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هفته نامه فرهنگی، سیاسی، خبری
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ات آزادی ااقتند رد کار نباشد
ستایش ارزنده ای نیز وجود نخواهد داشت

3

علی بهرامی و آزمونی 
به نام مجلس شورای اسالمی 

آقای علی بهرامی از دالیل استعفایش از شورای شهر کرمان می گوید

قابل توجه نماینده زرند و کوهبنان ) دکتر امیری ( :

کارآیی پروژه های 
سد خاکی جور و 
گیتری کوهبنان 

چگونه است؟
3

4

مدیرعامل 
شرکت معدنی و صنعتی گل گهر :

با تمام قوا برای 
میزبانی در لیگ برتر 

آماده می شویم
2

فرماندار کرمان :   

 اجرای طرح 
جمع آوری کودکان 

خیابانی و کار در 
شهر کرمان 

2

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه
شرکت معدنی و صنعتی گل کهر )سهامی عام( 

به شماره ثبت 409 سیرجان شناسه ملی 10860515050
به اطالع کلیه سهامداران محترم می رساند جلسه مجمع عمومی عادی  بدینوسیله 
سالیانه شرکت برای سال مالی منتهی به 29 اسفندماه 1397 رأس ساعت 10 صبح 
روز یکشنبه 1398/04/09 در سالن غدیر مرکز همایش های وزارت کشور واقع در 

تهران میدان جهاد، ابتدای بزرگراه شهید گمنام، نبش کوچه پنجم برگزار می گردد.
دستور جلسه:

به  مالی منتهی  فعالیت هیأت مدیره در خصوص عملکرد سال  استماع گزارش   -1
1397/12/29

2- استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی در خصوص عملکرد سال مالی منتهی 
به 1397/12/29

3- بررسی و تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت و تصمیم گیری برای تقسیم 
سود سهام سال مالی منتهی به 1397/12/29

4- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی شرکت برای سال مالی منتهی به 1398/12/29
5- تعیین روزنامه کثیراالنتشار جهت درج آگهی های رسمی

6- انتخاب اعضای هیأت مدیره برای مدت دو سال
7- تعیین پاداش هیأت مدیره برای عملکرد سال مالی 1397

8- تعیین حق حضور اعضاء غیرموظف هیأت مدیره در سال 1398
9- سایر مواردی که در صالحیت مجمع عمومی  باشد.

هیأت مدیره شرکت معدنی و صنعتی گل گهر )سهامی عام(

گنبد جدید 
حرم مطهر
امام حسین )ع( 
در دنیا 
بی نظیر است

2

دکتر پورابراهیمی 
در نشست مشترک با وزیر ارشاد مطرح کرد:

گالیه از عدم تخصیص 
کاغذ به مطبوعات 

استان کرمان 
2

گزارش اختصاصی هفتواد :

اورژانس بیمارستان شهید باهنر همچنان شلوغ با 
خدمات دهی پائین
3لزومی نمی بینم پاسخ دهم !
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غالمحسین رضایی - نقاش

                                                  کرامات شیخ
از کرامات شیخ ما اینکه                                          گفته خورشید سر زند از شرق

می شود خانه های ما روشن                                    از وجود دو رشته سیم برق
از کرامات دیگر ایشان                                            سفره ها رقص وعده می بینند

مردم از باغ غایب برجام                                         میوه ها را ندیده می چینند

مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی گل گهر :

با تمام قوا 
برای میزبانی در لیگ برتر 

آماده می شویم
مهنـدس مالرحمـن، مدیرعامـل شـرکت معدنـی و صنعتـی 
از مجموعـه ورزشـی گل گهـر و  بازدیـد  گل گهـر ضمـن 
ورزشـگاه امـام علـی )ع( سـیرجان،از نزدیـک رونـد آمـاده 
سـازی و بهسـازی ایـن اماکـن را بـرای برگـزاری هـر چـه 

بهتـر و بـا شـکوه تـر لیـگ برتـر فوتبـال بررسـی کـرد.
ویـژه  فرمانـدار  همراهـی  بـا  کـه  بازدیـد  ایـن  در 
مدیرعامـل  گهـر،  گل  معاونیـن  سـیرجان،  شهرسـتان 
رییـس  گهـر،  گل  باشـگاه  مدیـره  هیئـت  رییـس  و 
هیئـت  رییـس  همچنیـن  و  جوانـان  و  ورزش  اداره 
بـا  مالرحمـن  مهنـدس  شـد،  انجـام  سـیرجان  فوتبـال 
امـام  ورزشـگاه  سـازی  آمـاده  بـه  نسـبت  ویـژه  دسـتور 

علـی)ع(، تاکیـد کـرد از تمامـی پتانسـیل هـا و زیرسـاخت هـای شـرکت و شهرسـتان 
کمیتـه  تشـکیل  بـا  افـزود:  وی  کنیـم.  مـی  اسـتفاده  برتـر  لیـگ  در  میزبانـی   بـرای 
فنـی و تخصصـی و تنظیـم برنامـه زمانبنـدی اجـرا در شـرکت گل گهـر بـرای انجـام امور 

آمـاده سـازی ورزشـگاه ها،شـخصا ایـن مراحـل را رصـد و پیگیـری میکنم.

جهـت  ارشـاد  وزیـر  مکتـوب  دسـتور   *
اختصـاص سـهمیه فـوق العـاده کاغـذ بـه 

کرمـان  مطبوعـات 
* پیشـنهاد راه انـدازی شـهرک فرهنگـی و 

کرمان در  هنـری 

ارتباطـات مردمـی  دفتـر  روابـط عمومـی  بـه گـزارش 
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شـورای اسـالمی، 
بـا  پورابراهیمـی  محمدرضـا  دکتـر  مشـترک  نشسـت 
وزیـر فرهنـگ و ارشـاد اسـالمی بـا حضـور مدیـر خانـه 

هنرمنـدان اسـتان کرمـان، مدیر خانه مطبوعـات کرمان 
و رئیـس اتحادیـه چاپخانـه داران کرمـان و معاونان وزیر 
فرهنـگ برگـزار شـد.دکتر پورابراهیمـی در ایـن جلسـه 
بـه لـزوم توجـه ویـژه و جدی به تشـکیالت جدیـد خانه 
هنرمنـدان کـه در کرمان بـه صورت پایلوت ایجاد شـده 
اشـاره کـرد و گفت: الزم اسـت تـا این خانه مـورد توجه 
قـرار گیرنـد و در صورتـی کـه کارکردهـای مثبتی برای 
ان فراهـم شـود میتواند در کشـور هم توسـعه پیدا کند.

رئیـس کمیسـیون اقتصـادی مجلـس در ارتبـاط با خانه 
هنرمنـدان کرمـان، تشـکیل شـهرکی فرهنگـی هنـری 
ویـژه هنرمنـدان بـا سـرمایه گـذاری بخـش خصوصـی 
در بحـث زیرسـاخت هـای هنـری از جمله ایجاد سـالن 

هـای تئاتـر و موسـیقی را پیشـنهاد داد.
وی افـزود: شـهرک هنـری فرهنگی و ورزشـی که بتواند 
بـا سـرمایه گـذاری بخـش خصوصـی، درآمد و اشـتغال 

ایجـاد کـرده و هنرمنـدان هم در ان سـهامدار باشـند.
در ادامـه ایـن نشسـت وزیـر ارشـاد بـا تشـکیالت خانـه 
درآینـده  افـزود:  و  کـرد  موافقـت  کرمـان  هنرمنـدان 
نزدیـک نشسـت مشـترک مسـئوالن خانـه هنرمنـدان 
کرمـان در تهـران بـا حضـور پورابراهیمی نماینـده مردم 
کرمـان و راور تشـکیل مـی شـود و مباحـث مربـوط بـه 

کارکردهـا و راهبـردی ایـن خانـه مـورد بررسـی قـرار 
میگیـرد و همچنین نشسـت مشـترک مسـئوالن ارشـاد 
در کرمـان در همیـن خصـوص بـا حضـور اعضـای خانه 

هنرمنـدان تشـکیل مـی شـود.
دکتـر پورابراهیمـی در ادامـه گفـت: بـا توجـه بـه اینکه 
کرمـان از اسـتانهایی دارای بیشـترین تعـداد مطبوعـات 

اسـت توجـه ویـژه مـی خواهد.
وی بـا گالیـه از عـدم تخصیـص کاغـذ بـه مطبوعـات 
اسـتان کرمـان عنـوان کـرد: ادامه ایـن رونـد در کرمان 
بـا مشـکالت جـدی رو به رو شـده و از وزیر خواسـت به 

شـکل جـدی ایـن مسـئله را پیگیـری کند.
توزیـع  در  عدالـت  رعایـت  عـدم  پورابراهیمـی  دکتـر 
آگهـی بـه رسـانه هـای مکتـوب را یـادآور شـد و گفت: 
خصـوص  در  بازنگـری  مطبوعـات  خانـه  درخواسـت 

ایـن مسـئله اسـت. ضوابـط و مقـررات 
پورابراهیمـی  دکترخـز  نامـه  پاسـخ  خصـوص  در  وی 
دسـتور مکتـوب بـرای اختصـاص سـهمیه فـوق العـاده 
کاغـذ بـه مطبوعـات کرمـان را ارائـه کرد و گفـت: حتما 
بـا هماهنگـی نماینـده کرمان و اسـتاندار موضـوع توزیع 
آگهـی هـا را بـه شـکلی پیگیـری مـی کنیـم کـه ایـن 

مسـئله عملیاتـی شـود.

دکتر پورابراهیمی در نشست مشترک با وزیر ارشاد مطرح کرد:

گالیه از عدم تخصیص کاغذ به مطبوعات استان کرمان 

بـا  در مجلـس  راور  و  مـردم کرمـان  نماینـده 
انتقـاد شـدید از عملکـرد صندوق بازنشسـتگی 
کارکنـان فـوالد در خصوص وضعیـت درمانی و 
خدمـات بیمـه ای این افـراد اظهار ناخرسـندی 
وزیـر  دیـدار  در  زاهـدی  کـرد.  محمدمهـدی 
کار از شـریعتمداری خواسـت بـرای جلوگیـری 
بـرای پرداخـت  بازنشسـتگان  از تضییـع حـق 
 ۱۳۹۱ سـال  از  حقـوق  افزایـش  مابه التفـاوت 

تاکنـون اقدامـات الزم را به عمـل آورنـد.
مجلـس  در  راور  و  کرمـان  مـردم  نماینـده 
نسـبت بـه عـدم همطـرازی حقـوق و مزایـای 
گالیـه  آهـن  ذوب  شـاغالن  و  بازنشسـتگان 
شـدید کـرده و از وزیـر کار درخواسـت کـرد: 
هیـات کارشناسـی بـرای بررسـی ایـن موضـوع 
تعییـن شـود تـا حقـی از آنهـا تضییـع نشـود.
در ایـن نشسـت وزیـر کار دسـتورات اقدامـات 
کار  دسـتور  در  را  مشـکالت  رفـع  بـرای  الزم 
قـرار داده و مقـرر شـده اسـت، طـی چنـد روز 
آینده مشـکالت بیمـه ای بازنشسـتگان مرتفع و 
شـرکت پشـتیبانی خدمات بیمه ای )بیمه گذار( 
معتبـر و توانمنـدی جایگزین بیمه گذار شـود و 
در راسـتای ارتقـاء مناسـب و پوشـش خدمـات 
درمانـی و بیمارسـتانی اقدامـات الزم را به عمل 

آورند.

و  زاهـدی  درخواسـت  اسـاس  بـر  همچنیـن 
دسـتور وزیـر طـی چنـد روز آتـی معـاون وزیر 
کشـوری  بازنشسـتگی  صنـدوق  مدیرعامـل  و 
بـه کرمـان سـفر داشـته و در راسـتای بررسـی 
نشسـت هایی  بازنشسـتگان  میدانـی مشـکالت 
بـا کارکنـان و همچنین بازنشسـتگان جلسـاتی 

تشـکیل شـود.
در ایـن دیـدار اعالم شـده کـه بـا پیگیری های 
صـورت گرفته و با سـرمایه گذاری ۱00 میلیارد 
تومانـی صنـدوق بازنشسـتگی فـوالد، دو معدن 
بهره بـرداری  آمـاده  کرمـان  در  زغال سـنگ 
شـدند و در تیـر ماه سـال جاری بـا حضور وزیر 

آغـاز بـه کار کنند.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس:

انتقاد شدید از وضعیت خدمات 
بیمه ای و درمانی بازنشستگان فوالد 

گنبد جدید حرم مطهر امام 
حسین )ع( در دنیا بی نظیر است

فرماندهـی، ریاسـت عقیدتـی سیاسـی و کارکنـان قـرارگاه 
عملیاتـی جنوب شـرق ارتـش از کارگاه سـاخت گنبـد حرم 

مطهـر امـام حسـین)ع( در کرمـان بازدیـد کردند.
بـه گـزارش روابـط عمومی سـتاد بازسـازی عتبـات عالیات 
اسـتان کرمـان، در سـالروز تخریـب قبـور ائمـه بقیـع در 
فرمانـده  معمارباشـی  مهـدی  امیـر  دوم  سـرتیپ  مدینـه، 
قـرارگاه منطقـه ای جنـوب شـرق ارتـش جمهوری اسـالمی 
و کارکنـان ایـن یـگان از کارگاه سـاخت گنبـد حـرم مطهر 

امـام حسـین علیـه السـالم بازدیـد کردنـد.
در ایـن آئیـن حجـت االسـالم محمدرضـا رشـیدپور رییس 
عقیدتـی سیاسـی قـرارگاه جنوبشـرق ارتش با بیـان روایتی 
از امـام هـادی )ع( گفـت: خداوند بقـاع متبرکـه ای دارد که 
می خواهـد در آن جـا خوانـده شـود و حائر امام حسـین )ع( 

از جملـه جاهایـی اسـت که دعا در آن مسـتجاب میشـود.
وی افـزود: ایـن مـکان هـم کـه در آن گنبـد حـرم مطهـر 
سیدالشـهدا )ع( سـاخته می شـود، مـکان مقدسـی اسـت 
و امیدواریـم خداونـد روزی مـان کنـد از نزدیـک زائـر قبـر 
مطهـرش باشـیم.حجت االسـالم رشـیدپور ضمـن تقدیـر از 
دسـت اندرکاران سـاخت گنبـد حـرم مطهر، گفـت: این کار 
بـرای آنـان کـه در ایـن عرصه خدمـت میکنند، دعـای خیر 

را بـه دنبـال دارد.
در ادامـه عبدالحسـین رحیمـی جانشـین سـتاد بازسـازی 
عتبـات اسـتان کرمـان در خصـوص چگونگی سـاخت گنبد 
جدیـد حـرم مطهـر در کرمـان و مقـاوم سـازی سـتون های 
اطـراف ضریـح مطهـر در کربـال، توضیحاتـی بیـان کـرد و 
سـپس محمـد بیدشـکی معاونـت فرهنگی سـتاد بازسـازی 
توضیحاتـی  بیـان  کرمـان ضمـن  اسـتان  عالیـات  عتبـات 
پیرامـون چگونگـی و چرایـی سـاخت گنبـد جدیـد، آن را 
کار بی نظیـری در دنیـا خوانـد و گفـت: گنبد جدیـد با 7.5 
متـر ارتفـاِع باالتـر و ۱.5 متـر قطـر بیشـتر، دارای سـازه ای 
مقـاوم، سـبک، محکـم، پیچ و مهـره ای و صنعتی اسـت که 
پدافنـد غیرعامـل هـم در آن لحاظ شـده و غیرقابـل انفجار 

می باشـد.
وی افـزود: بعـد از سـقوط صـدام بـا سـاخت و سـازهایی 
کـه اطـراف حـرم مطهـر در کربـال صـورت گرفته بـود، دید 
زائـران نسـبت بـه گنبـد حـرم مطهـر کـم شـده بـود و از 
طرفـی بـا توجـه بـه قدیمی بـودن سـازه ی گنبـد، ضرورت 
سـاخت گنبـد جدیـد و مقاوم سـازی حـرم مطهر احسـاس 
می شـد کـه ایـن امر مهم به سـتاد بازسـازی عتبات اسـتان 

کرمـان محـول و بـه خوبـی انجام شـد. 
بیدشـکی خاطر نشـان کـرد: گنبـد جدیـد روی گنبد فعلی 
نصـب می شـود و همـه ی هزینه هـای ایـن سـاخت و سـاز 
و مقـاوم سـازی از محـل نـذورات مردمـی و بـدون اعتبـار 
دولتـی تامیـن شـده و مصالـح بـه کار رفتـه نیـز از بهترین 
نـوع مصالـح بوده که در ایران تهیه و خریداری شـده اسـت.
ایـن مراسـم بـا قرائت زیـارت عاشـورا و مداحی همـراه بود.

مدیر عامل شرکت عمران علوی ماهان کرمان:

راه اندازی پنجره واحد 
سرمایه گذاری در استان

عامل  مدیر  سیاوشـی 
شـرکت عمران علوی 
راه  کرمـان  ماهـان 
واحد  پنجـره  انـدازی 
در  گـذاری  سـرمایه 
اسـتان را گام بلنـدی 
در کاهش بروکراسـی 
و  دانسـت  اداری 
بـه  توجـه  بـا  افـزود: 
تجربـه چندیـن سـاله 
اطمینـان دارم بـا ایـن روش شـاهد تسـریع در رونـد طـرح 
هـای مهـم تولیـدی و توسـعه اسـتان کرمـان خواهیـم بود.

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )491907(

نیـک زیسـت گسـتر  پـارس  بـا مسـئولیت محـدود  تاسـیس شـرکت 
ملـی  شناسـه  بـه   ۱58۹۱ ثبـت  شـماره  بـه   ۱۳۹7/۱۱/0۱ درتاریـخ 

۱40080۹5820 ثبـت و امضـا ذیـل دفاترتکمیـل گردیـده کـه خالصـه آن بـه شـرح زیـر جهـت 
اطـالع عمـوم آگهـی میگردد. موضـوع فعالیـت :انجام کلیه امـور مربوط بـه فعالیت هـای بازرگانی، 
صـادرات و واردات کلیـه کاالهـای مجـاز شـامل: انـواع دارو و مـواد اولیـه دارو ) انسـانی و دامـی(، 
شـیر خشـک، مواد و سـموم بهداشتی و واکسـن، ملزمات و وسـائل و تجهیزات پزشـکی، بهداشتی، 
دانشـگاه  پشـتیبانی  و  خدمـات  توانبخشـی،  و  دندانپزشکی،آزمایشـگاهی  بیمارسـتانی،  درمانـی 
ها،بیمارسـتان هـا و مراکـز درمانـی در زمینـه هـای تطبیق بـا اسـتاندارد ها،کالیبراسـیون ، کنترل 
و سـایر امـور مربوطـه و مشـاوره مهندسـی پزشـکی و داروئـی، مـواد غذایـی، غـذای کودک،لـوازم 
درمانـی، آرایشـی و بهداشـتی، مـواد اولیـه بسـته بنـدی، ماشـین آالت و قطعـات و سـایر ملزومات 
در زمینـه هـای وابسـته بـه حـوزه سـالمت، تجهیـزات توانبخشـی از جملـه اورتـوز هـا و پروتـز ها 
و سـایر انـواع تجهیـزات مربوطـه، مکمـل هـا و تجهیـزات ورزشـی مورد نیـاز ورزشـکاران حرفه ای 
و کلینیـک هـای طـب ورزشـی و بـدن سـازی و سـایر کاال هـای مجـاز دیگر، انجـام فعالیـت های 
تحقیقاتـی علمـی و عملـی مربـوط بـه تبـادل اطالعات و دانـش فنـی و تکنولوژی، خریـد و فروش 
کلیـه کاال هـای مجاز،اخـذ کارت بازرگانی،اخذ و اعطـای نمایندگی داخلـی و خارجی،تامین نیروی 
انسـانی، شـرکت در مناقصـه، مزایـده و اسـتعالم بموجـب مجـوز شـماره ۳۱8-6۳0-28-8۹ مورخ 

۱۳۹6/05/۱7 سـازمان نظـام پزشـکی جمهـوری اسـالمی ایـران تاسـیس گردیـد. 
مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 

مرکـز اصلی: اسـتان کرمان، شهرسـتان کرمـان، بخش مرکزی، شـهر کرمان، شهیدبهشـتی، بلوار 
جهـاد ، خیابـان دکتـر بهشـتی، پـالک 0 ، سـاختمان پزشـکان متخصـص ، طبقه سـوم کدپسـتی 
76۱۹7۳776۳ سـرمایه شـخصیت حقوقـی عبـارت اسـت از مبلـغ ۱000000 ریـال نقـدی میزان 
سـهم الشـرکه هـر یک از شـرکا آقای محمـد نعیم احـراری رودی به شـماره ملـی 076۹46۱557 
دارنـده 750000 ریـال سـهم الشـرکه خانـم نازلی احـراری رودی به شـماره ملـی 0۹4۳2842۱۱ 

دارنـده 250000 ریال سـهم الشـرکه 
اعضـا هیئـت مدیـره آقـای محمـد نعیـم احـراری رودی بـه شـماره ملـی 076۹46۱557و بـه 
سـمت مدیرعامـل بـه مـدت 2 سـال و به سـمت رئیس هیئـت مدیره به مدت 2 سـال خانـم نازلی 
احـراری رودی بـه شـماره ملـی 0۹4۳2842۱۱و بـه سـمت نایـب رئیـس هیئـت مدیره بـه مدت 

سال   2
دارنـدگان حـق امضـا : همچنین کلیه اوراق و اسـناد بهـادار و تعهـد اور شـرکت از قبیل چک و 
سـفته و بـرات و قراردادهـا عقـود اسـالمی با امضـا منفرد مدیـر عامل همـراه با الصاق مهر شـرکت 
و کلیـه اسـناد و اوراق عـادی و اداری بـا امضـای منفـرد مدیـر عامـل همـراه بـا الصاق مهر شـرکت 

معتبر میباشـد . 
اختیـارات مدیـر عامل : طبق اساسـنامه اداره کل ثبت اسـناد و امالک اسـتان کرمـان اداره ثبت 

شـرکت ها و موسسـات غیرتجاری کرمان )4۹۱۹07(

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان 

)486998(

آگهـی تغییـرات شـرکت جـام جـم پـرداز مهـر کارمانیـا شـرکت بـا مسـئولیت 
محـدود بـه شـماره ثبـت ۱4۹۳7 و شناسـه ملـی ۱400682۳047 بـه اسـتناد صورتجلسـه مجمـع عمومی 
فـوق العـاده مـورخ ۱۳۹8/02/2۹ : - خانـم مریـم میرزائی پوربادیزی بـه کد ملـی 2۹۹208۳۳72 که دارای 
۱0000 ریـال سـهم الشـرکه مـی باشـد بـا رعایـت مفـاد مـاده ۱0۳ قانـون تجـارت و بموجـب سـند صلـح 
بـه شـماره ۱0758 مـورخ ۱۳۹8/2/26صـادره از دفتراسـناد رسـمی ۱۹6حـوزه ثبتـی کرمـان )زنگـی آبـاد( 
۱0000ریـال از سـهم الشـرکه خـود را به آقای حمیدرضا شـفیعی بافتی کد ملـی ۳0۳۱27۱65۳ منتقل واز 
شـرکت خـارج شـد و ایـن نقل و انتقال سـهم الشـرکه مـورد موافقت کلیه شـرکاء بـا رعایت مفاد مـاده ۱02 
قانـون تجـارت قـرار گرفـت. شـرکاء و میزان سـهم الشـرکه - خانم مریـم زنگـی آبـادی دارای ۹۹0000ریال 
سـهم الشـرکه - آقـای حمیدرضـا شـفیعی بافتـی ۱0000 ریال سـهم الشـرکه اداره کل ثبت اسـناد و امالک 

اسـتان کرمـان اداره ثبـت شـرکت ها و موسسـات غیرتجـاری کرمـان )486۹۹8(

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )486997(

  آگهی تغییرات شـرکت جام جم پرداز مهر کارمانیا شـرکت با مسئولیت محدود 
به شـماره ثبت ۱4۹۳7 و شناسـه ملی ۱400682۳047 به اسـتناد صورتجلسـه مجمع عمومی 
عـادی مـورخ ۱۳۹8/02/۳0 : - اعضای هیئت مدیره به شـرح ذیل به مدت 2 سـال انتخـاب گردیدند: - خانم 
مریـم زنگـی آبـادی به کد ملی 2۹۹۳74607۳ - آقای حمیدرضا شـفیعی بافتی به کـد ملی ۳0۳۱27۱65۳ 
اداره کل ثبت اسـناد و امالک اسـتان کرمان اداره ثبت شـرکت ها و موسسـات غیرتجاری کرمان )486۹۹7(

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )499397( 

شـماره  بـه  تعاونـی  شـرکت  پـارس  آریـا  پرلیـت  شـرکت  تغییـرات  آگهـی 
فـوق  عمومـی  مجمـع  صورتجلسـه  اسـتناد  بـه   ۱06۳0۱6۹40۳ ملـی  شناسـه  و   ۱۱0۱2 ثبـت 
و  کار  تعـاون  اداره   ۹8/2/۱4 مـورخ   ۹8/642 شـماره  نامـه  بـه  منضـم   ۱۳۹8/0۱/28 مـورخ  العـاده 
بخـش  آدرس  بـه  کرمـان  ثبتـی  واحـد  در  شـرکت  محـل  الـف-  کرمـان  شهرسـتان  اجتماعـی  رفـاه 

طبقـه   ،  ۳8 پـالک  شبسـتری،  شـهید  کوچـه   ،  2 شـمالی  کوچـه   ، آسـیاباد  کرمـان،  شـهر  مرکـزی، 
اصـالح  فـوق  بشـرح  اساسـنامه  در  مربوطـه  مـاده  و  یافـت  تغییـر   76۱۳6۳7445 کدپسـتی   همکـف 

گردید. 
ب- موضـوع شـرکت بـه شـرح ذیـل تغییر یافـت و ماده مربوطـه در اساسـنامه اصـالح گردید: ارائـه خدمات 
فنـی و مهندسـی و مشـاوره ای شـامل طراحی،نظـارت و اجـرای کلیـه امـور مربـوط بـه بـرق رسـانی اعم از 
خطـوط و شـبکه هـای توزیـع و فـوق توزیـع و انتقـال بـرق و تاسیسـات و تجهیـزات مربـوط بـه انتقـال آب 
نفـت و گاز شـبکه هـای گاز رسـانی تاسیسـات مکانیکـی و هیـدرو مکانیکی سیسـتم ای حرارتـی و برودتی، 
سـاختمان، شـبکه هـای رایانـه ای، پـل سـازی و راهسـازی، امـور مربـوط بـه بندهـا و سـد هـا، شـبکه های 
 توزیـع آب و شـبکه هـای جمع آوری فاضالب، فعالیتهای معدنی شـامل کاوشـهای زمینی اکتشـاف حفاری و 
بهـره بـرداری، اسـتخراج و حمـل و نقـل، خریـد و فـروش هرگونـه مواد غیـر زنده موجـود در پوسـته زمین، 
بازرگانـی شـامل خریـد فـروش واردات و صـادرات کلیـه محصوالت داخل کشـور شـامل محصـوالت صنعتی 
و غیـر صنعتـی، خدمـات عمومـی شـامل باغبانـی و تاسیسـات، خدمـات اداری و تامیـن نیروی انسـانی برای 
تمـام نهادهـای دولتـی و غیـر دولتـی، انـواع خدمـات پیمانـکاری در هـر زمینـه، تشـکیل کنسرسـیوم بیـن 
شـرکتهای داخلـی و خارجـی پـس از کسـب مجوز از مراجـع ذیصـالح، ارائه کلیـه فعالیتها در زمینه توسـعه 
نیروگاهـی تجدیـد پذیـر، تولیـد و سـاخت انـواع کاالهـا و یـراق آالت مربوط به شـبکه هـای توزیـع و انتقال 
بـرق از جملـه انـواع یـراق خودنگـه دار ، تیـر بـرق ، انـواع کلمـپ هـا و غیـره ،تولید انـواع انرژی هـای نوین 
از جملـه فتوولتائیـک و انجـام خدمـات مشـاوره ای و اجـرای نیـروگاه هـای انـرژی نویـن و سـایر اقدامـات 
اداری طراحـی و نظـارت و مشـاوره ای اجرائـی در خصـوص احـداث نیـروگاه، تولید و فروش برق،شـرکت در 
نمایشـگاههای بیـن المللـی و داخلـی و خارجی،اخـذ و اعطـای نمایندگـی کاالهـای مجـاز داخلـی و خارجی 
و انجـام هرگونـه فعالیـت سـود آور در رابطـه بـا موضوع شـرکت در صورت ضـرورت قانونی انجـام موضوعات 
 فعالیـت پـس از اخـذ مجـوز هـای الزم ) ثبـت موضـوع فعالیت مذکور بـه منزله اخـذ و صدور پروانـه فعالیت 

نمی باشد( 
ج- نـوع تعاونـی از تولیـدی بـه تولیـدی توزیعـی تغییـر یافت. د-اساسـنامه جدیـد در 52 مـاده و 2۹ تبصره 
مـورد تصویـب قـرار گرفـت. اداره کل ثبـت اسـناد و امـالک اسـتان کرمان اداره ثبت شـرکت ها و موسسـات 

غیرتجاری کرمـان )4۹۹۳۹7(

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )499398(

آگهـی تغییرات شـرکت قطره افشـان کرمان شـرکت سـهامی خـاص به شـماره ثبت ۳۳۹6 
و شناسـه ملـی ۱0860555۱40 به اسـتناد صورتجلسـه مجمع عمومـی فوق العاده مـورخ ۱۳۹8/02/۳۱ : 
- شـرکت بعلـت عـدم فعالیـت منحـل گردید و آقـای منصور میر حسـینی به کـد ملـی۳0۹057۱57۹ به 
سـمت مدیـر تصفیـه انتخـاب گردید . نشـانی محـل تصفیه کرمـان خیابان ابوذر شـمالی کوچـه 4۹ پالک 
5۳بـه کـد پسـتی :76۱77545۱5 مـی باشـد. اداره کل ثبـت اسـناد و امـالک اسـتان کرمـان اداره ثبـت 

شـرکت هـا و موسسـات غیرتجاری کرمـان )4۹۹۳۹8(

فرمانـدار  فرمانـداری:  عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 
کوهبنـان بـه همـراه امـام جمعـه وجمعـی دیگـر از 
مدیـران  ادارات شهرسـتان، ضمـن دیـدار بـا حسـن 
 توکلی یکی از هنرمندان  تولید کننده صنایع دستی و 
محصـوالت خانگـی  شهرسـتان ازخدمـات  ایشـان 

تقدیـر کردنـد .
گفـت:  دیـدار  ایـن  حاشـیه  در  کوهبنـان  فرمانـدار 
و  سـریع تر  درآمدزایـی  دلیـل  بـه  خانگـی  مشـاغل 
هزینـه کمتـر می توانـد کمـک شـایانی بـه اقتصـاد 

خانواده هـا داشـته باشـد و چـون در برخـی زمینه ها 
مربـوط بـه خانم ها اسـت، تاثیـر بیشـتری در فرهنگ 
خانـواده می گـذارد. مهنـدس سـاالری بـا اشـاره بـه 
ضـرورت حمایـت از صنایـع دسـتی و تولیـدات بومی 
نمایشـگاه و فروشـگاه  راه انـدازی  بـه دنبـال  گفـت: 
شهرسـتان   در  دسـتی  صنایـع  محصـوالت  دائمـی 
جوانـان  بـرای  اشـتغال زایی  زمینـه  در  تـا  هسـتیم 
جویـای کار وعالقمنـد بـه صنایـع دسـتی خصوصـآ 
بانـوان عالقـه منـد بـه ایـن حرفـه هـا، کاری مفیـد 

انجـام دهیـم. 
وی بـا بیـان اینکه تولیدات بومی و سـنتی هر منطقه، 
نشـانگر قدمـت و اصالت فرهنگی و هنـری آن منطقه 
اسـت کـه بایـد مـورد حمایـت و تاکیـد همـه  قـرار 
 گیـرد افـزود: شهرسـتان کوهبنـان از دیرباز پیشـینه

مشـاغل  بخـش  در  فعالیـت  زمینـه  در  مناسـبی 
خانگـی بـه صـورت خوداشـتغالی برخوردار بـوده که 
 از جملـه می تـوان بـه تجربـه قالی بافـی، گیـوه بافی، 

مشک دوزی و.... اشاره کرد.

فرماندار کوهبنان:

تولیدات بومی و سنتی هر منطقه، نشانگر قدمت 
و اصالت فرهنگی و هنری آن منطقه است 

مخابـرات  عمومـی  روابـط  اداره  گـزارش  بـه 
منطقـه کرمـان جلسـه کارگـروه هـم اندیشـی 
وبرنامـه ریـزی کمیتـه نشـاط بـا حضورمهندس 
حسـینی  مدیـر مخابرات منطقه کرمـان واعضاء 
آن کمیتـه  تشـکیل شـد گفتنـی اسـت اعضـا 

حاضـر در جلسـه بـه بررسـی برنامه ریـزی های 
صـورت گرفتـه در راسـتای نشـاط و ایجـاد رفاه 
حـال  کارکنـان شـاغل وبازنشسـته  پرداختنـد.

همچنیـن گزارشـی از فعالیـت هـای سـه ماهـه 
اول سـال ۹8 اداره رفاه در این جلسـه ارائه شـد.

برگزاری جلسه کارگروه هم اندیشی 
وبرنامه ریزی کمیته نشاط

 شرکت مخابرات استان کرمان

صاحبان محترم مشاغل )اشخاص حقیقی (:
  www.tax.gov.ir  مهلت ارائه الکترونیکی اظهار نامه و پرداخت مالیات از طریق سامانه

حداکثر تا پایان خردادماه سال جاری می باشد .
1526 مرکز ارتباط مردمی         35019-021 ستاد خبری دفتر مرکزی حراست

روابط عمومی  اداره کل امورمالیاتی  استان کرمان

مسئول آزمایشگاه شرکت آب و فاضالب استان کرمان :

نزدیک به 100 مورد نمونه آزمایش 
آب شرب در آزمایشگاه آبفای 

کرمان انجام شد 
 

شهسـوار مسـئول آزمایشـگاه شـرکت آب و فاضالب استان 
لغایـت   20 تاریـخ  از  گفـت:  کرمـان 
26 اردیبهشـت مـاه نزدیـک بـه ۱00 
در  شـرب  آب  آزمایـش  نمونـه  مـورد 
آزمایشـگاه آبفای کرمان شـامل آزمون 
میکروبـی )72مـورد( و آزمـون EC و 
 TDS )۱8 مـورد( و آزمـون شـیمیایی

آب  کیفیـت  و  شـد  انجـام  مـورد(   7(
باشـد. مـی  مطلـوب  حـد  در  آشـامیدنی 

مدیر امور آبفا شهرستان کرمان :

بیش از 300 فقره انشعاب غیر 
مجاز آب در شهر کرمان به مجاز 

تبدیل شد 
انشـعاب  فقـره   ۳07 جـاری،  سـال  نخسـت  مـاه  دو   طـی 
غیـر مجـاز آب پـس از طـی مراحـل قانونـی تبدیـل بـه مجـاز 
شـد. غالمرضـا زیـن الدینـی مدیـر امـور آبفـا شهرسـتان کرمان 

نصـب  گفـت:  خبـر  ایـن  اعـالم  بـا 
غیرمجـاز انشـعاب آب توسـط برخـی 
و  تخریـب  بـر  عـالوه  شـهروندان  از 
وارد آوردن خسـارت بـه بیـت المـال 
شـبکه  بـه  آلودگـی  نفـوذ  موجـب 
توزیـع آب شـرب می شـود کـه عمال 
شـهروندان  سـالمت  و  بهداشـت  بـا 
از شـهروندان  لـذا  اسـت  ارتبـاط  در 

محتـرم تقاضـا مـی شـود هنـگام مواجـه بـا ایـن گونـه مـوارد ، 
ارتباطـات مردمـی ۱22 گـزارش دهنـد. بـه مرکـز  مراتـب را 

اخبار آب و فاضالب استان کرمان 
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                                            سقوط و سکوت

جسم وزیری ز وزارت پرید                                      تا به وکالت برسد آن وزیر
به نام استعفا ز میدان گریخت                                 جدا شد از حلقه ی )شیخ شهیر(

سقوط را از آن پسندیده که                                     نماند اندر )دولت بی عمل(
چون که نمانده از برای این تیم                                کارنامه ی مثبتی زیر بغل

به بهانه یادواره سرداران 
و 574 شهید عرصه نظم و امنیت 

شهید مهدی حجتی 
*  خالصه زندگي شهيد: 

شـهید معزز در تاریـخ 1359/11/22 در خانـواده ای متدین 
شهرسـتان  در  متوسـط  و 
جهـان  بـه  دیـده  بافـت 
تحصیلـی  دوران  گشـود 
شهرسـتان  در  را  خـود 
تاریـخ  در  و  بافـت گذرانـد 
1378/10/04 به اسـتخدام 
در  سـرانجام  درآمـد  ناجـا 
در   1381/04/04 مورخـه 
حیـن تعقیب و گریز اشـرار 
بـه علت تصـادف بـه درجه 
رفیـع شـهادت نائـل گردید 

باشـد. مـی  واقـع  زادگاهـش  در  مـزارش 

شهید حمیدرضا احمدی مکی آبادی

*  خالصه زندگي شهيد: 
زرنـد  متولـد  آبـادی  مکـی  احمـدی  رضـا  حمیـد  شـهید 
بخـش  در  سـال1352 
پابدانـا  نـام  بـه  کوچکـی 
گشـود  دنیـا  بـه  چشـم 
متوسـط  و  ابتدایـی  دوره 
بـه  آنجـا  در  نیـز  را  خـود 
پایـان رسـاند بعـد از پایان 
خدمـت  بـه  تحصیـات 
و  رفتـه  سـربازی  مقـدس 
در شـهر زاهـدان دو سـال 
از خدمـت خـود را گذرانـد 
و سـپس بـه اسـتخدام نیـروی انتظامـی در امده و بـه عنوان 
معاون پاسـگاه ندوشـن یزد به مدت سـه سـال خدمت نمود 
وجهـت ادامـه خدمـت به مـواد مخدر اسـتان کرمـان انتقال 
و در ماموریـت هـای مختلفی شـرکت نمود وبعد از 32 سـال 
زندگـی در تاریـخ 1384/9/23 همـان طور کـه در تولد امام 
رضـا چشـم بـه دنیـا گشـوده بـود در میـاد هشـتمین امام 
شـیعیان بدلیـل عاقـه زیـادی کـه بـه ایـن امـام معصـوم 

داشـت بـه شـهادت رسـیدند.

شهید حمیدرضا عبدالعلی زاده 

*  خالصه زندگي شهيد: 
سـرباز وظیفـه  یـاد شـده در بیسـت وهشـتم بهمـن مـاه 
1344 در شهرسـتان کرمـان 
گشـود  جهـان  بـه  چشـم 
)فـوت  حسـین  پـدرش 
 1363( ارتشـي بـود و مادرش

داشـت  نـام  مریـم  بـي  بـي 
راهنمائـي  مقطـع  پاایـان  تـا 
سـرباز  بعنـوان  خوانـد  درس 
ژاندارمـري در جبهـه حضـور 
یافـت هیجدهم آذر ماه سـال 
1363 در اندیمشـك بـر اثـر 
اصابـت ترکش به شـهادت رسـید مزار وي در گلزار شـهداي 

زادگاهـش واقـع شـده اسـت .

شهید حمید خسروی

*  خالصه زندگي شهيد: 
شـهید گرانقـدر در خانواده 
چشـم  والیـي  و  مذهبـي 
دوران  گشـود  جهـان  بـه 
نوجوانـي خـود را در بسـیج 
امـام  مقاومـت  )پایـگاه 
در  )ع((  مجتبـي  حسـن 
شـمالي  آسـیاباد  کوچـه 
وعاقـه  نمـوده  سـپري 
زیـادي به حضـور در جبهه 
داشـت بـه همیـن دلیـل به 
محـض اخذ مـدرك دیپلم بـه خدمت مقدس سـربازي رفت 
بعـد از پایـان دوره آموزشـي در مرکـز آموزش جهرم شـیراز 
بـا توجـه بـه داشـتن حـق انتخـاب بیـن تهـران و باختـران، 
روز   15 از  یعـد  نهایـت  در  و  کردنـد  انتخـاب  را  باختـران 
خدمت سـربازي در قصرشـیرین به دسـت منافقیـن کور دل 
بـه درجـه رفیـع شـهادت نائـل گردیدنـد. مـزار وي در گلزار 

شـهدا شـهر کرمـان واقـع اسـت.

یادی از شهدای نیروی انتظامی 

اســتان کرمــان همــواره  اســتانی حادثــه خیــز بــوده و روزی نیســت 
ــه  ــا علــم ب ــا نشــنویم ب کــه خبــری از ایــن حــوادث را ندیــده و ی
ــرای همــه  اینکــه حــوادث هیــچ وقــت خبــر نمــی کننــد قطعــاً ب
ــد ،  ــتان بروی ــراغ بیمارس ــده س ــش آم ــی پی ــول زندگ ــما در ط ش
یکــی از ایــن بیمارســتان هــای فعــال در ارائــه خدمــات درمانــی در 
ــی باشــد  ــر م ــان بیمارســتان دکترشــهید محمــد جــواد باهن کرم
. کــه جــای دارد از زحمــات  شــبانه روزی کادر و پزشــکان آن 

ــم. ــی کنی قدردان
بیمارســتان شــهید باهنــر یکــی از بیمارســتان هــای دولتــی  
شــاخص کرمــان کــه »مــادر کرمــان« لقــب گرفتــه اســت . 
ســالهای متمــادی ســت کــه در امــر حــوادث و پیشــامدهای ناگــوار 
بــه مــردم کرمــان خدمــت رســانی مــی کنــد، در ایــن بیــن نبایــد 
فرامــوش کــرد کــه اورژانــس ایــن بیمارســتان بــه عنــوان »قلــب«  
ــا  ــاران ب ــاس بیم ــه تم ــتین نقط ــر نخس ــهید باهن ــتان ش بیمارس
سیســتم خدمــات درمانــی ایــن مرکــز اســت. البتــه ناگفتــه نمانــد 
ــی اســت شــروع  ــه مدت ــن بیمارســتان ک ــد ای ــس جدی ــه اورژان ک
بــه کار کــرده اســت بــه زودی توســط وزیــر بهداشــت در کرمــان 
ــا افزایــش امکانــات و  افتتــاح خواهــد شــد و طبیعــی اســت کــه ب
ــاال  ــد درمانــی ســطح توقعــات همشــهریان مــان نیــز ب بهبــود رون
رود. در همیــن احــوال کــه کادر بیمارســتان شــهید باهنــر کرمــان 
ــم  ــم گرفتی ــد تصمصی ــد بودن ــس جدی ــاح اورژان ــدارك افتت در ت
ــائل و  ــك مس ــیم و از نزدی ــته باش ــز داش ــن مرک ــدی از ای بازدی

ــم. ــاهده کنی ــکات را مش مش
ــاق  ــب اتف ــم برحس ــز رفتی ــن مرک ــه ای ــل ب ــك روز تعطی در ی
ازدحــام بیمــاران ناشــی از حــوادث بخصــوص تصادفــات هــم زیــاد 
ــاران در  ــن و بیم ــراش مجروحی ــای دلخ ــه ه ــود مشــاهده صحن ب
ــدادی  ــه نظــر نمــی رســید. تع ــب ب ــرش جال ــاق پذی پشــت در ات
از بیمــاران روی تخــت در ســالن انتظــار منتظــر پذیــرش بودنــد . 
وقتــی علــت را از مســئول پذیــرش کــه خانــم جوانــی بــود ســوال 
ــی شــوند  ــرش م ــاران پذی ــت بیم ــردم پاســخ داد: برحســب نوب ک
ــن  ــی بی ــه ارجحیت ــر اینک ــی ب ــا را مبن ــراض م ــه اعت ــی ک زمان
بیمــاران بدحــال و بقیــه بایــد گذاشــته شــود در کمــال خونســردی 

ــون اســت.  پاســخ داد کــه قان
همراهان بيمار 

خودشان کار بيمار را انجام می دهند
 در ایــن حیــن مــادری را دیدیــم کــه بــا چشــمان گریــان 
بــی قــرار بــه ایــن طــرف و آن طــرف مــی رود انــگار زیــر لــب دعــا 
ــه برایمــان گفــت:  ــه ســراغش رفتیــم . مــادر اینگون ــد ب مــی خوان
کــه  پســر مجروحــش را بــه بیمارســتان آوردنــد خدمــت رســانی 
ــرای گرفتــن  ــد ب اورژانــس خــوب نبــوده  وی گفــت: پســرم را بای
ــه  ــا هم ــی ب ــم ول ــر میبردی ــه دیگ ــه طبق ــونوگرافی ب عکــس و س
درخواســت هایــم یــك بیمــار بــر نبــود کــه بــه کمکــم بیایــد مــن 
کــه ســواد درســتی نــدارم در ایــن مرکــز گیــج شــدم اگــر کمــك 
ــودم .  ــردرگم ب ــوز س ــود هن ــر نب ــار دیگ ــان بیم ــانی همراهی رس
مشــغول صحبــت و تســای بــا ایــن مــادر بودیــم کــه صــدای پــدر 

جوانــی کــه کودکــش را بــه آغــوش گرفتــه بــود کــه گویــا بــرای 
دســت کودکــش اتفاقــی افتــاده بــود بلنــد شــد کــه چــرا هــی مــن 
ــی فرســتید چــرا کســی پاســخگو  ــاق م ــه آن ات ــاق ب ــن ات را از ای

ــان کجــا رفتــه؟!  ــزی دارد انصافت نیســت بچــه ام خونری
بــا کمــال تعجــب کادر درمانــی اورژانــس را مشــاهده کردیــم کــه 
ــد و  ــغول بودن ــده مش ــو و خن ــه گفتگ ــت ب ــك راح ــاق پزش در ات
پرســنلی کــه از فــرم لباسشــان گویــا بیماربــر بودنــد  خیلــی راحــت 
بیــکار در ســالن گشــت  مــی زدنــد بــا یکدیگــر شــوخی و خنــده 
ــاج و  ــان را ناع ــود بیمارانش ــار خ ــان بیم ــد و همراهی ــی کردن م
ــأن  ــا ش ــا آی ــد واقع ــاق میبردن ــه آن ات ــاق ب ــن ات ــه ای ــده ب درمان
اخاقــی ایــن اورژانــس مطــرح شــهرمان در برابــر مســئولیت 

ــد باشــد؟! ــه بای ــن گون ــاران ای ــه بیم ــت رســانی ب خدم
ــود  ــده ب ــانحه ای ش ــار س ــرش دچ ــه خواه ــی ک ــم جوان ــا خان ب
ــم  ــود ه ــده ب ــز آم ــن مرک ــه ای ــس ب ــس اورژان ــط آمبوالن و توس
گفتگویــی داشــتیم وی از کیفیــت بــد آمبوالنــس هــای ایــن مرکــز 
ــه  ــی ک ــد و آمبوالنس ــده ان ــتان آم ــه از شهرس ــزود: ک ــت و اف گف
ایشــان را آورده خیلــی بــی کیفیــت بــوده و ســرو صــدای زیــادی 
ــکان داشــته کــه اگــر بیمــار قطــع نخاعــی در  ــی ت داشــته و خیل
آمبوالنــس بــود قطعــاً برایــش مشــکل حادتــری ایجــاد مــی شــد.
ــواده ای  ــدر خان ــا پ ــس ب ــك اورژان ــمت بان ــم در قس ــر ه و در آخ
ــه  ــه هزین ــك ک ــدی از متصــدی بان ــه من ــا گای ــه ب ــم ک برخوردی
ــا  ــدم را ب ــه فرزن ــدا ک ــت: ابت ــود گف ــرده ب ــت ک ــادی دریاف زی
آمبوالنــس بــه ایــن مرکــز آوردن پذیــرش ســوال کردنــد دفترچــه 
بیمــه داریــد یــا نــه ؟کــه گفتــم بلــه داریــم رفتنــد از خانــه بیاورنــد 
تــا شــما کارهــای درمانــی را انجــام میدهیــد مــی رســند و االن کــه 
ــد پرداخــت  ــغ را بای ــان مبل ــد ف ــدم مــی گوین ــرای ترخــص آم ب
کنیــد و زمانــی کــه اعتــراض کــردم مــن دفترچــه بیمه دارم پاســخ 
ــرد وی  ــت سیســتم شــده اســت و نمــی شــود کاری ک ــد ثب دادن
ــول  ــه خاطــر شــرایط روحــی کــه داشــتم پ ــه مــا گفــت: مــن ب ب
ــول  را پرداخــت کــردم امــا دفترچــه بیمــه و رســید بانکــی کــه پ
پرداخــت کــرده ام را نگــه میــدارم کــه اگــر الزمتــان شــد بررســی 
کنیــد آیــا انصــاف هســت مــن کــه هــر مــاه ایــن همــه پــول بیمــه 
بایــد پرداخــت کنــم .  زمانــی کــه بــه بیمــه نیــاز داشــته باشــیم 

ــم. ــم از آن اســتفاده کن نتوانی
قول می دهيم 

طی چند ماه آینده برطرف شود
بــا مدیــر روابــط عمومــی دانشــگاه علــوم پزشــکی اســتان صحبتــی 
ــه  ــه در هم ــت: اینک ــری گف ــای ثم ــتیم آق ــن خصــوص داش در ای
بخــش هــا از جملــه اورژانــس مشــکاتی باشــد طبیعــی اســت کــه 

نیــاز بــه پیگیــری و حــل ایــن مســائل دارد . 
اورژانــس جدیــد شــهید باهنــر کــه بــه زودی افتتــاح خواهد شــد به 
تبــع ابتــدای کار هســت هنــوز پرســنل بــا محیــط جدید ســازگاری 
پیــدا نکردنــد و کادر بیمارســتان هــم بیشــتر توجــه خــود را روی 
ــد شــاید از بعضــی مســائل  ــات جانبــی گذاشــته ان وســایل و امکان
غافــل شــده اســت . اگــر ابتــدای کار مشــکاتی وجــود دارد قــول 
ــه مراتــب از ایــن مشــکات  مــی دهیــم طــی چنــد مــاه آینــده ب
کاســته شــود و اینکــه پرســنل شــئونات اخاقــی را رعایــت نمــی 
کنــد کــه قبــا هــم ایــن مــورد گــزارش شــده اســت، قطعــاً جــای 
ــن مرکــز  تذکــر جــدی دارد. وی در خصــوص آمبوالنــس هــای ای

هــم گفــت: اصــوال آمبوالنــس هــای مــا بنــز هســتند حــاال شــاید 
در شهرســتان آمبوالنــس هــای قدیمــی وجــود داشــته باشــد.  

ــای  ــس ه ــان آمبوالن ــهر کرم ــه در ش ــده اینک ــر بن ــه نظ ــه ب ک
ــه بیشــتر  ــان ک ــارج از کرم ــا در خ ــیم ام ــته باش ــت داش ــا کیفی ب
تصادفــات در خــارج از شــهر ُرخ مــی دهــد آمبوالنــس بــی کیفیــت 
ــه  ــاز ب ــت و نی ــبی نیس ــذاری مناس ــت گ ــود سیاس ــتفاده ش اس

ــد . ــئوالن دارن ــتر مس ــی بیش ــری و بررس پیگی
اعالم شماره سوپروایزر 

جهت طرح شکایات بيماران 
ــا مدیــر  ــا پیگیــری خبرنــگار هفتــواد طــی تمــاس تلفنــی کــه ب ب
ــای  ــتیم آق ــر داش ــهید باهن ــتان ش ــرون ( بیمارس ــتاری )مت پرس
ــت:  ــاران گف ــرش بیم ــکل پذی ــوص مش ــری در خص ــیخ مظف ش
بیمــاران در بــدو ورود بــه اورژانــس در بخــش تریــاژ معاینــه 
و اولویت بنــدی می شــوند و ســپس بــر اســاس دســتورالعمل 
ــاران  ــرد و بیم ــرار می گی ــداوا ق ــورد م ــس، م ــای اورژان فوریت ه
بســیار بدحــال در ســطح 1 تریــاژ قــرار می گیرنــد و قطعــاً اولویتــی 
ــه  ــود دارد . وظیف ــه وج ــا بقی ــطح 1 ب ــال  س ــاران بدح ــن بیم بی
ــرا  ــت زی ــاران هس ــه بیم ــه اینگون ــیدگی ب ــه اول رس ــا در درج م
در اینجــا بحــث حیــات و ممــات را داریــم و پیــش مــی آیــد کــه 

ــد . ــر بمانن ــا منتظ ــاعت ه ــرای س ــی ب ــر حت ــاران دیگ بیم
 

ایشــان همچنیــن در خصــوص مشــکل بیماربــر در بخــش اورژانــس 
ــرایط اقتصــادی و  ــل ش ــه دلی ــت: ب ــر گف بیمارســتان شــهید باهن
ــر در اورژانــس  ــم کــه تعــداد بیمــار ب بودجــه محــدود قبــول داری
ــه  ــود ک ــی ش ــر م ــاده ت ــی ح ــکل وقت ــن مش ــد ای ــی باش ــم م ک
ــاز  ــه نی ــی ک ــا بیماران ــد ام ــاد باش ــدگان  زی ــه کنن ــداد مراجع تع
ــد  ــد بای ــرار دارن ــد و در ســطح 1 و 2 ق ــر دارن ــه بیمــار ب ــوری ب ف
ــر را  ــهید باهن ــتان ش ــز بیمارس ــند . وی نی ــته باش ــر داش ــار ب بیم
یکــی از بیمارســتان هــای مهــم در اســتان عنــوان کــرد و گفــت: 
ــا تمــام ســعی و  ــم همــکاران م ــار داری ــا بیم از سراســر اســتان م
تــاش خــود را در جهــت خدمــت رســانی بــه ایــن بیمــاران دارنــد . 
ایشــان ضمــن تاکیــد فــراوان کــه اگــر مشــکل یــا شــکایت وجــود 
ــل اســتناد داشــته باشــید در  دارد بایــد حتمــا مــدارك کتبــی قاب
ــن مشــکات اســت. و  ــه ای ــیدگی ب ــا رس ــه م ــن صــورت وظیف ای
ادامــه بیــان داشــت: در اورژانــس قبلــی شــماره موبایــل ســوپروایزر 
بیمارســتان  بــا بنــر روی دیــوار بــوده اســت در ایــن اورژانــس جدید 
ــد  ــد ش ــته خواه ــت گذاش ــا نیس ــر فع ــی اگ ــه جای ــر جاب بخاط
ــه همیــن مشــکات میباشــد هــر  وظیفــه ســوپروایزر رســیدگی ب

زمــان کــه مشــکل یــا شــکایتی داشــته باشــید بایــد بــا ســوپروایزر 
در میــان بگذاریــد ایشــان 24 ســاعت در بیمارســتان حضــور دارنــد 
و هــر زمــان کــه بیمــاران شــکایت یــا مــوردی دیــدن کــه نیــاز بــه 
بررســی و گــزارش بــود مــی توانندباایــن شــماره هــا بــا ســوپروایزر 
ــوص آزاد  ــد. وی در خص ــان کنن ــوارد را بی ــند و م ــاط باش در ارتب
ــوده اســت  ــه ب ــه بیم ــاری ک ــش ترخــص بیم ــد فی حســاب کردن
ــا  ــند ب ــی باش ــری م ــل پیگی ــوارد قاب ــن م ــت: ای ــان داش ــم بی ه
ــه  ــد مربوط ــه واح ــه ب ــا مراجع ــه و پزشــکی  ب ــدارك بیم ــه م ارائ
ــذار(   ــه گ ــا بیم ــرار داد ب ــا ق ــر ب ــغ دریافتی)مغای ــس مبل اورژان
ــل  ــدند مراح ــی ش ــت  ط ــر اس ــه ذک ــود الزم ب ــی ش ــودت م ع
ــیخ  ــای ش ــد. آق ــر باش ــان ب ــد زم ــی توان ــوارد م ــه م اداری اینگون
مظفــری  در خصــوص کیفیــت نامناســب آمبوالنــس هــای مرکــز 
اورژانــس شــهید باهنــر گفــت: آمبوالنــس هــای بیــن جــاده ای اگــر 
نامناســب باشــند مــی توانیــد بــا تمــاس 115 و طــرح مشــکل بــا 

ــا کیفیــت داشــته باشــید. ــس ب ایشــان درخواســت آمبوالن
ــس هــای  ــرای کیفیــت آمبوالن ــن اســت ب حــال ســوال ای
بیــن جــاده ای تمهیداتــی بایــد اندیشــیده شــود، طبیعــی 
ــی  ــرایط روح ــان ش ــه انس ــان ُرخ دادن حادث ــت در زم اس
مناســبی نــدارد و از آن طــرف هــم انتخــاب محــدودی دارد 
نمــی توانــد ســفارش آمبوالنــس بــا کیفیــت داشــته باشــد 
درآن زمــان تنهــا مــوردی کــه برایــش اولویــت دارد زمــان 
اســت کــه ســریعتر مجــروح بــه بیمارســتان منتقــل شــود .

لزومی نمی بينم پاسخ دهم !
طــی گفتگــوی کوتاهــی کــه بــا مســئول دفتــر بهبــودی شــکایت 
اورژانــس بیمارســتان شــهید باهنــر داشــتیم ایشــان وظیفــه خود را 
پیگیــری شــکایات موبوطــه بیــان داشــت. وی در پاســخ بــه ســوال 
خبرنــگار مــا مبنــی بــر اینکــه پرســنل اورژانــس بــا توجــه بــه مکان 
و شــرایط روحــی بیمــاران و همراهانشــان عــرف اخــاق را رعایــت 
نمــی کننــد نیــز گفــت: لزومــی نمــی بینــم کــه شــرایط روحــی و 
ــرای شــما بازگــو کنــم ایشــان همچنیــن در  اخاقــی پرســنل را ب
پاســخ بــه ســوال علــت کوتاهــی پرســنل در رســیدگی بــه موقــع 
ــن  ــدن ای ــی بیمــاران الزم ندی ــه مشــکات درمان ــدون تأمــل ب و ب

مــورد را برایمــان توضیــح دهنــد ... 
سخن پایانی ...

ــل  ــر قاب ــی غی ــان و نعمت ــر انس ــرمایه ه ــن س ــامتی مهمتری س
جایگزیــن اســت از آنجایــی کــه اولیــن رکــن جامعــه ســامت روح 
ــه  ــه اینگون ــاری ب ــه حــوادث رخ داده بیم و جســم اســت حــال ک
ــی  ــدید درمان ــاز ش ــه اول نی ــد در مرحل ــی کن ــه م ــز مراجع مراک
و کمــك رســانی دارد انتظــار همــه مــردم از اینگونــه مراکــز 
بخصــوص مرکــز اورژانــس شــهید باهنــر کرمــان رفــع ایــن نیازهــا 
اســت  و بایــد عنــوان داشــت: نارضایتــی بیمــاران در بخــش 
اورژانــس ناشــی از ازدحــام ، زمــان انتظــار طوالنــی ، عــدم کیفیــت 
خدمــات دریافتــی ، کیفیــت پاییــن آمبوالنــس هــای ایــن مرکــز 
،... بــه نوبــه خــود در افزایــش مشــکات جســمی و روحــی بیمــاران 
ــه توجــه و پیگیــری بیشــتر  تاثیــر زیــادی خواهــد داشــت . کــه ب
ــش  ــر فرمای ــاز دارد . مگ ــه نی ــن زمین ــه در ای ــئووالن مربوط مس
ــه جــز درد و  ــاران ب ــه بیم ــن نیســت  ک ــاب ای ــر معظــم انق رهب

ــری داشــته باشــند. ــج دیگ ــه و رن ــد دغدغ ــاری نبای ــج بیم رن

خبرنگار هفتواد: کمالی فرد

گزارش اختصاصی هفتواد :

اورژانس بیمارستان شهید باهنر همچنان شلوغ
 با خدمات دهی پائین
*لزومی نمی بینم پاسخ دهم !

روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان

بهتر است تاسیسات سرمایشي و یا گرمایشي مركزي را یك ساعت 
قبل از شروع به كار اداره روشن و حداقل 1/5 ساعت قبل از خروج 

كاركنان و تعطیلي اداره خاموش كنیم

بشر بفکر سالمتی نيست
تنهـا موجـودی کـه طبیعـت را تخریـب و موجـب مـرگ موجـودات زنـده مـی شـود انسـان اسـت که با 
تولیـد خـودرو هـوا را کثیـف و تنفـس را برای انسـان ها و موجودات مشـکل و در هوا سـم و گاز کربنیك 
پخـش مـی کنـد بطوریکـه همه انسـان هـا و موجودات زنـده در جهـان متمدن مشـکل تنفسـی دارند و 
بایـد بـاور کنیـم کـه انسـان دشـمنی بزرگتـر و بدتـر از خـود نـدارد که عـاوه برُکشـتارها که به دسـت 
خـود بشـر انجـام مـی شـود بشـر هوا و محیـط زیسـت را بـا تولید خـودرو مشـکل نمـوده بطوریکه همه 
در ترافیـك ماحظـه مـی کنیـد کـه خـودرو هـا راه بنـدان ایجـاد و بنـده و شـما مجبوریـم جـای هوای 
پـاك دود استشـمام کنیـم و بایـد بـاور کنیـم هـر خودرو کـه تولید می شـود سـامتی و آرامش بشـر را 
بـه خطـر مـی انـدازد و متاسـفانه آدم هـر مـاه تولید خودرو را بیشـتر و سـامتی خـود و هم نوعـان را به 

خطـر می انـدازد .                                                                                
حمزه فریفته 

آورده انـد کـه ملکـی در کرمان بـود ، در غایت 
کـرم و مـروت . عـادت او چنیـن بـود کـه اگـر 
فـرد غریبـی بـه آن شـهر مـی آمـد ، او سـه 
روز آن فـرد را مهمـان خـود مـی کـرد و از او 

پذیرایـی مـی نمـود .
کرمـان  بـه  عضدالدولـه  لشـکر  روزی 
مقاومـت  طاقـت  ملـك  آن  و  کـرد  حملـه 
رفـت  دژی  در  لـذا  نداشـت.  را  ایشـان  بـا 

بیـرون  شـد،  مـی  کـه  صبـح  روز  هـر   و 
مـی آمـد و جنـگ سـختی بـا آنهـا مـی نمـود 
و عـده ای را مـی کشـت . امـا شـب کـه مـی 
 شـد، مقـدار زیادی غـذا و میوه جـات برای آنها 
مـی فرسـتاد، بـه انـدازه ای کـه تمـام لشـکر 

دشـمن سـیر مـی خوردنـد.
عضدالدولـه از ایـن کار تعجـب کـرد و یـك نفر 
را مخفیانـه پیـش او فرسـتاد ، و پرسـید : ایـن 
چـه کاری اسـت کـه تـو مـی کنـی ؟ روز آنهـا 
را مـی کشـی و شـب بـه آنهـا غـذا و امکانـات 

! مـی دهی 
ملـك در جـواب گفـت : جنـگ کـردن اظهـار 

 . اظهارجوانمـردی  نـان دادن  و  اسـت  مـردی 
ایشـان اگرچـه دشـمن مـن هسـتند ، امـا در 
ایـن والیـت غریـب انـد وچـون غریب باشـند ، 
مهمـان مـا هسـتند و از جوانمردی نیسـت که 

مهمـان را بـی غـذا گذاشـت .
عضدالدولـه بـا خـود گفـت: کسـی کـه چنیـن 
بـا مـروت و جوانمـرد اسـت ، جنـگ کـردن ما با 
او اشـتباه اسـت . لذا از اطراف دژ برخاسـت و آن 
ملـك بـه خاطـر مهمانـداری نیکو از شـر دشـمن 

. یافت  خاصـی 
    تهیه و تنظیم :
محمود جعفری از کوهبنان

عادت ملک کرمان

کوهبنـان  جـور  خاکـی  سـد  سـاختمان  از  کـه  اسـت  سـال  چندیـن  از   بیـش 
می گذرد، سدی که در دره جور در سالهای 1375 تا 1380 احداث گردید. 

جـای بسـی تعجـب اسـت کـه نماینـده شهرسـتان زرنـد و کوهبنان هرگـز پیگیـر نبوده 
انـد کـه دلیـل عـدم کارائـی ایـن پروژه چیسـت؟ آیـا اگـر بارندگی مسـتمر اتفـاق افتد و 

دریاچـه ایـن سـد بطـور کامـل آبگیـری شـود , قابلیـت پایـداری دارد و یـا اینکه مشـابه 
سـالهای نخسـت سـاختمان فرمانـداری ناگزیـر به اعـام تخلیه روسـتاهای پائین دسـت 
در حالتهـای بحرانـی خواهـد بـود؟ از آن تاریخ به بعد چـه اقداماتی نماینـده ها در جهت 
بازبینـی و برطـرف نمـودن نارسـائیهای پـروژه مطروحـه داشـته انـد؟ نیـز سـد گیتـری 

در کوهبنـان بـا اعتبـار میلیـارد تومانی اجرا شـده 
است. 

ولـی از تاریـخ اجـرا تا کنون آبگیری نشـده اسـت. 
اینکـه چـرا و بـه چـه دلیـل ایـن پـروژه آبگیـری 
نشـده سـئوال برای نماینـده مجلس نیسـت؟جای 
بسـی تاسـف اسـت که فقـط شـعار دادن ، پلکانی 
چگونـه  اینکـه  اسـت،  شـده  پیشـرفت   بـرای 
می توان مشـکات را حل و تولیدکار و اشـتغال را 

معنی نمود به باد فراموشـی سـپرده شـده.

قابل توجه نماینده زرند و كوهبنان ) دكتر امیری ( :

كارآیی پروژه های سد خاكی جور و گیتری كوهبنان چگونه است؟

رهبر انقالب:

 به دشــــمن 
اجـــــــازه نفـــــــوذ 

نمــی دهیــم

بـا حضـور سـردار سـلیمانی جانشـین فرماندهـی نیـروی انتظامـی کشـور آئیـن 
تجلیـل از خانـواده شـهدای نیـروی انتظامـی و اجاسـیه سـرداران و 574 شـهید 

نیـروی انتظامـی اسـتان کرمـان برگـزار شـد.
در ایـن مراسـم حجـت االسـام و المسـلمین علیدادی سـلیمانی نماینـده ولی فقیه 
در اسـتان و امـام جمعـه کرمـان، فدایی اسـتاندار کرمان، سـردار ابوحمـزه فرمانده 
سـپاه ثـارا... اسـتان کرمـان، پورابراهیمـی رئیـس کمیسـیون اقتصـادی مجلـس 
شـورای اسـامی و تعـدا زیـادی از مدیران، فرمانداران و ائمه جمعه سراسـر اسـتان 

داشـتند. حضور 
ایـن مراسـم بـا پخـش کلیـپ، اجـرای نمایـش، رونمایـی از کتـاب فرهنـگ اعام 
شـهدای نظـم امنیت اسـتان کرمـان و تقدیـر از خانواده های معظم شـهدای نیروی 

انتظامـی همـراه بود.

اجالسیه سرداران و 574 شهید نیروی انتظامی استان کرمان برگزار شد



سال هفتم ـ شماره 265 ـ شنبه 25  خرداد  1398   ـ 11 شوال 1440 ـ  15 ژوئن 2019 ـ 4 صفحه ـ 500 تومان

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.

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

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

علی بهرامی 
و آزمونی به نام مجلس شورای اسالمی  

آقای علی بهرامی از دالیل استعفایش از شورای شهر کرمان می گوید:

از ابتــدای برنامــه حضــور مــن در شــورا ، دغدغــه هــای مــن از زمــان دانشــگاه 
ــت.کار و  ــد، نیس ــد باش ــه بای ــوری ک ــان آن ج ــت کرم ــه وضعی ــود ک ــن ب ای
ــوان  ــه عن ــجویی ب ــان دانش ــان از زم ــهر کرم ــرفت ش ــرای پیش ــم را ب فعالیت
مســئول هیــات موســس انجمــن هــای  علمــی علــوم اجتماعــی دانشــگاهمان 

شــروع کــردم.
حقیقــا دیدیــم هرچندبایــد کارهــا علمــی و از روی برنامــه باشــد امــا در اجــرا 
ــد  ــاز ش ــا ب ــداری فض ــه مق ــال 92ک ــت. از س ــی رف ــش نم ــوب پی ــا خ کاره
ــن  ــام ای ــردم . تم ــروع ک ــدی ش ــورت ج ــه ص ــگاری را ب ــه ن ــت روزنام فعالی
پــروژه هایــی کــه امــروز معــاون ریاســت جمهــوری ماننــد ســاروج پــارس مــی 

گوینــد بــه ضــرر شــهر کرمــان اســت را مــا آن زمــان هشــدار دادیــم.
معــاون رییــس جمهــور می گویــد: اگــر مدیــران کرمانــی خــوب اقــدام نمــی 

کننــد، مــا بــه عنــوان یــک ســرمایه ملــی جلــوی آنهــا را مــی گیریــم، پــروژه هایــی کــه در ســطح شــهر کرمــان شــروع شــد 
از همــان روزهــا و ســالهای اول در روزنامــه منعکــس مــی کردیــم و بــا آنهــا مخالفــت مــی کردیــم.

 بــا صاحــب نظــران صحبــت مــی کردیــم و گــزارش هــا و گفــت وگوهــا چــاپ مــی شــد. تاثیراتــی را داشــت امــا احســاس 
مــی کردیــم ایــن تاثیــرات در آن حــدی نیســت کــه بتوانــد بــه واقــع جلــوی مشــکالت را بگیرد.یکــی از ایــن موردهــا خانــه 
شــهر بــود کــه امــروز ثبــت ملــی شــده و مــی توانــد یــک منبــع درآمــد و یــک هویــت تاریخــی بــرای آینــدگان ایــن شــهر 

باشــد. 
ــر پیــش  ــی ت ــه شــورای شــهر ورود کنیــم ، شــاید بتوانیــم کارهــا را اجرائ ــود کــه تصمیــم گرفتیــم ب ــا همیــن رویکــرد ب ب
ببریــم.در شــورای شــهر اتفاقــات خوبــی افتــاد، جــا دارد یــک تشــکر ویــژه از اعضــای شــورای شــهر  داشــته باشــم کــه انصافــا 
ــه شــورا داشــتم و کســانی کــه حتــی از لحــاظ  همــکاری الزم را داشــتند . تمــام دغدغــه هایــی کــه مــن از قبــل از ورود ب

فکــری مخالــف بودنــد وقتــی کــه بــا منطــق و گفــت و گــو باهــم نشســتیم همراهــی کردنــد.
ــی  ــود کــه آینــده مــردم شــهر کرمــان چــه می شــود؟ بچــه هــای نســل آینــده کرمان ــن ب دغدغــه هــای مــن از روز اول ای
درآمدشــان بایــد از کجــا تامیــن شــود؟ چــه گونــه زندگــی خــود را ادامــه داده و چگونــه کار کنند؟فکــر مــی کــردم کــه زمانــی 
معــادن مــا ، آب و کشــاورزی تمــام شــود، کرمانــی هــا همــه بیــکار مــی شــوند و اینجــا متروکــه مــی شــود. ایــن معــادن و 
کشــاورزی هــم بــه لطــف چــاه هــای عمیقــی کــه زده شــده و آب از اعمــاق زمیــن بیــرون کشــیده شــده بــه زودی تمــام مــی 
شــود. ایــن منابــع مــا را تنبــل کــرده، بــه دنبــال صنعــت نرفتیــم و ســرمایه هایــی کــه دارد از معــادن و کشــاورزی مــی آیــد 
بــه بخــش هــا و نیازهــای کاذبــی مــی رود. ماننــد ســاخت و ســازهای کاذب بــرای یــک شــهر 700 هــزار نفــری کــه مرتــب 

مغــازه خالــی تولیــد کردنــد.
فکــر مــی کــردم کــه آینــده کرمــان در گردشــگری اســت کــه از ســالها قبــل در روزنامــه و یادداشــت هایــم مــی نوشــتم. بــه 
لطــف و همــکاری اعضــای شــورای شــهر کمیســیون گردشــگری مصــوب شــد و شــکل گرفــت. حداقــل گام اول برداشــته شــد 
و بعدهــا مــردم ثمــره آن را مــی بینند.همــه ی مســئولین در مناســبت هــا و انتخابــات شــرکت مــی کردنــد و مــی گفتنــد کــه 

کرمــان شــهری فرهنگــی و تاریخــی اســت. 
هویــت ایــن شــهر بایــد حفــظ شــود امــا  در عمــل مــی دیدیــم کــه کاری انجــام نمــی شــود. هویــت هــای ایــن شــهر دارد یک 
بــه یــک تخریــب مــی شــوند. بودجــه فرهنگــی و اجتماعــی شــهر کرمــان در طــول ســالها باعــث سرشکســتگی مــا و اهالــی 
فرهنــگ بــود. نیــم درصــد از بودجــه شــهر کرمــان بــه معاونــت اجتماعــی و فرهنگــی شــهرداری کرمــان تعلــق داشــت کــه 
جــای تاســف داشــت. مــن همیشــه تعجــب مــی کــردم کــه چــرا درعمــل وقتــی این همــه مســئولین بــا هنرمنــدان عکــس می 
 گیرنــد و از آنهــا اســتفاده مــی کننــد امــا در عمــل اتفاقــی نمــی افتــاد.  در واقــع احســاس بنــده ایــن اســت کــه برای برداشــتن 
ــرای  ــود را ب ــان خ ــد و پیشــرفت کرم ــرای رش ــل ب ــن دلی ــه همی ــاز اســت ب ــری نی ــگاه باالت ــه جای ــر ب ــزرگ ت ــای ب گام ه
نمایندگــی مجلــس شــورای اســالمی در معــرض رأی مــردم قــرار مــی دهــم تــا در آنجــا بــه ایــن مــوارد اشــاره شــده بپــردازم 

ــرای کرمــان مفیــد باشــم . و ب

» دغدغه های آقای بهرامی برای کرمان «

*  علی بهرامی عضو مستعفی شورای شهر کرمان: 
ــان  ــم و کرم ــده نداری ــاب ش ــوازن و حس ــعه مت ــت و توس ــون اس ــت ناهمگ ــان وضعی ــهر کرم * در ش
دلســوز و دغدغــه منــد کــم دارد و دغدغــه بنــده ایــن اســت کــه حــق مرکــز اســتان کرمــان و مــردم نجیــب 
آن ایــن نیســت و احســاس کــردم و بــه ایــن نتیجــه رســیدم کــه گام هــای بــزرگ بــرای کرمــان ، بایــد در 
جایــگاه دیگــری ماننــد نمایندگــی مجلــس شــورای اســامی برداشــته شــود و بــه همیــن دلیــل از شــورای 

شــهر کرمــان اســتعفاء دادم تــا شــاید در مجلــس از حــق و حقــوق مــردم کرمــان دفــاع کنــم  .
زیــرا در شــورای شــهر پنجــم همــکاران بــه خوبــی کارهــا را انجــام مــی دهنــد و نبــود بنــده احســاس 

نمــی شــود
ــق اســتعفا و دو رای  ــا هشــت رای مواف ــان ب ــس شــورای شــهر کرم ــب ریی ــی نای ــی بهرام ــای عل *  آق
مخالــف بــا شــورای شــهر کرمــان خداحافظــی کــرد تــا در انتخابــات مجلــس شــورای اســامی یکبــار 

ــرار دهــد . ــم کرمــان ق ــب و فهی دیگــر خــود را در معــرض رای مــردم نجی

همشهری گرامی، مشترک محترم کشاورزی 
آیا می دانید :

در ســال 1397 در 16 شهرســتان تحــت پوشــش شــرکت توزیــع نیــروی بــرق جنــوب اســتان کرمــان، بیــش 
از هفــده میلیــارد ریــال از قبــوض بــرق کشــاورزان محترمــی کــه در 4 ســاعت پیــک بــار مطابــق تفاهــم 

نامــه منعقــده بــا ایــن شــرکت، الکتروپمــپ  هــای خــود را خامــوش نمــوده انــد بخشــیده شــده اســت.
شــما مشــترک محتــرم کشــاورزی نیــز مــی توانیــد جهــت بهــره منــدی از ایــن تخفیــف ویــژه 
ــکاری را  ــه هم ــم نام ــوده و تفاه ــه نم ــود مراجع ــتان خ ــرق شهرس ــه ادارات ب ــون ب ــم اکن ه

امضــا نمائیــد.
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