
شهادت امام حسن عسکری )ع( بر عموم شیعیان تسلیت

سیب زمینی رگش ز اینها بیش

همه ما یک شهر داریم 
اما شهروند مسوولیت پذیر کم داریم

شیر بی یال و ُدم و اِشکم

سخن باغ ملی
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در نشست مشترک دکتر پورابراهیمی با 
 صندق بیمه محصوالت کشاورزی عنوان شد

افزایش ضریب 
پرداخت خسارت 
به محصوالت کشاورزی 
استان کرمان

آدرس سایت هفتواد
  www.Haftvadnews. ir 

هفته نامه فرهنگی، سیاسی، خبری
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ات آزادی ااقتند رد کار نباشد
ستایش ارزنده ای نیز وجود نخواهد داشت
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 تقدیر از بی آبی  
 توسط استاندار کرمان !!

مدیرکل 
کمیته امداد استان کرمان :

تاکنون 13۴ مرکز 
نیکوکاری در استان 
کرمان راه اندازی 
شده است

4

3

دارد  نظـر  در  عـام(  )سـهامي  گهـر  گل  صنعتـي  و  معدنـي   شـركت 
» سـرويس، نگهـداري ،تعميـرات و راهبري سيسـتم هاي اعالم 
و اطفـاء حريـق دسـتي و اتوماتيك دفتـر مركزي تهـران« خود 
را از طريـق برگـزاري اسـتعالم عمومي بـه پيمانكار واجد شـرايط واگذار 

يد.  نما
لـذا كليـه متقاضيـان مي تواننـد جهـت اخـذ اسـناد اسـتعالم بـه آدرس 
الكترونيكـي WWW.GEG.IR  مراجعـه و اسـناد مذكـور را بـه همـراه 
فـرم پرسشـنامه ارزيابـي تأميـن كنندگان از قسـمت تأميـن كنندگان و 

مشـتريان - مناقصـه هـا دانلـود نمايند . 
مهلت تحويل پاكات سـاعت 9 الي 14 روز سـه شـنبه مـــورخ 98/5/8 
در محـــل دفتركميسيون معــامالت مجتمع و يا دبيرخانه دفتر مركزی 
تهـران مـي باشـد. ضمنـاً بازديـد از محـل اجراي موضـوع اسـتعالم روز 

شـنبه مـورخ 98/5/5 بـراي متقاضيان بالمانع مي باشـد.

 مدیریت قراردادها و معامالت 
 شرکت معدني و صنعتي گل گهر 

آگهي استعالم عمومي شماره 98/۴/س
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3

نشست صميمی مديرعامل گل 
گهر با وزير ورزش و جوانان

2

داوطلبان واجد شـرايط دارای شناسـه ملی اشـخاص حقوقی ايرانی در صورت تمايل به شـركت در مناقصه می توانند از زمان درج 
اولين نوبت آگهی نسـبت به تهيه نامه اعالم آمادگی به امور قراردادها و فاكس آن به شـماره 33239661 يا تحويل آن به دبيرخانه 
شـركت گاز اسـتان كرمان واقع در بلوار 22 بهمن - حد فاصل سـه راه اديب با چهارراه  شعبانيه )در ساعات اداری شنبه تا سه شنبه  
 7-16 و چهارشـنبه ها  7-15 ( اقدام و دفترچه اسـتعالم  ارزيابی كيفی را نيز  از  سايت پايگاه ملی اطالع رسانی مناقصات به آدرس
 http://iets.mporg.ir دريافـت و بـا توجـه بـه مفـاد آن،  مـدارک مـورد نيـاز  را  جهـت هر مناقصـه بصورت جداگانـه تهيه، 
تنظيـم و تکميـل و حداكثـر تـا 14  روز تقويمی پـس از تاريخ چـاپ آخرين نوبـت آگهی به، دبيرخانه شـركت گاز اسـتان كرمان 

تسـليم نمايند.  
بديهـی اسـت توزيع اسـناد مناقصه منـوط به ارزيابـی كيفی مناقصه گران توسـط كميتـه فـــنــی و بازرگانی می باشـد. )نوع 
تضميـن شـركت در مناقصـه: يکـی از تضاميـن معتبـر در آييـن نامـه تضمين معامـالت دولتـی مطابق شـرح مندرج در اسـناد 

 ) قصه منا
متقاضيـان مـی بايسـت جهت كسـب اطالعـات بيشـتر بـه سـايت www.nigc-kerman.ir و پايـگاه اطالع رسـانی مناقصات 

http://iets.mporg.ir مراجعـه و الزامـا نسـبت بـه ثبـت نـام در سـايت پايگاه اطـالع رسـانی مناقصات اقـدام نمايند.  

روابط عمومی شرکت گاز استان کرمان

 فراخوان آگهی ارزیابی کیفی )98-22( - نوبت اول
شرکت گاز استان کرمان در نظر دارد  مناقصه ای را ،  با شرایط ذیل  برگزار نماید . شرکت ملی گاز ایران

شرگت گاز استان کرمان
)سهامی خاص(

 

  (89-22) فییک یابیارز یآگه راخوانف 
  .دینما برگزار  لیذ طیشرا با را ،  ای مناقصه  دارد نظر در کرمان استان گاز شرکت

مه اعالم آمادگی نسبت به تهیه نا یآگه نوبت نیاول درج زمان ازدر صورت تمایل به شرکت در مناقصه می توانند  یرانیا یحقوق اشخاص یمل شناسه یدارا طیشرا واجد داوطلبان

 ر)د هیشعبان  راه چهار با بیاد راه سه فاصل حد -بهمن  66در بلوار  یرخانه شرکت گاز استان کرمان واقعیا تحویل آن به دب 99693333و فاکس آن به شماره امور قراردادها به 

 به آدرس  مناقصات یرسان اطالعملی  گاهیپاسایت  نیز  از  را یفیک یابیارز اقدام و دفترچه استعالم (  31-7  ها چهارشنبه و 33-7  شنبه سه تا شنبه یادار ساعات

http://iets.mporg.ir پس از تاریخ  یمیتقو روز  31 تا حداکثر و لیتکمجهت هر مناقصه بصورت جداگانه تهیه، تنظیم و   را  ازین مورد مدارک ، آن مفاد به توجه با و افتیدر

 و یفـــنـ تهیکم توسط گران مناقصه یفیک یابیارز به منوط مناقصه اسناد عیتوز است یهیبد. ندینما میتسلشرکت گاز استان کرمان رخانه دبی ،بهچاپ آخرین نوبت آگهی 

 جهت ستیبا یم انیمتقاض (یکی از تضامین معتبر در آیین نامه تضمین معامالت دولتی مطابق شرح مندرج در اسناد مناقصه)نوع تضمین شرکت در مناقصه : . باشد یم یبازرگان

 یرسان اطالع گاهیپا تیسا در نام ثبت به نسبتالزاما  و مراجعه http://iets.mporg.ir مناقصات یرسان اطالع گاهیپا و www.nigc-kerman.ir تیسا به شتریب اطالعات کسب

 الزامی می باشد.اول و دوم  ذکر نوبت های                                                                                                .ندینما اقدام مناقصات

 کد فراخوان 3939.6196 شماره مجوز 63/1/39 تاریخ چاپ نوبت اول 933 (روزمدت زمان اجرا)

 9/639/363  333/333/913/3 مبلغ تضمین)ریال( 1/1/39 تاریخ چاپ نوبت دوم یک تعداد مرحله

متر شبکه پلی اتیلن به همراه 00222اینچ و  6متر خط تغذیه 0022مصالح و اجرای حدود هیه ت موضوع :
متر مکعب بر ساعت و ... جهت گازرسانی به 02222با ظرفیت  TBSنصب و راه اندازی یک عدد ایستگاه 

        شهرک جوپارستان 

 روابط عمومی شرکت گاز استان کرمان

موضـوع : تهيـه مصالـح و اجـرای حـدود 2800متـر خط تغذيـه 6 اينـچ و 44000متر شـبکه پلـی اتيلن بـه همراه 
نصـب و راه انـدازی يـك عـدد ايسـتگاه TBS بـا ظرفيـت 10000متر مکعـب بـر سـاعت و ... جهت گازرسـانی به 

جوپارستان         شـهرک 

جناب آقای سردار »محمد رضا حسنی سعدی«
                  مدیر کل سابق بنیاد شهید و امور ایثارگران استان کرمان 

شایسـته اسـت از زحمـات بـی دریـغ، مسـاعی ارزشـمند و اهتمام ویـژه جنابعالـی در مجموعـه بنیاد 
شـهید و امـور ایثارگـران اسـتان در طول مـدت خدمات صادقانه شـما تشـکر وقدردانی نمـوده، توفیق 
روزافـزون شـما و خانـواده گرانقدرتـان را از درگاه احدیت مسـئلت نمائیم . امید اسـت در پرتو عنایات 

حـق همـواره در کلیـه مراحل زندگـی موفق ومؤید باشـید.
مدیرمسئول هفته نامه هفتواد کرمان

تقدیر و تشکر پیش دبستانی قرآنی
پــروانـه هـا

شرکت معدنی و صنعتی گل گهر )سهامی عام(
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در جلسه مدير عامل آبفای استان توسط خبرنگاران  مطرح شد :

در بستر حیاتی ترین 
قنوات آب شرب کرمان 

چه می گذرد ؟

مدير كل صدا وسيمای مركز كرمان 
 خبر داد : 

برگزاری آيين پاسداشت 
پنجاه سال خدمات 

حضرت آيت ا... جعفری 
2

مديرعامل جهان فوالد سيرجان در همايش انبوه سازان:

با رونق صنعت ساختمان 
بیش از 400 صنعت 

رونق می گیرد
4
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مهندس سيد 
محمدرضا معين زاده 

ميرحسينی
 رييس شورای 

اسالمی شهرستان 
كرمان شد 4
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غالمحسین رضایی - نقاش

 مدیر کل صدا وسیمای مرکز کرمان خبر داد : 
برگزاری آیین پاسداشت پنجاه سال 

خدمات حضرت آیت ا... جعفری 
سـیمای  و  صـدا  مدیـرکل 
مرکـز کرمـان گفـت:  آییـن 
سـال  پنجـاه  پاسداشـت 
ا...  آیـت  حضـرت  خدمـات 
مـرداد  پنجـم   جعفـری، 
مـاه سـال جـاری بـا حضـور 
سـخنرانان و مسئوالن داخل 
مصلـی  در  اسـتان  خـارج  و 
شـد. خواهـد  برگـزار  کرمـان  شـهر  علـی  امـام  کرمـان 

دکتـر احمـد علـی رمضانـی  در نشسـت خبری بیـان کرد: 
جمـع امـروز متشـکل از اعضـای کمیتـه تبلیغـات و اطالع 
رسـانی دهـه امامـت و والیـت و گرامیداشـت و نکوداشـت 

خدمـات ۴۰ سـاله آیـت ا... جعفری،اسـت. 
وی بـا اشـاره بـه دهـه امامت و والیـت افزود: دشـمنان  در 
صـدد تفرقـه افکنـی هسـتند مـا بایـد هوشـیار باشـیم تـا 

نگذاریـم ایـن اتفـاق بیافتـد  و آنهـا چیره شـوند. 
ایـن مسـئول گفـت: برنامه های ایـن دهه مبـارک در چهار 
حـوزه صـدا، سـیما، خبـر و فضای مجازی پیشـبینی شـده 
انـد، امیدداریـم تـا انشـاا... کاری کنیـم تـا مـورد عنایـت 

حضـرت علـی )ع(قـرار گیریم.
ایـن  در  دقیقـه   ۶۰۲ هـزار   ۶ مسـئول  ایـن  ی  به گفتـه 
 دهـه برنامـه در صـدا و سـیما تـدارک دیـده شـده اسـت. 
ایـن مسـئول با اشـاره به پاسداشـت آیـت ا... جعفـری بیان 
کـرد: پنجـم مـرداد سـالروز اولیـن اقامـه نمـاز جمعـه در 
کشـور اسـت کـه از زحمـات ۴۰ سـاله آیـت ا... جعفـری 
تقدیـر و تجلیـل خواهـد شـد. وی افزود:ما مسـتند هایی را 
در سـیما و صـدا تهیـه کردیم و گـزارش در اخبار همچنین 

پوشـش اصـل مراسـم را داریم. 
مدیـرکل صداوسـیما مرکـز کرمـان اظهـار کرد:همـه بایـد 
بداننـد کـه مسـئولینی هسـتند کـه سـالیان سـال خدمت 

کردنـد و زندگیشـان را وقـف مـردم کردنـد.
مهـدی صدفی، رئیس شـورای هماهنگی تبلیغات اسـالمی 
جعفـری  ا...  آیـت  هماننـد  شـخصیتی  از  تجلیـل  گفـت: 
تجلیـل از خوبـی هـا و ارزش هاسـت، امـام جمعـه ای کـه 
بیـش از پنجـاه سـال خدمـت کردنـد و در عمـر پـر خیر و 
برکتشـان از همـان نوجوانـی در جبهـه حـق علیـه باطـل 
بـر  همـواره  رهبـری  معظـم  کرد:مقـام  بیـان  وی  بودنـد. 
تجلیـل از فرهیختـگان و سـرمایه های نظام تاکید داشـتند 
همچنیـن بدیهـی اسـت نقـش آیـت ا... جعفـری در کنـار 
خانـواده شـهدا روحانیـان در طـی این سـالیان بسـیار موثر 
بـوده اسـت.  وی یـادآور شـد: در فتنـه ۸۸ نقـش حـاج اقا 
جعفـری بسـیار بـی بدیل بود و بسـیاری از شـخصیت های 

بـزرگ کشـور بـه ایـن موضـوع بارهـا اشـاره کردند.  
وی بـا اشـاره بـه کمیتـه هـای ایـن برنامـه اذعـان کـرد: 
دکتـر  ریاسـت  بـا  رسـانی  اطـالع  و  ارتباطـات  کمیتـه 
علـی رمضانـی، کمیتـه مراسـم، کمیتـه علمـی پژوهشـی، 
 کمیتـه تشـریفات، کمیتـه تبلیغـات، کمیتـه انتظامـات از 
کمیتـه هـای اجرائـی ایـن برنامـه اسـت. وی بـا توجـه بـه 
اهـداف ایـن برنامـه تصریـح کـرد: تحکیـم بخشـیدن بـه 
جایـگاه رفیـع والیـت فقیـه، تبییـن آییـن نمـاز جمعـه، 
تبییـن سـیره آیـت ا... جعفـری از اهـداف مـا در ایـن آیین 
مدیـرکل  پـور،  عـرب  االسـالم  اسـت. حجـت  پاسداشـت 
را  غدیـر  امـروز  مـا  گفـت:  اسـالمی  تبلیغـات  سـازمان 
مـی شناسـیم چـون در دامـن متدینـی بودیـم کـه بـه مـا 
آمـوزش دادنـد و مـا رسـالت داریـم تـا بـه آنـان کـه نمـی 
داننـد، بگوییـم. وی افـزود: همـه کار هـا را بایـد بـا حفـظ 
وحـدت انجـام دهیـم و نبایـد به اسـم غدیـر در کشـورمان 
بـه  بـا اشـاره  ایجـاد کنیـم.  دبیـر اجرائـی غدیـر   تنـش 
 ارزش های امام علی )ع(تصریح کرد: ما امید داریم که شـما

رسـانه هـا ما را یاری کنیـد و امیدواریم بتوانیـم در راه امام 
علی )ع( و سـیره آن حضـرت قدمی برداریم.

خبرنگار هفتواد : پهلوانی نژاد

رونمایی از سیستم ویدئو 
کنفرانس در شرکت توزیع 

نیروی برق جنوب استان کرمان
سیسـتم ویدئـو کنفرانس بین 
سـتاد و مدیریـت هـای بـرق 
شهرسـتان هـای تحـت حوزه 
عملیاتـی شـرکت افتتاح شـد.

توزیـع  شـرکت  عامـل  مدیـر 
اسـتان  جنـوب  بـرق  نیـروی 
کرمـان بـه برخـی از اقدامـات 
شـرکت  در  شـده  انجـام 
خصـوص  در  و  نمـود  اشـاره 
برنامـه اسـتراتژیک گفـت: برنامـه اسـتراتژیک این شـرکت 
بـا رویکردهایـی ماننـد کاهـش انـرژی توزیـع نشـده بـار، 
وصـول مطالبـات، کاهـش تلفات و کاهـش مراجعه حضوری 
 طـرح ریـزی شـده و تـا سـطح فعالیـت انجـام شـده اسـت.

وی به تعداد روسـتاهای برق دار شـده اشـاره نمـود و گفت: 
از سـال 9۲ تـا کنـون شـرکت توانسـته اسـت تعـداد ۴37 
روسـتا را بـرق دار کنـد کـه در ایـن زمینـه مقـام دوم را در 

بین شـرکت هـای توزیـع دارد.
توانسـته 33روسـتای  ایـن شـرکت همچنیـن  افـزود:  وی 
تحـت حـوزه عملیاتـی خـود را بـا اسـتفاده از انـرژی هـای 
تجدیدپذیـر خورشـیدی بـرق دار کنـد  کـه مقـام اول را 
در کشـور از آن خـود کـرده اسـت و  تـا ایـن زمـان 1۰9۸ 
نیـروگاه بـا ظرفیـت   5.7مـگاوات بـه شـبکه متصـل شـده 
اسـت.مدیر عامـل بـرق جنوب اسـتان کرمان بـه راه اندازی 
نـرم افزاراتوماسـیون SCADA در شـرکت اشـاره نمـود و 
گفـت: مـا بـا اسـتفاده از آن می توانیـم کنترل پیـک بار هر 
شهرسـتان و حتـی هـر منطقه را بصـورت آنالین مشـاهده، 
پایـش و کنتـرل نماییم ضمـن آنکه اطالعـات بیش از هفت 
دسـتگاه سکسـیونر و ریکلوزر کـه قابلیت کنتـرل از راه دور 

را دارنـد، در ایـن سیسـتم ثبت شـده اسـت.
مهـدوی نیـا بـا بیـان اینکـه قبـوض کاغـذی بـرق از اول 
گردیدنـد،  حـذف  کامـل  طـور  بـه  جـاری  سـال  تیرمـاه 
از  اسـتفاده  بـا  تواننـد  مـی  مشـترکین  کـرد:  خاطرنشـان 
اپلیکیشـن، پورتـال و سـامانه پیامکـی ۲۰۰۰۰۸۰۰۰قبض 

بـرق خـود را مشـاهده و پرداخـت نمانـد.
بـرای  فهـام  کنتـور   5۴۴۰ کـرد:  اظهـار  همچنیـن  وی 
شـده  نصـب  شـرکت  عملیاتـی  حـوزه  تحـت  مشـترکین 
 اسـت بـه طـوری کـه تمامـی ادارات دارای کنتور هوشـمند 
مـی باشـند و بصـورت روزانـه پایـش و در صـورت مصـرف 
بیـش از انـدازه بـه آنهـا هشـدار داده مـی شـود و همچنین 
بـرای مشـترکین کشـاورزی و صنعتـی نیـز امـکان پایش و 
کنتـرل مصـرف ایشـان توسـط ایـن کنتورهـا میسـر شـده 

ست. ا
بـرق  13۸۰۰تیـر  از  بیـش  شـرکت  اینکـه  بیـان  بـا  وی 
کار  ایـن  انجـام  بـا  گفـت:  اسـت،  کـرده  مقـاوم سـازی   را 
توانسـته ایـم میزان خسـارت وارده به شـبکه هـای برق را به 
میـزان قابـل مالحظـه ای کـم نماییم به طوری کـه در فصل 
بهـار که سـیل مناطـق جنوبـی را در بر گرفت کل خسـارت 

ایـن شـرکت هفت میلیون و ششـصد هزار تومان شـد.

مدیر کل بهزیستی کرمان:

بهزیستی و بنیاد مسکن باید 
مدیریت هزینه های ساخت و ساز 

را برعهده بگیرند

بـه گـزارش روابط عمومی اداره کل بهزیسـتی اسـتان کرمان 
عبـاس صـادق زاده مدیـر کل بهزیسـتی کرمـان با اشـاره به 
همـکاری  مشـترک سـپاه ثـارا... و سـازمان بهزیسـتی در 
خصـوص سـاخت مسـکن مددجویـان گفـت: بهزیسـتی بـه 
عنـوان متولـی مسـائل اجتماعـی بایـد جهت رفع مشـکالت 
مسـکن مددجویـان تـالش کند. صـادق زاده در ادامـه افزود: 
واحدهای مسـکونی مددجویان براسـاس تفاهم نامه با سـپاه 
ثـارا... بایـد ازصفـر شـروع و بـر اسـاس متـراژ و تیـپ  مورد 
تاییـد بهزیسـتی کشـور ؛ در مـدت زمـان معیـن بـا برنامـه 

ریـزی دقیـق  واحدهـا سـاخته و تحویل شـود.
صـادق زاده بـا اشـاره به برگـزاری جلسـه با کارشناسـان در 
موضـوع سـاخت مسـکن مددجویـان اظهـار داشـت : بایـد 
مجریـان انجـام کار در خصوص متراژ، تیـپ واحدها و قیمت 
و نحـوه واریـز بـه توافق برسـند و پـس از هماهنگی با سـپاه 

ثـارا...  از هفتـه دوم کار شـروع شـود .
در ادامه سـردار ابو حمزه فرمانده سـپاه ثارا... اسـتان کرمان  
ضمـن تبریـک هفته بهزیسـتی و اقدامات موثر بهزیسـتی در 
حمایـت از اقشـار آسـیب پذیر و تقدیـر از زحمـات کارکنان 
ایـن اداره گفـت : بایـد واقعیـت هـای اقتصـادی موجـود در 

جامعـه را مدنظـر قـرار دهیم و بـه نتیجه مطلوب برسـیم .
فرمانـده سـپاه ثـارا... خاطـر نشـان کـرد: بایـد بـا تعامـل و 
همـکاری سـپاه و بهزیسـتی  پاسـخ مناسـبی بـه انتظـارات 

مددجویـان داشـته باشـیم.
وی بـا اشـاره بـه اهـداف سـپاه مبنـی بـر حمایـت از اقشـار 
محـروم و آسـیب پذیـر جامعـه عنـوان کـرد : برنامـه سـپاه 
پاسـداران در سـاخت مسـکن فقط اقشـار آسـیب پذیر است 

تـا ایـن گـروه بتواننـد از سـرپناه مناسـب برخوردار شـوند.
سـردار ابوحمـزه بـا بیـان اینکـه پـروژه هـای مسـکن بـه 
شـوند؛  مـی  سـاخته  شهرسـتانی  یـا  ای  منطقـه  صـورت 
 افـزود: بهزیسـتی و بنیاد مسـکن بایـد مدیریـت هزینه های 

ساخت و ساز را برعهده بگیرند.

 مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان کرمان :
ساخت واحد مسکونی روستایی 
ویژه محرومان در جنوب کرمان 

آغاز شد 
در  سـلطانی نژاد  علی اکبـر 
جلسـه شـورای زمین و مسـکن 
کهنـوج از آغاز عملیـات اجرایی 
ویـژه  مسـکونی  واحـد   ۶۰۰
خبـر  کهنـوج  در  محرومـان 
براسـاس  داشـت:  اظهـار  و  داد 
مصوبـات سـفر رئیـس سـازمان 
مدیـرکل  و  بودجـه  و  برنامـه 
بنیـاد مسـکن کشـور تفاهم نامه 
سـاخت 1۰ هزار واحد مسکونی 

برای محرومان در جنوب و شـرق اسـتان کرمان را داشـتیم. 
وی بـا بیـان اینکـه در گام اول ایـن تفاهمنامه سـاخت ۶۰۰ 
واحـد غیرمقـاوم روسـتایی در کهنـوج کلیـد خـورده اسـت 
گفـت: بـه دنبـال این هسـتیم تـا بـه زودی اعتبـاری تامین 
داده شـود تـا بتوانیـم بـه مقام سـازی واحدهـای غیرمقـاوم 

شـهری کهنـوج هـم کمـک بکنیـم.
مدیـرکل بنیـاد مسـکن انقـالب اسـالمی اسـتان کرمـان بـا 
اشـاره بـه اینکـه بـه ایـن واحدهـا تسـهیالت ۴۰ میلیونـی 
بـا کارمـزد ۴ درصـد تعلـق می گیـرد بیـان کـرد: کمک های 
و  تامیـن مصالـح  مهندسـی،  نیـز چـون خدمـات  دیگـری 
کمک هـای بالعـوض برای روسـتائیان را هـم دربرنامه داریم. 
وی بـا بیان اینکه متوسـط مقاوم سـازی واحدهای مسـکونی 
در اسـتان کرمـان ۶۴ درصـد و در کشـور ۴۲ درصـد اسـت 
افـزود: تـالش مـا بـر ایـن اسـت کـه مقاوم سـازی واحدهای 

مسـکونی در اسـتان بـه صددرصد برسـد.

عفاف و حجاب، سالمت اجتماعي 
خانواده را تضمین مي کند 

شـورای  اعضـای  جمـع  در  بیدشـکی  محمـود  سـرهنگ 
فرهنگـی عفاف و حجاب شهرسـتان، 
با اشـاره بـه فرمایشـات مقـام معظم 
رهبـري مبنـي بر اینکه زن مسـلمان 
بـا حجـاب، امنیت خـود و مـردان را 
در جامعـه تامیـن مـي کند«،گفـت: 
حفـظ ایـن واجـب الهـي اطاعـت از 
خـدا و اطاعـت از خـدا حقـي اسـت 

کـه بـر بنـدگان نهاده شـده اسـت.
وي بیـان کـرد: رعایـت حجـاب نـه 
آفریـن  ارزش  زن  خـود  بـراي  تنهـا 

اسـت، بلکـه باعث حفـظ ارزش هاي انسـاني، جامعـه، مبارزه 
بـا تهاجـم فرهنگـي غـرب، کاهش چشـمگیر مفاسـد فردي 
و اجتماعـي، آرامـش و پایـداري نهـاد مقدس خانواده اسـت 
و خانـواده هـا بایسـتي در تقویـت و سـالم سـازي فرزنـدان، 

نقـش خـود را بـه درسـتي ایفـا کنند.
ایـن مسـئول  انتظامـي ادامـه داد: اگر زنان جامعـه باحجاب 
نظـر طهـارت روح و جسـم سـالم  از  باشـند، هـم مـردان 
حفـظ  خانوادگـي  سـالمت  جامعـه،  در  هـم  و  مي ماننـد 
خواهـد شـد و محیـط خانـواده تحـت تاثیـر خودنمایي  هاي 
عـده اي از زنـان بدحجـاب و بي حجـاب قرار نمي گیـرد و هم 
مراکـز اجتماعـي در کمـال سـالمت رفتـاري خواهنـد بود و 

بزهکاري هـاي اجتماعـي بـه حداقـل خواهـد رسـید.
سـرهنگ بیدشـکی  بـا اشـاره بـه اینکـه، تعمیـق فرهنـگ 
حجـاب و عفـاف، آسـیب هاي اجتماعي را  بـه فرصت تبدیل 
مي کنـد، افـزود: حجـاب بـه معناي پوشـش بیرونـي و عفاف 
بـه معنـاي پوشـش درونـي اسـت به گونـه اي که بـودن این 

دو عامـل در کنـار هـم، سـالمت جامعه را در پـي دارد.
وي در ادامـه بـا اشـاره بـه مصوبـه شـوراي عالـي انقـالب 
فرهنگـي کـه ۲۶ دسـتگاه و سـازمان را موظـف نمـوده کـه 
انجـام دهنـد  اقدامـات الزم را در حـوزه عفـاف و حجـاب 
بـا  بایسـتی  هـا  و سـازمان  تصریـح کـرد: همـه دسـتگاها 
دلسـوزي و ا تحـاد و همبسـتگي اقدامـات منسـجم، موثـر و 

کاربـردي بـراي ترویـج عفـا ف و حجـاب انجـام دهنـد.
بـه سـوء  اشـاره  بـا  پایـان  انتظامـي عنبرآبـاد در  فرمانـده 
در  دنیـا  روز  تکنولـوژي  از  بیگانـگان  و  اسـتفاده دشـمنان 
اشـاعه فرهنـگ منحـرف غربـي خاطرنشـان کـرد: عفـاف و 
حجـاب، سـالمت اجتماعـي خانـواده را تضمیـن مـي کند و 
اگـر افـراد جامعـه بـه آن پایبنـد باشـند، از جرایـم اخالقـي 

بسـیاري پیشـگیري خواهـد شـد. 

                                                 خیال محال

 نطق فرموده جناب مرعشی                 که اختیار رهبری را کم کنید
اختیارش را به شیخ ما دهید  همچو واتیکان و پاپ و )سمبلیک( 

خورده صابونش به رخت جامعه  شیخ اینها کیست؟ شیخی بی عمل 
زد لگدها زیر بخت جامعه  چند سالی یکه تاز صحنه بود  

محمدجـواد فدائـی در ۲3۰امین جلسـه شـورای فرهنگ عمومی 
اسـتان کرمـان که بـا حضور حجت االسـالم و المسـلمین حسـن 
علیدادی سـلیمانی نماینـده ولی فقیـه در اسـتان و امـام جمعـه 
کرمـان و محمدمهـدی زاهـدی نماینـده مـردم کرمـان و راور در 
مجلس شـورای اسـالمی برگزار شـد اظهار داشـت: افزایش سرانه 
مطالعـه و کتابخوانـی در دسـتور کار شـورای فرهنـگ عمومـی 

است. اسـتان 
و  مطالعـه  در  بازدارنـده  موانـع  و  عوامـل  اینکـه  بیـان  بـا  وی 
کتابخوانـی بایـد شناسـایی شـود گفـت: یکـی از دالیـل عـدم 
اسـت. مطالعـه  فرصـت  و  وقـت  نبـود  جامعـه،  در   مطالعـه 

اسـتاندار کرمـان با اشـاره بـه اینکه در اسـتانداری کرمان سـاعت 
ابتدایـی روزهـای پنجشـنبه از 7:3۰ تا ۸:3۰ صبح بـه کتابخوانی 
اختصـاص داده شـده اسـت افـزود: حـدود یک مـاه از اجـرای این 

طـرح می گـذرد و کارمنـدان با اختیار در سـالن شـهید مرتضوی 
اسـتانداری مطالعـه می کنند.

وی بـا بیـان اینکـه هـر هفته به قیـد قرعه بـه 1۰ نفـر از افرادی 
کـه در ایـن طـرح شـرکت می کننـد بـن کتـاب هدیـه می شـود 
عنـوان کـرد: حـدود یـک چهـارم کارکنـان از این طرح اسـتقبال 
کردنـد. فدایـی با اشـاره بـه اینکه از ایـن موضوع نتیجـه گرفتیم 
کـه عوامـل دیگـر بازدارنده ای هـم در عـدم مطالعه کتـاب وجود 
دارد و تنهـا وقـت مهم نیسـت افـزود: دسـتگاه های دولتی موظف 
بـه آمـوزش کارکنـان هسـتند و ایـن طـرح در راسـتای آمـوزش 

کارکنـان انجـام می شـود و مانعـی ندارد.
وی بـا بیـان اینکه نبود احسـاس نیـاز به مطالعـه در جامعه عامل 
اصلـی عـدم کتابخوانی اسـت گفت: بایـد عالقه مردم و احسـاس 

نیـاز به مطالعـه را در جامعـه ایجاد کنیم.
طرح »شنبه های با کتاب« 

در کتابخانه های مساجد کرمان اجرا می شود
هنـری  و  فرهنگـی  کانون هـای  مدیـرکل  ابدالی تکلـو  محمـد 
طـرح  داشـت:  اظهـار  جلسـه  ایـن  در  نیـز  کرمـان  مسـاجد 

»شـنبه های با کتاب« در سـطح مسـاجد کشـور و اسـتان کرمان 
برگـزار می شـود. مدیـرکل کانون هـای فرهنگی و هنری مسـاجد 
کرمـان بـا اشـاره بـه اینکـه ایـن طـرح در سـطح کتابخانه هـای 
مسـاجد اسـتان برگـزار می شـود گفـت: در اسـتان کرمـان 35۰ 
بـاز و ۶5 کتابخانـه مخـزن دار در سـطح کانون هـای  کتابخانـه 

فرهنگـی هنـری مسـاجد وجـود دارد.
بیش از 130 کتابخانه عمومی در کرمان وجود دارد

احمـد وفایـی مدیـرکل کتابخانه هـای عمومی اسـتان کرمـان نیز 
در ایـن جلسـه بـا اشـاره بـه اینکـه 13۲ کتابخانه با یـک میلیون 
و ۶۰۰ هـزار عنـوان کتـاب در اسـتان کرمـان وجـود دارد اظهـار 
داشـت: 13۰ هـزار نفـر در کتابخانه هـای عمومـی اسـتان کرمان 

عضو هسـتند.
وی بـا بیـان اینکـه تبدیـل کتابخانه هـا بـه مراکز فرهنگـی مورد 
تاکیـد اسـت و امـکان دسترسـی بـه اینترنـت در کتابخانه هـای 
اسـتان وجود دارد گفت: جشـن امضاها و جلسـات نقد و بررسـی 
ترویـج  شـاخص های  افزایـش  بـرای  اسـتان  کتابخانه هـای  در 

کتابخوانـی برگـزار می شـود.

 استاندار کرمان : 

افزایش سرانه مطالعه و کتابخوانی
   در دستور کار شورای فرهنگ عمومی کرمان است 

سـید مهـران عالـم زاده در سـتاد مناسـب سـازی 
بیـان  بـا  بـرای اسـتفاده معلـوالن  شـهر کرمـان 
اینکـه معلـوالن بخشـی از جامعـه هسـتند و مـا 
باشـیم،  داشـته  معلـوالن  مناسـب  شـهری  بایـد 
از  یکـی  عنـوان  بـه  شـهرداری ها  کـرد:  اظهـار 
ایـن زمینـه،  تأثیـر گـذار در  و  اصلـی  نهادهـای 
نسـبت بـه سـایر ارگان ها نقـش بیشـتری دارند و 

تشـکیل سـتاد مناسب سـازی شـهر برای معلوالن 
در شـهرداری کرمـان به همین منظور بوده اسـت.

عالـم زاده ادامـه داد: تاکنـون جلسـات متعـددی 
توسـط ایـن سـتاد بـا مدیـران مختلف شـهرداری 
برگزار شـده کـه خوشـبختانه مصوبـات و اقدامات 

خوبـی در پی داشـته اسـت.
شـهرداری  اهـداف  از  بخشـی  کـرد:  اضافـه  وی 
کرمـان بـرای مناسـب سـازی محیـط شـهری در 
سـال گذشـته محقق شـده و امیدواریم با پیگیری 
معلـوالن،  امـور  مشـاور  همـکاری  بـا  و  سـتاد 
مطالبـات ایـن قشـر در حـوزه شـهری پیگیـری و 
تـا جـای ممکـن خواسـته های آنـان محقق شـود. 
شـهردار کرمـان ادامـه داد: در ایـن راسـتا مقـرر 
شـد در هـر منطقـه، یـک بوسـتان ویـژۀ معلوالن 
مناسب سـازی و تجهیـزات مـورد نیـاز معلوالن در 
ایـن بوسـتان ها نصـب شـود کـه خوشـبختانه بـه 
همـت شـهردار ان مناطـق پارک های شـورا، مادر، 
شـهید مطهـری و پدر بـه ترتیب در چهـار منطقه 

شـهری مناسـب سـازی شـده اند.

ویـژۀ  تابلوهـای  و  عالئـم  نصـب  بـه  زاده  عالـم 
معلـوالن در نقـاط مختلـف شـهر و توجـه جـدی 
اشـاره  معلـوالن  ویـژۀ  عمومـی  حمل ونقـل  بـه 
کـرد و گفـت: دو اتوبـوس ویـژه معلوالن مناسـب 
سـازی شـده اسـت کـه بـه زودی نماینـده ای در 
مشـخص  مسـافر  و  بـار  نقـل  و  حمـل  سـازمان 
را  معلـوالن  شـهری  درون  سـفرهای  تمامـی  و 
همچنیـن  کرمـان  شـهردار  می کنـد.  هماهنـگ 
تأکیـد کـرد: ورودی سـاختمان شـهردار ی مرکـز 
شـده  مناسب سـازی  مناطـق  شـهرداری های  و 
اسـت و عملیـات نصب آسانسـور سـاختمان فعلی 

شـهرداری مرکـز نیـز در حـال انجـام اسـت.
نیـز  معلـوالن  امـور  در  کرمـان  شـهردار  مشـاور 
از همراهـی شـهردار  بـا تشـکر  ایـن نشسـت  در 
و  موانـع  رفـع  بـرای  شـهرداری  مدیـران  و 
مناسـب سـازی شـهر بـرای تـردد آسـان و روان 
 معلـوالن، گفـت: خوشـبختانه بـا تشـکیل سـتاد 
مناسـب سـازی شـهر کرمان در شـهرداری، شاهد 
همـکاری بسـیار خـوب مدیـران شـهرداری با این 

سـتاد برای مناسـب سـازی شـهر بوده ایم.
شـورش دلپسـند در ادامـه با بیـان اینکـه ورودی 
مراکـز  جملـه  از  عمومـی  مکان هـای  از  بعضـی 
تجـاری و پزشـکان و ادارات هنوز مناسـب سـازی 
نشـده اسـت، از نهادهای مربوطه خواسـت نسـبت 

بـه رفـع ایـن مشـکل اقـدام کنند.
ایـن نشسـت بـا مصوباتـی از جملـه نهایـی شـدن 
مقابـل  پـل  نصـب  پیمانـکار  سـریع تر  چـه  هـر 
اداره کل بهزیسـتی اسـتان کرمـان، ایجـاد فضـای 
پارکینـگ ویـژه وسـایل نقلیـه معلـوالن در مجاور 
شـهرداری های مناطـق، اسـتفاده رایـگان معلوالن 
خانه هـای  و  فرهنگسـراها  فرهنگـی  خدمـات  از 
معلـوالن  رایـگان  اسـتفاده  شـهرداری،  فرهنـگ 
فرهنگـی  جشـنواره  برنامه هـای  و  کنسـرت ها  از 
شـهروند شـهرداری، تجهیـز چهـار پـارک بـزرگ 
شـهر به وسـایل بـازی ویژه کـودکان ناتـوان و کم 
تـوان و ارسـال نامـه بـه اداراتـی که هنـوز ورودی 
آنهـا بـرای تـردد معلـوالن مناسـب سـازی نشـده 

بود. اسـت همـراه 

 شهردار کرمان:

 ۴ پارک بزرگ شهر کرمان برای استفاده معلوالن مناسب سازی شد

بـه  پرداخـت خسـارت  افزایـش ضریـب  از  پورابراهیمـی  دکتـر 
مدیرعامـل  موافقـت  بـا  کرمـان  اسـتان  کشـاورزی  محصـوالت 

داد.  خبـر  کشـور  کشـاورزی  محصـوالت  بیمـه  صنـدوق 
بـه گـزارش روابـط عمومی دفتـر ارتباطات مردمـی نماینده مردم 
کرمـان و راور در مجلـس شـورای اسـالمی، نشسـت مشـترک 
محصـوالت  بیمـه  صنـدوق  مدیرعامـل  نـژاد  حسـن  مهنـدس 
کشـاورزی بـا دکتـر پورابراهیمـی نماینده مـردم کرمـان و راور و 
دکتـر امیـری نماینده مـردم زرنـد و کوهبنـان و انارکی محمدی 
نماینـده مـردم رفسـنجان و انـار در مجلـس شـورای اسـالمی در 
کمیسـیون اقتصـادی برگـزار شـد و گزارشـی از وضعیـت بیمـه 

محصـوالت کشـاورزی اسـتان ارائه شـد. 
در ابتـدا ایـن دیـدار دکتـر پورابراهیمـی عنـوان کـرد: در ادامـه 
نشسـت هایـی که در کمیسـیون اقتصادی مجلس بـرای پیگیری 
بیمـه محصـوالت کشـاورزی اسـتان داشـتیم، اقداماتـی از طرف 
مجموعـه وزارت جهـاد کشـاورزی و صنـدوق بیمـه محصـوالت 
کشـاورزی صـورت گرفته کـه البته بـه دلیل حجم زیاد خسـارت 
وارده بـه محصـوالت اسـتان در سـال گذشـته  پرداخـت تعهدات 
نیازمنـد افزایـش اعتبـار اسـت.وی در ایـن جلسـه از زحمـات و 
قدردانـی  بیمـه محصـوالت کشـارزی  هـای صنـدوق  پیگیـری 
کـرد و گفـت: حجـم گسـترده خسـارتهای وارده بـه محصـوالت 

کشـاورزی اسـتان را داریـم کـه حتـی با افزایـش منابع از سـوی 
صنـدوق پاسـخگو نیسـت، اما بـا این حـال بابت افزایش پوشـش 

بیمـه خسـارتهای کشـاورزی قدردانـی مـی کنیم. 
در ادامـه جلسـه مهندس حسـن نـژاد ضمن قدردانـی از پیگیری 
هـای کمیسـیون اقتصادی مجلس و جلسـات مسـتمری که برای 
کمـک بـه صنـدوق انجـام شـده اعالم کـرد: بیـش از تـوان مالی 
صنـدوق سـعی کردیـم کـه بتوانیم بـه دلیـل حجم خسـارات ها 
مشـکالت کشـاورزان اسـتان کرمان را مورد بررسـی قـرار دهیم.

وی توضیـح داد: در مجمـوع اسـتان کرمـان ۶۶ هـزار هکتـار باغ 
پسـته و 33 هـزار هکتـار بـاغ زراعی و ۶ هـزار هکتار هـم اراضی 
منابـع طبیعـی تحـت پوشـش بیمـه محصـوالت کشـاورزی قرار 
دارنـد کـه 5۲میلیـارد تومـان حـق بیمه آنها اسـت کـه پرداخت 
شـده که حدود 3۶ میلیارد تومان آن سـهم باغهای پسـته اسـت.

حسـن نـژاد ادامـه داد: بـا پیگیـری هـای نماینـدگان مجلـس و 
کمـک به صنـدوق بیمه کشـاورزی، مجمـوع پرداختـی هایی که 
تـا االن بـرای بازپرداخـت تعهـدات مربـوط بـه بـاغ هـای پسـته 
انجـام شـده ۲۸5 میلیـارد تومـان بـوده کـه بـه زودی باافزایـش 
ضریـب پرداخـت خسـارت، ایـن عـدد بـه ۶۰ میلیـارد تومـان 
افزایـش یابـد کـه تـا حـدی بـه خسـارت وارده کشـاورزان کمک 
مـی کنـد.وی بیـان کـرد: در مجمـوع تالش مـا بر این اسـت که 

بـا افزایـش ظرفیت بیمه های پایـه، الحاقی و ترجیحـی بتوان در 
خصـوص ایـن موضـوع اقـدام کنیم و امسـال بـه تکالیـف قانونی 

خودمـان عمـل کنیم. 
مجمـع  رئیـس  و  کوهبنـان  و  زرنـد  نماینـده  امیـری  دکتـر 
اقتصـادی و  قدامـات کمیسـیون  از  اسـتان کرمـان  نماینـدگان 
جلسـات قبلـی تشـکر کرد و افزایـش ضریب پرداخـت رابه عنوان 

اقـدام مثبـت قلمـداد کـرد.  
محمـدی انارکـی نماینـده مـردم رفسـنجان و انـار در مجلـس 
نیـز بیـان داشـت: با پیگیـری کمیسـیون اقتصادی و جلسـات در 
صنـدوق بیمـه کشـاورزی توانسـتیم مشـکالت بخش کشـاورزی 

را برطـرف کنیـم.

 در نشست مشترک دکتر پورابراهیمی با صندق بیمه محصوالت کشاورزی عنوان شد

افزایش ضریب پرداخت خسارت به محصوالت کشاورزی استان کرمان

نگاه دشتهای خشک استان 
 برای نجاتشان به سوی همه ی ماست .

روابط عمومی شرکت آب و فاضالب روستایی استان کرمان 

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان کرمان :

رشد بیش از 20 درصدی توسعه و بازسازی شبکه آبرسانی 
در استان کرمان

محمـد طاهـری رئیـس هیئـت مدیـره و مدیرعامل شـرکت آب و فاضالب اسـتان 
کرمـان گفـت: بـا هـدف خدمـات رسـانی هر چه بهتـر به مشـترکین طی سـه ماه 
نخسـت سـال جـاری، بیـش از 3۴ کیلومتـر شـبکه آبرسـانی در شهرسـتان هـای 
مختلـف اسـتان توسـعه یافـت که ایـن میزان در مقایسـه با میزان توسـعه شـبکه 
آبرسـانی در مـدت زمـان مشـابه سـال قبل، از رشـد 33 درصـدی برخـوردار بوده 

است. 
وی افـزود: همچنیـن طـی مدت زمان مذکور بیش از ۴1 کیلومتر شـبکه فرسـوده 
آبرسـانی در سـطح اسـتان اصالح و بازسـازی شـد که این میزان نیز در مقایسـه با 
سـه ماه نخسـت سـال گذشـته رشـد 9 درصدی داشـته اسـت و در مجموع میزان 
توسـعه و بازسـازی شـبکه آبرسـانی اسـتان در مقایسـه با سـال گذشـته بیش از ۲۰ درصد رشـد داشـته اسـت. 
مدیرعامـل شـرکت آبفـا اسـتان کرمـان در پایـان اذعان داشـت:روند اصالح و توسـعه شـبکه آبرسـانی در دسـتور 
کار  قـرار دارد  و امیـدوار هسـتیم بـا اسـتفاده از منابـع داخلـی و همچنین بـا تخصیص بموقع اعتبارات نسـبت به 

اجـرای اصـالح و بازسـازی شـبکه توزیع در سـطح اسـتان اقدام الزم صـورت گیرد.

تقدیر فرماندار بردسیر از مدیر روابط 
عمومی شرکت آب و فاضالب استان کرمان

نجـف پـور فرمانـدار بردسـیر بـا 
ارسـال لـوح تقدیـر بـه حسـین 
عمومـی  روابـط  مدیـر  غفـاری 
شـرکت آب و فاضـالب اسـتان 
کرمـان،از حضـور فعـال روابـط 
در  شـرکت  ایـن  عمومـی 
اللـه  محمـدی  گل  جشـنواره 
کـرد.در  تشـکر  و  تقدیـر  زار 
اسـت: آمـده  تقدیـر  لـوح   ایـن 

غفـاری  حسـین  آقـای  جنـاب 
شـرکت  عمومـی  روابـط  مدیـر 
کرمـان اسـتان  فاضـالب  و   آب 

از  اسـت  بسـی شایسـته   ، ارادت  و  ادب  بـه رسـم  و  توفیـق   بـه شـکرانه 
تالش های بی شائبه وزحمات صادقانه جنابعالی

اخبار آب فاضالب استان کرمان

                                                      بی معرفتان
 عده ای را ز بس که داری دوست        می دهی سور بر نبودنشان!

 روحشان چونکه نیست با ملت        بهتر آنکه فنا شود تنشان
 این جماعت فشل ترین هیئت        که پس از انقالب روییده
بر روان نظام چون سوهان        معرفت را چرا نبوییده؟

غالمحسین رضایی - نقاش

دکتـر سـلطانی فـر، وزیـر ورزش و جوانـان 
بـا مهنـدس مالرحمـن مدیرعامـل شـرکت 
و  دیـدار  گهـر  گل  صنعتـی  و  معدنـی 
گفتگـو کـرد. در ایـن دیـدار کـه در محـل 
وزارت ورزش و جوانـان برگزار شـد،مهندس 
مالرحمن گزارشـی از ورزش کارگری و پایه 
و روند تجهیز و بهسـازی ورزشـگاه گل گهر 
و ورزشـگاه امـام علـی )ع( سـیرجان ارائه و 

از آمادگـی کامل شـرکت معدنـی و صنعتی 
گل گهر و شـهر سـیرجان بـرای میزبانی در 

لیـگ برتـر فوتبال کشـور خبـر داد.
دکتـر سـلطانی فر نیـز در این دیـدار ضمن 
تبریـک بابـت صعـود تیـم فوتبـال گل گهر 
بـه لیـگ برتـر گفت:سـرمایه گـذاری هـای 
گل گهـر در حـوزه ورزش کارگری، همگانی 
و حرفـه ای و بـه ویـژه پایـه قابـل تقدیـر 
گهـر  ورزشـی گل  مجموعـه  از  وی  اسـت. 

بـه عنـوان نمونـه ای کـم نظیـر در سـطح 
ورزش  افـزود:وزارت  و  کـرد  یـاد  کشـور 
آمادگـی کامل بـرای همراهـی و همکاری با 
شـرکت گل گهـر در بحث تجهیز  و توسـعه 
امـام  ورزشـگاه  و  ورزشـی   زیرسـاختهای 
علـی )ع( سـیرجان دارد و ابـراز امیـدواری 
کـرد ایـن ورزشـگاه نیـز بـه صـورت کامـل 
برتـری  لیـگ  تیمهـای  از  میزبانـی  آمـاده 

. د شو

نشست صمیمی مدیرعامل گل گهر با وزیر ورزش و جوانان
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                                                          مرحوم محروم
زیرکی پرسید که )برجام( چیست؟                                گفت جغدی شوم بود و ُمرد و رفت

گفت می گفتند می باشد عسل                                      گفت غربی شهد آن را خورد و رفت
گفت پس بر مرده باید فاتحه                                          گفت ما خواندیم در روز نخست
بر همه شد ثابت اینکه رهبری                                        پیش بینی گفتنش بوده درست

این شماره از هفتواد تقدیم می شود به
سردار شهید »ناصرفوالدی«

بخشدار منطقه!!!

سـاختمان  اتمـام  بـرای 
بخشـداری، به سـیمان نیاز 

داشـتیم. 
یک  روز دو کامیون سـیمان 
آوردنـد،  بخشـداری  بـه 
تـا  نداشـتیم  کارگـر  ولـی 
 سـیمان ها را خالـی کنیـم. 
و  شـد  دسـت به کار  ناصـر 
شـروع کرد به خالـی کردن 

سـیمان. کیسـه های 
سـیمان  کیسـه  دو  وقتـی 
روی شـانه هایش گذاشـت، یکـی از راننده هـا پرسـید: ایـن 

می کنـد؟! کار  خـوب  این قـدر  کـه  کیـه  کارگـر 
گفتم: بخشدار منطقه! 

بـه نقـل از یکـی از دوسـتانش: یادمه بـرای اشـتباهاتی 
کـه ممکـن بود انجـام بدهد، بـرای خودش مجازاتـی در نظر 

گرفتـه بـود و آن هـا را در یـک دفتر یادداشـت کـرده بود!!!
غیبت:معذرت خواهـی از شـخص غیبت شـده، واریـز مبلغی 
پـول بـه حسـاب 100 حضـرت امـام چند صبـح اقامـه نماز 

جماعـت صبـح در مسـجد جامع.

یادی از یک شهید 
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سیب زمینی رگش ز اینها بیش
بار دیگر سپاه قدرتمند           

 به تروریستها جواب قاطع داد
آتش انتقام خون شهید            

بر دل النه ی فساد افتاد
)شیخ شیراز( خوش بفرمودند          

کار خواهد عمل، نه حرافی
اسب الغر میان به کار آید          

روز میدان نه گاو اشرافی
طبق فرمان آفریننده            

قاتالن را قصاص باید داد
علف هرز را ز بن برکند         

 تا گلستانتان شود آباد
مرگ بر انگلیس و اعمالش         

 نقشه ی او عریض هست و دراز
می کشاند به سمت مهمانی         

 سفره ی حیله اش همیشه باز
بانوان نجیب این ملت            

زیر شالق بوق تبلیغات
گر جوابی نبیند آن دشمن        

  نسل فردا در آن تهاجم، مات
دام گسترده بر زنان وطن          

تا که جاسوسه پرورش بدهد
بزم مخصوص و مختلط بر پا         

 شربت ویژه و خورش بدهد
سرشان گرم شد چو در آخور       

   میزبان بر شکارشان مشغول
روشی که در انگلیسیها            

بوده و هست شیوه ای معمول
این )جواسیس( را ببینید که        

  تا درون وزارت نفتند
بنگرید در قضیه ی برجام         

 مهره ها تا چه مرحله رفتند
ضربه ها خورده ملت از خائن        

  استنادم به مدرک تاریخ
)اطالعات( و قیچی اش باید        

  دم جاسوس را کند از بیخ
این برآید ز اقتدار سپاه           

 ز سپاهی که حافظ وطن است
برنیاید ز تیم ترد و ظریف          

حافظ جاه و سفره و بدن است
سیب زمینی رگش ز اینها بیش     

     نرخش از کنترل بدر رفته
عمر مردم به دوره ی اینها    

      بی حالوت شد و، هدر رفته
اقتداری بر حفظ قیمت نیست        

  قدرت حفظ مملکت مطلب
از درون سبوی اشرافی           

 می تراود شعار و وعده ز لب
گر نبود قدرت سپاه و نظام     

     این جماعت به زیر پا بودند
همچو )صدام( و )حاکم لیبی(          

هدف تیر کدخدا بودند
اقتدار نظام اینها را           

 امنیت داده و نگه داشته
ز شهید است نعمت موجود         

 پرچم عز و عزت افراشته
متن نهج البالغه را بنگر         

 که رسیده ز )حیدر کرار(
جذب دلهای مومنان همه جا        

  دفع شر و فساد و استکبار
گر که چوپان رود به سایه  و خواب       

 گرگها در پی براندازی
مثاًل در هجوم فرهنگی            

می شود بانو آلت بازی
کاش فرهنگ ما شود بیدار         

 روح قرآن تو جامعه جاری
ز همه دشمنان دین و وطن       

   به برائت رسیم و بیزاری
آرزوی همیشه ی )نقاش(        

  دست بر زانو و توان خود
تا نباشد به اجنبی محتاج        

    خودکفایی در آب و نان خود
می توانیم و قادریم و غنی       

   با خدا بوده ایم و خواهیم بود
بر ولینعمتان ز روی ادب        

  دست بر سینه و سالم و درود
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 هفتواد
شعر
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در جلسه مدیر عامل آبفای استان توسط خبرنگاران  مطرح شد :

در بستر حیاتی ترین قنوات آب شرب کرمان چه می گذرد ؟

آقـای ایـران پـور  خبرنـگار  هفته نامـه هفتواد در نشسـت خبری  
مدیـر عامـل شـرکت آب و فاضـالب کرمـان بـا اصحـاب رسـانه با 
اظهـار گالیـه منـدی از عـدم مدیریـت آب در منطقـه مورگـن 
کرمـان )در جـاده قدیـم ماهـان( خطـاب بـه مدیـر عامـل ایـن 
شـرکت گفـت: اول اینکـه امـروزه متاسـفانه آب مورگـن مدیریت 
نمـی شـود مـن از قنـات نمـی خواهـم بگویـم شـما مـی فرمایید 
یکـی از قنـات هـای زنـده و پرحیـات کرمان اسـت بخشـی از آن 
قنـات اصلـی  اسـت . صحبت بحث من  از آنجایی اسـت که شـما 

آب را در لولـه مـی کنیـد .
ایـران پـور گفـت : بنـده خـودم مدیـر انجمـن مـردم نهـاد دیـده 
بـان میـراث و تمـدن کرمـان هسـتم ، خبرنـگار هفتـواد هسـتم ، 
شـهردار محلـه بخـش شـمال شـرقی کرمـان هسـتم و همچنین 
یکـی از فعالیـن اجتماعـی کرمـان هسـتم خواهشـی دارم واقعا به 

ایـن مـوارد رسـیدگی کنید . 
وی  ادامـه داد:  مـن میخواهـم بگویم در منطقـه مورگن مدیریت 
آب بـه خوبـی انجـام نمـی شـود صحبـت های مـن مبنی بـر این 
اسـت کـه خودتـان برویـد ببینیـد کـه آب چگونـه  دارد از بیـن 

میرود! 
یکـی از اصلـی تریـن معضـالت آبی کـه در کرمان  داریـم مربوط 
بـه آبی اسـت که از حسـین آبـاد خـان  دارد  به کرمـان می آیید 

ولـی بـه آخر نمی رسـد.

» چرا در حریم قنوات آب شرب کرمان درختان 
گردو و چنار کاشته شده «

همیـن االن چیـزی حـدود 8 الـی 9 سـوراخ وجـود دارد کـه بـه 
شـدت آب از آنهـا هدر مـی رود  و هیچ مدیریتی هـم وجود ندارد 
آب را کنتـرل کنـد مـن پیشـنهاد می دهـم همیـن آب را بیاورید 
به شـهر کرمان شـاید گوشـه ای از معضل کمبود آب حل شـود . 
ایـران پـور ادامـه داد: دومین مـورد بحث من  این اسـت که  اصال 
ضرورتـی نداشـت مـا در مورگـن  درخـت گـردو و چنـار بگاریـم  
جایـی کـه آبـش کـم اسـت )کرمـان یک شـهر بـی آبی اسـت نه 
دریـا دارد ، نـه روخانـه دارد نه جنـگل دارد، همین بـوده و همین 
هسـت ( بایـد آب آن مدیریـت بشـود تا حیات در این شـهر وجود 
داشـته باشـد . شـما رفتیـد  25 هکتـار گـردو کاشـتید بـرای چه 
کسـی  ؟ چـه کسـی  از آن هـا رو اسـتفاده مـی کنـد ؟ کارکنـان 

اداره آب کرمـان اسـتفاده مـی کنند!
ایـران پـور همچنیـن خطـاب بـه مدیـر عامـل شـرکت آبفـا بیان 
داشـت: آب منطقـه مورگـن مدیریـت نمی شـود  مقصر شـمایید 
شـما مـی گوییـد مورگـن دارد مدیریـت می شـود امـا در مورگن 
دارد آب هـدر میـرود  یکـی از سـوراخ هـای بـاز کرمـان مورگـن 

اسـت مثـل قیفـی دارد از آن آب هـدر میـرود .
ایـران پـور  گفـت: درخـت هـای گـردو ایـن منطقـه باید خشـک 
شـوند ) مـن همـه جا مـی گویم بایـد درخـت بکاریم امـا مورگن 
نبایـد درخـت بکاریـد جایـی کـه آب نیسـت نبایـد ایـن چنیـن 
درختـان آب بَـر کاشـته شـود . مـردم کرمـان که معضـل کم آبی 

دارنـد بایـد بـه مـردم الویت داده شـوند . 
 کارخانه شن  و ماسه

 آب مورد نیاز را چگونه تأمین می کند 
وی ادامـه داد: در دره تاریخـی مورگـن کارخانه شـن شـوری قرار 
دارد ایـن دره مرکـز آب کرمـان اسـت شـن شـوری که آنجـا قرار 
دارد از چـه آبـی میخواهـد شـن بشـورد کارشـناس دادگاه رفتـه 
اسـت گفتـه اند آب شـرب اسـتفاده نمی کند شـما مـی گوید آب 
اسـتفاده نمی کند پس شـن شـوری از کجا آب می آورد اسـتفاده 
مـی کنـد بـا تانکـر می آورد شـن می شـورد خیـر ایـن کار عملی 
نیسـت .مدیر عامل شـرکت آبفا کرمان در پاسـخ بـه صحبت های 
ایـران پـور گفت:  من خواهشـم این اسـت منصفانـه صحبت های 
مـرا  گـوش بدهیـد بعضـی از رسـانه هـا بیان مـی دارند کـه  اگر 

آب مورگـن بیایـد کویـر آباد می شـود
ِدبـی آب مورگـن و حسـین آبـاد فکـر نمـی کنـم بـه 60 الی 70 
لیتـر در ثانیـه برسـد  تـا 45 لیتـر آن حـق کشـاوزان اسـت اصال 
ایـن قنـات تملـک ما نیسـت  ایـن قنـوات  را ما هر 5 سـال اجازه 
مـی کنیم سـالی هـم چندین میلیون بـه کشـاورزان و مالک های 
قنـات  پرداخـت مـی کنیـم .قنـاِت دولـت نیسـت ، ملک شـرکت 

آب و فاصـالب نیسـت ، ازآِن مـردم اسـت ، مالک دارد 
مـا فصلـی یک بـار یک نماینـده از مـا دو  نماینده از مالـکان ِدبی 
قنـات هـا را مـی سـنجند صورت جلسـه مـی کنند هر چـه مازاد 
45 لیتـر باشـد بـر اسـاس قـرارداد محاسـبه مـی کنیـم و هزینـه 

واریـز مـی کنیم . 
)) کـه کل آب مورگـن االن برویـد مظهـرش آب مورگن یک دهم 

آب حسـین آباد نیست((
لولـه هـم کـه شـما مـی گوییـد روی هـوا اسـت االن 35 سـال 
ایـن لولـه هسـت گذاشـته شـده  تا حـاال 10 بـار تعمیر شـده یه 
جاهـای عمـداً بـرای حیـات وحـش گذاشـته شـده اسـت . محله 
صعـب العبور هسـت ممکن اسـت شـکارچی هـم  رفته باشـد تیر 
زده باشـد سـوراخ شـده ممکـن اسـت  از آن تعـداد سـوراخ هـای 
کـه مـا بـرای اسـتفاده حیـات  وحـش گذاشـتیم تعداد بیشـتری 

ایجاد شـده باشـد 
مهنـدس طاهـری افـزود: کل آب مورگـن زیـاد نیسـت کـه فکـر 
کنیـد اگـر مـا جمعـش کنیـم مـی توانیـم بـه اسـتان یـزد هـم 

بدهیـم ! شـما نماینـده  بفرسـتید  آنجـا و از نزدیـک آب آنجـا را 
بررسـی کننـد ، مـا هـر سـال با مالـکان دعـوا داریم حتـی جرأت 

نداریـم هزینـه کنیم 
وی در پاسـخ بـه  سـوال در مورد چـاه های پیرامون شـهر کرمان  
گفـت: مـن تا شـعاع 70 کیلومتـری کرمان بـا 90 درصـد مالکان 
قنـات هـا وارد مذاکـره شـدم شـما سـوال کنیـد  االن چند سـال 
مالـکان سرآسـیاب فرسـنگی قـرار داد بسـته ایـم ؟ من بـا مالکان 
سرآسـیاب فرسـنگی و آسـتان قـدس رضـوی کـه هفـت رشـته 
قنـات دارد در چشـمه عبـاس آبـاد 15 میلیـارد تومـان پـول از 
وزیـر گرفتـم پیمانـکار برداشـتم بـردم آنجـا که زدن شیشـه های 
ماشـین پیمانـکار را شکسـتند کـه 4 بـار رفتـه شـورای تأمین که 
آب قنـات سرآسـیاب فرسـنگی همـه روجمـع کنـم زنـده کنـم 
داخـل لولـه بکنـم بیـارم با سرآسـیاب نصـف نصف تقسـیم کنیم 
کـه 50 درصـد بـه سرآسـیاب 50 درصد بـرای مردم کرمان شـما 
برویـد سـوال کنیـد چـه کسـی  نمی گـذارد و مانع شـده اسـت . 
ایشـان خطاب به کارشناسـان آب گفت شـما بروید بررسـی کنید 
کـه چـرا نمی گذارند مـا آب بیاوریم .وی گفـت: در جوپار از قنات 
شـش مقسـم گفتیم  آب برای شـهرک جوپارسـتان بدهند ما  20 
مرتبـه بـا مالـکان مذاکـره کردم که شـما اجـازه بدهیـد آب قنات 
بـه شـهرک جوپارسـتان را مـا بدهیـم بـه مـردم آنجـا  چـون بـا 

کمبـود آب روبـه رو هسـتند موافقـت نمـی کنند. 
حکمـت قاسـم خانـی  )خبرنـگار روزنامـه جـام جـم( هم بـه این 
معضـالت اشـاره کـرد و گفت:چـرا جلـوی کارخانـه شـن شـویی 
گرفتـه نشـده کـه خیلی راحـت با بهترین آب شـرب کرمان شـن 

شـویی کننـد و هزینـه ایـی نمـی دهد؟ 
چنـار  هفـت  منطقـه  در  رودخانـه  حریـم  در  تاسیسـات  بحـث 
چیسـت؟ اینجـا اراضـی ملـی اسـت اداره منابع طبیعی  اسـتان از 
شـرکت آب و فاضـالب شـکایت کـرده . زیـرا در اراضـی ملی ویال 

سـازی شـده چـرا اجـازه ویالسـازی داده ایـد؟
آقـای اشـرف گنجویـی کارشـناس تأمیـن آب وخبرنـگار پایـگاه 
خبـری تابنـاک کرمـان نیـز در ایـن جلسـه  بیـان داشـت: ما یک  
دّره داریـم بـه نـام دّره مورگـن ،  دّره مورگنی کـه در منتهی علیه 
قنـوات حسـین آبـاد )خـان( بـوده ، قنواتـی کـه اراضـی حسـین 
آبـاد )تمامـی اراضـی حسـین آبـاد( حتی تا جـاده خیابان شـهید 
مطهـری تأمیـن آب می کرده  و کشـاورزی انجام مـی دادند . این 
را بـه صـالح دیـد خود بـرای تامین آب شـرب  کرمان به شـرکت 

آبفـا طبـق قـرار داد  اهـداء کردند.
وقتی آب اهداء شد 

از ویالسازی و باغکاری خبری نبود 
زمانـی کـه ایـن قنـوات را اهـداء کردنـد دّره مورگـن نـه درخـت 
کاری چنـد هکتـاری بـود، نـه در قسـمت هایـی  ویـال سـازی 
بـود، نـه خبری از سـرویس های بهداشـتی )که بسـتر آب شـرب 
کرمـان را آلـوده کنـد( بـود، نـه خبـری از  کـود حیوانـی درجـه 
یـک بـرای تامیـن کـود درختـان و باغـکاری ها بـود نـه جوالنگاه 
مـوش بـود  آن هـم در حوالـی منطقـه ای کـه هیـچ کـدام  ایـن 
مسـائل اصالوجـود نداشـت امـا از زمانـی کـه این آب محول شـد 
بـه شـرکت آب و فاضـالب شـاهد دسـتکاری در منظـر  طبیعی و 
آلـوده شـدن.کم کـم در طـول دّره بـاغ گـردو سـبز شـد کـم کم 
باالتـر تمـام چـاه های میلـه ای که مربـوط به قنوات حسـین آباد 

خـان بـود و ایـن چـاه هـا محو شـدند اصـال وجـود ندارند.
کـه  افـرادی  همـه  شـهری  فاضـالب  آب  اینکـه  بـه  توجـه  بـا 
میخواسـتند بـه منطقـه برونـد کارت برایشـان صـادر کـرده و بـا 
کارت عبـور و مـرور مـی کردنـد  ایـن اتفاق هـا که گفته شـده با 
چـه مکانیزمـی رخ داده اسـت؟جالب اینکه تمامی ایـن منطقه که 

باغـکاری شـده مربوطـه بـه مـردم  حسـین آباد نیسـت 
و زمانـی کـه قنـوات مورگـن  در اختیـار اداره  آب  شـهری قـرار 
دادنـد ایـن معظـالت بوجـود آمـد قنـات گوهر ریـز جوپـار را می 

بینیـم یعنـی خارجـی هـا باید بیاینـد قنـوات را به این شـکل در 
بیاورنـد ؟ و احیـاء کننـد ؟

» چرا قنوات دیگر احیاء نمی شوند «
اشـرف گنجویی بیان داشـت:  مسـئله این اسـت شـما می گویید 
مـا تمامـاً از چـاه اسـتفاده کردیـم توجـه شـما نسـبت بـه قنوات 
بـرای تامین آب شـرب در شـهر کرمـان به چه صورت بوده اسـت  
؟ یعنـی شـما در کرمـان قنـات نداریـد ؟ شـما بـه قنـات هـا چه 

توجـه ای کـرده ایـد ؟ این هـا را تشـریح کنید  
و امـروز اساسـی تریـن منابـع تامیـن کننـده آب شـرب کرمـان 
قنـوات اسـت مثـال مورگـن زمانـی کـه از مورگـن صحبـت مـی 
کنیـد یعنـی کـه قنات که 500 سـال قبل با  قلـم و چکش ایجاد 
کـرده امـروز تکنولـوژی بـه کمـک آمـده امـروز مـی شـود تونـل 
بزنیـم بـا تکنولـوژی قنات ایجاد کرد  ... مگر نمی شـود متناسـب 

بـا وسـایل فنـآوری امـروز ایجـاد کنیم و قنـات احیـاء کنیم ؟
مدیـر عامـل شـرکت آبفا هم در پاسـخ به سـوال خبرنـگار تابناک 
و خبرنـگار جـام جـم  گفـت: در مـورد شـن شـویی حـدود دو  تا 
سـه سـال قبل من شـخصا با مدیـر شهرسـتان رفتم آنجـا بازدید 
کـردم دیـدم یـک لوله غیـر مجاز جرئـی دارند کـه آن را هم قطع 
کردیـم  شـکایت و محاکمـه هـم شـد از آن روز  تـا آنجایـی کـه 
مـن مطلـع هسـتم  یـک قطـره  آب از خـط حسـین آباد بـه آنجا 
نمـی رود. مهنـدس طاهری گفت: پیشـنهاد می کنم کارشناسـان 
آب و چنـد نماینـده از اصحـاب رسـانه از منطقـه بازدیـد کنیـد و 
خطـاب بـه مهنـدس غفـاری  )مدیـر روابـط عمومـی آبفـا ( قـرار 
شـد یک بازدیـد از منطقه با حضور کارشناسـان و اصحاب رسـانه 

صـورت گیرد. 
من عاشق کرمان هستم

سـپس مهنـدس طاهری گفت: من عاشـق کرمان و مـردم کرمان 
هسـتم و اصـال لـذت میبرم با ایـن مـردم دارم کار می کنم 

وی افـزود: راجـع بـه سـوال آقـای اشـرف گنجویـی اتفاقـا اگر در 
اسـتان دو تـا قنـات سـر و پـا مـی بینیـم کـه در پهنه اسـتان که 
نفـس مـی کشـند  زنـده  هسـتند کـه صـد تا چشـم مراقبشـون 

اسـت  قنـات هـای  حسـین آبـاد خـان و مورگن هسـتند 
مهنـدس طاهـری ادامـه داد:   پنـج  نفـر از نماینـده رسـانه هـا 
قنـات مورگـن و حسـین آبـاد را ببینیـد بررسـی کننـد اگـر آنچا 
خـالف صحبـت هـای من بود  قضاوت کنید  شـما هیـچ قناتی در 
 اسـتان بـه زیبایـی و حفاظت نگـه داری قنات حسـین آبـاد خان 

 نمی بینید  سالی سه مرتبه بازدید می شود .
قنـات  بـاال دسـت مورگـن مـال مـا نیسـت ملـک مـردم اسـت 
کـه  بـه اتفـاق مـردم در احیـاء و حفـظ نگـه داری نهایـت تالش  
راکردیـم .آنجـا مـردم همـه مدعی هسـتند ما 50 سـال یـا 100 

سـال آنجـا هسـتیم و ایـن قنـات هـا تملـک مردم اسـت .
وی در خصـوص ویالسـازی گفـت: در منطقه مورگـن کرمان صد 
یـا هـزار تـا ویـال هسـت مسـئولیتش بـا شـرکت آبفا نیسـت من 
مفتـش و ناظـر ملـک مـردم نیسـتم، کار شـرکت آبفا نیسـت که 

در ویالسـازی دخالـت کند .
گزارش از: منصور ایران پور 

اشـاره: در نشسـت خبـری مدیر 
فاضـالب  و  آب  شـرکت  عامـل 
اسـتان که بـا اصحاب رسـانه برگزار شـد پیـش بینی 
می شـد که با توجـه به قطعـی هـای آب و کمبود آب 
و نیـاز مردم بویژه در شـهر کرمان جلسـه ای متفاوت 
و چالشـی را داشـته باشـیم و همـان گونـه نیـز شـد 
زیـرا عـالوه برخبرنگاران همیشـه حاضر در جلسـات 
خبـری و بـا توجه بـه سیاسـت هـای رسـانه ای آنها 
اکثـراً به بحـث های پیرامـون احیاء قنـوات و تخلفات 
دسـتگاهها در خصوص آب شـرب کرمـان انجام گرفته 
 سـؤالی نمـی شـود و خـود را درگیـر ایـن مسـائل 
نمـی کننـد و عـده ای از اصحـاب رسـانه نیـز طبـق 
روال ایـن جلسـات سـؤال و پرسـش گـری و مطالبـه 
گـری مـی کننـد اّما نمـی دانیـم به چـه دلیـل حتی 
یـک خـط از مطالبه گـری خـود را چاپ نمـی کنند و 
سـؤال در همان جلسـه پرسـیده مـی شـود و جوابی 
داده مـی شـود و بـه فراموشـی سـپرده مـی شـود ! 
امـا در جلسـه هفتـه گذشـته چنـد خبرنگار شـجاع 
و مطالبـه گـر سـؤاالتی که چندین سـال اسـت ذهن 
آن هـا را درگیـر کـرده و پاسـخی نیافتنـد در حضور 
اصلـی  وظیفـه  اسـتان  آبفـای  شـرکت  مدیرعامـل 
خـود را انجـام داده و بـدون تعـارف مطالـب مهمی را 
بـه نمایندگی از مـردم کرمان بیـان داشـتند از جمله 
خبرنـگار هفته نامـه هفتـواد، پایگاه خبـری تابناک و 
روزنامـه جـام جم  کـه تقدیـم خوانندگان عزیـز قرار 
می گردد ، باشـد که مسـئوالن به موارد اشـاره شـده 
توجـه نمـوده و چاره ای اساسـی برای معضـل کم آبی 
پیـدا کنند . البته در این جلسـه قرار شـد خبرنگاران 
مطالبـه گر بـه همراه کارشناسـان و دلسـوزان کرمانی 
دسـتور  طبـق  کرمـان  شـهر  آب  تأمیـن  منطقـه  از 
مدیرعامـل آبفا بازدید داشـته باشـند که بـی صبرانه 
منتظـر آن هسـتیم و بـا توجـه بـه تعهـد کاری که از 
مهنـدس غفـاری )مدیـر روابـط عمومی آبفا ( سـراغ 

داریـم این مهـم انشـاا... انجام میشـود . 

پیرزن و مرغ دومنی

شـغالی مرغـی از خانـه پیـر زنـی دزدیـد. پیـر زن در عقـب 
او نفریـن کنـان فریـاد میکـرد: ای وای! مـرغ دو منـی مـرا 
شـغال بـرد. شـغال از ایـن مبالغه سـخت در غضب شـد و از 
غایـت تعّجـب و غضـب بـه پیـرزن دشـنام داد. در آن میـان 
روباهـی به شـغال رسـید و گفـت: چرا ایـن قدر بـر افروخته 
 ای ؟ گفـت : ببیـن ایـن پیـرزن چـه قـدر چقـدر دروغگـو 
و بـی انصـاف اسـت. مرغـی را کـه یک چـارک هم نمیشـود 
دو مـن میخوانـد. روبـاه گفـت: بـده ببینـم چه قدر سـنگین 
اسـت! وقتـی مـرغ را گرفـت روی بـه گریـز نهـاد و گفت: به 

پیـرزن بگـو مـرغ را بـه پای مـن چهـار من حسـاب کند.
تهیه و تنظیم : محمود جعفری از کوهبنان 

سخن باغ ملی

َخرد خواب و تورم گشته بیدار     تفکر این زمانه هست بیمار
فلکـه بـاغ ملـی در قدیـم مشـکل گشـای دردمنـدان بـود و 
درمانـگاه ارتـش و بیمارسـتان شـهید باهنر فعلـی مریض ها 
را شـفا و معالجـه مـی کـرد فقـر در قدیـم بـود اما مـردم به 
فقـرا کمـک مـی کردند متاسـفانه این زمـان دارا و نـدار بهم 
بـی تفـاوت شـده بـا توجـه بـه اینکـه بـا گذشـت زمـان هم 
دلـی و بفکـر هـم بـودن کـم رنگ شـده اسـت انتظـار دار م 
تـورم کـه مشـکالت را بـر مـردم بیشـتر کـرده مـورد توجه 

قـرار گرفتـه و تـورم را مهـار کنند 
» حمزه فریفته «

 تقدیر از بی آبی توسط استاندار کرمان !!
چنـد روز پیـش اسـتاندار محتـرم کرمـان اقدامـات و تالشـهای 
مدیـران صنعـت آب و بـرق کرمـان را شایسـته تقدیر دانسـت و 
از آنهـا خواسـت تـا مـردم را بـا گزارشـگری مناسـب در جریـان 

اقدامـات خـود قـرار دهند.
و  مفـرط  آبـی  بـی  ایـن  در  بفهمیـم  کـه  بـود  مهـم   برایمـان 
سـهمیه بنـدی آب شـهر کرمان چـه اتفاق مهمـی روی داده که 
متولیان امر به خصوص ریاسـت شـرکت سـهامی آب و فاضالب 
کرمـان بـه نـاگاه سـزاوار تقدیـر گردیـده انـد. بنابر ایـن تصمیم 
گرفتیـم بـه اتفاق چند تـن از خبرنـگاران و حامیـان طبیعت به 
یکـی از مناطـق تأمیـن آب شـرب کرمـان بـه نـام دره مورگـن 
در 25 کیلومتـری شـهر کرمـان قبـل از کوه سـیرچ برویـم تا از 
نزدیـک کارهـای مهم متولیان این شـرکت سـهامی را  ببینیم و 

گزارشـش را به مـردم بدهیم. 
از نظـر تاریخـی همـواره نزدیکتریـن آب جـاری و زالل به شـهر 
کرمـان در همیـن منطقه قـرار داشـته. آبی کـه مهمترین عامل 
حیات در سـرزمین کهن کارمانیا محسـوب میگردیده و از سـال 
1354 تـا کنـون به دفعـات با مشـارکت سـازمان آب و فاضالب 
و اسـتانداری و شـهرداری کرمـان بـا صرف سـرمایه گذاری های 
کالن و ایجـاد چندیـن قنـات و سـپس لولـه کشـی بـه کرمـان 

انتقـال یافته. 
امـا هنگامـی که ما به دره مورگن رسـیدیم با انبوه سـو اسـتفاده 
و بهـره برداریهـای غیرمجـازی مواجـه شـدیم که درسـت مقابل 
چشـمان متولیـان امـر شـرکت سـهامی آب کرمـان و محیـط 
نابـودی آب کرمـان توسـط  فاجعـه  بودنـد.  زیسـت روی داده 
صاحبـان زرنـگ و خودسـاخته ای که خـود را مالـک مینامیدند 
و بدتـر اینکـه شـرکت سـهامی آب بـا آنهـا کنـار آمـده و هیـچ 

کـس کاری بـه دیگری نداشـت. 
ایـن منطقـه بـر اسـاس اسـناد تاریخـی هیچـگاه محـل زندگی 
روسـتایی یـا عشـایری نبوده و هنـوز یک خانه گنبدی و خشـت 
و گلـی در آن یافـت نمیشـود. فقـط گفته شـده کـه در قدیم هر 
سـال گروهـی از کشـاورزان روسـتاهای نزدیک به مـدت محدود 
آنجـا میرفتنـد و در بخـش کوچکـی از حاشـیه پاییـن دره اقدام 
بـه کاشـت نخـود و عدس مینمودنـد و پس از برداشـت محصول 

بـه کرمان بازمیگشـتند. 
اما متاسـفانه در طی هشـت سـال اخیر همـه آن قناتها و اراضی 
ملـی و زمینهایـی کـه با هزینه هـای فراوان تسـطیح و به عنوان 
زیـر سـاخت آب کرمـان آمـاده سـازی گردیـده بودنـد، بـا عدم 
توجـه مسـئوالن امر پـر از ویـال و باغهایی گردیده کـه آب مورد 
نیازشـان از آب شـرب کرمان تأمین میشـود و مالکان سـاختگی 

بـه شـکلی طمعکارانـه اقـدام بـه گسـترش باغهـا و مـزارع در 
تمامـی منطقـه بخصـوص بـر روی قناتهـا نمـوده انـد تـا راحت 

بتواننـد آب مـورد نیازشـان را از ایـن قناتها برداشـت کنند. 
عجیـب اینکـه شـرکت سـهامی آب کرمان بـرای همه ایـن افراد 
کارت تـردد صـادر نموده و امـکان جابجایی و نقـل و انتقال امن 

را برایشان تسـهیل ساخته. 
در عـوض سـایر مـردم اجـازه ورود آزاد بـه منطقـه را نداشـتند. 
بـرای همین کسـی متوجه نشـده چه اتفاقی در حـال روی دادن 
اسـت. از همه بدتر بخشـی از مورگن در میان مالکان سـاختگی 
بـا نام سـیرجانیها شـهرت یافتـه! عالوه بـر این اقدامـات خالف، 
در طـول مسـیر از مورگـن بـه سـمت کرمـان شـاهد کاشـت 
بیـش از بیسـت هکتـار بـاغ گـردو توسـط شـرکت سـهامی آب 
و فاضـالب کرمـان هسـتیم کـه ایـن باغهـا از آب شـرب کرمان 
آبیـاری میگردنـد و معلـوم نیسـت محصـوالت بدسـت آمـده به 
چـه کسـی یا کسـانی میرسـد. در طـول دره چندیـن گله بزرگ 
گوسـفند رهـا گردیده و چوپانـان غیربومی برای سـیراب نمودن 
ایـن گلـه هـا اقـدام به بـاز نمـودن لوله هـای آب بر روی دشـت 
مـی نماینـد. ضمـن اینکـه برخـی شـکارچیان غیرمجـاز و افراد 
معلـوم الحـال در چندیـن جا اقدام به سـوراخ کـردن لوله نموده 

تـا آب زالل کرمـان بـی محابـا در دره رها شـود. 

در پایین دسـت دره یعنی ورودی به دشـت کرمـان یک اردوگاه 
توسـط شـرکت سـهامی آب کرمـان بـرای کارمندانـش سـاخته 

گردیده. 
هنگامـی کـه از دره مورگـن وارد دشـت کرمان میشـویم دلمان 
بیشـتر بـه درد مـی آیـد، زیرا دو کارخانه شـن شـویی در همین 
منطقـه سـاخته انـد که آب مـورد نیازشـان از دره مورگن تأمین 
میشـود. بدینگونـه بهتریـن آب کرمـان صرف شسـتن شـنهایی 
میگـردد کـه نبایـد بشـود. میگوینـد اولیـن کارخانـه دارای چاه 
آب اسـت کـه بـاز هـم نباید در منطقه آب شـرب کرمـان چنین 
مجـوزی صـادر گـردد و دومیـن کارخانـه هـم بـر اسـاس نظـر 

کارشناسـی بدون آب در حال شسـتن شـن اسـت. 
آب  بـدون  را  کـه شـن  میباشـد  روزگار  عجایـب  از  هـم  ایـن 
بشـویند و شـن شسـته از درب کارخانـه خـارج گـردد. مـا کـه 
از ایـن گشـت و گـذار پریشـان گردیدیـم، امـا همـه مـوارد را 
فیلـم بـرداری کردیـم تا اگر کسـی منکر شـد بتوانیـم به صورت 

مسـتند نشـان دهیـم. 
جنـاب آقـای اسـتاندار شـما کـه خودتان اهل دانشـگاه هسـتید 
و همـه همکارانتـان هـم دانشـگاهی میباشـند، به نظـر نمی آید 
امـروزه مقـدار قابـل توجهـی از آب مورگـن و حسـین آبـاد بـه 
کرمـان برسـد و آب در تملـک گـروه محـدودی قـرار گرفته که 
بـر اسـاس نوشـته هـای تاریخـی مالـک هیـچ ملکـی در منطقه 

نمیگردند.  محسـوب 
لطـف کنیـد در کنـار تقدیـر از مسـئوالن دسـتور بفرماییـد تـا 
حسـاب و کتابـی بـر پـای آب کرمـان گذاشـته شـود و حـق 
تاریخـی مردمـان دیـار کریمـان محتـرم شـمرده گـردد. کرمان 
اسـت  الزم  و  باشـد  مـی  رودخانـه  و  دریاچـه  و  دریـا   فاقـد 
قطـره قطره آب این سـرزمین از چشـم نامحرمان و سـودجویان 
و مالـکان غیـر حقیقی محفوظ گـردد. طبیعت زیبـا و خدادادی 

منطقـه مورگـن هیـچ نیـازی بـه 
کاشـت درختان گـردو با مصرف 

زیـاد آب ندارد. 
اینجـا مبدأ حیـات کرمـان بوده 

و خواهـد ماند.
نگذاریـم جوالنگاه کسـانی گردد 
که زمیـن خواری و کـوه خواری 

را خـوب میدانند. 

منصور ایران پور 
پژوهشگر و کرمانشناس

شیر بی یال و ُدم و اِشکم که دید
 این چنین شیری خدا کی آفرید

مولوی
بـرای  مـردی   . اسـت  آمـده  آن  در  کـه  دارد  داسـتانی  مولـوی 
خالکوبـی بـه نـزد اسـتاد دالکـی مـی رود داّلک پـس از آمـاده 
سـازی کار مـی پرسـد چـه چهـره ای را بـر بازویت بنـگارم ؟ مرد 

پاسـخ مـی دهـد : 
طالعم شیر است نقش شیر زن             

 سعی کن ، رنگ کبودی سیر زن 
و اّما اندکی پس از آغاز کار :

چونکه او سوزن فرو بردن گرفت        
 درد آن در شانگه مسکن گرفت

پهلوان در ناله آمد کای ُسنی              
 مرمرا کشتی چه سوزن میزنی

و سـپس از دالک مـی پرسـد کجـای شـیر را می نـگاری ؟ دالک 
مـی گویـد یال شـیر . پهلـوان می گوید یـال را رها کـن برو جای 
دیگـرش را بنـگار! مـرد خالکـوب فرمان می برد و سـرگرم کار می 
شـود . امـا چیـزی نمـی گذرد کـه پهلـوان از فرو رفتن سـوزن ها 
بـی تـاب مـی شـود و می پرسـد کجایـش را مـی کوبـی ؟ دالک 
پاسـخ مـی دهـد ُدم شـیر را . پهلـوان مـی گویـد بگذار این شـیر 
ُدم هـم نداشـته باشـد ولش کن بـرو جای دیگـرش را بکوب ! مرد 

مـی پذیـرد  و سـرگرم بخـش دیگری مـی شـود . اّما ایـن بار هم 
پهلـوان از فـرو رفتـن سـوزن به ناله مـی آید  و می پرسـد این که 
مـی نـگاری چـه جـای نگاره شـیر اسـت ؟ پاسـخ می دهد شـکم 
شـیر . پهلـوان مـی گویـد شـکم را هـم ندیـده بگیـر و بـرو جای 

دیگـرش . و در اینجاسـت کـه مـی خوانیم :
بـر زمیـن زد سـوزن آنـدم اوسـتاد           گفـت در عالـم کسـی 

را ایـن فتاد 
شـیر بـی یـال  و ُدم و اِشـکم کـه دیـد      ایـن چنیـن شـیری 

آفرید  کـی  خـدا 
و اّمـا امـروز چنیـن شـیری در جهـان دیـده مـی شـود و آن هـم 
کشـور آمریـکا مـی باشـد . زیـرا از دیـدگاه جامعـه شناسـی ملّت 
نـدارد  . چـه . مردمـی کـه در آن سـرزمین زندگـی مـی کننـد از 
یـک نـژاد و  یـا یـک رنگ پوسـت یا یک دیـن یا یک زبـان یا یک 
قـوم یـا یـک فرهنگ نمی باشـند که بتـوان آنرا یک ملّت دانسـت 
. دّوم اینکـه پیشـینه تاریخـی حکومتی آن تنها 243 سـال اسـت 
کـه در برابـر پیشـینه تاریخـی کشـورهایی ماننـد ایـران ، چیـن ، 
هنـد کـه بـه ده هـزار سـال مـی رسـد صفـر اسـت و بـه حسـاب 
نمـی آیـد  . سـّوم ، راه و روش فرمانروایـی آن سـرزمین مـن در 

آوردی هردمبیـل و بـی پایـه و بدتر از همه روش هـای فرمانروائی 
تاریخـی زندگـی بشـر اسـت که مـی بینیـم در آن زنـان و مردان 
فـرو دسـت و خـوار و بی ارزش شـده اند . اکنون این سـخن پیش 
مـی آیـد کـه چه شـده و چگونه اسـت که این شـیر بی یـال و ُدم 
و اِشـکم گرفتـار خـود بزرگ بینی شـده انـد و فراخـوان می دهد 
کـه جهانیـان بایـد راه و روش او »لیبرالیسـم « را بپذیرند و گردن 
نهنـد کـه بـا دریـغ و افسـوس باید گفـت گروهـی از ایرانیـان که 
ّخـرد و ناتـوان از اندیشـیدن هم هسـتند که هواداری چنین شـیر 
بـی یـال و دُم و اِشـکم را پذیرفتـه و سـخن حافظ را مـی گوید » 
آنچـه خـود داشـت ز بیگانه تّمنا می کـرد « را فرامـوش کرده اند 
و خوشـبختانه ایـن لیبرالیسـت هـای وطنـی با کارهای کـه انجام 
داده و مـی دهنـد روز بـروز بـی آبرو  بی آبروتر شـده انـد و بگونه 
ای در جامعـه خـوار و بـی ارزش گشـته اند که از لیبـرال خواندن 
خویش گریزانند . و این گفته شـاعر نامدار مسـعود سـعد سـلمان 

را زمزمـه مـی کنند کـه گفته :    
از کرده خویش پشیمانم       جز توبه رهی دیگر نمی دانم                                   

نویسنده : کیخسرو شهریاری

شیر بی یال و ُدم و اِشکم

                                                     شیطان و فریب
 جمعی ز سیاسیون مشهور و کالن               بستند امید خود چرا به شیطان؟
 دیروز بهشت را گرفت از آدم                      تکرار خطا ز احمق است و نادان

***** 
 خودبینی و دیگران ندیدن تا کی؟               وراجی و وعده آفریدن تا کی؟

 بر دشمن دین و مملکت خوشرقصی              از هموطنان یقه دریدن تا کی؟

غالمحسین رضایی - نقاش

همه ما یک شهر داریم 
اما شهروند مسوولیت پذیر کم داریم

رهایی زباله ها ساعت 16 کرمان - خیابان خواجو کوچه 19 
شمالی یک 

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

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

اسـت. اروپـا   CE MARK اسـتاندارد 
توجه به استخدام نیروهای بومی 

در شرکت بابک مس

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

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

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

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

محسـوب می شـود.

شرکت بابک مس ایرانیان 
چهارمین تولید کننده لوله مسی 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

اولویـت برنامـه هـای خـود قـرار داده اند.

خبرنگار : مرضیه قاضی زاده

مهندس میرزایی :

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

بـا روش هـای نویـن این کار عملی شـده اسـت . 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  منابع: شاهنامه فردوسی، لغت نامه دهخدا

هفتواد یعنی هچ؟

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

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

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

مکانیـزه شـامل تخفیـف  10 درصـد خواهـد بود.

مالک توسعه و پیشرفت استان 
واگذاری خدمات به بخش خصوصی 

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

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

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

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

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

باشـند.
» هدف از برون سپاری خدمات ثبت 

احوال، رضایت مندی و افزایش کیفیت 
خدمات رسانی «

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

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

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

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

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

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

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

گشـت.
خبرنگار : مرضیه قاضی زاده

فرصت4ماهه مردم 
برای دریافت کارت هوشمند ملی در سال 96

  رئیس جهاد کشاورزی شمال استان کرمان:

19 هزار هکتار اراضی کشاورزی 
به سیستم های آبیاری نوین 

مجهز می شوند

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

. د شو
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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

سال ششم ـ شماره 201 ـ شنبه  11  آذر  1396  ـ 13 ربیع االول 1439 ـ  2 دسامبر 2017  ـ 4  صفحه ـ 500 تومان

نویسنده: صدیقه انجم شعاع

سال ششم ـ شماره  235 ـ شنبه   14 مهر ماه   1397  ـ 26 محرم   1440 ـ 6 اکتبر  2018    ـ 4  صفحه ـ 500 تومان
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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

هفته نامه فرهنگی، سیاسی، خبری

ــاس  ــیزدهمین اج س
انجمــن  سراســری 
ــور  ــازان کش انبوه س
ــی  ــا موضــوع صنعت ب
ــاختمان و  ــازی س س
بهینــه ســازی انــرژی 
و بــا حمایــت شــرکت 
مجتمــع جهــان فوالد 
ــان  ــیرجان در کرم س

ــد. ــزار ش برگ
عباســلو  علــی  دکتــر 
مدیــر عامــل شــرکت مجتمــع جهــان فــوالد ســیرجان در حاشــیه 
ایــن اجــاس و در جمــع خبرنــگاران بــا اشــاره بــه دیــدار انجمــن 
انبــوه ســازان کرمــان از ایــن مجتمــع اظهــار کــرد: »   ایــن مجموعــه 
کــه در نزدیکــی اســتان کرمــان احــداث شــده بزرگتریــن کارخانــه 
ــای  ــر نیازه ــاوه ب ــه ع ــت ک ــور اس ــرقی کش ــوب ش ــرد جن میلگ
ــش  ــز پوش ــوار را نی ــتان های همج ــد اس ــان می توان ــتان کرم اس
ــال  ــیرجان در س ــوالد س ــان ف ــرد جه ــورد میلگ ــه ن بدهد«.کارخان
۹۵ افتتــاح شــد و ظرفیــت ۶۰۰ هــزار تــن میلگــرد در ســایزهای 

ــا ۳۲ را دارد. ۸ ت
ــه  ــتریانی ک ــر مش ــار نظ ــه اظه ــا ب ــان کرد: » بن ــلو خاطرنش عباس
ــوالد ســیرجان اســتفاده  ــان ف ــه جه ــد کارخان از میلگردهــای تولی
کــرده انــد، محصــول از کیفیــت مطلــوب و درجــه یکــی برخــوردار 
اســت و بــه مراتــب هم ســطح بهتریــن میلگردهــای تولیــد داخــل 

و خــارج از کشــور اســت«.
ــه وجــود دســتگاه های کنتــرل کیفــی محصــوالت  ــا اشــاره ب وی ب
شــامل تســت کشــش میلگــرد در این مجتمــع گفت: » دســتگاه های 
ــد یــک دنیــا و ســاخت کشــور  ــه، همــه برن تســت کشــش کارخان
ــز از برندهــای  ــه نی ــزات کارخان ــر تجهی ــرای اکث آلمــان اســت و ب

اروپایــی یــا برنــد هــای خــوب ایــران اســتفاده کــرده ایــم«
ــی از  ــیرجان یک ــوالد س ــان ف ــع جه ــرکت مجتم ــل ش مدیرعام
ــاز  ــورد نی ــه را تأمیــن شــمش م ــن کارخان ــت هــای خــوب ای مزی
ــوراک  ــد » خ ــادآور ش ــرد و ی ــان ک ــوالد بی ــان ف ــط جه آن توس
کارخانــه فوالدســازی جهــان فــوالد آهــن اســفنجی اســت کــه آن 

ــی شــود«  ــد م ــوالد تولی ــان ف ــم توســط جه ه

وی ادامــه داد: » در حــال حاضــر زنجیــره ی فــوالد در اســتان 
کرمــان از ســنگ تــا میلگــرد کامــل اســت. در کارخانــه گل گهــر 
از ســنگ گندلــه  تولیــد مــی شــود و از آهــن اســفنجی تــا میلگــرد 

ــود«. ــد می ش ــیرجان تولی ــوالد س ــان ف ــه جه ــم در کارخان ه
ــاال و مرغوبیــت میلگــرد تولیــد شــده در  عباســلو علــت کیفیــت ب
ــفنجی  ــن اس ــتفاده از آه ــیرجان را اس ــوالد س ــان ف ــه جه کارخان
ــن مســئله ســبب  ــان و اظهــار کــرد: » ای ــرای تولیــد شــمش بی ب
ــن  ــیم و ای ــته باش ــت داش ــول یکنواخ ــک محص ــا ی ــود م می ش
یکنواختــی در محصــول ســبب می شــود میلگردهایــی بــا خاصیــت 

ــم«. ــه مشــتریان عرضــه کنی ــت ب یکنواخــت و ثاب
وی بــا بیــان اینکــه ســه مرحلــه کنتــرل کیفیــت در کارخانــه انجام 
ــرل کیفیــت آهــن اســفنجی  ــه کنت ــک مرحل می شــود، گفــت: »ی
ــه احیــا مســتقیم انجــام مــی شــود. مرحلــه  اســت کــه در کارخان
دوم کنتــرل کیفیــت شــمش فــوالدی اســت کــه در کارخانــه ذوب 
و ریختــه گــری انجــام مــی شــود و مرحلــه ســوم کنتــرل کیفیتــی 
اســت کــه بــر روی میلگــرد و در کارخانــه نــورد انجــام می شــود«.

مدیرعامــل شــرکت مجتمــع جهــان فــوالد ســیرجان افــزود: 
ــن  ــه ای ــد ک ــت شــده SJS دارن ــد ثب ــه برن ــا هم ــای م »میلگرده
برنــد روی هــر یــک متــر میلگــرد حــک شــده و دارای شناســنامه 

ــتند«. هس
در ادامــه توضیــح داد: »ســاعت، تاریــخ و شــیفت تولیــد هــر 
میلگــرد مشــخص اســت و اگــر خــدای ناخواســته جایــی میلگــرد 

مشــکلی پیــدا کــرد بــا کــد رهگیــری کــه روی 
آن حــک شــده قابــل پیگیــری اســت«.وی در 
ادامــه بــا بیــان اینکــه اعتقــاد داریم یکــی از راه 
هــای رونــق اقتصــادی، رونــق بخش ســاخت و 
ســاز اســت گفــت: »صنعــت ســاختمان ســازی 
ــه  ــود ک ــوب می ش ــادر محس ــع م ــزو صنای ج
 بــا رونــق آن نزدیــک بــه ۴۰۰ صنعــت رونــق 
مــی گیرنــد«.وی بیــان کــرد: »هــر کار و اقــدام 
ــه و  ــد، پای ــوب باش ــه خ ــد از پای ــی بای خوب
ــه  ــاختمان فونداســیون اســت و پای اســاس س
ــه  ــت ک ــردی اس ــیون میلگ ــاس فونداس و اس
اســتفاده مــی شــود«. مدیرعامــل شــرکت 
گفــت:  ســیرجان  فــوالد  مجتمــع جهــان 
»بــرای اینکــه بتوانیــم یــک ســاختمان مقــاوم 
در مقابــل حــوادث داشــته باشــیم، بایــد پایــه 
ــی  ــت مطلوب ــاختمان از کیفی ــاس آن س و اس
برخــوردار باشــد و ایــن کیفیــت مطلــوب 

ــود«.  ــی ش ــتفاده م ــه اس ــت ک ــردی اس ــن میلگ همی
اخذ گواهینامه های کیفیت ملی و بین المللی

مدیــر آمــوزش و توســعه شــرکت جهــان فــوالد ســیرجان مســئول 
تضمیــن کیفیــت ایــن مجموعــه نیــز در جمــع خبرنــگاران گفــت: 
ــام  ــه ن ــیرجان ب ــوالد س ــان ف ــع جه ــرد مجتم ــه میلگ »کارخان

شــهید ملــک قاســمی اســت بــا ظرفیــت ۶۰۰ هــزار تــن میلگــرد از 
ــد«. ــی کن ــد م ــر را تولی ــا ۳۲ میلی مت ــایزهای ۸ ت س

ــن  ــی و بی ــای مل ــه ه ــت گواهینام ــه دریاف ــاره ب ــا اش ــان ب دهق
المللــی توســط ایــن مجتمــع اظهــار کــرد: »بــرای اینکــه بتوانیــم 
ــاز  ــی ب ــی جــای پای ــای جهان ــای داخــل کشــور و بازاره در بازاره
کنیــم و محصــول خــود را بــه فــروش برســانیم موفــق بــه دریافــت 

ــدیم«. ــی ISIRI3132 ش ــه داخل گواهینام
وی از اخــذ گواهینامــه ی CE اروپــا خبــر داد و افــزود: »در راســتای 
ــه  ــرادی کــه در کارخان ــه مشــتریان و محیط زیســت و اف احتــرام ب
 9001 ISO ، ISO 14001 کار می کننــد، ســه گواهینامــه ی
ــیار  ــت بس ــا کیفی ــول ب ــم و محص و OHSAS 18001 را گرفتی

خوبــی در حــال تولیــد اســت«.
ــی  ــیرجان یک ــوالد س ــان ف ــعه شــرکت جه ــوزش و توس ــر آم مدی
ــوالد را دســتگاه های  ــان ف ــای محصــوالت جه ــی ه ــر از ویژگ دیگ
ــرای  تســت محصــول بیــان کــرد و گفــت: »دســتگاه هایــی کــه ب
تســت و آزمایــش میلگردهــا بــرای کشــش، خمــش و پارامترهــای 
فیزیکــی و شــیمیایی داریــم از بهتریــن مــارک هــای اروپــا 

ــتند«. هس

مدیرعامل جهان فوالد سیرجان در همایش انبوه سازان:

با رونق صنعت ساختمان بیش از 400 صنعت رونق می گیرد

مدیرعامل جهان فوالد سیرجان در همایش انبوه سازان:
با رونق صنعت ساختمان بیش از ۴۰۰ صنعت رونق می گیرد

به همت مديريت اموربرق شمال غرب برگزارشد:

 اولین جلسه ايمني برقكاران همراه با 
ورزش صبحگاهي در اموراتفاقات برق کرمان

بــه گــزارش روابــط عمومــي بــه نقــل از علــي نورمنــدي پــور 
مدیــر امــور بــرق شــمال غــرب کرمــان جلســه ایمنــي هفتگي 
برقــکاران ایــن هفتــه بــا مشــارکت و میزبانــي امــور اتفاقــات 

بــرق کرمــان در زمیــن چمــن ایــن امــور برگزارشــد. 
ــرزنده  ــاداب و س ــط کار ش ــاد محی ــه ایج ــان اینک ــا بی وي ب
ــت  ــودش را ثاب ــا خ ــه باره ــکار دارد ک ــل ان ــري غیرقاب تاثی
کــرده اســت  گفــت: بــه منظــور ایجــاد انگیــزه و شــور ونشــاط 
و تشــویق برقــکاران  کــه در نهایــت منجــر بــه افزایــش 
ــي و  ــه پیشــنهاد همــکاران دفترایمن ــره وري خواهدشــد ب به
ــتاد  ــور اس ــا حض ــي ب ــات ورزش صبحگاه ــي اموراتفاق میزبان
کامرانــي پیشکســوت ورزش باســتاني  در زمیــن چمــن امــور 
اتفاقــات برگزارشــد. نورمنــدي پــور  در حاشــیه جلســه ایمنــي 
بــا بیــان اینکــه رعایــت اصــول ایمنــي در صنعــت بــرق بایــد 
ــت:  ــار داش ــود اظه ــه ش ــگ نهادین ــک فرهن ــورت ی ــه ص ب
ــن  ــظ و تامی ــوادث، حف ــروز ح ــگیري از ب ــور پیش ــه منظ ب
تندرســتي نیــروي کار و ارتقــاي ســطح آگاهــي افــراد جلســات 

ــي شــود.  ــزار م ــي مســتمرو هفتگــي برگ ایمن
وي درادامــه بــا اشــاره بــه فرهنــگ ســازي مطالعــه و 
ــه  ــت: در زمین ــکاران گف ــان و برق ــن کارکن ــي در بی کتابخوان

رعایــت اصــول ایمنــي فعالیــت هــاي قابــل توجهــي صــورت 
ــنهاد  ــا پیش ــکردارد ام ــر وتش ــاي تقدی ــه ج ــت ک ــه اس گرفت
ــي و بهداشــت در  ــوان ایمن ــا عن ــي ب ــا کتاب های ــي شــود ت م

ــود. ــرارداده ش ــکاران ق ــار برق ــرق در اختی ب
وي افــزود: تابلوهــاي اطاع رســاني حــاوي شــعارهاي ایمنــي، 
بروشــورهاي مبنــي بــر رعایــت اصــول ایمنــي در حریم هــاي 
خطــوط شــبکه بــرق، بــه منظــور آشــنایي بیشــتر مشــترکین 
ــرار  ــاب رجــوع  ق ــد ارب و اطــاع رســاني  نیــز در معــرض دی

داده شــود. 
ــرب  ــمال غ ــرق ش ــور ب ــر ام ــور مدی ــدي پ ــه نورمن در ادام
از ســیدجواد حســیني مدیــر امــور اتفاقــات بــه خاطــر 
ــن  ــداوم ای ــردو ت ــي ک ــکرو قدردان ــه تش ــن جلس ــي ای  میزبان
ــردن  ــاال ب ــا ورزش صبحگاهــي را در ب جلســه هــاي ایمنــي ب

روحیــه برقــکاران مهــم دانســت.
در ادامــه موحــدي مســئول ایمنــي امــور بــرق شــمال غــرب 
ــا شــرح وظایــف یــک  سرپرســت اکیــپ  کرمــان در رابطــه ب

اجرایــي نکاتــي رامطــرح نمــود.
آقایــان امینــي و صبــاغ جعفــري نیــز دربــاره حادثــه کشــیت و 

رابطــه تمرکــز بــا کار مطالــب خــودرا ارائــه دادنــد.

مديرکل کمیته امداد استان کرمان :

تاکنون ۱۳۴ مرکز نیكوکاری در استان کرمان 
راه اندازی شده است

یحیــی صادقــی، مدیــرکل کمیتــه امــداد اســتان کرمــان در مراســم افتتــاح 
مرکــز نیکــوکاری نورالمجتبــی مســجد امــام حســین )ع( محلــه بلــوار شــیراز 
کرمــان گفــت: یکــی از برنامه هــای کمیتــه امــداد راه انــدازی مراکــز نیکوکاری 
بــا محوریــت مســاجد در راســتای گســترش شــبکه های نیکــوکاری مردمــی و 

واگــذاری کار بــه مــردم اســت.
وی ادامــه داد: مراکــز نیکــوکاری درواقــع پــل ارتباطــی بیــن خیــران، 
ــداد از را  ــه ام ــدف کمیت ــتند و ه ــه هس ــر محل ــدان ه ــوکاران و نیازمن نیک

ــت. ــداد اس ــه ام ــات کمیت ــدن خدم ــی ش ــز مردم ــن مراک ــدازی ای ان
صادقــی یکــی از برنامه هــای کمیتــه امــداد را جمــع آوری صدقــات و 
ــی  ــات و کمک های ــام صدق ــت: تم ــرد و گف ــام ک ــی اع ــای مردم کمک ه
ــه  ــان همــان منطق ــه جمــع آوری می شــود صــرف محروم ــر منطق ــه در ه ک

می شــود.
مدیــرکل کمیتــه امــداد اســتان کرمــان در ادامــه بــا اشــاره بــه اینکــه ۱۰۲ 
ــد  ــرار دارن ــان ق ــتان کرم ــداد اس ــه ام ــت کمیت ــت حمای ــوار تح ــزار خان ه
گفــت: ۶۵ درصــد از ایــن خانوارهــا سرپرســت و نــان آور خانــواده زن هســتند 
ــاد  ــن نه ــت ای ــت حمای ــت تح ــوت سرپرس ــل ف ــه دلی ــان ب ــن زن ــر ای و اکث

قرارگرفته انــد.
وی یکــی از برنامه هــای مهــم ایــن نهــاد را ایجــاد اشــتغال بــرای خانوارهــای 
تحــت حمایــت و توانمنــد کــردن آن هــا اعــام کــرد و افــزود: در ایــن زمینــه 

بااســتعداد ســنجی از خانوارهــای تحــت حمایــت بــه دنبــال ایــن هســتیم هــر 
کــس در هــر خانــواده ای توانایــی انجــام کار دارد در جهــت ایجــاد اشــتغال و 

توانمندســازی خانــواده گام برداریــم.
ــه امــداد اســتان کرمــان خاطرنشــان کــرد: در حــال حاضــر  ــرکل کمیت مدی
ــرار  ــان ق ــتان کرم ــداد اس ــه ام ــت کمیت ــاف تحــت حمای ــزار قالی ب ــار ه چه
ــن  ــتند و ای ــوار هس ــت خان ــان سرپرس ــان زن ــن قالی باف ــر ای ــه اکث ــد ک دارن
ــود ۱۸  ــدی خ ــای تولی ــروش فرش ه ــل ف ــته از مح ــال گذش ــان س قالی باف

ــد. ــب کرده ان ــد کس ــان درآم ــارد توم میلی
ــان تحــت حمایــت کمیتــه  ــه مددجوی وی از واگــذاری ۳۰۰ وانــت نیســان ب
ــت  ــداد وان ــن تع ــرد: ای ــان ک ــر داد و بی ــداد اســتان در ســال گذشــته خب ام

ــه آن هــا واگذارشــده اســت. ــان ب نیســان در راســتای اشــتغال مددجوی
ــرای  ــی خورشــیدی ب ــج کیلووات ــای پن ــه اجــرای طــرح نیروگاه ه ــی ب صادق
ــن نیروگاه هــای  ــان تحــت حمایــت اســتان اشــاره کــرد و گفــت: ای مددجوی
ــد  ــری را ندارن ــام کار دیگ ــی انج ــه توانای ــی ک ــرای مددجویان ــیدی ب خورش
ــیدی در  ــی خورش ــج کیلووات ــروگاه پن ــون ۷۲۰ نی ــت و تاکن ــده اس اجراش
اســتان اجــرا و وارد مــدار شــده اســت و بــرق تولیــدی ایــن مددجویــان ۲۰ 

ــود. ــداری می ش ــرق خری ــرکت ب ــط ش ــی توس ــورت تضمین ــاله و به ص س
وی ادامــه داد: امســال نیــز بــه دنبــال ایــن هســتیم هــزار نیــروگاه خورشــیدی 

جدیــد در اســتان راه انــدازی کنیم.
مدیــرکل کمیتــه امــداد اســتان کرمــان گفــت: بــا توجــه بــه این کــه منابــع 
ــد  ــه خداون ــی ک ــطه نعمت های ــم به واس ــار داری ــت انتظ ــدود اس ــداد مح ام
ــه ایتــام و خانواده هــای  ــژه ای ب ــگاه وی در زندگــی نصیــب مــا کــرده اســت ن

ــیم. ــته باش ــت داش بی سرپرس
وی ادامــه داد: نیازمنــد همــکاری مــردم خیــر اســتان در جهت خدمت رســانی 
بــه خانواده هــای نیازمنــد هســتیم و امیدواریــم راه انــدازی ایــن مراکــز 
ــای  ــتان در کاره ــوکار اس ــردم نیک ــت مشــارکت م ــی جه ــوکاری پایگاه نیک

ــه باشــد. خیرخواهان
ــان  ــتان کرم ــوکاری در اس ــز نیک ــون ۱۳۴ مرک ــت؛ تاکن ــر اس ــته ذک شایس
ــان  ــهر کرم ــز در ش ــن مراک ــورد از ای ــه ۱۹ م ــت ک ــده اس ــدازی ش راه ان

ــت. ــده اس ــدازی ش راه ان

مهندس سید محمدرضا معین زاده میرحسینی
 رییس شورای اسالمی شهرستان کرمان شد

در جلســه  شــورای شهرســتان کــه بــا حضــور ۱۹ عضــو از ۲۰ عضــو 
ــن زاده  ــا معی ــدس محمدرض ــد، مهن ــزار ش ــتان برگ ــورای شهرس ش
ــزد ریاســت شــورا  ــر  مشــرفی نام ــدس علی اکب میرحســینی و مهن
ــری، مهنــدس معیــن زاده  میرحســینی   ــس از رأی گی شــدند کــه پ
بــا ۱۱ رأی موافــق، به عنــوان  رییــس شــورای اســامی شهرســتان 

کرمــان انتخــاب شــد.
الزم بــه ذکــر اســت پیــش از ایــن زهــرا ایرانمنــش، نماینــده شــورای 
شــهر کرمــان ریاســت شــورای شهرســتان را بــه عهــده داشــت کــه 
ــات پیــش روی مجلــس، از ســمت خــود   در پــی شــرکت در انتخاب

اســتعفا داد.

ساعت 6:45 صبح جمعه
در حسینیه ثارا...

هیات رزمندگان اسالم استان کرمان


