتش یکی شد 

امیـری  مجیـد  شـهید 
نظـم  عرصـه  شـهدای  از 
چهـارم  در  امنیـت  و 
 1370 مـاه  اردیبهشـت 
در شـهر کرمـان دیـده بـه 
جهـان گشـود و در چهـارم 
بـه   92 مـاه  اردیبهشـت 
درجـه رفیـع شـهادت نائل 
آمـد. در طول تاریـخ بزرگ 
مردانـی به منظـور برقراری 
نظـم و امنیت شـجاعانه ایسـتاده انـد و در دفاعـی مقدس از 
کیـان اسـامی و ایرانـی خویش صدهـا هزار شـهید و جانباز 
و آزاده را تقدیـم داشـته انـد. در سـایه ایـن مجاهـدات  بوده 

اسـت. سـاری  و  جـاری  کشـور  ایـن  در  امنیـت  کـه 
نیـروی انتظامـی نیـز در کنار سـایر دسـتگاه ها با مشـارکت 
مـردم امنیـت را برقـرار کرده اسـت و چه بسـیار جوانانی که 
بـا سـربلندی و افتخـار در نیـروی انتظامـی توفیـق حضـور 
داشـته و در ایـن راه خدمـت بـزرگ و مقـدس بـه افتخـار 
شـهادت نائـل آمـده انـد تـا مـا بـا آرامـش سـر بـه بالیـن 
بگذاریم.شـهید مجیـد امیـری نیـز از جمله شـهدایی بود که 
عاشـق شـهادت بـود و در نیـروی انتظامی خدمـت کرد و در 

راه عشـق خـود جـان را فـدا کرد.
اردیبهشـت مـاه 1370 در  وی در روز چهارشـنبه چهـارم 
دامـان خانـواده ای مذهبـی دیـده بـه جهـان گشـود. دوران 
کودکـی و نوجوانـی را پشـت سرگذاشـت در همیـن دوران 
بـود کـه بـا کتاب های شـهید چمـران مانوس شـد و تحولی 
عظیـم در وی بـه وجـود آمـد، چنانکه همیشـه زمانی که در 
خانـه بـود کتـاب نیایش شـهید چمـران را مطالعـه می کرد.
روزهـای  داشـت.  خاصـی  قلبـی  ارادت  »امیـری«  شـهید 
دوشـنبه و پنج شـنبه روزه بود .بعد از اتمام دوره دبیرسـتان 
در امتحـان ورودی نیـروی انتظامی شـرکت کـرد و وارد نیرو 
شـد .او اعتقادات قلبی خاصی داشـت و همیشـه بـا وضو بود 

و نمـاز خـود را اکثـرا بـه جماعـت مـی خواند .
خاطرات همرزمان شهید:

شـهید امیـری همیشـه 20 دقیقـه قبـل از نمـاز آمـاده مـی 
شـد و شـخصیت آرام و کم حرفی داشـت و همیشـه به گلزار 
شـهدا مـی رفـت. یـک هفتـه قبـل از ماموریت با هم بر سـر 
مزار شـهید محمـد رضا خواجویـی از همکارانمـان رفتیم در 
حـال فاتحـه خوانـدن بودیـم که شـهید امیری گفـت: چقدر 
خـوب کـه تولـد و شـهادتش یکـی اسـت، دیـری نپایید که 
خـودش نیـز در روز تولـدش بـه شـهادت رسـید و در جـوار 

شـهید محمـد رضـا خواجویـی به خاک سـپرده شـد.
یکـی دیگـر از همـکاران مـی گویـد: شـهید امیـری فـردی 
آرام بـود و هـر روز دعـای عهـد مـی خوانـد و شـب قبـل از 

شـهادتش غسـل شـهادت کـرده بـود.
یـک شـب خـواب شـهید را مـی بیند کـه وی افسـر نگهبان 
اداره اسـت و مـن داد زدم بچـه هـا شـهید امیـری اومـده به 
 مـن گفـت: بچـه هـا را صـدا نـزن مـن همیشـه اینجـا سـر 
مـی زنـم و همراه شـما هستم.شـهید دوسـت داشـت در روز 

پنـج شـنبه بـه خاک بـرود و بـه آرزویش رسـید.
روحش شاد و یادش گرامی
به همت: پلیس امنیت عمومی استان کرمان

رفتی و دریا ز فراقت گریست
نام خدا مجوز عبورم            

که از خدا اندیشه و شعورم
روح خمینی به تو عرض سام          

بر همگان بودی و هستی امام
ای که هنوز تو ناشناخته ماندی         

 اندیشه ات را به جهان کشاندی
زلزله از کار تو برپا شده         

 تفکرت کلید فردا شده
منقلب از کار تو جان بشر      

    به حرکت آورده جهان بشر
حیات تازه داده ای به ملل         

 به آنچه گفتی تو نمودی عمل
نام تو چون ماه شده شب شکن         

 شمع شب افروز دل انجمن
آنچه تو گفتی ز خدا بود و دین       

   که هدفت نجات مستضعفین
تو داده ای رونق به )باغ وحدت(        

که روشن از تو شد )چراغ وحدت(
ای ز تو شاهی به زمین خورد و مرد     

   )شاه( روان را به جهنم سپرد
تو آمدی که )باطل( از میان رفت        

)دیو( فرشته دید و از جهان رفت
ای به )روان( تو همیشه درود       

   در همه احوال خدا با تو بود
نام شما شد )سند انقاب(         

 که می درخشد چو )گل آفتاب(
دین ز تو تفسیر جدیدی بدید       

   سیاستی اصیل و نو آفرید
سیاستت علیه مستکبران          

  حمایت از حقوق مستضعفان
مکتب انقابی از تو بیدار         

 امت به فتوای تو شد استوار
از تو )توانستن( ما پا گرفت        

  دانش ما راه )ثریا( گرفت
نهال دست تو به بار آمده         

 میوه ی آن رسید و صادر شده
که شرق و غرب از تو به پس خزیدند     

   به انتهای قلدری رسیدند
کار تو کار انبیاء ماضی          

  خدا بَُود ز نامه ی تو راضی
تا که ز معشوقه تو دعوت شدی       

   مهر اطاعت تو به دعوت زدی
سُرم به همراه شما در نماز         

 داغ تو شد مصیبتی جانگداز
رفتی و دریا ز فراقت گریست          

غروب تو طلوع سید علی ست
بنده ی برگزیده ی خدایی         

 نمرده ای که در حیات مایی
نام تو را با صلوات می بریم         

 با تو و در اطاعت از رهبریم
اینکه به حق جای شما نشسته       

   همچو تو شاخ دشمنان شکسته
تسلیت و تهنیت آورده ام           

 شد دو مناسبت ز شادی و غم
عزای ما ز رحلت خمینی         

 شاد ز تابیدن سید علی
خامه ی )نقاش( که لب را گشود         

 عرض ارادت به دو رهبر نمود
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طنز
خر آبدارچی از وزیر برده

همه جا صحبت است از )تحریم(        
یعنی در اقتصاد می لنگیم

یعنی با صرفه جویی و روزه      
    با )ترامپ پلید( می جنگیم

اما آنسوی قضه را بشنو          
  عده ای در دالر می لولند

اکثریت اسیر بی پولی         
   عده ای خاص غرق در پولند

هر دم اخبار اختاس و فساد      
    شده )سوهان روح( محرومین

بسکه مردم دروغ بشنیدند       
   ناامید از شعار مسئولین

شیخ گفته ز داخل ماشین        
    از نیاز شما خبر دارم

ولی ایشان چرا نفرمودند        
  که افاضات بی ثمر دارم؟

شیشه ی عینکش بَُود دودی        
  همچنین شیشه های ماشینش

غیر خود را نمی تواند دید       
   دودی است )دیده ی دگربینش(

شده )آبدارچی وزارت نفت(        
  به فدای وزیر مربوطه

شنونده درآورد شاخ از         
   ماجرای وزیر مربوطه

خ تو خ بوده گویی در دفتر          
خر آبدارچی از وزیر برده

کارت خوانی گذارده در آخور        
  سفره را پهن دیده و خورده

)ماست مالی( دگر ندارد سود        
  گوش مردم پر از چرندیات

آن وزیر همیشه بر سر کار         
 کیش باید شود بگردد مات

یا وزیر بوده دستش آلوده       
   یا که بر دفترش مسلط نیست

هر دو صورت خطا نموده وزیر         
 آیا ایشان وزارتش ارثی ست؟

آنکه تایید کرده ایشان را           
 چه جوابی در آستین دارد؟

گر دروغی به هم ببافد وی         
 با دروغ گفتن آیا دین دارد؟

شده )سرسام( میوه ی اخبار        
  گوش بیچاره خسته از جارچی

بوی نفت و، دماغ )نقاش( تیز        
  بخت بدبین که نیست آبدارچی
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 هفتواد
شعر

                                                         عید فطر
ماه رمضان قناعت آورد و برفت                               پاکیزگی و طهارت آورد و برفت

)مهمان خدا( برایت عید آوردند                              هم جایزه ی اطاعت آورد و برفت
****                                                          

ماه رمضان گذشت و عید فطر است                        پاداش عمل به روزه داران پیوست
شاد آنکه عبادتش قبول افتاده                               مقبول خدا سعادت آورده به دست

یادی از یک شهید

سخن زمان
َخَرد خوار و ثروت گشته مقبول                 

   به دنیا حرف زور را می زند پول
خریداری ندارد حرف نادار                        

     قبول است هر چه گوید مرد پولدار
فقارت  این زمانه هست پُر درد             

   تحمل کن تحمل سهم تو مرد
تحمل کن جهالت همره زور             

    بکن باور که آرامش فقط گور
برای خرج مردن  کن پس انداز           

    بساز گوری که بنمایی تو پرواز
پس از مردن بکن پرواز در گور             

    که اندر  زندگی دیدی شما زور
کشیدی رنج اندر زندگانی                       

   َخرد گوید ترامپ نیست جاودانی
بکش رنج زمانه  حمزه امروز              

  تحمل سهم تو تا بعد نوروز

 حمزه فریفته

 هفتواد
شعر

حاتم طائی و مرد بخشنده
از حاتم پرسیدند: بخشنده تر از خود دیده ای؟

گفـت:آری! مـردی که دارایـی اش تنها دو گوسـفند بود. یکی 
را شـب برایـم ذبـح کـرد. از طعـم جگـرش تعریـف کـردم. 

صبـح فـردا جگـر گوسـفند دوم را نیـز برایـم کبـاب کرد.
گفتند: تو چه کردی؟

گفت: پانصد گوسفند به او هدیه دادم.
گفتند: پس تو بخشنده تری.

گفـت: نـه! چـون او هرچه داشـت به مـن داد، اما مـن اندکی 
از آنچه داشـتم به او دادم.

تهیه و تنظیم : مریم پارسا از کوهبنان

ــریه  ــوت نش ــه دع ــکر ک ــالم و تش ــا س ــئوال : ب س
هفتــواد را پذیرفتیــد ، بــا توجــه بــه اینکــه از انقالبیــون 
ــا ارتبــاط  شــناخته شــده کرمانــی  بودیــد ، در رابطــه ب
ــا بیــت امــام خمینــی )ره( و روزهــای واپســین  خــود ب

ــد ؟ ــام )ره( بفرمائی ــات ام حی
ــام )ره (  ــا ام ــی ب ــاط تنگاتنگ ــه ارتب ــان ک ــه از کرم ــا طلب تنه
ــت  ــام )ره ( رف ــه ام ــه خان ــّرات ب ــه ک ــن ب ــودم م ــن ب داشــت م
 و آمــد داشــتم و بــاالی 25 مرتبــه دســت بوســی خدمــت 
ــت  ــه دس ــواده ام را ب ــه خان ــم و هم ــک رفت ــام )ره ( از نزدی ام
ــودم و  آخریــن ماقــات امــام )ره ( کــه  ــرده ب بوســی ایشــان ب
ــه  ــان رفت ــی ایش ــت بوس ــه دس ــن ب ــد م ــتان رفتن ــه بیمارس ب
ــام )ره (  ــم ام ــدت غ ــود و  ش ــوب نب ــان خ ــال ایش ــودم و ح ب
زیــاد بــود فهمیــدم دو چیــز دل امــام )ره ( را خــون کــرده 1 – 
ــیدم( ــر را نوش ــام زه ــد: ج ــام )ره( فرمودن ــه ام ــه )ک ــع نام  قط
ــام )ره(  ــانی ام ــبب پریش ــه  س ــود . ک ــری ب ــه منتظ 2 ـ قضی
ــام )ره(  ــا ام ــن ب ــود م ــح ب ــاعت 8 صب ــدود س ــود در ح ــده ب ش
ماقــات داشــتم و دســت ایشــان را بوســیدم و ســاعت 10 صبــح 
ایشــان رفتنــد بیمارســتان و رفتــن همــان و امــام )ره( هیــچ گاه 

ــار حــق شــتافت . ــه دی برنگشــت و ب
چهره امام )ره ( سیمای 

رسول اکرم )ص( را تداعی می کرد 

بنــده بــا اعتقــاد مــی گوییــم مــن زمانــی امــام )ره ( را مــی دیــدم 
ــدن ســیمای  ــا دی ــود ب ــازه ب ــم ت ــدن ایشــان برای ــه دی ــر دفع ه
 ملکوتــی امــام )ره( تصــور مــی کــردم بــه ســیمای رســول
اکــرم )ص( نــگاه میکنــم . همیــن االن کــه بــه عکــس امــام در 
ــک از  ــچ ی ــه هی ــوید ک ــی ش ــه م ــد متوج ــگاه کنی ــون ن تلویزی
ــس  ــر عک ــدارد ه ــباهت ن ــر ش ــه یکدیگ ــان ب ــای ایش  عکــس ه

امام )ره( یک جذابیت یک نورانیت خاص خود را دارد . 
امامــی کــه تمــام زندگیــش وقــف عرفــان و عبــادت خدمــت بــه 
ــوده  ــا ب ــر م ــج( ب ــان )ع ــام زم ــب ام ــی شــک نائ ــوده ب ــردم ب م
اســت.  نــگاه مــن بــه امــام نــگاه بــه اولیــای الهــی بــود . شــوق 
ــام  ــد از ام ــده  بع ــر بن ــه نظ ــتم .ب ــر داش و شــعفی وصــف ناپذی
ــن ، انقــاب   ــرای دی وجــود آیــت ا... خامنــه ای ذخیــره الهــی ب
ــرت  ــار حض ــس در کن ــت و هرک ــوده اس ــوری ب ــام جمه  و نظ
آیــت ا... خامنــه ای باشــد و در مســیر تقویــت ایشــان باشــد ایــن 

بــه منزلــه پیمــودن راه امــام )ره(، راه دیــن، راه اســام، اســت. 
فاصلــه گرفتــن از مقــام معظــم رهبــری یعنــی فاصلــه گرفتــن از 
خــط امــام  )ره ( و ارزش هــای دیــن اســت . کســی کــه دلســوز 
ــدان بایــد از  ــا چنــگ و دن انقــاب و ارزش هــای دینــی باشــد ب

خــط آیــت ا... خامنــه ای دفــاع کنــد.   
خواب دیدم امام خامنه ای رهبر می شود 

در اواخــر عمــر امــام )ره ( زمانــی در کرمــان بــودم دیــدم 
ــاری  ــم بیم ــواده گفت ــه خان ــی شــده ب ــام )ره( طوالن ــاری ام بیم
امــام )ره( طوالنــی شــده اســت مــن بایــد هــر چــه زودتــر بــروم 
 قــم از آنجــا بــروم تهــران )جمــاران( امــام )ره( را حتمــا ببینــم ، 
ــتم(  ــاره داش ــه اج ــم . )خان ــم ق ــردم رفت ــت ک ــح زود حرک صب
ــا  ــام دع ــرای ام ــرد » ب ــام ک ــون اع ــدم تلویزی ــه دی ــم خان رفت
ــام  ــت ب ــم روی پش ــال 68 رفت ــرداد س ــب 13 خ ــد« درش کنی
ــه  ــود متوســل شــدم ب ــروی حــرم حضــرت معصومــه )س( ب روب
ایشــان و شــروع بــه گریــه و دعــا بــرای حضــرت امــام )ره( کــردم 
و آمــدم تلفــن هــای جمــاران را گرفتــم ببینــم از امــام )ره( چــه 

ــتان  ــی از دوس ــم کس ــاس گرفت ــه تم ــر  چ ــد ه ــری دارن خب
جــواب نــداد شــب ســاعت یــک تمــاس گرفتــم بــه منــزل یکــی 
از دوســتان بنــام بابایــی )از بچــه هــای حفاظــت بیــت امــام( کــه 
خانمــش جــواب داد پرســیدم از امــام )ره( چــه خبــر داریــد کــه 

ــاده اســت .  ــدی افت ــه ایشــان متوجــه شــدم اتفــاق ب ــا گری ب
ــای  ــه »آق ــنیدم ک ــدای ش ــواب ص ــم خ ــدم در عال ــب خوابی ش
خمینــی، آقــای خامنــه ای را جانشــین خــود قــرار داده اســت« 
ــت  ــر در گذش ــوز خب ــه هن ــرداد ک ــب 14 خ ــاق در ش ــن اتف  ای
 امــام )ره( را نــداده بودنــد، صبح بلند شــدم دیدم رادیــو دارد قرآن 
ــد  ــاز قــرآن مــی خوان ــو ب ــد، زمــان اخبــار دیــدم رادی مــی خوان
مطمئــن شــدم اتفاقــی بــرای امــام )ره( افتــاده حرکــت کــردم بــه 
ســمت کرمــان کــه در جلســات حضــور داشــته باشــم در حــدود 
ســاعت 7 رادیــو خــودرو را روشــن کــردم شــنیدم آقــای حیاتــی 
گفــت: »روح بلنــد امــام )ره( بــه ملکــوت پیوســت« زمانــی کــه 
شــب بعــد مجلــس خبــرگان آیــت ا... خامنــه ای را بــه رهبــری 

انتخــاب کردنــد تــازه یــادم آمــد مــن عجــب خوابــی دیــده ام.

گفتگوی اختصاصی  هفتواد با حجت االسالم ربانی زاده )یادگار دوران انقالب و فعال فرهنگی کرمانی ( به مناسبت ارتحال حضرت امام خمینی )ره ( :

بعد از امام )ره( وجود آیت ا... خامنه ای 
ذخیره الهی برای انقالب و نظام جمهوری اسالمی است

* گلخانه شماره ۲ مجموعه تفریحی، گردشگری و پذیرایی فالمینگو 
* در این گلخانه، سبزیجات و صیفی جات به روش  ارگانیک تولید می شود

* نشانی: مسیر برگشت هفت باغ علوی - روبروی تیر روشنایی شماره ۳۰۰ - مجموعه فالمینگو

هفت باغ کرمان

احمدعلـی مقـدم عضـو شـورای مرکـزی حـزب 
جنگ طلبـی  بـه  واکنـش  در  اسـامی  موتلفـه 
بـر خـاف  داشـت:  اظهـار  آمریکایـی،  مقامـات 
انقـاب  پیـروزی  از  ایـران کـه پـس  مسـئوالن 
علیرغـم همـه دشـمنی و توطئه چینـی آمریـکا 
علیـه کشـورمان، هیچـگاه حسـاب ملـت آمریکا 
و سیاسـتمداران آمریـکا را یکـی ندانسـت، امـا 
جمعـه شـب ترامـپ طی سـخنان سـخیفی ملت 
ایـران را تروریسـت خواند تا نشـان دهد دشـمن 
احمـق مـا مطابـق فرمایش مقـام معظـم رهبری 
بـه سـادگی دسـت خـود را رو کـرد و علیرغـم 
سـخنان دلسـوزانه قبلـی خطـاب به ملـت ایران 
حـد خصومـت خـود را نسـبت بـه ملـت ایـران 

نشـان داد.
عضـو شـورای مرکـزی حـزب مؤتلفـه اسـامی 

بـا بیـان اینکـه هـر چنـد کـه پیش تـر ترامـپ با 
وضـع تحریـم  هـای ظالمانه علیه ملـت ایران حد 
کینـه و دشـمنی خـود را نشـان داده بـود، افزود:  
ترامـپ بـا چشم پوشـی از تاریـخ چند هزار سـاله 
ایـران و مبـارزه ایـران با گروه های تروریسـتی در 
منطقـه و اینکـه خـود قربانـی تروریسـت اسـت، 
بـه گمـان خود از بـه کار بـردن این الفـاظ اقناع 
افـکار عمومی جهـان را مدنظر قرار داده اسـت تا 
بـا تنگ تر کـردن حلقه محاصره، سیاسـت فشـار 

و ارعـاب علیـه ملت ایـران بـه کار برد.
ایـن فعـال سیاسـی بـه نکتـه برجسـته سـخنان 
او گفـت: »فکـر  اشـاره و مطـرح کـرد:  ترامـپ 
می کنـم نیـازی بـه اعـزام نیـرو بـه خاورمیانـه 
بـرای مقابلـه بـا ایـران نیسـت« و بـا توجـه بـه 
اینکـه پیـش از ایـن بارهـا تمایـل خـود را بـرای 
مذاکـره بـا ایـران بیـان کـرده و گفتـه بـود پـای 
تلفـن می نشـیند و منتظـر تماس ایرانیان اسـت! 
و چـون بـا رد مذاکـره از سـوی ایـران مواجـه 
شـد از سـر اسـتیصال می گویـد: »ایرانیـان ملت 
تروریسـت هسـتند و مـا با ایـن کنـار نمی آییم.« 
و بـه برجـام انگ »نمایـش وحشـت« می زند و با 
غـرور بیـان می کند خـروج از برجام کشـور ایران 
را بـه لحـاظ اقتصادی در فشـار قرار داده اسـت و 

ایـن را دسـتاورد خـود ذکـر می کنـد.
عضـو شـورای مرکـزی حـزب موتلفـه اسـامی 

عنـوان داشـت: حـال بـا توجـه بـه ایـن مواضـع 
اخیـر  هفتـه  چنـد  در  ترامـپ  متفـاوت  بسـیار 
کـه نشـان از سـردرگمی سیاسـت های راهبردی 
زبـان  از  اسـت  واضـح  و  دارد  ایـران  علیـه  او 
جنگ طلـب قبلـی به سیاسـت تمایل بـه مذاکره 
و عقب نشـینی از مواضـع خود روی آورده اسـت، 
سـر  از  مواضـع  اسـت  دلیـل  دو  نتیجـه  تنهـا 
حکمـت، قـدرت و مصلحـت رهبر فرزانـه انقاب 
نمی کنیـم،  مذاکـره  گفتنـد  صراحـت  بـه  کـه 
جنـگ نخواهد شـد و دلیل دوم صبـر، پایداری و 

مقاومـت ملـت ایـران اسـت.
وی ادامـه داد: تـا جایی که آمـوس یادلین رئیس 
بازنشسـته اطاعـات ارتـش رژیم صهیونیسـتی و 
رئیـس کنونـی بنیـاد مطالعـات امنیـت ملـی در 
از  ایـران  رژیـم  تغییـر  اسـت  معتقـد  تل آویـو 
طریـق نظامـی ایـده خوبـی نیسـت بلکـه هـدف 
تـا  اسـت  اسـامی  جمهـوری  نظـام  تضعیـف 
زمینـه حصـول بـه یک توافـق بهتـر )در قیاس با 
برجـام( مهیـا شـود یعنـی بـه معنای دیگـر همه 
ایـن گنده گویـی ترامـپ و ایـادی و اراذلش برای 
تحمیـل یـک برجـام دیگر بـه ایران اسـت اما در 
مقابـل تنهـا راه پیـش روی ملت ایـران در مقابل 
زیاده خواهـی آنـان مقاومـت اسـت و بـه فرمـوده 
هزینـه  ایسـتادگی  الشأن»شـاید  عظیـم  رهبـر 
داشـته باشـد امـا تسـلیم هزینـه ای بـه مراتـب 

سـنگین تر خواهـد داشـت.« 
عضـو شـورای مرکـزی حـزب مؤتلفـه اسـامی 
خاطرنشـان کـرد: اگـر نگاهی بـه شـروط دوازده  
بـرای  آمریـکا  امورخارجـه  وزیـر  پمپئـو  گانـه 
اسـت،  ایـن  مطلبـش  لـب  بیاندازیـم  مذاکـره 
کنارگذاشـتن تأمیـن کننده منافـع و امنیت ملی 
مـا از جملـه قـدرت موشـکی بـه مثابـه قـدرت 
دفاعـی، دسـت کشـیدن از عمـق راهبـردی مـا 
در منطقـه و کنـار گذاشـتن حمایـت از آرمـان 
مقاومت منطقه و پیشـرفت های هسـته ای و سـر 
سـازش داشـتن بـا رژیـم صهیونیسـتی و دسـت 
کشـیدن از همـه آرمان هـا و شـعارهای انقـاب 
از ایـن رو بـه مقاومـت نـه تنهـا به عنوان نسـخه 
کاربـردی بـرای مقابلـه بـا زیاده خواهـی آمریـکا 
بایـد نـگاه کـرد بلکـه تنهـا راه حیـات ما اسـت.
وی بـا اشـاره به اینکه پـای میز مذاکره نشسـتن 
بـرای مـا پیـروزی بـه ارمغـان نمـی آورد و فقـط 
مقاومـت و ایسـتادگی اسـت کـه ملـت ایـران را 
سـربلند می کنـد، تأکیـد کرد: بایـد بدانیم همین 
مقاومـت بـود کـه لحـن جنگ طلبـی ترامـپ را 
علیـه کشـورمان بـه ابـراز تمایـل بـرای مذاکـره 
برگردانـد بـا مقاومـت بیشـتر لحـن مذاکـره نیـز 
بـه عذرخواهـی از ملـت ایـران و جبـران همـه 
ان شـاءا...  ایـران  حـق  در  آمریـکا  خسـارت های 

تغییـر خواهـد داد.

احمدعلی مقدم عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسالمی :

مقاومت ملت ایران جنگ  طلبی ترامپ را به تمایل به مذاکره تغییر داد

شـهر کرمـان بـا موقعیتی ویژه دربین شـهرهای سراسـر کشـور 
شـکل پیدا کرده اسـت. 

آنجـا کـه امکانـات تامیـن آب شـرب و کشـاورزی در احـداث 
قنـات معنـی مـی شـده، بخـش هـای مرتفـع شـهر, مـادر چاه 
و بخـش تـران قنـوات از دامنـه هـای کوهسـتانی, از یک طرف 
و از طـرف دیگـر مسـیر خشـکان و مظهـر قنواتی کـه مادرچاه 
آنهـا در دامنـه کوههای جوپـار، محی آبـاد، قناتغسـتان، ماهان 

و دسـتجرد هسـتند, در خود داشـته اسـت.
بـه عبارت دیگر بیش از هشـتاد سـال قبل شـهر کرمان شـامل  
شـبکه ای از چـاه هـای مـادر ،کوره هـای قنات، چاههـای میله 
ای، مظهـر قنـوات بـوده اسـت . نقشـه توپوگرافـی  50000: 1 
سـالهای 1334- 1335 صحـت ایـن مطالـب را بخوبـی تائیـد 
مـی نمایـد. با آغاز شـدن صنعت حفـر چاه عمیق و چـاه زنی و 
فروکـش نمـودن روز افزون سـطح آب سـفره های زیـر زمینی, 
بتدریـج همـه قنواتـی کـه در شـهر, مادرچـاه و یـا بخـش تران 
داشـتند بـه کلـی خشـک شـدند و نیـز ایـن موضـوع در مـورد 
قنـوات سرچشـمه گرفتـه از جوپار، ماهان، محی آباد، دسـتجرد 
هـم اتفـاق افتـاد.  وبه این ترتیب شـهر کرمـان را از نعمت ورود 
و یـا خـروج آب قنـوات برای همیشـه محروم نمـود ! حفاریهای  
بـی رویـه چاههـای نیمـه عمیق و پـس از آنهم عمیـق به ظاهر 
جایگزینـی معنـی دارتـر و بهتر برای تامین آب شـد. لـذا پمپاژ 
آب بـرای باغـکاری و زراعـت در گوشـه و کنـار شـهر کـه بـه 

بخـش مسـکونی تبدیل نشـده بـود به سـرعت رایـج گردید. 
کـم کـم پدیـده ویـژه بـودن شـهر کرمـان نسـبت بـه تمامـی 
شـهرهای کشـورمان نمایـان گردیـد و الیـه غیـر قابـل نفـوِذ 
بشـقابی شـکل، گسـترده در سـطح شـهر و در عمـق  چهـل 
متـری بـه کار افتـاد. ایـن الیـه اجـازه نفـوذ زه آبهای ناشـی از 
کشـاورزی ، فاضـاب منازل را بـه اعماق پائین تـر بکلی قطع و 

سـبب انباشـت شـدن و ارتفاع گرفتـن آنها بطرف سـطح زمین 
گردیـد. یعنـی از ایـن به بعـد برخـاف موقعیت زمین شناسـی 
سراسـر اسـتان در شـهر کرمـان آبهـای زیـر زمینـی و آبهـای 
زیـر سـطحی تفکیـک شـدند. آبهـای زیر زمینـی آبهائـی بودند 
کـه بـا حفـر چاههـای عمیق نسـبت بـه سـطح زمیـن عمیق و 
عمیـق تـر  شـده بطوریکـه بـه عمـق بیـش از یکصـد و پنجـاه 
متـر رسـیدند، در حالیکـه آبهـای زیـر سـطحی از عمـق چهـل 
متـری انباشـت شـده و بـه طـرف سـطح زمیـن نزدیک شـدند. 
همینکـه امـروزه آنهـا را در عمـق دو الـی سـه متـری  سـطح 
زمیـن ماحظـه نموده, و شـاهد اختال اثر گذاری ایـن آبها در 
مسـجد جامـع کرمـان، بانکهـای معتبر بافـت تاریخـی و بخش 

هـای مرکـزی شـهر کرمـان بصـورت کامل هسـتیم. 
بـاال آمـدن تدریجـی آبهـای زیـر سـطحی یعنـی رسـیدن بـه 
تمامـی شـبکه چاههـای میلـه ای وکـوره قنواتـی کـه بـه آنهـا 
اشـاره شـد و تشـدید فرسـایش و تخریـب داخلی فضاهـای ازاد 
را سـبب گردیـد . ایـن پدیده را شـهرداری وقت کرمـان چگونه 

ارزیابـی و چـه اقداماتـی بـرای مقابلـه بـا آن انجـام داد؟؟؟ 
هیچگونـه  کـه  دهـد  مـی  نشـان  اجرائـی  و  اداری  تحقیقـات 
چاههـای  شـبکه  حتـی  نـداد!  نشـان  العملـی   عکـس 
میلـه ای و کـوره هـای قنـوات را بـا یـک نقشـه بـرداری سـاده 
سـازی،  جـاده  سـازی،  خانـه  متقاضیـان  تـا  ننمودنـد,   ثبـت 
برج سـازی، پل سـازی و انبوه سـازی ....را در زمان صدور مجوز 
آگاه نماینـد. ولـی رونـد اضافـه شـدن آب فاضابهـا، سـیابها و 
روان آبهـای ناشـی از بارندگیهـا، نفـوذ آب ناشـی از پمپـاژ آب 
سـفره هـای زیـر زمینـی بـرای زراعـت و باغـکاری بسـرعت و 
 بـی محابـا بـاال و باالتـر مـی رفـت، بطوریکـه تمامـی شـبکه 
کـوره هـا و چاه هـای میله ای که بـر خاف زمان بهـره برداری  
هـم اکنـون بـا پر کـردن بسـیاری از چاههـای میلـه ای ارتباط 

آنهـا هـم قطـع شـده بـود، نفـوذ آبهـای زیـر سـطحی و ارتفاع 
گرفتـن آنهـا در سراسـر شـهر کرمـان همـه و همـه کـوره ها را 

پـر از آب فاضابهـا نمود.
کار فرسـایش و تخریـب دیـواره های این کوره ها شـتاب گرفته 
و بصـورت فاجعه زیسـت محیطی در شـهر کرمان مدفون شـده 
اسـت،  درسـت در شـکل فاجعـه ای کـه روز بـه روز مجهزتر و 
قویتـر راه و روش خـود را طـی وتـوان بمـب خفتـه را چندین و 

چند برابرمـی نمایند. 
مهـار  بـرای  کرمـان  شـهرداری  کـه  سـوال  ایـن  مقابـل  در 
ایـن بحـران چـه کـرده و چـه مـی کنـد؟ هیچگونـه تحلیـل 
چنـد  یـا  یـک  بـه  را  آن  نتایـج  کـه  راهـکاری  یـا  و  علمـی 
تحلیلـی  شـرح  نـدارد.  وجـود  دهنـد  نسـبت  آینـده  سـال 
فـوق سـیمای واقعـی شـهرداری کرمـان را  بـا پدیـده هـای 
نشـان  خوبـی  بـه  را  زلزلـه  هـر  کننـده  تشـدید  و   مخـرب 
 مـی دهـد. عـدم مطالعـه مسـیر گسـلها ، تهیـه نکـردن نقشـه 
زمیـن شناسـی تا عمـق یکصد متری از شـهر کرمـان )محدوده 
زهـدار(، نداشـتن مطالعـات جامـع زمین شناسـی همـه و همه 

موید این مسـئله هسـتند. 
را  شـهر  معضـل  تریـن  اساسـی  شـهرداری  وقتیکـه سیسـتم 
نشـناخته و در جهـت مهـارآن هیچگونه  طرح بنیـادی از عمق 
چهـل متـر یعنـی زمـان آغـاز  جمـع آوری آب تـا امـروز که به 

سـطح زمیـن رسـیده نداشـته اسـت, برای 
مصـوب و اجرائـی نمـودن سـایر طرحهـا, 
کشـتی تایتانیـک, زیرگـذر آزادی و.... چه 

انتظاراتـی مـی توان داشـت؟؟؟؟؟

کارشناس و محقق مسائل آب و قنات مطرح کرد : 

چرا شهرداری کرمان اساسی ترین معضل شهر را نشناخته است

مهندس حسن اشرف گنجوئی
کارشناس رسمی تامین آب و بازرس 
اسبق استانداری کرمان

اشــاره: در آســتانه ارتحــال حضــرت امام خمینــی )ره( 
ــی زاده از  ــا حجــت االســام ربان گفتگویــی داشــتیم ب
یــادگاران دوران انقــاب و از طلبــه هــا ی کرمانــی کــه 
ــاد ســرکار داشــتند  و  ــی )ره( زی ــام خمین ــا بیــت ام ب
آخریــن لحظــه هــای  حیاتــی دنیــوی امــام نیــز در بیــت 
ــان  ــا برایم ــی را از آن روزه ــوده  و خاطرات ــان ب ایش
تعریــف کردنــد کــه جــای دارد دوبــاره آنهــا را بــاز 

نشــر دهیــم . 
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با استفاده از برچسب انرژی وسیله ای را انتخاب کنید 
 که در مقایسه با سایر وسایل موجود، 

مصرف انرژی کمتر و کارایی بیشتری داشته باشد 
و بدین طریق به اقتصاد خانواده و جامعه کمک کنید .

روابط عمومی و گروه مدیریت مصرف شرکت برق منطقه ای کرمان

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

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

اسـت. اروپـا   CE MARK اسـتاندارد 
توجه به استخدام نیروهای بومی 

در شرکت بابک مس

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

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

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

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

محسـوب می شـود.

شرکت بابک مس ایرانیان 
چهارمین تولید کننده لوله مسی 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

اولویـت برنامـه هـای خـود قـرار داده اند.

خبرنگار : مرضیه قاضی زاده

مهندس میرزایی :

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

بـا روش هـای نویـن این کار عملی شـده اسـت . 

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

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

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

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

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

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

اسـتان کرمـان اعـالم کـرد.

از سوسنگرد تا بوکمال ـ بخش اول  یحیی صادقی، مدیرکل کمیته امداد استان کرمان :
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شـاهنامه  در  ای  افسـانه  ای  اسـطوره 
دارای  کـه  کارمانیـا  سـرزمین  از   فردوسـی 
ظالـم  حاکـم  بـا  دختـر   یـک  و  پسـر   هفـت 
دوره اشـکانیان کرمـان بـه مبـارزه پرداختـه، او 
را شکسـت مـی دهـد و قلعـه بـم)ارگ بـم( و قلعـه دختر کرمـان محل حکومـت هفتواد 
بـوده اسـت، امـا بـا روی کار آمـدن ساسـانیان در نبردهـای سـختی بـا اردشـیر بابـکان 
مغلـوب مـی شـود .  تولیـد ابریشـم در دوران  وی در جنـوب شـرق ایـران رونـق داشـته 

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

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

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

  منابع: شاهنامه فردوسی، لغت نامه دهخدا

هفتواد یعنی هچ؟

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

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

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

مکانیـزه شـامل تخفیـف  10 درصـد خواهـد بود.

مالک توسعه و پیشرفت استان 
واگذاری خدمات به بخش خصوصی 

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

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

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

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

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

باشـند.
» هدف از برون سپاری خدمات ثبت 

احوال، رضایت مندی و افزایش کیفیت 
خدمات رسانی «

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

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

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

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

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

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

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

گشـت.
خبرنگار : مرضیه قاضی زاده

فرصت4ماهه مردم 
برای دریافت کارت هوشمند ملی در سال 96

  رئیس جهاد کشاورزی شمال استان کرمان:

19 هزار هکتار اراضی کشاورزی 
به سیستم های آبیاری نوین 

مجهز می شوند

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

. د شو
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نگاه نگران نسل های آینده را با مصرف بهینه آب
 به آرامش تبدبل کنیم

روابط عمومی شرکت آب وفاضالب روستایی استان کرمان

زنـگ عاطفه هـا یازدهـم مهرمـاه بـا حضـور مدیـرکل کمیتـه امداد 
سـالمی  شـهید  مدرسـه  در  نمادیـن  به صـورت  کرمـان  اسـتان 
رودبـار جنـوب نواختـه شـد، ایـن مراسـم کـه بـا حضور سرپرسـت 
رودبـار  فرمانـدار  و  امام جمعـه  کرمـان،  اسـتان  آموزش وپـرورش 

جنـوب و جمعـی از مسـئوالن برگـزار شـد.
کرمـان  اسـتان  امـداد  کمیتـه  مدیـرکل  صادقـی  یحیـی  دکتـر 
برگـزاری مراسـم جشـن عاطفه هـا را فرصتـی بـرای تقویـت حـس 
نوع دوسـتی و نیکـوکاری در بیـن دانـش آمـوزان دانسـت و گفـت: 
تمـام تـالش کمیتـه امـداد بـر این اسـت که هیـچ دانش آمـوزی از 

تحصیـل بازنمانـد و با شـروع سـال تحصیل دانش آمـوزان محروم و 
نیازمنـد نیز بتوانند بانشـاط و شـادی سـال تحصیلی را آغـاز کنند.
وی دیـدار بـا مددجویـان تحـت حمایـت و دلجویی از آن هـا را یک 
اصـل در کمیتـه امـداد اسـتان کرمان دانسـت و افـزود: تمام تالش 
مـا بـر ایـن اسـت کـه مسـائل و مشـکالت محرومـان به خصـوص 

مـردم سـاکن در مناطـق محـروم را برطـرف کنیم.
دکتـر صادقـی در ادامـه توانمندسـازی خانوارهای تحـت حمایت و 
ایجـاد یـک درآمد پایـدار بـرای آن ها را یکـی از دیدگاه هـای اصلی 
کمیتـه امـداد دانسـت و بیـان کـرد: هفت هزار و 800 شـغل سـال 

گذشـته توسـط کمیته امداد اسـتان کرمان ایجادشـده اسـت که بر 
اسـاس راسـتی آزمایی صـورت گرفته توسـط دسـتگاه های مربوطه 
90 درصـد این مشـاغل اصالـت داشـته اند و این موفقیت به واسـطه 

تعامـل و همراهـی همـه دسـتگاه های زیـر ربط بوده اسـت.
خانوارهـای  توانمندسـازی  و  اشـتغال  به منظـور  داد:  ادامـه  وی 
تحـت حمایـت بـه دنبـال ایجاد دو هـزار نیـروگاه خورشـیدی برای 

مددجویـان تحـت حمایـت ایـن اسـتان هسـتیم.
مدیـرکل کمیتـه امـداد اسـتان کرمـان بیـان کـرد: تقویـت بنیـه 
امـر تحصیـل  بـه  و کمـک  تحـت حمایـت   فرهنگـی خانوارهـای 
دانـش آمـوزان نیازمنـد یکـی دیگـر از برنامه هـای مهـم ایـن نهـاد 

اسـت کـه به صـورت ویـژه بـه آن توجـه می شـود.
وی بـه موفقیـت تحصیلـی دانـش آمـوزان نیازمنـد و محـروم تحت 
ادامـه داد:  امـداد اسـتان کرمـان اشـاره کـرد و  حمایـت کمیتـه 
بسـیاری از دانـش آموزان تحت حمایت این نهاد در شـرایط بسـیار 
سـخت تحصیل کـرده و توانسـته اند در مراکـز علمی خوب کشـور و 

در رشـته پزشـکی پذیرفته شـوند.
مدیـرکل کمیتـه امداد اسـتان کرمان تأکیـد کرد: بـه دلیل اهمیت 
خدمات رسـانی در مناطـق محـروم بـا هماهنگـی آموزش وپـرورش 
مراسـم نمادین جشـن عاطفه ها امسـال در مدرسـه شـهید سـالمی 

رودبـار جنوب نواخته شـد.

هم زمان با سراسر کشور؛

زنگ عاطفه ها در پنج هزار مدرسه استان کرمان به صدا درآمد

فضــای مجــازی تیغــی دولبــه اســت کــه هــم می توانــد 
مشــکالت و معضــالت جامعــه را جراحــی کــرده و درمــان 
ــن زده،  ــکالت دام ــه مش ــد ب ــم می توان ــی ه ــد و از طرف نمای
ــه  ــاب را در فضــای جامع ــد و الته ــوه ده ــه جل ــق را وارون حقای

ــد. ــدید نمای تش
ــت و فضــای  ــمند و اینترن ــن هوش ــتفاده از تلف ــا اس ــن روزه ای
مجــازی و پیام رســان های متعــدد، هــم در روشــنگری و آگاهــی 

بخشــی آحــاد ملــت موثرنــد و هــم در کتمــان واقعیت هــا.
و البتــه گاهــی افــرادی ناخــودآگاه و شــاید بــه دلیــل اطالعــات 
ــرف  ــه برط ــد ک ــاد می کنن ــبهاتی ایج ــا ش ــن فض ــص در ای ناق

کــردن آن بــه قــول معــروف، کار حضــرت فیــل اســت.
ــار  ــد، انتش ــر ش ــه مختص ــن مقدم ــتن ای ــه ی نوش ــه بهان آن چ
ــع  ــهیدی از تواب ــر ش ــادر پی ــدر و م ــی از پ ــم و عکس های فیل
ــاده  ــیر ج ــه در مس ــت ک ــان اس ــتان کرم ــان در اس ــهر ماه ش
ســکنج در بیابانــی بــدون امکانــات در آلونکــی مخروبــه زندگــی 

می کننــد. 
آن چــه در نــگاه اول از دیــدن ایــن فیلــم و عکس هــا بــه 
ــئولین و  ــه مس ــت ک ــن اس ــود ای ــادر می ش ــده متب ــن بینن ذه
به خصــوص متولیــان امــر یعنــی بنیــاد شــهید از کنــار مشــکالت 
ــا رد شــده اند؛  ــوان شــهید بی اعتن ــر و نات ــادر پی ــدر و م ــن پ ای
ــود  ــوم می ش ــوع معل ــن موض ــون ای ــی پیرام ــا کنکاش ــا ب ام

ــت. ــری اس ــز دیگ ــت چی حقیق
ــال  ــهریور س ــر ش ــه اواخ ــود ک ــال می ش ــا دنب ــرا از آن ج ماج
جــاری رزمایــش بســیجیان کرمــان در جــاده روســتای ســکنج 
)در 50 کیلومتــری مرکــز اســتان( برگــزار شــد و در خــالل ایــن 
برنامــه دکتــر محمدرضــا پورابراهیمــی نماینــده مــردم کرمــان 
بــا حضــور در محــل ســکونت ایــن خانــواده شــهید کــه نزدیــک 
محــل رزمایــش ســکونت دارنــد، بــه پــدر شــهید قــول می دهــد 
کــه بــا همــکاری دیگــر مســئولین برایشــان در ماهــان منزلــی 
ــته و  ــور داش ــگار حض ــک خبرن ــدار ی ــن دی ــد. در ای ــه کن تهی
ــخ 97/7/7 هماهنــگ نمــوده  پــس از گذشــت دوهفتــه در تاری
ــهید  ــادر ش ــدر و م ــدار پ ــه دی ــگاران را ب ــدادی از خبرن و تع

می بــرد.
خبرنــگاران نیــز از دیــدن وضعیــت زندگــی ایــن پــدر و 
مــادر بزرگــوار کــه بــدون آب و بــرق و گاز در آن بیابــان 
زندگــی می کننــد، حیــرت زده می شــوند و ضمــن 
ــد  ــوال می کنن ــهید س ــوار ش ــدر بزرگ ــا پ ــو ب گفتگ
ــه  ــی ک ــهر و جای ــه ش ــد و ب ــا مانده ای ــرا اینج ــه چ ک
ــا  ــد و اص ــد نمی روی ــود باش ــات موج ــل امکان حداق

ــد؟ ــما می آین ــدن ش ــه دی ــئولین ب ــا مس آی
ــهید  ــرباز ش ــدر س ــی پ ــتی کهنوی ــد دش محم
غالمرضــا دشــتی کهنویــی چنیــن پاســخ داد:

ــم.  ــی می کنی ــکان زندگ ــن م ــه در ای ــت ک ــال اس ــا 57 س »م
ــه فقــط ســه  ــی ک ــه ســومار در حال پســرم ســال 64 در منطق
مــاه از خدمتــش باقــی مانــده بــود، بــه شــهادت رســید و پــس 
از آن تــا هفــت ســال کســی از بنیــاد شــهید بــه مــا ســر نــزد تــا 
اینکــه خــودم بــه بنیــاد رفتــم و اعتــراض و گالیــه کــردم کــه 
ــر  ــد و س ــاد می آین ــددکاران بنی ــئولین و م ــد مس ــه بع از آن ب
می زننــد و گاهــی کاالهایــی می آورنــد. حتــی مدیــر کل بنیــاد 
ــا روســتای  ــد کــه در کرمــان ی ــه مــن پیشــنهاد دادن شــهید ب
ــه  ــم ب ــن گفت ــی م ــد ول ــا می کنن ــی مهی ــم منزل ــکنج برای س

ســکنج و کرمــان نمــی روم. دکتــر پورابراهیمــی گفــت در ماهــان 
ــن و  ــن س ــم در ای ــن گفت ــم، م ــاره می کن ــت اج ــی برای منزل

ــه اجــاره نشــینی نمــی روم.« ســال ب
ــدر و  ــن پ ــری از وضعیــت زندگــی ای ــرد خّی ــام ف ــن ای در همی
ــه و  ــور در منطق ــن حض ــود و ضم ــع می ش ــهید مطل ــادر ش م
تهیــه فیلــم و عکــس در فضــای مجــازی بــا تحریــک احساســات 
مــردم، بــه جمــع آوری کمــک بــه منظــور ســاخت ســرپناه بــرای 
آن هــا بر میآیــد و کار ســاخت یــک اتــاق و ســرویس بهداشــتی 

ــاز می شــود. ــک موجــود آغ ــار آلون ــوک در کن ــا بل ب
انتشــار ایــن مطالــب در فضــای مجــازی موجــی از تخریب هــا و 
توهین هــا نســبت بــه متولیــان امــر و اظهــار نظرهــای مختلــف 
را در برمی گیــرد و خبرنــگاران را وامــی دارد کــه جهــت مطالبــه 
ــدار و  ــا وی دی ــان ب ــتان کرم ــهید اس ــاد ش ــر کل بنی از مدی
ســواالت خــود را مطــرح کننــد. یکــی از شــبهاتی کــه اطرافیــان 
ــود کــه  ــن ب ــد ای ــدر و مــادر شــهید مطــرح کــرده بودن ــن پ ای
ــاد  ــوده، بنی ــش ب ــه ارت ــق ب ــن شــهید، ســرباز و متعل چــون ای

ــد. ــام نمی ده ــواده اش انج ــرای خان ــهید کاری ب ش
میان شهدای ارتش و سپاه هیچ تفاوتی نیست

ســردار محمدرضــا حســنی ســعدی در ایــن دیــدار کــه 97/7/8 
برگــزار شــد اظهــار کــرد: »ایــن شــهید عزیــز هــم ماننــد دیگــر 
ــک  ــغ ی ــه مبل ــده دارد و ماهان ــهید پرون ــاد ش ــهدا در بنی ش
ــز  ــهید واری ــدر ش ــاب پ ــه حس ــان ب ــون و 700 هزارتوم میلی
ــوان  ــر و نات ــدر پی ــون پ ــت چ ــن اس ــه ممک ــه البت ــود ک می ش
ــت  ــان در دس ــی ایش ــاب بانک ــت، کارت حس ــهر دور اس و از ش
ــهید  ــه پدرش ــت و ب ــول را برداش ــا پ ــد و آن ه ــدان باش فرزن

می دهنــد.
 ایــن پــدر شــهید بــه دامــداری مشــغول بــود و زمانــی حــدود 
ــداری  ــش را نگه ــه خــودش و فرزندان ــق ب ــفند متعل 400 گوس
می کــرد؛ ایشــان عالقــه ی شــدیدی بــه زندگــی در محــل 
ــه او  ــه ب ــار ک ــک ب ــه ی ــوری ک ــه ط ــود دارد ب ــکونت خ س
پیشــنهاد دادم بهتــر اســت بــه شــهر بیایــد تــا امکانــات بهتــری 
ــه از  ــی ک ــار داشــته باشــد، مشــت خــود را از آب قنات در اختی
ــات  ــرد و گفــت، مــن تمــام امکان ــرو بُ ــور می کــرد ف آن جــا عب

ــم. ــوض نمی کن ــوا ع ــن آب و ه ــا ای ــهر را ب ش
بــه او گفتــم زمینــی در شــهرک انقــالب روبــروی هزاردســتان 
ــعاب آب  ــه و انش ــم، پروان ــاده کردی ــما آم ــرای ش ــان ب در ماه
گرفتیــم کــه بســازیم، نپذیرفتنــد و گفتنــد مــن بــه شــهر بیایــم 
ــم  ــزرگ از ب ــس ب ــک کانک ــی ی ــس از مدت ــی روم؛ پ ــن م از بی
برایشــان آوردیــم کــه کنــار اتاقکــی کــه داشــتند، نصــب کنیــم، 

ــد. فرزندانشــان مخالفــت کردن
ــه  ــروی تکی ــادره ای روب ــوال مص ــان از ام ــم در ماه ــی ه زمین
ــه آن نشــان  ــی ب ــه تمایل ــذار شــد ک ــا واگ ــه آن ه عباســی ها ب
ــان پیشــنهاد  ــر مســئولین ماه ــا بخشــدار و دیگ ــد؛ نهایت ندادن
ــفندان  ــه گوس ــی ک ــک مرتع ــکنج نزدی ــتای س ــد در روس دادن
َچــرا دارنــد، منزلــی برایشــان ســاماندهی کنیــم. زمینــی آن جــا 
گرفتیــم بنیــاد مســکن زمیــن را شــفته کــرد، اســکلت خانــه را 
ــرد  ــالم ک ــاره اع ــهید یک ب ــدر ش ــه پ ــرد ک ــی ک ــان خال برایش
مــن ســکنج نمــی روم. در حالــی کــه آن جــا عــالوه بــر امکاناتــی 
نظیــر آب و بــرق و گاز، محــل مناســبی هــم بــرای گوســفندانش 

ــد. ــا می ش مهی
ــات  ــا امکان ــز ب ــه ســازمانی مجه ــک خان ــم ی ــن گفت ــس از ای پ

ــم.  ــان می گذاری ــه در اختیارت ــم ک ــاز داری ــورد نی ــایل م و وس
گفــت نــه! مــن در خانــه مــردم ســکونت نمی کنــم. گفتــم بیــا 
ــن  ــس از ای ــن پ ــت م ــم. گف ــاره می کنی ــی را اج ــت جای برای

ــه اجــاره نشــینی نمــی روم. همــه عمــر ب
در تاریــخ 97/7/8 آقــای گروهــی معــاون بنیــاد شــهید تشــریف 
ــدر شــهید گفتنــد شــما  ــد و پ ــا آن هــا صحبــت کردن ــد ب بردن
زمیــن موجــود در ماهــان را بســازید مــا بــه آن جــا نقــل مــکان 

می کنیــم.
سرانجام راضی شدند

ــق  ــی و طب ــاز زندگ ــای ب ــود در فض ــد ب ــهید عالقمن ــدر ش پ
ــفند  ــردن گوس ــرا ب ــا َچ ــرش را ب ــته عم ــال های گذش روال س
ــه،  ــن َگل ــم در ای ــش ه ــون بچه های ــد و چ ــپری کن و دام س
گوســفندانی داشــتند، تمایــل نداشــتند کــه پدرشــان بــه شــهر 

ــد. بیای
ــخ  ــده، تاری ــی نش ــهید کوتاه ــادر ش ــدر و م ــن پ ــق ای در ح
ــا آن هــا انجــام شــده  دیدارهایــی کــه از طــرف بنیــاد شــهید ب
در پرونــده ثبــت اســت. وام مســکن، وام بالعــوض و مــوارد دیگر 
کــه اعطــا شــده اســناد آن موجــود اســت، ضمــن اینکــه خیلــی 

ــع هســتند. ــی توق بزرگــوار و ب
ــد و  ــهر بیاین ــه ش ــه ب ــد ک ــت نمی دادن ــا رضای ــا االن مطلق ت
ــه  ــروز ک ــا ام ــم؛ ام ــم می میری ــهر بیایی ــه ش ــا ب ــد م می گفتن
ــه  ــد، راضــی شــده اند ک ــت کرده ان ــه و صحب ــا رفت همــکاران م

ــد. ــان بیاین ــه شــهر ماه منزلشــان ســاخته شــود و ب
کســانی هــم کــه از روی خیرخواهــی در فضــای مجــازی 
ــا  ــتند و م ــات را نداش ــن اطالع ــد، ای ــر کرده ان ــی منتش مطالب
ــزان  ــن عزی ــه ای ــوده و هســتیم ک ــل ب ــم و مای ــی نکردی کوتاه
ــات پزشــکی، رفاهــی،  ــه امکان ــه ب ــد ک ــی زندگــی کنن در محل
بهداشــتی، آب، بــرق و گاز دسترســی داشــته باشــند کــه 
ــاد  ــک بنی ــا کم ــا ب ــده اند و م ــی ش ــون راض ــبختانه اکن خوش
ــان  ــهر ماه ــکونی در ش ــزل مس ــاخت من ــال س ــکن در ح مس
ــینی  ــک نش ــرای آلون ــود ماج ــن ب ــتیم.«  و ای ــان هس برایش
ــده  ــازی منتشــر ش ــه در فضــای مج ــهیدی ک ــادر ش ــدر و م پ
و از آن جــا کــه فاقــد توضیحــات مدیــرکل بنیــاد شــهید بــوده، 
بســیار ناقــص و بــه دور از انصــاف منتشــر و موجــی از تهمــت و 

ــت. ــته اس ــال داش ــه دنب ــب ب تخری
گزارش:  از آذر همتی

گردشی واقعیت هایی پیرامون حواشی زندگی پدر و مادر شهیدی که در آلونک زندگی می کنند 
نیم ساعته 
با مسابقه 
رادیویی 

»سین جیم «

ــنایی  ــدف آش ــا ه ــان ب ــز کرم ــدای مرک ص
ــاره  ــی درب ــات عموم ــا اطالع ــان ب مخاطب
ــابقه  ــان مس ــتان کرم ــران و اس ــان، ای جه

ــت. ــرده اس ــی ک ــم را طراح ــین جی س
ایــن مســابقه رادیویــی در روزهــای شــنبه، 
ــده  ــورت زن ــه ص ــنبه ب ــنبه و چهارش دوش
ــدت 30  ــه م ــان ب ــی کرم ــبکه رادیوی از ش

ــی شــود. ــه  پخــش م دقیق
ســین جیــم بــه صــورت تلفنــی و بــا 
ــران و  ــان، ای ــاره جه ــئواالتی درب ــرح س ط
 اســتان کرمــان )در زمینــه گردشــگری، 
اماکــن  کرمانــی،  هــای  المثــل  ضــرب 
تاریخــی و مذهبــی و اطالعــات عمومــی( بــا 
 دو شــرکت کننــده بــه صــورت مجــزا تهیــه 
ــا  ــاز ت ــترین امتی ــه بیش ــه ب ــود ک ــی ش م
ســقف 20 برنــده اعــالم و بــه او جایــزه ای 

ــی شــود. ــدا م اه
شــایان ذکــر اســت ایــن مســابقه رادیویــی 
ــان   ــدای کرم ــاعت 17:30 از ص ــا س عصره
تقدیــم عالقــه منــدان برنامــه هــای مســابقه 

و ســرگرمی مــی شــود.
عوامــل تهیــه ایــن برنامــه عبارتنــد از 
ــم  ــرکار خان ــده: س ــه  کنن ــنده و تهی نویس
ــر،  ــتانی ف ــا گلس ــردار: رض ــرزاده صداب می
ــنی  ــری، حس ــن ح ــدی، امی ــین احم حس
ســعدی، سیدحســین گلســتانی گوینــدگان 

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

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

اسـت. اروپـا   CE MARK اسـتاندارد 
توجه به استخدام نیروهای بومی 

در شرکت بابک مس

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

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

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

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

محسـوب می شـود.

شرکت بابک مس ایرانیان 
چهارمین تولید کننده لوله مسی 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

اولویـت برنامـه هـای خـود قـرار داده اند.

خبرنگار : مرضیه قاضی زاده

مهندس میرزایی :

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

بـا روش هـای نویـن این کار عملی شـده اسـت . 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  منابع: شاهنامه فردوسی، لغت نامه دهخدا

هفتواد یعنی هچ؟

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

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

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

مکانیـزه شـامل تخفیـف  10 درصـد خواهـد بود.

مالک توسعه و پیشرفت استان 
واگذاری خدمات به بخش خصوصی 

است 
آقـای زیـن الصالحیـن مـالک توسـعه و پیشـرفت 
اسـتان را واگـذاری خدمـات بـه بخـش خصوصـی 
دانسـت و افـزود:  محوریـت برنامـه هـای مهنـدس 
رزم حسـینی ) اسـتاندار محتـرم  ( برنامـه ریـزی در 
جهت توسـعه اسـتان بـوده و یک ضلع  مـدل  مثلث 
توسـعه ، بخـش خصوصـی و مرکـز ثقـل آن ائمـه 
محتـرم جمعـه مـی باشـند. لـذا بخـش خصوصـی و 
بـرون سـپاری خدمـات دولتـی بـه عنوان یـک اصل 
در برنامـه هـای ایشـان و دولـت دوازدهم می باشـد.

دفاتـر  از خدمـات صادقانـه  تشـکر  ایشـان، ضمـن 
پیشـخوان از آنـان خواسـت تـا همیـاری خـود را بـا 
سـازمان ثبـت احـوال،را در چنـد مـاه مانده تـا آخر 
سـال افزایـش داده و تمـام تـالش خـود را در جهت 
خدمـات رسـانی بهتـر بـه مـردم و تسـریع روند ثبت 

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

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

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

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

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

باشـند.
» هدف از برون سپاری خدمات ثبت 

احوال، رضایت مندی و افزایش کیفیت 
خدمات رسانی «

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

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

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

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

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

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

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

گشـت.
خبرنگار : مرضیه قاضی زاده

فرصت4ماهه مردم 
برای دریافت کارت هوشمند ملی در سال 96

  رئیس جهاد کشاورزی شمال استان کرمان:

19 هزار هکتار اراضی کشاورزی 
به سیستم های آبیاری نوین 

مجهز می شوند

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

. د شو

گزارش از : ساره نخعی فر
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نگاه نگران نسل های آینده را با مصرف بهینه آب
 به آرامش تبدبل کنیم

روابط عمومی شرکت آب وفاضالب روستایی استان کرمان

زنـگ عاطفه هـا یازدهـم مهرمـاه بـا حضـور مدیـرکل کمیتـه امداد 
سـالمی  شـهید  مدرسـه  در  نمادیـن  به صـورت  کرمـان  اسـتان 
رودبـار جنـوب نواختـه شـد، ایـن مراسـم کـه بـا حضور سرپرسـت 
رودبـار  فرمانـدار  و  امام جمعـه  کرمـان،  اسـتان  آموزش وپـرورش 

جنـوب و جمعـی از مسـئوالن برگـزار شـد.
کرمـان  اسـتان  امـداد  کمیتـه  مدیـرکل  صادقـی  یحیـی  دکتـر 
برگـزاری مراسـم جشـن عاطفه هـا را فرصتـی بـرای تقویـت حـس 
نوع دوسـتی و نیکـوکاری در بیـن دانـش آمـوزان دانسـت و گفـت: 
تمـام تـالش کمیتـه امـداد بـر این اسـت که هیـچ دانش آمـوزی از 

تحصیـل بازنمانـد و با شـروع سـال تحصیل دانش آمـوزان محروم و 
نیازمنـد نیز بتوانند بانشـاط و شـادی سـال تحصیلی را آغـاز کنند.
وی دیـدار بـا مددجویـان تحـت حمایـت و دلجویی از آن هـا را یک 
اصـل در کمیتـه امـداد اسـتان کرمان دانسـت و افـزود: تمام تالش 
مـا بـر ایـن اسـت کـه مسـائل و مشـکالت محرومـان به خصـوص 

مـردم سـاکن در مناطـق محـروم را برطـرف کنیم.
دکتـر صادقـی در ادامـه توانمندسـازی خانوارهای تحـت حمایت و 
ایجـاد یـک درآمد پایـدار بـرای آن ها را یکـی از دیدگاه هـای اصلی 
کمیتـه امـداد دانسـت و بیـان کـرد: هفت هزار و 800 شـغل سـال 

گذشـته توسـط کمیته امداد اسـتان کرمان ایجادشـده اسـت که بر 
اسـاس راسـتی آزمایی صـورت گرفته توسـط دسـتگاه های مربوطه 
90 درصـد این مشـاغل اصالـت داشـته اند و این موفقیت به واسـطه 

تعامـل و همراهـی همـه دسـتگاه های زیـر ربط بوده اسـت.
خانوارهـای  توانمندسـازی  و  اشـتغال  به منظـور  داد:  ادامـه  وی 
تحـت حمایـت بـه دنبـال ایجاد دو هـزار نیـروگاه خورشـیدی برای 

مددجویـان تحـت حمایـت ایـن اسـتان هسـتیم.
مدیـرکل کمیتـه امـداد اسـتان کرمـان بیـان کـرد: تقویـت بنیـه 
امـر تحصیـل  بـه  و کمـک  تحـت حمایـت   فرهنگـی خانوارهـای 
دانـش آمـوزان نیازمنـد یکـی دیگـر از برنامه هـای مهـم ایـن نهـاد 

اسـت کـه به صـورت ویـژه بـه آن توجـه می شـود.
وی بـه موفقیـت تحصیلـی دانـش آمـوزان نیازمنـد و محـروم تحت 
ادامـه داد:  امـداد اسـتان کرمـان اشـاره کـرد و  حمایـت کمیتـه 
بسـیاری از دانـش آموزان تحت حمایت این نهاد در شـرایط بسـیار 
سـخت تحصیل کـرده و توانسـته اند در مراکـز علمی خوب کشـور و 

در رشـته پزشـکی پذیرفته شـوند.
مدیـرکل کمیتـه امداد اسـتان کرمان تأکیـد کرد: بـه دلیل اهمیت 
خدمات رسـانی در مناطـق محـروم بـا هماهنگـی آموزش وپـرورش 
مراسـم نمادین جشـن عاطفه ها امسـال در مدرسـه شـهید سـالمی 

رودبـار جنوب نواخته شـد.

هم زمان با سراسر کشور؛

زنگ عاطفه ها در پنج هزار مدرسه استان کرمان به صدا درآمد

فضــای مجــازی تیغــی دولبــه اســت کــه هــم می توانــد 
مشــکالت و معضــالت جامعــه را جراحــی کــرده و درمــان 
ــن زده،  ــکالت دام ــه مش ــد ب ــم می توان ــی ه ــد و از طرف نمای
ــه  ــاب را در فضــای جامع ــد و الته ــوه ده ــه جل ــق را وارون حقای

ــد. ــدید نمای تش
ــت و فضــای  ــمند و اینترن ــن هوش ــتفاده از تلف ــا اس ــن روزه ای
مجــازی و پیام رســان های متعــدد، هــم در روشــنگری و آگاهــی 

بخشــی آحــاد ملــت موثرنــد و هــم در کتمــان واقعیت هــا.
و البتــه گاهــی افــرادی ناخــودآگاه و شــاید بــه دلیــل اطالعــات 
ــرف  ــه برط ــد ک ــاد می کنن ــبهاتی ایج ــا ش ــن فض ــص در ای ناق

کــردن آن بــه قــول معــروف، کار حضــرت فیــل اســت.
ــار  ــد، انتش ــر ش ــه مختص ــن مقدم ــتن ای ــه ی نوش ــه بهان آن چ
ــع  ــهیدی از تواب ــر ش ــادر پی ــدر و م ــی از پ ــم و عکس های فیل
ــاده  ــیر ج ــه در مس ــت ک ــان اس ــتان کرم ــان در اس ــهر ماه ش
ســکنج در بیابانــی بــدون امکانــات در آلونکــی مخروبــه زندگــی 

می کننــد. 
آن چــه در نــگاه اول از دیــدن ایــن فیلــم و عکس هــا بــه 
ــئولین و  ــه مس ــت ک ــن اس ــود ای ــادر می ش ــده متب ــن بینن ذه
به خصــوص متولیــان امــر یعنــی بنیــاد شــهید از کنــار مشــکالت 
ــا رد شــده اند؛  ــوان شــهید بی اعتن ــر و نات ــادر پی ــدر و م ــن پ ای
ــود  ــوم می ش ــوع معل ــن موض ــون ای ــی پیرام ــا کنکاش ــا ب ام

ــت. ــری اس ــز دیگ ــت چی حقیق
ــال  ــهریور س ــر ش ــه اواخ ــود ک ــال می ش ــا دنب ــرا از آن ج ماج
جــاری رزمایــش بســیجیان کرمــان در جــاده روســتای ســکنج 
)در 50 کیلومتــری مرکــز اســتان( برگــزار شــد و در خــالل ایــن 
برنامــه دکتــر محمدرضــا پورابراهیمــی نماینــده مــردم کرمــان 
بــا حضــور در محــل ســکونت ایــن خانــواده شــهید کــه نزدیــک 
محــل رزمایــش ســکونت دارنــد، بــه پــدر شــهید قــول می دهــد 
کــه بــا همــکاری دیگــر مســئولین برایشــان در ماهــان منزلــی 
ــته و  ــور داش ــگار حض ــک خبرن ــدار ی ــن دی ــد. در ای ــه کن تهی
ــخ 97/7/7 هماهنــگ نمــوده  پــس از گذشــت دوهفتــه در تاری
ــهید  ــادر ش ــدر و م ــدار پ ــه دی ــگاران را ب ــدادی از خبرن و تع

می بــرد.
خبرنــگاران نیــز از دیــدن وضعیــت زندگــی ایــن پــدر و 
مــادر بزرگــوار کــه بــدون آب و بــرق و گاز در آن بیابــان 
زندگــی می کننــد، حیــرت زده می شــوند و ضمــن 
ــد  ــوال می کنن ــهید س ــوار ش ــدر بزرگ ــا پ ــو ب گفتگ
ــه  ــی ک ــهر و جای ــه ش ــد و ب ــا مانده ای ــرا اینج ــه چ ک
ــا  ــد و اص ــد نمی روی ــود باش ــات موج ــل امکان حداق

ــد؟ ــما می آین ــدن ش ــه دی ــئولین ب ــا مس آی
ــهید  ــرباز ش ــدر س ــی پ ــتی کهنوی ــد دش محم
غالمرضــا دشــتی کهنویــی چنیــن پاســخ داد:

ــم.  ــی می کنی ــکان زندگ ــن م ــه در ای ــت ک ــال اس ــا 57 س »م
ــه فقــط ســه  ــی ک ــه ســومار در حال پســرم ســال 64 در منطق
مــاه از خدمتــش باقــی مانــده بــود، بــه شــهادت رســید و پــس 
از آن تــا هفــت ســال کســی از بنیــاد شــهید بــه مــا ســر نــزد تــا 
اینکــه خــودم بــه بنیــاد رفتــم و اعتــراض و گالیــه کــردم کــه 
ــر  ــد و س ــاد می آین ــددکاران بنی ــئولین و م ــد مس ــه بع از آن ب
می زننــد و گاهــی کاالهایــی می آورنــد. حتــی مدیــر کل بنیــاد 
ــا روســتای  ــد کــه در کرمــان ی ــه مــن پیشــنهاد دادن شــهید ب
ــه  ــم ب ــن گفت ــی م ــد ول ــا می کنن ــی مهی ــم منزل ــکنج برای س

ســکنج و کرمــان نمــی روم. دکتــر پورابراهیمــی گفــت در ماهــان 
ــن و  ــن س ــم در ای ــن گفت ــم، م ــاره می کن ــت اج ــی برای منزل

ــه اجــاره نشــینی نمــی روم.« ســال ب
ــدر و  ــن پ ــری از وضعیــت زندگــی ای ــرد خّی ــام ف ــن ای در همی
ــه و  ــور در منطق ــن حض ــود و ضم ــع می ش ــهید مطل ــادر ش م
تهیــه فیلــم و عکــس در فضــای مجــازی بــا تحریــک احساســات 
مــردم، بــه جمــع آوری کمــک بــه منظــور ســاخت ســرپناه بــرای 
آن هــا بر میآیــد و کار ســاخت یــک اتــاق و ســرویس بهداشــتی 

ــاز می شــود. ــک موجــود آغ ــار آلون ــوک در کن ــا بل ب
انتشــار ایــن مطالــب در فضــای مجــازی موجــی از تخریب هــا و 
توهین هــا نســبت بــه متولیــان امــر و اظهــار نظرهــای مختلــف 
را در برمی گیــرد و خبرنــگاران را وامــی دارد کــه جهــت مطالبــه 
ــدار و  ــا وی دی ــان ب ــتان کرم ــهید اس ــاد ش ــر کل بنی از مدی
ســواالت خــود را مطــرح کننــد. یکــی از شــبهاتی کــه اطرافیــان 
ــود کــه  ــن ب ــد ای ــدر و مــادر شــهید مطــرح کــرده بودن ــن پ ای
ــاد  ــوده، بنی ــش ب ــه ارت ــق ب ــن شــهید، ســرباز و متعل چــون ای

ــد. ــام نمی ده ــواده اش انج ــرای خان ــهید کاری ب ش
میان شهدای ارتش و سپاه هیچ تفاوتی نیست

ســردار محمدرضــا حســنی ســعدی در ایــن دیــدار کــه 97/7/8 
برگــزار شــد اظهــار کــرد: »ایــن شــهید عزیــز هــم ماننــد دیگــر 
ــک  ــغ ی ــه مبل ــده دارد و ماهان ــهید پرون ــاد ش ــهدا در بنی ش
ــز  ــهید واری ــدر ش ــاب پ ــه حس ــان ب ــون و 700 هزارتوم میلی
ــوان  ــر و نات ــدر پی ــون پ ــت چ ــن اس ــه ممک ــه البت ــود ک می ش
ــت  ــان در دس ــی ایش ــاب بانک ــت، کارت حس ــهر دور اس و از ش
ــهید  ــه پدرش ــت و ب ــول را برداش ــا پ ــد و آن ه ــدان باش فرزن

می دهنــد.
 ایــن پــدر شــهید بــه دامــداری مشــغول بــود و زمانــی حــدود 
ــداری  ــش را نگه ــه خــودش و فرزندان ــق ب ــفند متعل 400 گوس
می کــرد؛ ایشــان عالقــه ی شــدیدی بــه زندگــی در محــل 
ــه او  ــه ب ــار ک ــک ب ــه ی ــوری ک ــه ط ــود دارد ب ــکونت خ س
پیشــنهاد دادم بهتــر اســت بــه شــهر بیایــد تــا امکانــات بهتــری 
ــه از  ــی ک ــار داشــته باشــد، مشــت خــود را از آب قنات در اختی
ــات  ــرد و گفــت، مــن تمــام امکان ــرو بُ ــور می کــرد ف آن جــا عب

ــم. ــوض نمی کن ــوا ع ــن آب و ه ــا ای ــهر را ب ش
بــه او گفتــم زمینــی در شــهرک انقــالب روبــروی هزاردســتان 
ــعاب آب  ــه و انش ــم، پروان ــاده کردی ــما آم ــرای ش ــان ب در ماه
گرفتیــم کــه بســازیم، نپذیرفتنــد و گفتنــد مــن بــه شــهر بیایــم 
ــم  ــزرگ از ب ــس ب ــک کانک ــی ی ــس از مدت ــی روم؛ پ ــن م از بی
برایشــان آوردیــم کــه کنــار اتاقکــی کــه داشــتند، نصــب کنیــم، 

ــد. فرزندانشــان مخالفــت کردن
ــه  ــروی تکی ــادره ای روب ــوال مص ــان از ام ــم در ماه ــی ه زمین
ــه آن نشــان  ــی ب ــه تمایل ــذار شــد ک ــا واگ ــه آن ه عباســی ها ب
ــان پیشــنهاد  ــر مســئولین ماه ــا بخشــدار و دیگ ــد؛ نهایت ندادن
ــفندان  ــه گوس ــی ک ــک مرتع ــکنج نزدی ــتای س ــد در روس دادن
َچــرا دارنــد، منزلــی برایشــان ســاماندهی کنیــم. زمینــی آن جــا 
گرفتیــم بنیــاد مســکن زمیــن را شــفته کــرد، اســکلت خانــه را 
ــرد  ــالم ک ــاره اع ــهید یک ب ــدر ش ــه پ ــرد ک ــی ک ــان خال برایش
مــن ســکنج نمــی روم. در حالــی کــه آن جــا عــالوه بــر امکاناتــی 
نظیــر آب و بــرق و گاز، محــل مناســبی هــم بــرای گوســفندانش 

ــد. ــا می ش مهی
ــات  ــا امکان ــز ب ــه ســازمانی مجه ــک خان ــم ی ــن گفت ــس از ای پ

ــم.  ــان می گذاری ــه در اختیارت ــم ک ــاز داری ــورد نی ــایل م و وس
گفــت نــه! مــن در خانــه مــردم ســکونت نمی کنــم. گفتــم بیــا 
ــن  ــس از ای ــن پ ــت م ــم. گف ــاره می کنی ــی را اج ــت جای برای

ــه اجــاره نشــینی نمــی روم. همــه عمــر ب
در تاریــخ 97/7/8 آقــای گروهــی معــاون بنیــاد شــهید تشــریف 
ــدر شــهید گفتنــد شــما  ــد و پ ــا آن هــا صحبــت کردن ــد ب بردن
زمیــن موجــود در ماهــان را بســازید مــا بــه آن جــا نقــل مــکان 

می کنیــم.
سرانجام راضی شدند

ــق  ــی و طب ــاز زندگ ــای ب ــود در فض ــد ب ــهید عالقمن ــدر ش پ
ــفند  ــردن گوس ــرا ب ــا َچ ــرش را ب ــته عم ــال های گذش روال س
ــه،  ــن َگل ــم در ای ــش ه ــون بچه های ــد و چ ــپری کن و دام س
گوســفندانی داشــتند، تمایــل نداشــتند کــه پدرشــان بــه شــهر 

ــد. بیای
ــخ  ــده، تاری ــی نش ــهید کوتاه ــادر ش ــدر و م ــن پ ــق ای در ح
ــا آن هــا انجــام شــده  دیدارهایــی کــه از طــرف بنیــاد شــهید ب
در پرونــده ثبــت اســت. وام مســکن، وام بالعــوض و مــوارد دیگر 
کــه اعطــا شــده اســناد آن موجــود اســت، ضمــن اینکــه خیلــی 

ــع هســتند. ــی توق بزرگــوار و ب
ــد و  ــهر بیاین ــه ش ــه ب ــد ک ــت نمی دادن ــا رضای ــا االن مطلق ت
ــه  ــروز ک ــا ام ــم؛ ام ــم می میری ــهر بیایی ــه ش ــا ب ــد م می گفتن
ــه  ــد، راضــی شــده اند ک ــت کرده ان ــه و صحب ــا رفت همــکاران م

ــد. ــان بیاین ــه شــهر ماه منزلشــان ســاخته شــود و ب
کســانی هــم کــه از روی خیرخواهــی در فضــای مجــازی 
ــا  ــتند و م ــات را نداش ــن اطالع ــد، ای ــر کرده ان ــی منتش مطالب
ــزان  ــن عزی ــه ای ــوده و هســتیم ک ــل ب ــم و مای ــی نکردی کوتاه
ــات پزشــکی، رفاهــی،  ــه امکان ــه ب ــد ک ــی زندگــی کنن در محل
بهداشــتی، آب، بــرق و گاز دسترســی داشــته باشــند کــه 
ــاد  ــک بنی ــا کم ــا ب ــده اند و م ــی ش ــون راض ــبختانه اکن خوش
ــان  ــهر ماه ــکونی در ش ــزل مس ــاخت من ــال س ــکن در ح مس
ــینی  ــک نش ــرای آلون ــود ماج ــن ب ــتیم.«  و ای ــان هس برایش
ــده  ــازی منتشــر ش ــه در فضــای مج ــهیدی ک ــادر ش ــدر و م پ
و از آن جــا کــه فاقــد توضیحــات مدیــرکل بنیــاد شــهید بــوده، 
بســیار ناقــص و بــه دور از انصــاف منتشــر و موجــی از تهمــت و 

ــت. ــته اس ــال داش ــه دنب ــب ب تخری
گزارش:  از آذر همتی

گردشی واقعیت هایی پیرامون حواشی زندگی پدر و مادر شهیدی که در آلونک زندگی می کنند 
نیم ساعته 
با مسابقه 
رادیویی 

»سین جیم «

ــنایی  ــدف آش ــا ه ــان ب ــز کرم ــدای مرک ص
ــاره  ــی درب ــات عموم ــا اطالع ــان ب مخاطب
ــابقه  ــان مس ــتان کرم ــران و اس ــان، ای جه

ــت. ــرده اس ــی ک ــم را طراح ــین جی س
ایــن مســابقه رادیویــی در روزهــای شــنبه، 
ــده  ــورت زن ــه ص ــنبه ب ــنبه و چهارش دوش
ــدت 30  ــه م ــان ب ــی کرم ــبکه رادیوی از ش

ــی شــود. ــه  پخــش م دقیق
ســین جیــم بــه صــورت تلفنــی و بــا 
ــران و  ــان، ای ــاره جه ــئواالتی درب ــرح س ط
 اســتان کرمــان )در زمینــه گردشــگری، 
اماکــن  کرمانــی،  هــای  المثــل  ضــرب 
تاریخــی و مذهبــی و اطالعــات عمومــی( بــا 
 دو شــرکت کننــده بــه صــورت مجــزا تهیــه 
ــا  ــاز ت ــترین امتی ــه بیش ــه ب ــود ک ــی ش م
ســقف 20 برنــده اعــالم و بــه او جایــزه ای 

ــی شــود. ــدا م اه
شــایان ذکــر اســت ایــن مســابقه رادیویــی 
ــان   ــدای کرم ــاعت 17:30 از ص ــا س عصره
تقدیــم عالقــه منــدان برنامــه هــای مســابقه 

و ســرگرمی مــی شــود.
عوامــل تهیــه ایــن برنامــه عبارتنــد از 
ــم  ــرکار خان ــده: س ــه  کنن ــنده و تهی نویس
ــر،  ــتانی ف ــا گلس ــردار: رض ــرزاده صداب می
ــنی  ــری، حس ــن ح ــدی، امی ــین احم حس
ســعدی، سیدحســین گلســتانی گوینــدگان 

: وحیــد یوســف زاده، آرزو لطفــی.

عنـوان  بـه  بیمـه  از  کرمـان  اسـتاندار 
صنعتـی تاثیرگـذار در حـوزه اقتصـاد 
مسـتقیم  غیـر  و  مسـتقیم  اشـتغال  و 
ریـزی  برنامـه  بـا  گفـت:  و  کـرد  یـاد 
هـای مشـترک بیـن بیمـه و اسـتانداری 
کرمـان مـی تـوان کارهـای بزرگـی را 

آغـاز کـرد.
به گـزارش روابـط عمومی اسـتانداری 
کرمـان، دکتـر محمـد جـواد فدائـی در 
دیـدار بـا مدیـران بیمـه اسـتان کرمـان 
افـزود: در حـوزه بیمه کارهـای بزرگی 
را مـی تـوان انجام داد اما عقب هسـتیم 

و بایـد بـا ایـده هـای جدیـد در این راسـتا اقـدام کرد.
وی اظهارداشـت: بـا توسـعه فرهنـگ بیمـه، زمینـه جبران 
خسـارت هـای وارده پـس از بروز حوادث بـه افراد فراهم 
شـده و از مراجعـات مردمـی پـس از حـوادث به دسـتگاه 

هـای دولتی کاسـته می شـود.
مدیرعامـل نمایندگـی بیمـه ایـران در اسـتان کرمـان نیـز 
گفـت: دو دهـم درصـد درصد حـق بیمـه تولیـدی در دنیا 
متعلـق بـه کشـور ماسـت کـه کمتـر از 10 میلیـارد دالر 
اسـت و سـهم اسـتان کرمـان از ایـن عدد 3 درصد اسـت.

عمادآبـادی افزود: 32 شـرکت بیمه در کشـور فعالیت می 
کننـد کـه به جز تعدادی کـه در مناطق آزاد هسـتند و بیمه 

زندگـی، مابقی آنها در اسـتان کرمان شـعبه دارند.

عمادآبـادی تصریح کـرد: 41 هزار دفتـر نمایندگی فروش 
بیمـه در کشـور وجـود دارد کـه از ایـن تعداد یـک هزار و 
12 دفتـر مربـوط بـه اسـتان کرمـان اسـت و نزدیـک به 5 
هـزار نفـر در صنعـت بیمه اسـتان کرمان مشـغول به کار 

. هستند
از  ایـران  بیمـه  درصـدی   42 سـهم  بـه  اشـاره  بـا  وی 
شـرکت هـای بیمـه اسـتان کرمـان بیـان کـرد: یـک سـوم 
کرمـان شـهر  بـه  مربـوط  اسـتان  تولیـدی  بیمـه   حـق 
اسـت، سـیرجان 17 درصد، جنوب 15 درصد، رفسنجان، 
انـار و شـهربابک 14 درصـد، شـرق اسـتان 8 درصـد و 
راور، کوهبنـان و زرنـد 4 رصـد سـهم بـازار اسـتان را 

دارند.

استاندار کرمان در دیدار با مدیران بیمه مطرح کرد:

نقش بیمه در توسعه اقتصاد و اشتغال افزایش یابد

بـه گـزارش روابـط عمومی شـرکت توزیـع نیروی برق شـمال اسـتان 
کرمـان ، مهنـدس محمـود شـهبا در گفتگـوی اختصاصـی بـا روابـط 
عمومـی بـه تمهیدات صـورت گرفته بـرای ارتقای خدمات مشـترکین 
اشـاره کـردو مهمتریـن مولفـه ارزیابـی یک سـازمان را رضایـت ارباب 

تکریـم  منظـور  بـه  گفـت:  و  دانسـت  رجـوع 
و  منـدی  رضایـت  افزایـش  و  رجـوع  اربـاب 
کاهـش مراجعـات حضـوری در بخـش خدمات 
مشـترکین در راسـتای سند چشـم انداز1404 
الکترونیـک بصـورت  فعالیـت خدمـات دولـت 
کرمـان  اسـتان   مرکـز  سـطح  در  کاربـردی 

ایجادشـده اسـت.
مهنـدس شـهبا بـا بیـان اینکـه ایـن شـرکت 
الکترونیـک  پیـاده سـازی دولـت  توانسـته در 
و ارائـه خدمـات غیـر حضـوری بـه مشـترکین 
در سـطح کشـور پیشـگام  باشـد اظهارداشـت: 
زمینـه بـرای انجـام برنامه هـای کالن شـرکت 
الکترونیـک  خدمـات  پیاده سـازی  زمینـه  در 
در امورهـا در جهـت انجـام بخشـی از تکالیـف 
و  الکترونیـک  دولـت  حـوزه  در  بـرق  صنعـت 
هوشمندسـازی فراهـم شـده اسـت و بـه زودی 
اسـتان  شـمال  کل  در  وتعامـل  گرایـی  باهـم 
خدمـات الکترونیـک جامـع مشـترکین فراگیر 
خواهدشـد. وی بهترین راه توسـعه و گسـترش 
خدمـات الکترونیک در صنعت برق را مشـارکت 
و کار جمعـی دانسـت و گفـت: انتظـار مـی رود همه همـکاران دراین 
عرصـه فعـال شـده و کمـک نماینـد تـا بتوانیـم اسـتفاده از ظرفیت و 
تـوان  نیـروی انسـانی موجـود  بـا بهره گیـری از خرد جمعـی این بار 

عظیـم مسـئولیت را بـه نحـو احسـن بـه مقصـد برسـانیم . 

مدیرعامل شـرکت توزیع نیروی برق شـمال اسـتان کرمان ، با اشـاره 
بـه  نصـب نـرم افزار قرائـت ووصول مطالبات هوشـمند تحت سیسـتم 
عامـل اندرویـد ، قرائـت کنتورهـای مناطـق ویالیـی بـا نصـب پـروب 
سـیم باند ، سیسـتم فرآیندی ومکانیزه پذیرش تقاضای انشـعاب ، راه 
انـدازی نـرم افـزار مدیریـت پلمپ بـا هـدف رعایت حقوق شـهروندی 

و تکریـم مشـترکین گفت: 
درراسـتای کاهـش مراجعـات حضـوری مـردم از تیرماه سـال جاری با 
هماهنگی اسـتانداری کرمان 24 خدمت کددار شـامل تسـویه حساب، 
اصـالح نـام ، تغییـر نـام ، آزمایش کنتـور ، افزایش آمپراژ، درخواسـت 
کاهـش آمپـر، وصـل مجددانشـعاب  ،  تسـویه بدهی ، تغییـر تعرفه یا 
گزینـه تعرفـه ، صدورقبض المثنی ،  بررسـی صورت حسـاب ، سـوابق 
مصـارف وصورت حسـاب ، سـوابق پرداخت، درخواسـت انصـراف قبل 
از برقـراری انشـعاب ، تغییـر مکان داخلی ، جمع آوری موقت انشـعاب 
، جمـع آوری دائـم انشـعاب ، اصـالح اطالعـات ، اصـالح سـرویس 
انشـعاب ، قطـع موقـت انشـعاب ، نصـب مجـدد  انشـعاب ، تفکیـک 
یـا ادغـام انشـعاب ، فـروش انشـعاب و واگـذاری برق موقـت را پس از 
پایـش وتجزیـه وتحلیـل ونحـوه وروش انجـام خدمت وفراهـم نمودن 
زیرسـاخت هـا وبسـترهای الزم همـراه بـا آموزش مسـتمر مسـئولین 
واپراتورهـای دفاتـر پیشـخوان دولـت وخدمات عمومی درسـطح حوزه 

عملیاتـی بـه این دفاتـر دردومرحلـه واگذار گردیده اسـت. 
وی بـا بیـان ایـن مطلب که حـدود 35 دفتر پیشـخوان طـرف قرارداد 
شـرکت توزیع نیروی برق شـمال اسـتان آمـاده ارایه خدمـت به مردم 
هسـتند، تصریـح کـرد: برخـی از ایـن خدمـات در سـاعات بعدازظهـر 
نیـز در دفاتـر پیشـخوان بـه مـردم ارایـه می شـود، ضمـن آنکـه بـا 

آموزش هـای الزمـی کـه بـه دفاتـر پیشـخوان دولـت داده ایـم کیفیت 
ارایـه خدمـت بـه مـردم کاهش پیـدا نخواهـد کرد.

وی افـزود: بـه منظور سـهولت در ارائه خدمات به مشـترکین سیسـتم 
فرآینـدی و مکانیـزه پذیـرش تقاضای انشـعاب بـه صـورت پایلوت در 
شهرسـتان زرند راه اندازی شـده و در آینده نزدیک در سـطح شـمال 

اجرا خواهدشد.  اسـتان 
شـمهندس شـهبا همچنیـن از طراحـی و بارگـذاری  نـرم افـزار جامع 
خدمـات مشـترکین  بـا قابلیت نصب برروی گوشـی هـای تلفن همراه 
خبردادوگفـت: درایـن نـرم افـزار مشـترکین  مـی توانند بـا واردکردن 
شناسـه قبـض از سـوابق پرداخـت ، محاسـبه بهـای بـرق مصرفـی ، 
اطالعـات انشـعاب ، سـوابق مصـرف مطلـع شـده و قبـض المثنی نیز 

نمایند.  دریافـت 
 ، کرمـان  اسـتان  شـمال  بـرق  نیـروی  توزیـع  شـرکت  مدیرعامـل 
همچنیـن از برنامـه ریـزی وآغـاز تهیـه نـرم افـزار مبتنـی بـر تلفـن 
هوشـمند تحـت عنوان سیسـتم کاهش پیـک مصرف خبـردادو گفت: 
ایـن نـرم افـزار براسـاس شـرایط دینامیک بـار شـبکه با مدیریـت بار 
سـمت مصـرف کننـده بـه صـورت دوسـویه ارتبـاط بـا مشـترکین را 

مقـدور خواهدسـاخت.
مهندس شـهبا   از نصب کنتورهای هوشـمند طرح فهام در انشـعابات 
دیمانـدی و چـاه هـای کشـاورزی خبردادوگفـت: بـا هـدف کنتـرل و 
برنامـه ریـزی کنتور ووضعیت مصرف مشـترک از طریـق ارتباط از راه 
دور طـرح فهـام در کلیه اشـتراک های کشـاورزی نصب شـده اسـت. 

وی در پایـان از همراهـی و مشـارکت مشـترکین در مدیریـت مصـرف 
بـرق و کاهش پیـک بـار تشـکروقدردانی نمود.

مدیرعامل شرکت توزیع برق شمال استان کرمان:

رعایت حقوق شهروندی ، تکریم ارباب رجوع  
و افزایش رضایت مندی مشترکین با کاهش مراجعات حضوری

از  نمایشـگاهی  کرمـان  اسـتان  نابینایـان  انجمـن  همـت  بـه 
نگارخانـه  سـالن  در  کرمانـی  روشـندالن  هـای  توانمنـدی 
فرهنگسـرای کوثـر برگـزار شـد، ایـن نمایشـگاه بـه مـدت چهار 

گردیـد. برگـزار  روز 
 بـه گفتـه مریـم سـپیدگر زاده یکـی از برگـزار کننـدگان ایـن 
نمایشـگاه ، اختتامیـه نمایشـگاه توأم بـا برگزاری جشـنی به نام 

امیـد و انگیـزه خواهـد بود .
وی هـدف از برگـزاری ایـن نمایشـگاه را آشـنایی بیشـتر مـردم 
بـا توانمنـدی هـا و حمایت اقشـار مختلـف از نابینایان دانسـت .
دکتـر جهـان داری نائـب رئیـس انجمـن نابینایـان اسـتان کـه 
خـود نیـز از نابینایـان بـه شـمار مـی رود  و در حـال حاضـر 
یکی از اسـاتید برجسـته دانشـگاه شـهید باهنر کرمان می باشـد 
ضمن تشـریح اهـداف برگزاری این نمایشـگاه یادآور شـد: بزرگ 
تریـن هـدف ایـن نمایشـگاه برقراری ارتبـاط بین افـراد معلول و 
سـایر اقشـار جامعـه می باشـد و از همه مهمتر ایجـاد خودباوری 

و تقویـت توانمنـدی های آن هاسـت.
وی تاکیـد کـرد: معلولیـت فقـط یـک محدودیت هایـی را ایجاد 
مـی کنـد و فـرد را از حیـز انتفـاع سـاقط نمـی کنـد ولـی بـا 
کنـدوکاوی عمیـق در مـی یابیـم در رشـته های مختلـف هنری 
از جملـه سـفالکاری، قالـی بافـی ، بافندگـی ، تهیـه بسـیاری از 
مـواد غذایـی مثـل ترشـیجات، انـواع عرقیجـات نشـان دهنـده 

توانمنـدی ایـن عزیـزان اسـت .
وی اظهـار امیـدواری کـرد: توانمنـدی دیگـر اقشـار معلـول در 
زمینـه هـای مختلـف به نمایش گذاشـته شـود تا زمینـه پویایی 

بیشـتری ایجـاد گردد.
دکتـر جهـان داری حضـور خـود در جمـع مدرسـین دانشـگاه 
شـهید باهنـر را بـه عنـوان یـک معلـول ایجـاد انگیزه بیشـتر در 
جوانان و دانشـجویان دانسـت و یاد آور شـد: در طی سـی سـالی 
کـه در دانشـگاه شـهید باهنـر تدریـس مـی کنـم همیشـه ایـن 

حضـور روحیـه بخـش بوده اسـت .
شـعار ، آری مـا مـی توانیـم ، ما را بـاور کن و توانـدی هایمان را 

فریـاد بزن ، سـرلوحه فعالیـت نابینایان کرمانی اسـت.
نمایشـگاه  ایـن  کننـدگان  بازدیـد  از  نفـر  چنـد  بـا  همچنیـن 
صحبـت شـد همگی متفـق القول توانمنـدی های عزیـزان نابینا 

را سـتایش کردنـد.
خبرنگار : علی دریا قلی بیگی

آری ما می توانیم 
علیرضـا توانمندی هایمان را فریاد بزنیم  آقـای   وقتـی 

مقـام  قائـم  حسـینی  رزم 
21سـاله فرمانده لشـکر ثارا... 
جانبـاز  مقـدس،  دفـاع  در 
شـیمیایی دارای نشان درجه 
یـک فتـح، دانشـجوی نخبـه 
اقتصـاد  التحصیـل  فـارغ  و 
دانشـگاه شـهید  بازرگانـی  و 
سـابق  اسـتاندار  و  باهنـر 
کرمـان کاندیـدای دو وزارت 
مهم اقتصادی کشـور از سـوی رئیس جمهور و سـه اسـتانداری مهم و حسـاس 
از سـوی وزیـر کشـور شـد و ایـن در حالـی بـود کـه در پیچیـده ترین و وسـیع 
تریـن عملیـات تخریـب و تـرور شـخصیت بـه رگبـار تهمت و افترا بسـته شـده 

د  بو
در ابتـدا بـرای خـودش هـم این سـوال اساسـی وجود داشـت که چـرا ؟ من که 
اسـتانداری را واگـذار کـردم و رفتـم مـن جای چه کسـی را تنگ کـرده بودم !؟

من چه جرمی جز خدمت به مردم دیارم کرده ام؟
من...

پاسخ را همکار خبرنگار معتدل و ارام و شجاعم با زدن تیتر اول در روزنامه شان 
کرمـان امـروز داد؛ گنـاه شـما این بـود کـه راه دزدی دزدان را بسـتید؛ ومن هم 
بـه عنـوان خبرنـگار وخطاب بـه آقای رزم حسـینی مـی گویم؛گناه شـما ندادن 

 پنـج هـزار هکتـار زمیـن دیگـر بـه بزرگتریـن زمیـن دار کشـور بود تـا مجموع 
زمیـن هـای تحت کنترلش  در پهناورترین اسـتان کشـور به پانـزده هزار هکتار 

نرسـد؛ بقیه اش بماند
اّما

چـرا مافیـای قـدرت و ثـروت و فسـاد وقتـی کـه رفتـی تـازه عملیـات اصلـی 
تخریـب و تـرور و تهمـت را شـروع کردنـد ؟بـه نظـر من آنـان یا جایی شـنیده 
بودنـد!!! یـا حـدس زده بودنـد کـه تـو احتمـاال بـرای دو وزارت خانـه مهـم و 
کلیـدی و طالیـی از سـوی رئیـس جمهـور در نظـر گرفتـه شـده ای !!! و البـد 
حـدس زده بودنـد کـه تـو برای سـه اسـتانداری مهـم کشـور و یـا کاندیداتوری 

مجلـس و یـا...
خالصـه مـی دانسـتند تـو هرجـا که باشـی حتی آن سـر دنیـا مدافـع انقالب و 

خـون شـهیدانی و در روز واقعـه مدافـع ایـران و وطن  
هدف زدن نیروهای اصیل انقالب است

شیر مردانی که نه می شود خریدشان و نه می شود تهدیدشان کرد و نه ...
پس باید ترورشان کرد ، بی آبرویشان کرد و اقال نامید و خسته اشان کرد

تـا جـا بـرای آدمهاشـان ، بازنشسـتگانی کـه حتـی بـه زور قانون هم نمی شـود 
از صندلـی و میزهـای طالیـی جدایشـان کرد تنگ نشـود

هـدف زدن سـرداران سـپیده اسـت حتـی به دسـت سـرداران قالبـی و بریده و 
دزد 

هدف یاران خراسانی آقاست 
عباس دالور - منبع: ذوالفقار كرمان

چرا مافیای قدرت ، ثروت و فساد، 
شهدای زنده انقالب را هدف گرفته است!!؟

دکتـر ابراهیـم فیـاض، اسـتاد دانشـگاه تهران 
بـا اشـاره بـه همراهـی اصالح طلبـان بـا  دکتر 
روحانـی در انتخابـات ریاسـت جمهوری گفت: 
ابتـدا هیـچ کـس حاضـر  از بیـن هنرمنـدان 
وقتـی  امـا  کنـد؛  حمایـت  روحانـی  از  نشـد 
آقـای محمـد خاتمـی از دکتـر روحانـی اعالم 
بـه  هنرمنـدان  همـه  یکبـاره  کـرد،  حمایـت 
ماننـد  برخـی  رفتند.حـاال  روحانـی  طـرف 
خاتمـی  آقـای  می گوینـد  حجاریـان  آقـای 
نمی دانسـت اوضـاع کشـور این طور می شـود، 
وگرنـه از دکتـر روحانـی حمایـت نمی کرد، در 
حالـی کـه ایـن طـور نیسـت، آقـای خاتمـی 
هشـت سـال رئیس جمهور کشـور بـود و آقای 
بنابرایـن  او کار می کـرد.  بـا  حسـن روحانـی 

خـوب می دانسـت در انتخابـات از چـه کسـی 
می کنـد. حمایـت 

آقـای حجاریـان امـروز بـه جای ایـن حرف ها، 
کنـد؛  قبـول  را  شکسـت  واقعیـت  بایـد 
غـرب  بـا  مذاکـره  خواسـتار  اصالح طلبـان 
بودنـد، خـب ایـن اتفـاق افتـاد و نتیجـه اش را 
هـم دیدنـد. اصالح طلبـان هیـچ گاه رئالیسـت 
نبودنـد و عاشـقانه بـه ارتبـاط بـا غـرب فکـر 
آقـای  بـه  روزی  نیـز  کردند.اصولگرایـان 
حمایـت  او  از  و  کـرده  اعتمـاد  احمدی نـژاد 

دیدنـد.  هـم  را  نتیجـه اش  امـا  کردنـد؛ 
همـان پایـان سـال نخسـت ریاسـت جمهوری 
اسـتراتژیک  مرکـز  در  احمدی نـژاد  آقـای 
گفتـم  جلسـه  آن  در  کـه  بـود  جلسـه ای 

نتیجـه دولـت آقـای احمدی نـژاد، ظهـور یک 
هـم  همیـن  اسـت،  دوم  هاشمی رفسـنجانی 

. شد
و  خوردنـد  شکسـت  اصالح طلبـان  هـم  اآلن 
قبـول  را  شکسـت  واقعیـت  نیسـتند  حاضـر 
کننـد. حرف هـای آقـای حجاریان هم فـرار به 
جلـو اسـت تـا در انتخابات آینـده رأی بیاورند.

استاد دانشگاه تهران:

اصالح طلبان شکست را قبول کنند

بـه گـزارش روابط عمومـی شـرکت توزیع نیـروی برق 
شـمال اسـتان کرمـان، علی افتخـاری گفـت: این طرح 
بـه صـورت پایلـوت از خردادمـاه در شهرسـتان زرنـد 
آغـاز شـده اسـت و پـس از تکمیـل بانـک اطالعاتـی 
توسـط مامـوران از طریـق ثبـت شـماره تلفـن همـراه 
مشـترکان در کل شـمال اسـتان کرمـان اجـرا خواهـد 

 . شد
الشـکل  متحـد  هـای  لبـاس  بـا  مامـوران  گفـت:  وی 
منـازل  درب  بـه  دار  عکـس  شناسـایی  کارتهـای  و 
مشـترکان مراجعـه و تنهـا شـماره تلفـن همـراه را بـه 

دریافـت مـی کننـد.   ثبتـی  اطالعـات  عنـوان 

افتخـاری تصریـح کرد: طـرح حذف قبـوض کاغذی به 
منظـور کاهـش هزینـه هـا و جلوگیـری از اتـالف وقت 
انجـام مـی شـود کـه در صـورت مراجعـه مشـترکین و 
ارسـال نشـدن پیامـک، قبـض کاغـذی چـاپ گرفتـه 

شـده و بـه مشـترک داده خواهد شـد. 
در  بـرق  کاغـذی  قبـوض  حـذف  داشـت:  اظهـار  وی 
اسـتان، پـس از اطـالع رسـانی و جمـع آوری شـماره 
همـراه مشـترکین از ابتـدای شـهریورماه اجـرا خواهـد 
شـد. افتخـاری بـا بیـان اینکـه ایـن طـرح بـه صـورت 
اجـرا مـی شـود، تصریـح کـرد:  سراسـری در کشـور 
 مشـترکان بـرق بـا مراجعه به سـایت شـرکت به آدرس

WWW.Nked.CO.IR و نصـب نـرم افـزار جامع 
خدمـات مشـترکین بر روی گوشـی خود مـی توانند به 

راحتـی قبـوض بـرق را پرداخت کنند. 
وی گفـت: بـه منظـور تسـهیل در فرآینـد جمـع آوری 
شـماره همـراه مشـترکان، شـهروندان مـی تواننـد بـا 
 www.nked.co.ir مراجعه به آدرس سـایت شـرکت
نسـبت بـه ثبـت شـماره همـراه خـود اقـدام نماینـد. 
وی افـزود: همچنیـن مشـترکان مـی تواننـد از طریـق 
کدهـای دسـتوری ارسـال# شناسـه قبـض P از طریق 
پیامـک بـه شـماره 2000341121 جهت ثبت شـماره 
همـراه و ارسـال # شناسـه قبـض D از طریـق پیامک 

بـه شـماره 2000341121 جهت حذف شـماره همراه 
نسـبت بـه ثبـت شـماره خـود اقـدام نماینـد. معـاون 
خدمـات مشـترکین شـرکت توزیـع نیروی برق شـمال 
اسـتان کرمـان بیـان کـرد: بیـش از ۶30 هـزار نفـر 
 در شـمال اسـتان از خدمـات ایـن شـرکت بهـره منـد 

می شوند. 
کرمـان  اسـتان  شـمال  بـرق  توزیـع   شـرکت 
شهرسـتان هـای کرمـان، رفسـنجان، زرند، شـهربابک، 
انـار، نـوق، کشـکوئیه، کوهبنـان، راور، گلبـاف، چترود، 
باغیـن، شـهداد، ماهـان، رایـن را زیـر پوشـش خدمات 

دارد. خود 

معاون خدمات مشترکین شرکت توزیع نیروی برق شمال استان کرمان:

قبوض کاغذی مشترکین برق شمال استان کرمان حذف می شود

شـركت معدنـي و صنعتـي گل گهر )سـهامي عـام( در نظر دارد " انجام سـرویس و تسـت تپ چنجر و 
آنالیـز روغن و تعویـض روغن ترانسـفورماتورهاي پسـت 230/20 کیلوولت" در مجتمع خـود را از 

طریـق برگـزاري مناقصه عمومي بـه پیمانكار واجد شـرایط واگـذار نماید. 
WWW.GEG. لـذا كلیـه متقاضیـان مي تواننـد جهت اخذ اسـناد مناقصـه بـه آدرس الكترونیكـي

IR  مراجعـه و اسـناد مذكـور را بـه همراه فـرم پرسشـنامه ارزیابي تأمیـن كنندگان از قسـمت تأمین 
كننـدگان و مشـتریان - مناقصـه ها دانلـود نمایند . 

مهلت تحویل پاكات ساعت 9 الي 14 روز  شنبه مـــورخ 98/3/25 در محــل دفتركمیسیون معـامالت 
مجتمـع و یـا دبیرخانـه دفتـر مركزی تهران مي باشـد. ضمنـًا بازدید از محـل اجراي پروژه روز شـنبه 

مـورخ 98/3/18 براي متقاضیان بالمانع مي باشـد.

آگهي مناقصه عمومي شماره 98/8/ع

مدیریت قراردادها و معامالت 
شرکت معدني و صنعتي گل گهر 


