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منصور ایرانمنش ) عضو شورای شهر کرمان ( 
گفت : 

خواسته مردم توجه ویژه ی 
شهرداری کرمان به مساله 
مهم پارکینگ در شهر است

ایرانمنـش  منصـور 
بـا  گفتگـو  در 
هفتـواد  نشـریه 
آنجایـی  از  گفـت: 
کرمـان  شـهر  کـه 
مراکـز  دارای 
زیـادی  متمرکـز 
کـه  باشـد  مـی 
ایـن  بـه  نیـز  مـردم 
مراجعـه  مراکـز 
مـی نماینـد معضـل 
عـدم وجـود مـکان 
پارکینـگ  مناسـب 
بیشـتر  توجـه  کـه  آمـده  وجـود  بـه  شـهر  سـطح  در  خودروهـا 

. طلبـد  مـی  را  کرمـان  شـهرداری 
مسـائل  کمیسـیون  رییـس  و  کرمـان  شـهر  شـورای  عضـو  ایـن 
کانشـهرها افـزود : مـا هـر چـه کـه تقاطـع غیـر همسـطح هـم بر 
پیکـره ی شـهر اضافـه کنیـم بـاز هـم نمـی تـوان از مسـاله مهـم 
پارکینـگ خـوردوی شـهروندان کرمانی غفلت کنیـم زیرا مردم 
در شـهر نیـاز اساسـی بـه محـل هـای مناسـب پارکینـگ بویـژه 

پارکینگهـای طبقاتـی دارنـد .
منصـور ایرامنـش افـزود : باید در مـکان یابی پارکینگهای سـطح 
شـهر هـم  دقت شـود و کار کارشناسـی صورت گیـرد به طوری 
کـه از همیـن پارکینگهـای موجـود هـم به درسـتی اسـتفاده ازم 
نمـی شـود  و در ایـن زمینـه بایـد یـک انقـاب اساسـی در شـهر 
صـورت گیـرد . وی تصریـح کـرد : ایـن دغدغـه شـهروندان بـه 
طـور مکـرر در شـورای چهـارم بحـث شـده و همچنـان آن را 

دنبـال مـی کنیـم تـا بـه نتیجه برسـیم .

دکتـر خزعلـی گفـت : شـرایط کنونـی جامعه این اسـت 
کـه مـا بایـد نفوذ دشـمن را بشناسـیم و برخـی گروههای 
نفـوذی زمینـه نفـوذ دشـمن را در ارکان جامعـه فراهـم 
مـی کننـد یکـی از برنامـه هـای دشـمنان برنامـه کاهـش 
جمعیـت اسـت کـه جامعـه مـا را درگیرکـرده و اجـرای 
از  دیگـر  یکـی  اسـت  نفـوذی  گروههـای  توسـط  آن 
برنامـه هـای گروههـای نفـوذی موضوع برابری جنسـیتی 
درجامعـه اسـت کـه اهـداف آن اجـرا در تمـام کشـورها 
اسـت بـدون اینکـه ارزشـهای اسـامی جامعـه را مدنظـر 
قـرار دهنـد یکـی از تبعـات ایـن طرحهـا زدودن عفـت 
وحیـا در جامعـه اسـت . دکتـر خزعلـی افـزود : متاسـفانه 
برخـی طرحهـای سـازمان ملـل را دولتمـردان مـادر حال 

پیگیـری هسـتند تـا آنرا اجرایـی کنند بـدون اینکه تبعات 
ایـن طرحهـا را کـه مغایـر فرهنـگ و ارزشـهای جامعه ما 

اسـت را مدنظـر قراردهنـد .
تحـول فکـری و فرهنگـی در معلمـان و نظـام فرهنگـی 
جامعـه مطابـق با اسـناد سـازمان ملـل از دیگـر برنامه های 
گروههـای نفـوذی اسـت که مغایـر فرهنگ و ارزشـهای 

جامعه اسـت .
فـروش علـم، ارزشـها و فرهنـگ مـا جـز اسـناد  برنامـه 
طرحهـای  قالـب  در  کـه  اسـت  دشـمنان  شـده  ریـزی 

. اسـت  کـرده  نفـوذ  مـا  نظـام  درون  در  آموزشـی 
 وی ابـراز امیـدواری کرد بـا برگزاری انتخابات باشـکوه 

و انتخـاب فـرد اصلح بهتریـن انتخابات شـکل بگیرد .

وی گفـت:  مـردم بـه امیـدواری رسـیده بودنـد و  کار 
فعلـی  دولـت  امـا  بـود  گیـری  شـکل  درحـال  نشـاط  و 
بامتوقـف کـردن مسـکن مهـر مانع تحقـق این مهم شـد .

وی افـزود : اصـل 170 قانـون اساسـی تصریـح میکندهـر 
فردایرانـی و حتـی یـک قاضی میتوانند اسـناد و طرحهای 
خـاف و مغایـر بـا قوانیـن اسـامی را لغو کند کـه این با 

یـک عـزم ملـی مانند نـه دی مـاه قابل تحقق اسـت.
وی تصریـح کـرد : مـا در گفتگـو بـا جهـان نبایـد فقـط 
اسـناد آنهـا را بپذیـری بلکه بایـد ایدههـا و الگوهایمان را 

بـه جهـان ارایـه دهیم .
خبرنگار هفتواد : احمد افزادی

سرکار خانم دکتر خزعلی ) رئیس شورای فرهنگی و اجتماعی زنان کشور ( که به کرمان سفر کرده بود در جمع خبرنگاران گفت :
با نفوذ می خواهند فرهنگ و ارزشهای اسامی را در کشور از بین ببرند

رئیـس کمیسـیون اقتصـادی مجلـس در پـی حادثـه 
دلخـراش معدن ذغالسـنگ آزاد شـهر اظهـار کرد؛ 
ایـن حادثـه متاسـفانه هماننـد  حـوادث دیگـر فقـط 
در  را  وزیـران  حضورظاهـری  وقـوع  زمـان   در 
پـی دارد امـا برنامـه ای مبنـی بـر تحـوات اساسـی 
در صنعـت ذغال کشـور بـرای جلوگیـری از تکرار 
وقـوع این حـوادث دلخـراش وجود نـدارد حضور 
اجتماعـی  تامیـن  و  رفـاه  و  معـدن  صنعـت  وزیـر 
بعـد از انفجـار معـدن و ابـراز همـدردی بـا حادثـه 
مظلـوم  کارگـران  بـرای  خاصیتـی  هیـچ  دیـدگان 

معـادن ذغالسـنگ کشـور نخواهـد داشـت.
بـه گـزارش هفتـواد بـه نقـل از روابط عمومـی دفتر 
ارتباطـات مردمـی نماینـده مـردم کرمـان و راور؛ 
دکتـر »محمدرضـا پورابراهیمـی« رئیس کمیسـیون 
جلسـه  در  اسـامی  شـورای  مجلـس  اقتصـادی 
شـورای اداری شهرسـتان کرمـان بـا عرض تسـلیت 
بـه مناسـبت حادثـه جانـکاه درگذشـت جمعـی از 
بـه  اشـاره  بـا  شهرگلسـتان  آزاد  معـدن  کارگـران 
شـرایط سـخت کارگـران ذغالسـنگ کـه کمتریـن 
مطالبـه و ادعـا را در مسـائل اقتصـادی دارنـد اظهار 
کـرد؛ اگـر چـه ایـن حادثـه اولیـن حادثـه ای نبـود 
کـه در کشـور اتفـاق افتـاد و بارهـا در اسـتان هـای 
مختلـف از جمله اسـتان کرمان هم رخ داده اسـت، 
متاسـفانه ایـن حادثـه هماننـد حـوادث دیگـر فقـط 
در  را  دولـت  وزیـران  حضـور  اتفـاق،  زمـان   در 
مشـکات  ظاهـری  همـدردی  وابـراز  داشـته   پـی 
نمـی  حـل  را  کشـور  ذغالسـنگ  صنعـت  اساسـی 
کننـد و اگـر برنامـه جامـع بـرای حمایـت جـدی از 

صنعـت ذغـال کشـور و کارگران بی ادعـا و مظلوم 
نباشـد ایـن حـوادث درماهـا و سـالهای آتـی مجدد 
تکـرار خواهـد شـدو پـس از گذشـت مـدت زمان 

کوتاهـی بـه فراموشـی سـپرده خواهـد شـد.
پورابراهیمـی ضمـن انتقـاد شـدید از وزیـر صنعـت 
بابـت  اجتماعـی  تامیـن  و  رفـاه  وزیـر  و  معـدن  و 
عـدم حمایـت هـای ازم از صنعـت ذغـال کشـور 
ادامـه داد؛ بر اسـاس جلسـات مسـتمر انجام شـده با 
وزیـر صنعـت مقـرر گردیـده بـود در طـی سـالهای 
گذشـته موضـوع بسـته حمایتـی از صنعـت ذغـال 
کشـور مانند افزایـش قیمت ذغالسـنگ، جلوگیری 
بـرای  کشـور  بـه  کک  قانونـی  غیـر  واردات  از 
تقویـت بنیـه مالـی شـرکتهای فعـال در ایـن صنعت 
ایـن  افزایـش درآمـد  اسـاس  بـر  تـا  انجـام گـردد 
امنیتـی و  شـرکت شـاهد تحـول افزایـش ضریـب 
 رفاهـی در ایـن معـادن باشـیم کـه علـی الرغـم همه 
پیگیـری ها به دلیل ضعف مفرط در وزارت صنعت 
گذشـت  از  بعـد  قیمـت  افزایـش  موضـوع   معـدن 
یکسـال هنـوز عملیاتـی نشـده اسـت و رانـت چنـد 
صـد میلیـاردی از طـرف کارگـران مظلـوم صنعـت 
ذغـال کشـوربه سـمت شـرکتهای فـوادی واریـز 
مـی شـود و نتیجـه کاهش درآمـد و عدم تـوان این 
شـرکت در افزایـش درآمد و افزایـش ایمنی معادن 

باشـد.  می 
افـزود؛  مجلـس  اقتصـادی  کمیسـیون  رئیـس 
وزیـر صنعـت معـدن بـا چـه توجیهـی جهـت ابـراز 
همـدردی در محـل وقـوع حادثـه پیدا مـی کند در 
حالـی کـه در طـول سـالهای اخیـر مجـوز چندیـن 

میلیـارد دار واردات کک را به داخل کشـور علی 
الرغـم حجـم تولیـد بـاای داخل کشـور بـه داان 
ایـن کاا ارائـه نمودند آیـا این مجـوز  بجز کاهش 
درآمدهـای شـرکتهای ذغالسـنگ کشـور و عـدم 

امـکان ارتقـاع وضعیـت ایمنـی آنهـا مـی باشـد.
 نماینـده مـردم کرمـان و راور کـه حـوزه انتخابیـه 
 آن یکـی از قطب های تولید ذغالسـنگ در کشـور 
افـزود؛ اگـر ایـن شـرکت هـا افزایـش  مـی باشـد 
باشـند چگونـه مـی تواننـد  درآمـد کافـی نداشـته 
کننـد  فراهـم  کارگـران  بـرای  را  کامـل  ایمنـی 
آقـای وزیـر صنعـت وقتـی شـما پـی گیـر افزایـش 
قیمـت واقعـی ذغـال در کشـور نیسـتید و بـه جـای 
در  را  رانـت  تومـان  میلیاردهـا  هـا  سـال  کـه   ایـن 
شـرکت هـای فـوادی و واردات در کشـورتوزیع 
مـی کنیـد حضور شـما بعـد از انفجار معـدن و ابراز 
همـدردی بـا حادثـه دیـدگان هیـچ خاصیتـی بـرای 

کارگـران معـدن نخواهد داشـت.
وی ادامـه داد؛ وزیـر صنعـت قرار بود سیاسـت ها و 
اسـتراتژی حمایـت از صنعـت و ذغال را سـالها قبل 
اعـام و پیگیـری نمایـد  و واردات کک به کشـور 
را کامـا ممنـوع اعـام کنـد امـا متاسـفانه تـا کنون 

ایـن موضوعـات در حـد شـعار باقی مانده اسـت.
 پورابراهیمـی بـا اشـاره بـه واردات دو میلیـارد دار 
کک بـه کشـور در سـال 94 افـزود؛ ایـن واردات 
میلیـاردی کک بـه کشـور خیانـت به صنعـت ذغال 

کشـور محسـوب می شـود.
بـه  بـا اشـاره  اقتصـادی مجلـس  رئیـس کمیسـیون 
بحـث اسـتراتژی حمایتـی همـه کشـورهای دنیـا از 

هیـچ  وزارت صنعـت  کـرد؛  ابـراز  ذغـال  صنعـت 
اسـتراتژی خاصـی بـرای حمایـت از صنعـت ذغـال 
کشـور نـدارد  و تـا امروز هیـچ کار عملیاتـی انجام 
نـداده اسـت و ده هـا هـزار نفـراز  کارگـر معـدن 
ذغالسـنگ در کشـور بـه دلیـل فقـدان بـی برنامگی 
از عـدم ایمنـی کاراز بیـن مـی روند و هیـچ کس به 

نیسـت.  فکـر آنها 
 » وقتی که نماینده مردم حضور وزیران 
را در محل حادثه  قابل قبول نمی داند«

ای  بیمـه  مشـکات  بـه  اشـاره  بـا  پورابراهیمـی 
کارگـران افـزود؛ اقای وزیر رفاه شـما نیـز قرار بود 
مشـکل بیمـه مشـاغل سـخت و زیـان آور کارگران 
مظلـوم صنعـت ذغـال کشـور را حـل کنیـد همیـن 
کارگرانـی کـه از بیـن رفتنـد و شـما بـه ظاهـر ابراز 
نـدارد  خاصیتـی  هیـچ  کـه  کنیـد  مـی  همـدردی 
ایـن کارگـران مـدت هاسـت کـه مشـکل دریافـت 
بیمـه  بقولـی  شـما  کـه  داشـتند  ای  بیمـه  خدمـات 
اجتماعـی کشـور مـی باشـید تـا بـه امـروز مشـکل 
اساسـی بیمـه این کارگـران حل نشـده و باتکلیف 

مـی باشـد .
ناگـوار  حادثـه  از  تاسـف  ابـراز  بـا  پورابراهیمـی 
شـهر  آزاد  معـدن  کارگـران  بـرای  آمـده  پیـش 
وزرای  کـه  اسـت  تاسـف  جـای  افـزود؛  گلسـتان 
مربوطـه در محـل حادثـه حاضر مـی شـوند  و ابراز 
ایـن  بعـد همـه  مـی کننـد و چنـد روز  همـدردی 
ابـراز همدردیهـا بـه فراموشـی سـپرده مـی شـود در 
صورتـی کـه  موضوعـات و مشـکات کارگـری 
بـه  مربـوط  مشـکات  و   نگردیـده  حـل   آنـان  

بحـث هـای مدیریت شـرکت هـای ذغال سـنگ و 
 فواد که تحت مجموعه شـما اسـت و باید برای آن 
برنامـه ریـزی ازم را انجـام گیـرد تـا بـه حـال حـل 

نکردید. 
پورابراهیمـی درپایـان خاطرنشـان کـرد؛ بـه زودی 
سـواات مربوطـه را بـا توجـه بـه هماهنگـی انجـام 
شـده بـا نماینـدگان مجلـس شـورای اسـامی  کـه 
حـوزه فعالیـت آنهـا مشـمول فعالیـت هـای معـادن 
صنعـت  وزیـر  از  باشـد  مـی  کشـور  ذغالسـنگ 
معـدن و تجـارت و وزیـر رفـاه وتامیـن اجتماعـی 
نحـوه و  هـا  حمایـت  و  اسـتراتژی  فقـدان   بابـت 

در  ذغالـی کشـور  هـای  اداره ضعیـف مجموعـه   
کمیسـیون تخصصـی مربوطـه مطـرح خواهیم کرد 
ایـن  پاسـخگوی  دولـت  پایانـی  هـای  مـاه  در  تـا 
تعییـن  کشـور  ذغـال  صنعـت  نابسـامان  وضعیـت 

شـود. تکلیـف 
هفتـواد : » دکتـر پـور ابراهیمـی بـه طور 
مکرر این مباحث مهـم در خصوص معادن 
و همچنیـن رانت های میلیـاردی واردات 
کک و قیمـت گذاری هـای ناعادانه یک 
طرفـه بـر روی نـرخ ذغـال سـنگ را بیان 
دولتـی  مسـووان  متاسـفانه  امـا   ، کـرده 
انـگار نمـی خواهنـد فکـری به حـال این 
مبحـث مهم بکننـد ، آخر وقتـی که معادن 
درآمد نداشـته باشـند دیگـر چگونه ایمنی 
کارگـران را تأمیـن کننـد ، ارزش جـان 
کارگـران چـرا بـرای برخـی مهم نیسـت 

نمـی دانیم! «

» هشدار به مسوولین استان کرمان ، معادن کرمان هم ناایمن است  ، جان کارگران در خطر «

انتقاد شدید دکتر پورابراهیمی از وزرای صنعت و معدن و رفاه تامین اجتماعی  
بابت عدم حمایت های ازم از کارگران ذغالسنگ کشور

ابراز همدردی ظاهری هیچ خاصیتی ندارد

در شهر چه خبر ؟! 
هفتـواد: در شـهر چـون زیسـت گاه انسانهاسـت همه گونـه خبری یافت می شـود 
خبرهـای از جنـس ُچـدن ، خبرهایـی از جنس فـواد ، خبرهایی از جنـس انتخابات 

کـه هـر چـه بـه زمانـش نزدیک تر مـی شـویم داغ تر مـی گردد . 
اینکـه چـرا از چـُدن و فـواد کـه سـخت و محکـم هسـتند نام بـردم بخاطـر این بود 
که شـورای اسـامی هر شـهر و روسـتا کان و ُخرد ، محلی اسـت برای انسـانهای ،  
توانمنـد ، فرهیختـه ، برنامـه ریـز ، مدیـر  و مدبر که دور هم جمع شـوند و همفکری  
کننـد تـا شـهری آبـاد و زیبـا به مـردم و دیارشـان بـه ارمغان دهنـد . اکـن از زمانی 
کـه تنـور انتخابـات شـروع بـه گرم شـدن می کنـد همه کسـانی که داعیـه خدمت !! 
بـه خلـق ا... را دارنـد چـرخ های حرکتشـان بـرای جابجایـی و فـک زدن روی ریل 

بـکار مـی افتد و شـروع مـی کنند .
 حـرف بیخـود زدن  و قـول الکـی دادن شـهر را مـی سـازیم ، گلسـتان مـی کنیـم  ، 
اشـتغال را بـه نقطـه صفـر می رسـانیم ! مـردم را بی نیاز مـی کنیم ، جـوان مجرد باید 
بگـردی بـا ذره بیـن پیدایش کنـی ! آموزش ، بهداشـت ، خط هوایـی ، خط زمینی، 
ریشـه کنـی فقـر ، اعتیـاد ، فسـاد ، رانـت خـواری ، رانـت بـازی و... فقـط بـا دسـتان 
مـن !! فقـط خـودم  !! انجـام مـی شـود و دیگـران اگـر قولـی بـه شـما دادنـد دروغ 
محـض اسـت خالـی بنـدی کرده َ مـی خواهد رأی شـما را جمع کنـد و بعدش برای 

خـودش و اقوامـش کار و کاسـبی راه بینـدازد . 
خاصـه شـهر شـام کـه مـی گوینـد ایـن روزهـا در همـه جـا پیـدا مـی شـود .بسـته 
 بسـته اسـکناس ، دسـته دسـته تـراول در دسـتهای واسـطه هـا و داوطلبیـن  چـرخ 
مـی خـورد سـفره در حـد عالـی ، کبـاب برگ و مـرغ در حـد اعـاء ، روده درازی 
خودشـان الـی ماشـاا... بـه هر حـال اوضاعی اسـت بیا و ببیـن ! و این در حالی اسـت 
 کـه هنـوز کاغـذ بـاران شـهر مانـده اسـت و ژسـت و اداهایی کـه مدتهاسـت جلوی 
دوربیـن هـا انجـام گرفتـه و امـروزه بایـد پوسـتر و بنـر شـوند تـا خلـق ا... بپسـندد و 

تصمیـم  بگیرنـد . 
حـال یکـی نیسـت بپرسـد شـما اگـر قصـد خدمـت داری ایـن همـه هزینـه و حیـف 
و میـل چـرا ؟ چگونـه جبـران خواهـی کـرد ؟ شـما خواننـده عزیـز خـود قضـاوت 
بفرمائیـد صـد هـزار پوسـتر و تراکـت از یک کاندیدا برای این شـهر و مـردم مظلوم 
آن چـه پیامـی دارد کجـا اینهـا را می خواهـد پخش کند ؟ نصب کنـد ؟ در هر حال 
حـرف زیـاد اسـت . فضـای مجازی و کمپین ها باشـد بـرای یکبار دیگـر و مقاله ای 
دیگـر . آنچـه مهـم اسـت روز 29 اردیبهشـت همـه پای صنـدوق هـای رأی بیایند و 
در آزمونـی دیگـر شایسـته ای را برای ریاسـت جمهوری اسـامی ایـران و 11 خادم 
صـادق را بـرای شـورای اسـامی شـهر و دیارمان کرمـان انتخاب کنیم  بـه گونه ای 

کـه رضـای خداونـد در پی آن باشـد .
انشاا...

» سید ابراهیم یزدی نژاد )یزدی( «

حجت ااسـام رییسـی گفـت: مهـم تریـن مولفـه قدرت 
در نظـام مـا حضور مـردم متدین در صحنه اسـت و آنچه 

سـایه جنگ را از کشـور برداشـته، حضور مردم اسـت.
بیـان  کرمـان  مـردم  جمـع  در  رییسـی  ااسـام  حجـت 
کـرد: هـر جـا کـه حضـور مدیریـت جهـادی و انقابـی 
بـوده، شـاهد افتخـارات عظیمی بـرای ملت بـوده ایم، اما 
امـروز علـی رغـم همـه ایـن افتخارآفرینـی هـا، مـردم ما 
دچـار مشـکاتی شـده اند کـه شایسـته این ملـت قهرمان 
ریاسـت  انتخابـات  کاندیـدای  ایـن  نیسـت.   بـزرگ  و 
جمهـوری اظهـار کـرد: آن افتخاراتـی که مـردان و زنان 
کشـور آفریـده انـد، اسـاس قـدرت در نظـام ما را شـکل 
داده و مهـم تریـن مولفه قـدرت در نظام مـا حضور مردم 
متدیـن در صحنه اسـت و آنچه سـایه جنگ را از کشـور 

برداشـته، حضـور مردم اسـت. 
رییسـی گفـت: در شـان ملت ایران نیسـت که مشـکاتی 
از قبیـل فقـر مطلـق در گوشـه و کنـار کشـور را شـاهد 
باشـیم و جوانـان با مـدرک تحصیلی را ببینیم که کسـب 
و کار نداشـته و هـر روز تیتـر یک روزنامـه فان موضوع 

فسـاد را شـاهد باشیم.  
رییسـی بیـان کرد: آیا حق اسـت کـه 17 هـزار کارگاه و 
کارخانـه تعطیـل شـود و نیمـی از ظرفیت صنعتی کشـور 

معطـل بماند؟ 
ایـن نامـزد انتخابات ریاسـت جمهـوری داوزدهـم اظهار 
کـرد: بـاز کـردن قفـل هـا در کشـور بـه هیـچ عنـوان بـه 
دسـت بیگانگان نیسـت، به دسـت ملت غیور ایران اسـت 
و کلیـد حـل مشـکات کشـور به دسـت توانای مـردم و 

جوانـان فرهیختـه و غیـور این کشـور اسـت. 

وی افـزود: دولتـی مـی خواهیـم کـه بتوانـد کار شـبانه 
از  و  دولـت  در  سـویی  از  کـه  دولتـی  نـه  بکنـد  روزی 
 سـوی دیگـر در بخـش خصوصـی تجـارت کنـد. دولتی 
بـرای مـردم کار  مـی خواهیـم کـه خـود کار کـرده و 
ایجـاد کنـد و امـروز شایسـته کشـوِر الگـوی مـا نیسـت 
بـه  خجالـت  بـا  خانـواده  پـدر  و  بیـکار  جوانـش  کـه 
شـد.  تعطیـل  مـان  کارگاه  بگویـد  و  بازگشـته  خانـه 
ریاسـت  دوره  دوازدهمیـن  انتخابـات  کاندیـدای  ایـن 
جمهـوری افزود: مـی گوییم اگر نیمـی از نقدینگی 700 
هـزار میلیـارد تومانـی در راه انـدازی کارخانـه هـا بـرود 
هـم مشـکل بیـکاری حـل مـی شـود و هـم کارخانـه هـا 
فعـال مـی شـوند. وی با اشـاره به اینکـه امروز در کشـور 
مـا 11 میلیـون جـوان آمـاده ازدواج وجـود دارد، اظهـار 
کـرد: مـا در مقابـل ایـن افـراد مسـوولیت داریـم یـا نـه؟ 
ازدواج  وام  دریافـت  نوبـت  در  جـوان  نفـر  هـزار   500
هسـتند و اگـر دو نفـر از بدهـکاران بـد حسـاب بانکـی 
بدهـی خـود را برگرداننـد، مـی تـوان بـه همـه 500 هزار 
نفـر وام ازدواج داد.  رییسـی تصریـح کـرد: آیـا هـر روز 
باید شـاهد یک پرونده فسـاد باشـیم یا می شـود بسـیاری 

از سـاختارهای فسـادآور را بـا قـدرت حـل کـرد؟  
وی بـا اشـاره بـه اینکـه قانـون مـی گویـد بایـد حداقـل 
کـرد: بیـان  شـود،  ایجـاد  شـغل  میلیـون  یـک   سـاانه 

 50 درصـد تولیـد ناخالـص برخـی کشـورهای اروپایـی 
از اقتصـاد دریاسـت و مـا دو درصـد اسـتفاده مـی کنیـم. 
 رییسـی گفـت: ما مـی گوییم در حوزه آی تی می شـود 
 تـا 400 هـزار شـغل ایجـاد کـرد و کشـورهای همسـایه 
 مـا بـه انـدازه پـول نفـت مـا از تولیـد نـرم افـزار تولیـد 

ثروت دارند.   
وی بیـان کـرد: معتقدیـم بـرای مسـکن جوانـان امـکان 
حمایـت، هدایـت و سـرمایه گـذاری وجـود دارد و یک 
میلیون شـغل، یک میلیون مسـکن و یـک میلیون ازدواج 
حتمـی اسـت.  وی در پایـان افـزود: مـا بـا تهمـت زدن 
میـدان را تـرک نمـی کنیم و در ایـن قضیه تجربـه داریم 
کـه هـر وقـت منافـع جریـان اشـرافی گـری در کشـور به 

خطـر افتـاد، تهمـت و افتـرا آغاز شـد.

حجت ااسام رئیسی: با تهمت زدن میدان را ترک نمی کنیم 

برگزاری دومین همایش 
توجیهی خادمیاران رضوی 

در استان کرمان
دومیـن همایـش توجیهـی خادمیـاران رضوی  از سـوی دفتر نمایندگی آسـتان قدس 
رضـوی در اسـتان کرمـان برگـزار شـد در ایـن همایـش حجـت ااسـام عـرب پور 
امـام جمعـه موقـت کرمـان دکترصابری سرپرسـت نمایندگی آسـتان قـدس رضوی 
در اسـتان کرمـان و جمعـی از خواهـران و بـرادران خادمیـار کـه جدیـد بـه عضویت 
 خادمیاری در آمدند حضور داشتند .  در ابتدا همایش پس از تاوت قرآن و مداحی،

حجـت ااسـام عـرب پـور و اقـای محمد آبـادی ضمن تشـریح و آشـنایی بـا طرح 
خادمیـاران رضـوی سـخنانی ایـراد نمودند و چگونگی طرح به شـرح ذیل می باشـد. 
خدمـت بـه بـارگاه نورانی حضرت علـی ابن موسـی الرضا )ع( وزائـران آن حضرت 
آرزوی خیـل عظیمـی از عاشـقان و شـیفتگان خانـدان عصمـت و طهـارات )ع( بوده 
و هرسـاله تعـداد زیـادی از درخواسـت هـای هم میهنـان عزیز در موضوع تشـرف به 

توفیـق  خادمـی آن حضـرت به آسـتان قـدس رضوی واصـل میگردد. 
خصوصـا  و  رضـوی  قـدس  آسـتان  تولیـت  انتصـاب  از  پـس  و  جدیـد  دوره  در 
حضـرت  انقـاب  معظـم  رهبـر  سـوی  از  ایشـان  انتصـاب  حکـم  مفـاد  بـه   نظـر 
قـرار  العظمـی خامنـه ای  حفظـه اه موضـوع توسـعه خدمـت مـد نظـر  آیـت اه 
گرفتـه و ترویـج مبانـی فکـری و سـیره عملـی حضـرت رضـا )ع( و بهـره منـدی 
 زائـران و مجـاوران آن حضـرت – بویـژه مسـتمندان ومسـتضعفان– ازفرصت زیارت 

و رفع استضعاف و توانمند سازی آنها سرلوحه کار قرار داده شده است. 
بـر ایـن اسـاس شـرایطی فراهـم شـده کـه عمـوم عاقمنـدان و آرزومنـدان واجـد 
شـرایط خدمـت بـه بـارگاه منـور رضـوی بتواننـد توفیـق خدمـت بـه آن حضـرت را 
از مسـیر خدمـت بـه محرومـان و مسـتمندان شـهر و دیـار خـود و یـا ارائـه خدمـت و 

همـکاری تخصصـی بـا مجموعـه هـا و موسسـات آسـتان قـدس رضـوی بیابنـد.  
البتـه پیـش بینـی بـر ایـن اسـت کـه ایـن عزیـزان کـه در ایـن طـرح تحـت عنـوان 
»خادمیـار « نـام گـذاری شـده انـد پس از گـذران دوره اولیـه خدمت به مسـتمندان و 
محرومـان و یـا همـکاری تخصصـی »بر اسـاس مفـاد آیین نامـه و دسـتورالعمل های 
آن« بتواننـد از توفیـق خدمـت بـه زائـران بـارگاه رضـوی خدمـت مسـتقیم در شـهر 
مقـدس مشـهد و حرم مطهـر نیز برخـوردار گردندکه نحوه انجـام خدمت و همچنین 
بهـره منـدی از سـایر امتیـازات معنـوی ماننـد حضـور در مراسـمات معنـوی مختلف 
از جملـه مراسـم غبارروبـی و شستشـوی حرم مطهـر ، برخـورداری از دعوتنامه های 

مهمانسـرای حضـرت بـه اطـاع ایـن عزیـزان خواهد رسـید . 
،خادمیـاران  مسـتمندان  و  محرومیـن  بـه  خدمـت  در  مشـارکت  و  همـکاری 
زیارت)زیـارت اولـی هـا و زائـران محـروم ( ، خادمیـاران وقـف و نـذر ، خادمیاران 

آموزشـی فرهنگـی- 
خادمیـاران اطعـام و حمایـت مالـی از محرومیـن ، خادمیـارن سـتادی ، خادمیـاران 
بهداشـت و درمـان ، خادمیـاران اردو هـای جهـادی  و فنـی مهندسـی ، خادمیـاران 
کارآفرینـی  و اشـتغال ، همـکاری تخصصـی بـا مجموعـه ها موسسـات اسـتان قدس 
رضـوی ، خادمیـاران خانـواده و ازدواج ، خادمیـاران شـعرا و مداحـان ، خادمیـاران 

علمـی ، خادمیـاران تبلیغـی و سـایر خادمیـاران تخصصـی 

جهت ثبت نام اینترنتی به پورتال آستان قدس رضوی مراجعه فرمایید.
www.aqr.ir

* متولد سال 1335
مـدارک تحصیلـی: * دیپلم ریاضـی، فوق دیپلم ریاضی، لیسـانس امـور اداری و 

بازرگانـی،  فوق لیسـانس مدیریت
* دبیر مدرسه راهنمایی ودبیرستان شهرستان بردسیر از سال 1355 تا سال 1362

* مدیر دبیرستان زینبیه بردسیر سال 1358
* دبیر دبیرستان های کرمان از سال 1362 تا 1395
* معلم نمونه ناحیه یک شهر کرمان در سال 1382

* عضویت در انجمن کتابخانه های عمومی شهر کرمان از سال 1394 تا کنون
* عضویت در شورای شهر دوره چهارم از سال 1392 تا کنون

* رئیس کمیسیون فرهنگ وIT شورای شهر دوره چهارم از 1392 تا 1393
* رئیـس کمیسـیون اجتماعـی و ورزش و جوانـان شـورای شـهر دوره چهارم از سـال 

1393 تـا کنون
* نائـب رئیـس کمیسـیون اجتماعـی و ورزش و جوانان شـورای شـهر دوره چهارم از 

سـال 1392 تا 1393
* نائـب رئیـس کمیسـیون فرهنـگ و IT شـورای شـهر دوره چهـارم از سـال 1393 

کنون تـا 
* عضو هیئت رئیسه شورای شهر دوره چهارم از سال 1394 تا کنون

* عضویت در کمیسیون خدمات شهری شورای شهر دوره چهارم
* عضویـت در کمیسـیون بانـوان، خانـواده و مشـارکتهای مردمی شـورای شـهر دوره 

چهارم
* نماینده شـورای شـهر دوره چهارم در سـازمان قلعه دختر و اردشـیر از سـازمان های 

تابعه شـهرداری کرمان
* عضو شورای فرهنگ عمومی شهرستان کرمان

* از اعضای هیات امنای خیریه ام ابیها
* از اعضای هیات امنای موسسه مردم نهاد مهرورزان

* عضویت در جامعه زینب
* از موسسین هیات مذهبی کوثر وایت

به گمپین حمایت از سرکار خانم صدیقه زاهدی کاندیدای شورای شهر 
بپیوندید/ مشاوره تربیتی مدارس شاهد

https://t.me/joinchat/AAAAAEBpriA7gdlOZw0DFw

نامزدها برای خدمت به طبقات ضعیف وارد میدان شوند
 جز با کار جهادی و انقابی کشور به سامان نمی رسد

» سرکار خانم دکتر شریعتی کوهبنانی :
 آیت ا... رئیسی به نقش زنان 

و تکریم آنان توجه ویژه ای دارد
کوهبنانـی  دکترشـریعتی  خانـم 
ا...  آیـت  بانـوان  سـتاد  )رئیـس 
درجمـع  درکرمـان  رئیسـی( 
ا...  آیـت  گفـت:  خبرنـگاران 
جمهـور  رئیـس  اگـر  رئیسـی 
شـوند بـه نقـش  زنـان  و تکریـم 
و  دارنـد  ای  ویـژه  توجـه  آنـان 
و  گرفتـه  صـورت  نشسـتهای  در 
سـخنان ایشـان بـه این نکتـه تاکید 

 . اسـت   شـده 
فرهنگـی  امـور  پیشـبرد  ایشـان 
بانـوان  حضـور  بـا  را  درجامعـه 
همـراه  مختلـف  هـای  درعرصـه 
شـریعتی  دکتـر  خانـم  میداننـد. 
ممنـوع  درخصـوص  کوهبنانـی 
الخـروج کـردن آیت ا.... رئیسـی 

دانسـت. انتخابـات  آسـتانه  در  شـده  مطـرح  شـایعات  را  کشـورها  سـایر  بـه 
 وی درخصـوص حضـور آیـت ا... رئیسـی درآسـتان قـدس رضـوی  گفـت: آسـتان 
قدس آن قدر شـفافیت دارد و شـخص آیت ا... رئیسـی به شـفافیت در این  مجموعه 
 مذهبـی  و فرهنگـی تاکیددارنـد خانـم دکتـر شـریعتی  کوهبنانـی افـزود:  مـاک 
آیت ا...  رئیسـی در تشـکیل دولت توانمندی وتعهد وتخصص افراد اسـت  و ایشـان 

حتمـا ً از ظرفیـت  بانوان  اسـتفاده  میکنند .
وی بیـان داشـت  : آیـت ا... رئیسـی بـه وحـدت جهـان اسـام توجه ویـژه ای خواهند 
داشـت چـون جمهـوری اسـامی امروز پرچمـدار این حرکت در جهان اسـام اسـت 

چـون بـا وحـدت وتقریب مذاهـب میتـوان جایگاه جهان اسـام را بـاا برد .
امـروز شـاهد رکـود علمـی در جامعـه  هسـتیم و آیـت ا... رئیسـی بـه جامعـه  علمـی 
و جوانـان تحصیـل کـرده  توجـه خواهنـد داشـت  و ضعفهـای آمـوزش وپـرورش و 

آمـوزش عالـی را مـورد توجـه ویـژه قرارخواهنـد داد . 
وی گفـت : رئیـس جمهـور موفـق کسـی اسـت کـه ازهمـه ظرفیتهـا و تـوان کشـور 

اسـتفاده کننـد و آیـت ا...  رئیسـی حتمـاً از ایـن تـوان اسـتفاده  خواهنـد کـرد .
وی تصریـح داشـت: حضـور بازنشسـتگان درعرصـه هـای مدیریتـی کـه هـم اکنـون 
شـیوع دارد مانـع حضـور جوانـان  شـده و آیـت ا... رئیسـی بـه رفـع این مشـکل توجه 
دارنـد و برجـام یـک سـیرتکاملی خواهد داشـت، انقاب مـا انقاب فرهنگـی بوده و 

رئیـس جمهـور آینـده  بایـد بـه ایـن موضـوع توجه ویـژه کند .
ایرانیـان خـارج کشـور اگـر به کشورشـان و ارزشـهای آن احتـرام بگذارنـد و به نظام 
پشـت نکـرده انـد  بایـد  مورد توجه رئیس جمهور باشـند و آیت ا... رئیسـی شـان این 

افـراد را و حقـوق آنـان را مورد توجـه قرارخواهند داد .
بایـد  مـا  و  قـراردارد  تکامـل   در  اسـامی  جمهـوری  امـروز   : داشـت  اظهـار  وی 
سـیرتکامل  را ادامـه دهیـم مـا طرفداران داوطلبین  با رعایت شـأن اخـاق باید الگوی 
جهـان درعرصـه هـای سیاسـی باشـیم و در خاتمـه اینکـه آیت ا... رئیسـی اصـل را بر 

فـرع ترجیـح خواهنـد داد و افـراد توانمنـد را انتخـاب خواهنـد کـرد .

خبرنگار هفتواد : احمدی افزادی

جشن نیمه شعبان در 40 امامزاده 
شاخص کرمان برگزار شد

کل  اداره  عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 
اوقـاف و امـور خیریه اسـتان کرمـان، حجت 
ااسـام سـید رضـا فاطمـی معـاون فرهنگـی 
و اجتماعـی اوقـاف کرمـان، ضمـن تبریـک 
فـرا رسـیدن وادت حضـرت مهـدی )عـج( 
گفـت: بیـش از 16 شناسـه برنامـه فرهنگـی 
جهـت برگـزاری مراسـم جشـن نیمـه شـعبان 
درآسـتان 40 امامزاده شاخص اسـتان برگزار 
شـد.   وی بـا تشـریح برنامه هـای اجرایی این 
عید خجسـته افزود: برپایی ایسـتگاه صلواتی، 

محفـل انـس بـا قـرآن، مراسـم اسـتغاثه و دعای ندبـه، قرائـت زیارت آل یاسـین و 
برپایـی حلقه هـای معرفـت برخـی از برنامه های بـرای برگزاری در جشـن های نیمه 
شـعبان در امامزاده هـای شـاخص اسـتان اسـت که در قالـب این برنامه هـا در برخی 

از اماکـن متبرکـه شـاخص اسـتان  آییـن احیـای شـب نیمـه شـعبان برگـزار شـد .
  حجـت ااسـام فاطمـی  برنامه هـای مربـوط بـه روز وادت حضـرت ولی عصـر 
برنامه هـای  ویـژه  و  متبرکـه  بقـاع  عمومـی  برنامه هـای  بخـش  دو  در  را  )عـج( 
امامـزادگان عنـوان کـرد و بیـان داشـت: برنامه هـای عمومـی جشـن نیمـه شـعبان 
در بقـاع متبرکـه همـراه بـا شـاخص های فرهنگـی ، آموزشـی، تربیتی برگزار شـد .

سر کار خانم صدیقه زاهدی 
داوطلب شورای اسامی 

شهر کرمان

کسب رتبه دوم کشوري 
برق رساني به ۹۵روستاي 

فاقد برق در سال۱۳۹۵
بـه گـزارش روابـط عمومـي شـرکت توزیـع نیـروي بـرق جنـوب اسـتان 

آب  رسـاني  خدمـت  کرمان،آییـن 
بـا  کشـور  روسـتاهاي  بـه  بـرق  و 
حضـور معـاون اول رئیـس جمهـور، 
وزیـر نیـرو، جمعـي از اسـتانداران و 
مدیـران عامـل شـرکت هـاي توزیـع 
بـرق سراسـر کشـور برگـزار شـد و 
جنـوب  بـرق  شـرکت  مدیرعامـل 
کرمـان بـا هیـات همـراه نیـز در ایـن 

مراسـم شـرکت کردنـد.  رضـوي علـوي مدیـر دفتـر روابـط عمومـي در 
ایـن خصـوص بیـان نمود: شـرکت بـرق جنوب کرمـان در آئیـن خدمت 
بـه کسـب رتبـه دوم  بـه روسـتاهاي کشـور موفـق  بـرق  رسـاني آب و 

برقرسـاني بـه 95 روسـتاي فاقـد بـرق  در سـال 95 گردیـد.
وي خاطرنشـان کـرد: شـرکت بـرق جنـوب کرمـان رتبـه دوم را پـس از 

شـرکت توزیـع نیـروي بـرق سیسـتان و بلوچسـتان کسـب نمـود.
در ایـن آئیـن حمیـد چیـت چیـان وزیـر نیـرو بـا اهـداء لـوح تقدیـري 
نیـروي  توزیـع  شـرکت  عامـل  مدیـر  نیـا،  مهـدوي  عبدالوحیـد   بـه 
بـرق جنـوب اسـتان کرمـان از زحمـات این مدیر شایسـته تقدیر و تشـکر 

نمود.
در ایـن لـوح چنین آمده اسـت: توسـعه روسـتاها مرهون تاش ارزشـمند 
مدیـران و کارکنانـي اسـت کـه با تدبیـر و امیـد و روحیه جهـادي در این 

عرصـه نقش آفرینـي میکنند. 
اینـک کـه بـا برق رسـاني به روسـتاهاي بـااي 10 خانـوار و آب رسـاني 
بـه 5200 روسـتا بـا جمعیـت 4 میلیـون نفر در دولـت یازدهـم، گامي بلند 
در راه توسـعه روسـتاهاي کشـور برداشـته شـده اسـت، از تـاش هـاي 
مجدانـه جنابعالـي و همکارانتـان در راسـتاي تحقق اهـداف صنعت برق و 

برقرسـاني روسـتایي تقدیـر و تشـکر مـي نمایم.

26۱هزار نفر در4 سال اخیر 
از نعمت آب بهره مندشدند

گفـت:  کرمـان  آبفـار  شـرکت  مدیرعامـل 
شـرکت  توسـط  شـده  انجـام  اقدامـات  بـا 
بالـغ  در 4سـال گذشـته  اسـتان کرمـان  آبفـار 
بر261هـزار و634نفـر از نعمت آب آشـامیدنی 

شـدند. منـد  بهـره  سـالم 
آبفـار  شـرکت  عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 
اسـتان کرمـان، مهنـدس علی رشـیدی با اشـاره 
بـه عملکـرد قریـب بـه 4سـاله ایـن شـرکت در 
حـوزه آبرسـانی بـه روسـتائیان گفت: شـرکت 
آبفـار اسـتان کرمـان در 4سـال گذشـته و در 
دولـت تدبیـر و امیـد موفـق شـده اسـت امـکان 
دسترسـی 659روسـتا را بـا اجـرای طـرح هـای 

آبرسـانی روسـتایی بـه نعمـت آب شـرب ، فراهـم کنـد. 
وی با اشـاره به اینکه دراین مدت 169 روسـتا در سـطح یک ،259روسـتا در سـطح 2 ونیز 
230روسـتای فاقـد آب از نعمـت آب شـرب سـالم بهـره مند شـده اند گفت: در سـال 95 و 
در راسـتای اجـرای برنامه هـای اقتصادمقاومتی حجم کاری بیـش ازچندبرابری را در حوزه 
عملکـردی شـاهد بودیـم. رشـیدی بـا بیـان اینکـه هزینه ایـن آب رسـانی ها در 4سـال اخیر 
بالـغ بـر دوهـزار وسـیصد وپنـج میلیـارد ریـال شـده اسـت، افـزود: در سـه سـال 92تـا پایان 
94مجموعـا آبرسـانی بـه 146روسـتا میسـر شـد گفـت: شـرکت آبفار اسـتان کرمـان  موفق 

شـد آبرسـانی بـه 12هـزار و50خانـواررا در فاصلـه این سـال ها انجـام دهد. 
مدیرعامـل شـرکت آبفـار اسـتان تصریح کـرد: 230روسـتا نیز بـرای اولین بار دراین سـالها 
بـه نعمـت آب شـرب دسـت یافتنـد کـه خدمتـی بـزرگ بـرای پرسـنل وکارکنان شـرکت 
آبفـار اسـتان کرمـان محسـوب مـی شـود. رشـیدی افزود:شـرکت آب فاضـاب روسـتایی 
اسـتان کرمـان در راسـتای عمـل بـه مفـاد اقتصـاد مقاومتـی در سـال 95 بـه شـکل همزمـان 

آبرسـانی بـه 513 روسـتا را از محـل اعتبـارات صنـدوق توسـعه ملـی آغـاز کرد. 
مدیرعامـل آبفـار کرمـان بـا بیـان اینکـه ایـن انقاب آبی بـزرگ در اسـتان کرمان در سـال 
95  در حـوزه آبرسـانی بـه روسـتاها وعمدتـا روسـتاهای محـروم اتفـاق افتاد افـزود:  هدف 
از ایـن تـاش مجاهدانـه  لولـه گـذاری 1058 کیلومتر،احـداث 17500 مترمکعـب مخـزن 
ذخیـره آب وحفـر وتجهیـز 25 حلقـه چـاه بـا اعتبـار هزینـه شـده 1017 میلیـارد ریالـی بود. 
رشـیدی در پایـان گفـت: شـرکت آبفـار کرمـان افتخـار دارد بـا همـکاری وهمدلـی همـه 
مدیـران وکارکنـان وبـا اسـتفاده از ظرفیـت 14 پیمانـکار توانمنـد ، تـا پایان اسـفند 95 بیش 
از 328 روسـتا را  بـا جمعیتـی بالـغ بـر 115 هـزار نفـر واعتبـار هزینه شـده 566 میلیـارد ریال 

تامیـن آب آشـامیدنی نماید.

روابط عمومی شرکت آب و فاضاب روستایی استان کرمان  
قطرات آب در طبیعت مانند قطرات خون در رگ هاست.



ΧϪࣥএ ජࡁॲ
مرد میدان کار )عالی باف(

	 	 	 	 ای	خداوند	و	خالق	همه	چیز
یاد	تو	برکت	نگاه	من

	 	 	 	 همه	جا	ناظری	و	هم	حاضر
از	تو	روشن	همیشه	راه	من

	 	 	 	 می	نویسم	دو	خط	ز	مشهودات
به	امید	رهایی	از	آنها

	 	 	 	 موقعّیت	شده	فراهم	و	جور
کز	سر	خویش	وا	کنیم	)خان(	را

	 	 	 	 ضرر	این	چهار	سال	اخیر
بیشتر	از	سن	)بانِی(	آن	شد 	

	 	 	 	 طرح	وادادگی	به	سمت	غرب
یکی	از	خواسته	های	شیطان	شد

	 	 	 	 مسکن	مهر	را	مزخرف	خواند
چند	میلیون	ز	کار	افتادند

	 	 	 	 به	مصیبت	رسید	یارانه	
به	نجومی	بگیرها	دادند

	 	 	 	 مرتضی)ع(	به	عقیل	آتش	داد
نه	مگر	که	برادرش	بوده؟1

	 	 	 	 سهم	او	را	چو	دیگران	می	داد
الفی	از	عدالتش	بوده

	 	 	 	 ولی	اینجا	برادر	این	خان
بر	سر	سفره	ها	مقیم	و	سهیم 	

	 	 	 	 رابط	پر	فشار	و	کار	چاق	کن
امنیت	دارد	و	بدون	بیم

	 	 	 	 طی	شود	روزگار	بی	تدبیر
کسی	آید	که	کار	می	بافد

	 	 	 آن	ز	)نان(	و	ز	)کشک(	می	زد	)حرف(
این	نهار	در	تغار	می	بافد

	 	 	 	 بگذرد	دوره	ی	)شعار	بافان(
به	)عمل	باف(	می	رسد	کرسی

	 	 	 	 نخل	برجام	بی	ثمر،	افتاد
می	رسد	)میوه	ی	همه	پرسی( 	

	 	 	 	 کی	برآید	صداقت	از	کذاب
پاره	شد	گوشها	ز	حرف	و	اف

	 	 	 	 ز	)پچل	باف(	خسته	شد	ملت
کار	عالی؟،	ز	مرد	)عالی	باف(

	 	 	 	 دولتش	دولتی	ست	با	مردم
همچو	ساعت	منظم	است	و	دقیق 	

	 	 	 	 دهن	کارگر	نگردد	ُخرد	
چونکه	با	مردم	است	یار	و	رفیق

	 	 	 	 آی	)نقاش(	کلید،	تبلیغ	بود
تا	که	رای	من	و	تو	را	ببرد 	

	 	 	 	 حرف	او	را	کسی	در	این	دوره
به	پشیزی	نگیرد	و	نخرد

1- ماجرای تقسیم بیت المال حضرت علی با برادرش

                                      غامحسین رضایی - نقاش
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فردوسی
ز فردوسی آن مرد وااتبار   

بمانده زبان و رسوم کهن
که شهنامه میراث فرهنگی است   

نماد یان غیور وطن

غامحسین رضایی - نقاش

هفتـواد  : پـس از برگـزاری نشسـت های خبری رؤسـای 
سـتادهای انتخاباتـی داوطلبین ریاسـت جمهوری در کرمان 
سـید مصطفـی  مهنـدس  انتخاباتـی  سـتاد  رئیـس  بـار   ایـن 
میر سـلیم بـه میزبانـی خبرگزاری تسـنیم در جمـع اصحاب 

رسـانه کرمان حضـور یافت .
مهنـدس  انتخاباتـی  سـتاد  رئیـس  مقـدم  علـی  احمـد 
سـیدمصطفی میرسـلیم  در کرمـان کـه از سیاسـتمداران بـا 
سـابقه و انقابـی اسـتان اسـت در ایـن نشسـت گفـت : در 
جامعـه سـئوال مـی شـود کـه چـرا حـزب مؤتلفـه اسـامی 
منتخـب  میرسـلیم  آقـای  چـرا  و  کـرده  معرفـی  داوطلـب 
حـزب شـده انـد ؟ مـا بـه ایـن سـوواات پاسـخ مـی دهیـم  
وی گفـت : حـزب مؤتلفـه اسـامی سـابقه 50 سـاله دارد 
و بـا نظـر امـام خمینـی  )ره ( تشـکیل شـده اسـت و از ابتـدا 
بـه نیـت تشـکیل  دولـت اسـامی بوجـود آمده اسـت و هر 
کـس هـم در جهـت تشـکیل دولت اسـامی کمـک کند ، 

حـزب پشـتیبان آنهـا مـی باشـد .
از  از گذشـت 38 سـال  : پـس  افـزود  احمـد علـی مقـدم 
پیـروزی انقاب اسـامی بـرای اولین بار یکـی از داوطلبین 
ریاسـت جمهـوری از احـزاب معرفـی شـده اسـت و اگـر 
افـراد از طریـق حـزب  معرفـی شـود کمک بسـیار شـایانی 

در توسـعه سیاسـی مـی شـود . 
مقـدم افـزود : رئیـس جمهـوری کـه از طریـق یـک حزب 
انتخـاب شـود یـک حـزب پشـتیبان آن اسـت و حـزب هم 
پاسـخگوی عملکـرد وی خواهـد بـود ،  و حـزب مؤتلفـه 

یـک حـزب ریشـه دار بـا نمایندگی فعـال در سراسـر ایران 
می باشـد .

مقـدم گفـت :  آقـای مهندس میرسـلیم با سـاز و کار کامل 
حزبـی و یـک برنامـه مـدوِن کامـل پـای بـه عرصـه رقابـت 
نهاده اسـت که یک شـاخص خوب برای ایشـان محسـوب 

مـی گردد.
وی در خصـوص علـت انتخـاب شـخص آقـای میرسـلیم 
از طـرف حـزب مؤتلفـه اسـامی  بـرای ریاسـت جمهوری 
بیـان داشـت : ایشـان مناصـب اجرائـی زیـادی را از ابتـدای 
انقـاب داشـته انـد و عضـو حزب مرکـزی مؤتلفه اسـامی 
ا...  آیـت   ( انقـاب  معظـم  رهبـر  دفتـر  رئیـس   ، هسـتند 
خامنـه ای ( بـوده انـد و بیسـت سـال عضو مجمع تشـخیص 
مصلحـت نظـام هسـتند و طرحهـای به زمین مانده و سـخت 
را ایشـان انجام داده اند  و شـورای مرکزی تشـخیص دادند 

کـه بهتریـن انتخـاب بـرای اداره کشـور خواهنـد بود .
» حزب مؤتلفه اسامی برای رقابت آمده است 

و انصراف نمی دهد «
مقـدم اظهـار داشـت : حـزب مؤتلفـه اسـامی بـرای رقابت 
آمـده اسـت و قصـد انصـراف نخواهـد داشـت . وی ادامـه 
بلکـه  کنـد   نمـی  سیاسـی  کار  تنهـا  مؤتلفـه  : حـزب  داد 
نیروهـای  توانمنـد اجرائـی  و متخصـص هم تربیـت  کرده 
و از جوانـان هـم اسـتفاده  می کند و نزدیک به ده سـال در 
بحـث جـوان گرائـی کار کـرده ایـم و قائـم مقـام دبیر کل 
کشـور یـک جـوان می باشـد و دبیرهـای حـزب مؤتلفه در 

اسـتانها هـم جوان هسـتند .
انجمـن  ارتبـاط  در خصـوص  سـووالی  بـه  پاسـخ  در  وی 
حجتیـه بـا حـزب مؤتلفـه اسـامی گفـت : حـزب مؤتلفـه  
اسـامی از زمانـی کـه گـروه هـای سیاسـی قبـل از انقاب 
فعالیـت داشـته انـد حضـور فعالـی داشـته و حضـرت امـام 
خمینـی  )ره ( ایـن گروههـا را گـرد هم آوردنـد و با تاکید 
بـر وحـدت و همـکاری همـه گروههای اسـامی داشـتند . 
از جملـه حـزب مؤتلفه اسـامی که آن زمان هیئـت مؤتلفه 
اسـامی گفتـه مـی شـد و با سـایر گروههـا ائتـاف کردند  
و صرفـاً انجمـن حجتیـه نبـوده اسـت و بسـیاری از گروهها 
بـوده انـد کـه البتـه انجمـن حجتیـه پـس از انحـال دیگـر 
مشـروعیت نـدارد. بـه تبـع حـزب مـا هـم ارتباطی نـدارد و 

نخواهـد داشـت .
» رقیب اصلی ما 

اصاح طلباِن طرفدار روحانی می باشند «
مقـدم افـزود :  رقیـب اصلـی آقای میرسـلیم  اصـاح طلباِن 
طرفـدار روحانـی مـی باشـند و آقـای روحانـی وَعـده زیاد 
داده انـد امـا عمل نکـرده انـد روحانی گفته مـن دوباره هم 
وعـده صـد روزه مـی دهـم اگر هـم دوبـاره انتخاب شـوند 
مـی خواهنـد دوبـاره وعـده  دهنـد کـه مـردم نمی پسـندند 
و بـه اعتقـاد مـن اصـول گرایـان پیـروز انتخابـات خواهنـد 
بـود . وی افـزود : مشـارکت مـردم هـم باای هفتـاد درصد 
خواهـد بـود کـه بسـیار مایـه افتخـار کشـور اسـت و هدف 

اصلی مشـارکت اسـت . 

» اصول گرایان پیروز انتخابات هستند «
وی گفـت : آقـای روحانـی اگـر دوبـاره وعـده صـد روزه 
مـی دهـد می خواهـد محاکمه صد روز قبلی خـود را انجام 
دهـد .آقـای روحانی هر سـال می گفت امسـال سـال رونق 
اقتصـادی اسـت امـا کـدام رونـق اقتصـادی بنـده بـا مطالعه 
عـرض مـی کنـم و بـا آمـار صحبـت مـی کنـم و در بحـث 
بیـکاری رونـق اقتصادی نداشـته اسـت و با رکـود ، تورم را 

پاییـن آورده انـد کـه هنر نیسـت .
»  با رکود ، تورم را پایین آوردن هنر نیست «

مقـدم افـزود : اولیـن حزبـی که به دولـت روحانی پیشـنهاد 
همـکاری و کمـک داد حـزب مؤتلفه  اسـامی بوده اسـت 
و بـرای مصالـح کشـور و مـردم حاضـر بـه همـکاری بـوده 

و هسـتیم .
وی در پاسـخ بـه سـئوال خبرنـگار هفتـواد مبنـی بـر عـدم  
حضـور مسـتمر مهنـدس میرسـلیم در بیـن مـردم گفـت : 
بلـه قبـول داریـم کـه حـزب بیشـتر مـی بایسـت بـه صورت 
فراگیرتـر کار کنـد و بایـد بـه ایـن موضـوع بپردازیـم امـا 
خودآقـای مهنـدس میرسـلیم بـه دلیـل داشـتن سـازو کار 
حزبـی و شناسـنامه دار بـودن در مناظـره هـا موفـق بـوده و 
در چهارچـوب صحبـت کـرده انـد و مـردم هـم واقعیت را 
درک مـی کننـد  امیدواریـم بتوانیـم این شـناخت مـردم را 
بیشـتر کنیـم تا احزاب در توسـعه سیاسـی مشـارکت بهتری 
داشـته باشـند . مقـدم در پاسـخ بـه سـئوال دوم خبرنـگار 
هفتـواد کـه پرسـیدند بودجـه  مالـی احـزاب از کجـا تأمین 

شـود؟  می 
وی بیـان داشـت  : ایـن سـئوال را بسـیار زیـاد مـی پرسـند 
کـه بودجـه از کجـا مـی آید  مـا هزینـه هـای آنچنانی نمی 
کنیـم  همـان طـور مـی دانیـم کار اقتصادی احـزاب ممنوع 
اسـت  ، امـا مؤتلفـه از کمک هـای مردم اسـتفاده می کنند 
و از دولـت بودجـه ای نگرفتـه ایـم و معتقد هسـتیم که اگر 

کمـک هـای دولتی باشـد حـزب مسـتقل نخواهـد بود .
وی در پایـان گفـت : آقـای میرسـلیم قـرار اسـت در 24 

اردیبهشـت مـاه بـه کرمـان سـفر داشـته باشـند .

» خبرنگار : محمد حسنی سعدی «

نشست خبری ریاست ستاد انتخاباتی مهندس سید مصطفی میر سلیم در کرمان برگزار شد 

» با رکود، تورم را پایین آوردن هنر نیست «
این شماره از هفتواد تقدیم می شود به 

به شهید   »حاج مجید زینلی«
فدایی امام

بـه  ام  جنـازه  از  اگرآثـاری  جـان  پـدر 
دسـتتان رسـید جلـوی تابوتم عکـس امام 
را نصـب کنیـد تـا کـوردان بداننـد نـه 
تنهـا در زندگـی، قلبـم و روحـم از امـام 
و خـط امـام جدانبـوده بلکه جنـاز ه ام نیز 
تـا پاْی در بسـتر ابـدی ننهاده ، بـدون امام 

باشـد. نمـی تواند 
از وصیت شهیدحاج مجید زینلی

یادی از یک شهید

بـه گـزارش هفتـواد،  مراسـم اختتامیـه طـرح انـرژي پویـان 
نیـروي بـرق شـمال  بـا حضـور مدیرعامـل شـرکت توزیـع 
کرمـان، معـاون سـازمان آمـوزش و پـرورش اسـتان، معـاون 
مدیریـت مصرف شـرکت توانیر و معاونین شـرکت، مدیران 

و دبیـران  مـدارس شـهرکرمان  برگـزار گردیـد. 
احمدیـزدي، معـاون دفتـر مدیریـت مصـرف شـرکت توانیـر 
گفت:  نوجوانان امروز ، پدران و مادران نسـل آینده هسـتند 
کـه بـا آمـوزش مدیریـت مصـرف بـرق مـي تواننـد ایـن راه 

کارهـا را بـه فرزنـدان خـود منتقـل نمایند. 
بـرق  نیـروي  توزیـع  عمومـي شـرکت  روابـط  گـزارش  بـه 
دفتـر  معـاون  احمدیـزدي،  مهنـدس  کرمـان،  اسـتان  شـمال 
مدیریـت مصـرف شـرکت توانیـر در مراسـم اختتامیـه  طرح 
انـرژي پویـان کـه بـه همـت معاونـت خدمـات مشـترکین و 
دفترمدیریـت مصـرف و مشـارکت روابـط عمومـي برگـزار 
گردیـده بـود، در بازدیـد از نمایشـگاه دسـتاوردهاي دانـش 
آمـوزي در طـرح انـرژي پویـان بـا بیـان اینکـه ایـن طـرح 
از سـال گذشـته بـا مشـارکت سـازمان آمـوزش و پـرورش 
اسـتان کرمـان در مـدارس و بـا آمـوزش مدیریـت مصـرف 
بـرق صـورت گرفتـه ، عنـوان کـرد:  امـروز ایـن نمایشـگاه، 
دسـتاورد خاقیـت و نـواوري نوجوانـان با شـور و نشـاط این 

دیـار اسـت. 
وي  از دانـش آمـوزان و نوجـوان  بـه عنوان پـدران و مادران 
نسـل آینـده یـاد کـرد و گفت:  ایـن فرزنـدان ما  بـا آموزش 
مدیریـت مصـرف مـي تواننـد ایـن راه کارهـا را بـه فرزنـدان 

خـود منتقـل نمایند. 
معـاون دفتـر مدیریـت مصـرف شـرکت توانیـر  از اجـراي 
پایلـوت  عنـوان  بـه  اسـتان کرمـان  در  پویـان  انـرژي  طـرح 

بـه  توجـه  بـا  خوشـبختانه   افـزود:  و  خبـرداد 
اینکـه اشـاعه فرهنگ یکـي از اهـداف مدیریت 
مصـرف بـوده،  توانیـر از شـرکت هـاي توزیـع 
نیـروي بـرق بـه عنوان  پـل ارتباطي با مشـترکین  
خواسـته اسـت تا  در قالب طرح هاي آموزشـي 
برنامـه هـا و  بـراي دانـش آمـوزان،   خصوصـا 
طـرح هـاي مدیریت مصـرف را به گونـه اي که 
فرهنـگ سـازي شـود دنبـال نماینـد. وي گفت:  
مصـرف،  فرهنـگ  سـازي  بهینـه  منظـور  بـه 
پویـان  انـرژي  طـرح  دسـتاوردهاي  نمایشـگاه 
کرمـان به عنوان الگوي اجرا در سراسـر کشـور 

بـه  شـرکت هـاي توزیـع  ابـاغ خواهـد شـد. 
در مراسـم  اختتامیـه  طرح انـرژي پویان مهندس 
شـمال  بـرق  توزیـع  شـرکت  مدیرعامـل  شـهبا 
کرمان در سـخنان خـود از همت و تاش دانش 

آمـوزان بـه خاطـر ایـده هـا و خاقیـت و نـوآوري کـه در 
اجـراي طـرح داشـتند، تشـکر و قدردانـي نمـود.  

همـت  بـه  پویـان  انـرژي  طـرح  کـه  ذکراسـت  قابـل 
دفترمدیریـت مصـرف و معاونـت مشـترکین شـرکت توزیـع 
برق شـمال کرمان با مشـارکت سـازمان  آمـوزش و پرورش 
اسـتان کرمـان در 12مدرسـه شـهر کرمان  از طریـق آموزش  
مدیریـت بهینـه مصـرف بـرق بـا حضـور کارشناسـان دفتـر 
مدیریـت مصـرف در مـدارس صـورت گرفتـه و نمایشـگاه 
بـزرگ دسـتاوردهاي ایـن طـرح بـه مـدت دو روز در محـل 
بازدیـد  بـرق شـمال مـورد  سـالن ورزشـي شـرکت توزیـع 
مسـئولین و کارکنـان و عاقـه منـدان بـه صنعـت بـرق قـرار 

گرفـت. 

در ایـن  مراسـم کـه نمایشـگاه دسـتاوردهاي دانـش آمـوزان 
نیـز برپـا گردیـده بـود از مدارسـي کـه در این طرح شـرکت 
نمـوده بودنـد تجلیـل بـه عمـل آمـد. در حاشـیه برگـزاري 
دفتـر   کارشـناس  نکویـي،  پویـان  انـرژي  طـرح  اختتامیـه 
مدیریـت مصـرف گفت: بـه منظور ترویج فرهنـگ مدیریت 
مصـرف بـرق بـا مشـارکت سـازمان آمـوزش و پـرورش از 
سـال گذشـته در مـدارس شـهر کرمـان حضـور یافتیـم  و بـا 
امـروز شـاهد  ایـن خصـوص،  آمـوزش دانـش آمـوزان در 
نتایـج وآثـار مثبـت آن هسـتیم. کارشـناس دفتـر مدیریـت 
مصـرف بـا بیـان اینکه  ایـن طرح  بـراي اولین بـار درمدارس  
شـهر کرمان اجرا گردیده اسـت، ادامه داد: در جهت اشـاعه 
فرهنـگ مدیریـت مصـرف بـراي همه صنـوف  برنامـه هایي 

برگـزار خواهد شـد.

براي اولین بار در كشور:
 اجراي پایلوت طرح انرژي پویان ویژه دانش آموزان و نوجوانان 

توسط شركت توزیع نیروي برق شمال استان كرمان 

مسـول بسـیج سـازندگی سـپاه ثاراه اسـتان کرمان گفـت: 130 
پـروژه عمرانـی و غیرعمرانـی با اعتبـار 2 میلیـارد و 300 میلیون 
تومـان از برنامـه هـای محرومیـت زدایـی سـپاه ثـاراه کرمـان 
در هفتـه بسـیج سـازندگی امسـال راه انـدازی و کلنـگ زنـی 

 . ند میشو
بـه گـزارش هفتـواد :  حجـت ا… پـاداش در نشسـت خبـری به 
مناسـبت سـالروز تاسـیس بسـیج سـازندگی اظهـار داشـت: در 
سـالهای اخیـر رهبـر انقـاب در نامگـذاری سـالها در راسـتای 

بهبـود وضعیـت معیشـتی تاکیـد دارنـد.
وی بیـان داشـت: رسـالت کلـی سـپاه، پاسـداری از انقـاب و 
کمک به توسـعه و تعمیق انقاب اسـامی اسـت و در راسـتای 
عمـق بخشـی داخلـی نیـز در حیطـه هـای محرومیـت زدایـی و 
هایـی  حـوزه  در  سـپاه  مـازاد  تـوان  از  اسـتفاده  بـا  سـازندگی 
ماننـد اردوهـای جهـادی، پـروژه هـای عمرانـی و غیـر عمرانـی 
محرومیـت زدایـی، تفاهـم نامـه بـا موسسـات دولتـی و خیریـه 

دارد.  فعالیـت 
پـاداش بـا اشـاره بـه برنامـه هـای صـورت گرفتـه توسـط بسـیج 
سـازندگی سـپاه ثاراه کرمان عنوان کرد: سـال گذشـته 5 هزار 
و 670 نفـر دانـش آمـوز در قالـب اردوهـای جهـادی در 240 
مدرسـه طـراس  اسـتان کار مرمت و بازسـازی شـرکت کردند. 
وی ادامـه داد: اردوهـای 10 روزه جهـادی دانشـجویی و طاب 
بـا شـرکت 7 هـزار و 178 نفـر، اردوهـای هفـت روزه محـات 
 و دانـش آمـوزی بـا حضـور 14 هـزار و 560 نفـر، اردوهـای 
سـه روزه بسـیج متخصصـان بـا مشـارکت 4 هـزار و 832 نفـر و 
حلقـه هـای صالحیـن یـک روزه با حضـور 16 هـزار و 323 نفر 

در سـال گذشـته انجام شـد.
مسـوول بسـیج سـازندگی سـپاه ثـاراه اسـتان کرمـان گفت: در 
راسـتای اجـرای ایـن طـرح هـا 6 هـزار و 160 معاینـه عمومـی، 

2 هـزار و 170 معاینـه تخصصـی، 680 معاینـه زنـان، 3 هـزار و 
350 خدمـات دندانپزشـکی توسـط گـروه هـای جهـادی انجام 

است.  شـده 
پـاداش  بـا اشـاره بـه توزیـع 4 هـزار و 667 قلـم داروی رایـگان 
و 2 هـزار و 290 مشـاوره روانشناسـی توسـط اردوهـای جهادی 
سـال گذشـته در اسـتان کرمـان بیان داشـت: 181 تیم بهداشـتی 
اسـتان  محـروم  مناطـق  بـه  صحرایـی  بیمارسـتان  دو  درمانـی، 
کرمـان اعـزام و خدمـات رایگان انجـام داده انـد و 16 هزار نفر 

خدمـات دریافـت کـرده اند. 
وی ابـراز داشـت: در سـال گذشـته 128 شـبکه بسـیج همـراه 
و  مرمـت  پـروژه   386 و  ایـم  کـرده  پشـتیبانی  را  کشـاورز 
زیباسـازی و احداثـی در بخشـهای عمرانـی بـا همـکاری گروه 

انجـام دادیـم. هـای جهـادی 
مسـوول بسـیج سـازندگی سـپاه ثـاراه اسـتان کرمـان گفـت: 
میلیـارد   21 تبدیلـی  صنایـع  و  مقاومتـی  اقتصـاد  حـوزه  در 
 تومـان اعتبـار داخلـی در بانـک مهـر اقتصـاد بسـیج داشـتیم که

 18 میلیـارد تومـان آن معـادل 83 درصـد جـذب شـده و یـک 
هـزار و 550 کارگاه اقتصـاد مقاومتی و صنایع تبدیلی در اسـتان 

راه انـدازی کردیم. 
ابـراز داشـت: در هفتـه بسـیج سـازندگی امسـال 130  پـاداش 
پـروژه عمرانـی و غیرعمرانـی با اعتبـار 2 میلیـارد و 300 میلیون 
 تومـان از برنامـه هـای محرومیـت زدایـی سـپاه ثـاراه کرمـان 

راه اندازی و کلنگ زنی میشوند. 
وی تصریـح کـرد: امسـال 80 پایـگاه مقاومت با اعتبـار دریافتی 

از برنامه و بودجه سـاخت و سـاز خواهد شـد. 
پـاداش خاطرنشـان کـرد: توجـه ویـژه بـه محرومـان و حاشـیه 
شـهرها و یکسـری مناطـق آلـوده بـا عنـوان طـرح کرامـت اجرا 

. د میشو

در هفته بسیج سازندگی 
 130 پروژه عمرانی و غیرعمرانی در كرمان 

راه اندازی و كلنگ زنی میشود 

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

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

» ائتاف بزرگ مردمی به سوی عدالت « 
ائتـاف بـزرگ مردمـی بـه سـوی عدالـت بـا حمایـت 
شـهداء،  محتـرم  خانـواده  از  کثیـری  جمـع  قاطـع  
ایثارگـران، رزمنـدگان، دانشـجویان، اصنـاف، محات و 
گروههـای سیاسـی انقابی و دلسـوزان آبادانی  کرمان 
عزیـز لیسـت مـورد حمایت خـود را با عنوان پاسـخگو 

کرد: اعـام 
آقایـان یـزدی نـژاد، موحدی نیـا، دکتر عارفـی، مویدی، 
دکتر نگارسـتانی، مهنـدس ایرانمنش، سـردار چناریان، 
حـاج آقـا ربانـی، مهنـدس حمـزه جـواران، خانـم دکتر 

معصـوم زاده و خانـم دیـوان بیگی .

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه
 شرکت سیمان ممتازان کرمان )سهامی عام(

بدینوسـیله از تمامـی سـهامداران محتـرم یـا نماینـده قانونـی ایشـان دعوت می شـود در جلسـه مجمع 
عمومی عادی سـالیانه شـرکت که رأس سـاعت 15 روز دوشـنبه مورخ 1396/03/01در کارخانه سـیمان 

ممتـازان واقـع در کرمـان، کیلومتـر 32 جـاده کرمان - رفسـنجان تشـکیل می شـود ، حضور بهم رسـانند . 
دستور جلسه : 

1- استماع گزارش هیأت مدیره و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به 1395/12/30
2- تصویب صورتهای مالیشرکت برای سال  مالی منتهی به 1395/12/30

3- اتخاذ تصمیم در خصوص تقسیم سود                                              4- انتخاب روزنامه کثیر اانتشار
5- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی 

6- تعیین پاداش هیأت مدیره و حق حضور اعضاء غیر موظف هیأت مدیره 
7- سایر مواردی که در صاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه باشد .

هیأت مدیره شرکت سیمان ممتازان کرمان ) سهامی عام(
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سال ششمـ  شماره 176ـ  شنبه  23 اردیبهشت 1396  ـ  16 شعبان  1438ـ   13  مه  2017 ـ  4 صفحهـ  500 تومان

بانـو مـاه  بـه  شـما  اعتمـاد   جـواب 
 معصـوم زاده، نماینـده مردم در شـوراي شـهر 

دوره گذشـته بـه شـرح ذیل می باشـد :
جهـت  در  بازرگانـي  اتـاق  بـا  متعـدد  جلسـات   *
دسـتان توسـط  توليـدي  محصـوات   بازاريابـي 

 زحمـت كـش زنـان كرمانـي ماننـد قوتـو، پتـه و .... :  در 
پيگيري حـال 

* طـرح مـدارس تابسـتانه بـا ورود چهـار NGO كـه در 
تابسـتانها ضمـن آمـوزش فعاليت هـاي مورد نيـاز روزانه مثل 
برقكشـي در پسـران و خياطـي در دختـران نحـوه ارتباطهـاي 
مختلـف اجتماعـي، فرهنگـي و ... را آموزش ميدهد : در 

حـال اجرا
* بررسـي و حـل مشـكات سـازمانهاي مـردم نهاد و 

سـامت اسـتان كرمان

* طـرح آمـوزش بهداشـت و مقابلـه بـا بايـاي طبيعـي بـا 
عنـوان هـر كوچـه، يـك مـددكار بـا آمـوزش افـراد 
معرفـي شـده توسـط مسـاجد جهـت آمـوزش CRP، قنـد و 
 فشـار خـون و آمـوزش مقابلـه بـا آتـش سـوزي، زلزلـه و ...

 ) هركوچـه يـك مـددكار جهت از دسـت ندادن 
فرصـت ها در حـوادث و بايـاي طبيعي(

* بررسـي تأسـيس بيمارسـتان بانـوان و تعييـن محـل و 
جلسـات حقوقـي نحـوه مشـاركت شـهروندان بـه صـورت 
كرمانـي  شـهروندان  بـودن  سـهيم  جهـت  مشـاركت   اوراق 

در آن
* بررسـي طـرح كلينيك هاي سـامت بانـوان جهت 

اقدامـات پايش و پيشـگيري و تهيه شناسـنامه سـامت
* ايجـاد مسـير پيـاده روي و دوچرخـه سـواري در 

پـارك شـهيد باهنر
* ايجـاد مسـير سـامت جهـت پيـاده روي در جنـگل 

ئم قا
* پيگيـري سـاخت و گسـترش و بهسـازي مكانهـاي 

ورزشـي در سـطح شـهر
* آمـوزش سـاليانه حدود 1000 سـاعت آمـوزش به 

شـهروندان جهـت ارتقا سـطح سـواد و سـامت مردم
* پيگيـري آمـوزش مسـائل فرهنگـي و اجتماعي از 

طريـق اتوبـوس و تاكسـي و نصـب در مـكان هـاي عمومي
بيماريهـاي  جهـت  كارت  نـادر  صـدور  بررسـي   *
خـاص، يـادآور ميشـود كرمان پـس از تهـران دومين شـهر 

در ايـن زمينـه اسـت
* پيگيـري اعـزام دوچرخـه سـواران برتـر كرماني 

جهـت شـركت در مسـابقات كشـوري
در  سـواري  ماشـين  هـاي  كارنـاوال  پيگيـري   *
مسـيرهاي تفريحـي وي   ـژه بانـوان جهـت افزايـش نشـاط 

خانمهـا
* شناسـايي و پيگيـري مشـكات و معضات بهداشـتي 

شـهر كرمان بـا حضـور سـازمانهاي ذيربط
* پيگيـري جهت بهبود بخشـيدن وضعيت كشـتارگاه 

در چنديـن جلسـه و بازديد چند مرحله از كشـتارگاه
* بررسـي و سـاماندهي دكه هـاي عرضه محصوات 

غذايي در سـطح شهر
* پيگيـري توليد ورمي كمپوسـت در جهت كاهش 
زبالـه هاي شـهري، توليد كـود ايده آل براي كشـاورزي 

و اشتغال خانگي
* برگزاري نشسـت با مديران شـهرداري و سـازمان 
و  سـازمان  ايـن  عملكـرد  بررسـي  بـراي  بازيافـت 

وظايـف آن
بـازار  بخشـيدن وضعيـت  بهبـود  پيگيـري جهـت   *

كفسـازي( و  )فاضـاب  مظفـري 
* پيگيـري و نشسـت بـا متقاضي بخش خصوصـي در جهت 

بازيافت اسـتيك فرسوده
* پيگيـري جهـت جانمايـي و احداث بيمارسـتان ويژه 

بانوان
* پيگيـري مكـرر در جهـت اختصـاص فضـاي تبليغاتـي 
سـطح شـهر براي پيام هاي بهداشـتي ارتقا سـامت 

معه جا
* پيگيـري وضعيـت بهداشـتي ميدان ميـوه و تره 
بـار در چنديـن جلسـه و بازديـد از ميـدان ميـوه و تـره بـار 
در چنديـن نوبـت و تخصيـص 5 نقطـه جهـت نصـب 
بنرهـاي بهداشـتي به طـور مـداوم در جهـت ارتقا سـواد 

و سـامت مـردم
در  مختلـف  هـاي  ارگان  بـا  نشسـت  چنديـن  برگـزاري   *
جهـت حـذف تدريجي قليـان از اماكـن عمومي و 
رسـتوران هاطبق مصوبه سـال 85 وزارت كشور و 

نامـه رياسـت جمهوري
* ايجـاد 5 پـارك سـامت كه توليـد و عرضه قليان 
سـامت  و  بهداشـتي  مسـايل  و  شـود  حـذف  آن  در 

اجتماعـي در آنهـا بـا همـكاري اداره هـاي مربوطـه پيگيـري 
د شو

نامطلـوب  بخشـيدن وضعيـت  بهبـود  پيگيـري و   *
امحـاء زبالـه بيمارسـتاني در چنديـن جلسـه و بازديـد 
چنديـن نوبـت از بيمارسـتانها و برگـزاري جلسـات مختلـف 

در جهـت امحـا بهداشـتي زبالـه
مجدانـه  پيگيـري  و  مكـرر  هـاي  نشسـت  برگـزاري   *
در واگـذاري معـادن زبالـه بـه بخـش خصوصي و 

درآمـد زايـي از ايـن بخـش
* پيشنهاد و پيگيري طرح تفكيك از مبدا زباله

* پيگيـري مجدانـه توليـد و عرضـه محصوات سـالم 
و ارگانيـك در سـطح شـهر كرمـان بـا برگـزاري چنديـن 

نشسـت بـا حضـور سـازمانهاي ذيربـط
* پيگيري توليد نان سالم در شهر كرمان

* برگـزاري جلسـات هفتگـي ارتقـا سـامت در نقـاط 
مختلـف شـهر كرمان علـي الخصـوص مناطق كم 

برخوردار
* پيگيـري عرضـه تغذيه سـالم در مـدارس بـه عنوان 
از  دوري  نيـز  و  خانـواده  زنـان سرپرسـت  اشـتغال خانگـي 

نا سـالم اغذيـه 
بخـش  در  سـموم  مصـرف  كاهـش  پيگيـري   *
توليـد محصـوات سـالم بهبـود و  كشـاورزي در جهـت 
كارشـناس  نفـر  يـك  حضـور حداقـل  پيگيـري   *

سـموم در محـل فـروش آفـت كـش هـا و سـموم
مطالبـات  وصـول  خصـوص  در  مكـرر  پيگيـري   *
عوارض پزشـكان بـا برگزاري چندين نشسـت با سـازمان 

پزشـكي نظـام 
* پيگيـري و الـزام بـه بهبـود بخشـيدن 

فاضـاب كارخانـه شـير
 * پيگيري در جهت شناسايي و ساماندهي 

كارگاه هاي بازيافت غير مجاز
و  مشـكات  برررسـي  و  پيگيـري   *
معضـات مشـاغل بانـوان در جامعـه

* پيگيـري و بررسـي وضعيـت تشـكل 
و  فعاليـت  نحـوه  و  نهـاد  مـردم  هـاي 

شـهرداري بـا  آنهـا  تعامـل 
و  بومـي  بازيهـاي  رونـق  پيگيـري   *
محلـه اي و لـزوم ايجاد نشـاط در خانواده 

و جامعـه
* تقدير از پرسـتاران نمونه به مناسـبت 

روز پرستار
* بازديـد از خانواده شـهدا و ديدار با 
مادران شـهدا و حل مشـكات و مسـائل 

بهداشـتي و پزشـكي و اجتماعي آنها
طـرح  پيگيـري  و  ارائـه   *
شـادي،  جنـگ   اجـراي 

باشگاه شادي خاص بانوان
المپيـاد  برگـزاري  طـرح  بررسـي   *

شـهر سـطح  در  بانـوان  ورزشـي 
* پيگيـري برگـزاري مراسـم تعزيه در 

ايـام محـرم در سـطح شـهر كرمان
* پيگيري و بررسـي جهت رفع مشـكات 
و معضـات خانواده ها در سـطح جامعه 

كرمان شهر 
* پيگيري و بررسي طرح شهرياران جوان

* پيگيري و بررسي طرح بهداشت سراي محات
* پيگيـري و شناسـايي منابـع درآمـد پايـدار بـراي 

اسـاتيد دانشـگاه هـاي مربوطـه بـا  شـهرداري 
* پيگيري بهسـازي، نوسازي و بازسـازي بافت هاي فرسوده 

شـهري و جلسـات متعدد با سازمان بهسـازي بافت قديم
توسـعه فضـاي سـبز شـهري و تقويـت  پيگيـري   *
بـا گسـترش  روحيـه سـرزندگي و شـادابي در شـهر 

عمومـي فضاهـاي 
ايمنـي  مقـررات  و  ضوابـط  توسـعه  پيگيـري   * 

ساخت و ساز
* پيگيـري و بررسـي طـرح الزام شـهرداري به تشـكيل 

سـتاد ويـژه احياي فرهنـگ فاطمي
* پيگيـري و برگـزاري جلسـات متعـدد و بررسـي 

عملكـرد سـازمان بهشـت زهـرا
اشـتغال  بازارچـه  احـداث  بررسـي  و  پيگيـري   *
زنـان توليـدي  كااهـاي  مسـتقيم  عرضـه   جهـت 

 بي سرپرست يا بد سرپرست
 Smart Parking احـداث  و  جانمايـي  پيگيـري   * 

) پاركينگ هوشمند ( در سراسر شهر كرمان
* فعاليـت در جهـت افزايـش توريسـم درمانی در 

اشـتغالزايی جهت 
همراهـان  اسـكان  و  تحصيـل  مسـائل  انجـام   *
بيمـاران در بيمارسـتان هـای دانشـگاهی كرمـان

* و موردهاي متعدد ديگر

دکتر ماه بانو معصوم زاده :
من آمده ام تا تمام توان خودم را براي مردم ديندار 

و زحمت کش کرمان به کار ببرم و در اين راه از هيچگونه 
سختي ترسي ندارم و به خداي خود مطمئن هستم


