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قدرت  دار و ریال

براستی چرا توسط برخی مسئوان  
بی کفایت و عده ای سودجو 

استان کرمان خشک شد 

روز جهان عاری از خشونت
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مدیر کل تعاون، کار و  رفاه اجتماعی 
استان کرمان :

هزار و سیصد میلیارد 
تومان اعتبار

برای اشتغال زایی 
استان کرمان

مدیرکل کمیته امداد استان کرمان: 
2۴59 خانوار 
زیر پوشش کمیته 
امداد در 
استان کرمان 
خودکفا شدند  4
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میدونى محبوبترین نشریه کرمانى کدومه؟!
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میدونى محبوبترین نشریه کرمانى کدومه؟!
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فرمانده انتظامی استان کرمان :
آیین برادری ازمه ارتقاء 
 امنیت عمومی در جنوب 

و شرق کرمان است

عضو شورای شهر کرمان:

کارگران
تنظیف را 

دریابید

 دیدار مدیر کل و معاونان 
 صدا وسیمای مرکز کرمان 
با امام جمعه جدید کرمان

نشست عمومی شورای شهر کرمان
 برگزار شد 

 کمبود  اعتبار طرح های 
عمرانی شهر کرمان
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عضو شورای شهر کرمان:

با پاسخگویی 
 به موقع جلوی 

شایعه های 
بعد از زلزله را 

3بگیرید

مراسم پرفیض

هر صبح جمعه 6:30 
صبح حسینیه ثارا...

هیات رزمندگان اسام  استان کرمان

دعای ندبه

پس از زلزله های اخیر در کرمان و راور صورت گرفت : 

مدیریت بحران مدیران 
2از نوع استاندار 

تجربه یه 
اینترنت واقعی
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حوزه و دانشگاه
گر در طلب علمی، این حوزه و دانشگاه      بر مقصد دانش جو، آماده شده این راه

      دو مرکز روشنگر، بر جامعه می تابند           بر سردی و تاریکی، هستند چو شمس و ماه

غامحسین رضایی - نقاش

پس از زلزله های اخیر در کرمان و راور صورت گرفت : 

مدیریت بحران 
مدیران از نوع استاندار 

هفتـواد : پـس از زلزلـه های پی در پی در کرمـان و راور که 
بزرگـی آنهـا و نزدیکـی زمانـی شـان در نـوع خـود بی سـابقه 
بـوده اسـت سـتاد بحـران اسـتانداری بـه حالـت آمـاده بـاش 
کامـل درآمـد و شـخص آقـای اسـتاندار هـم رییس این سـتاد 
اسـت امـا در  ایـن زمیـن لـرزه هـا چنـد مـورد اتفـاق افتـاد که 
از مهمتریـن آنهـا مـی تـوان بـه اخـراج مدیـر کل ارتباطـات و 
فناوری اطاعات اسـتان از جلسـه سـتاد بحران توسـط استاندار 
آقـای رزم حسـینی اشـاره کـرد کـه در نـوع خـود غیـر قابـل 
البتـه پـس از ایـن برکنـاری جنـاب مدیـر  پیـش بینـی بـود ، 
کل ارتباطـات اسـتان کـه علـت آن  همانـا قطعـی هـای مکـرر 
تلفـن هـا و تلفـن همـراه هـا بوده کـه خود اسـتاندار هم بیسـت  
دقیقـه معطـل بـر قرار کـردن ارتبـاط بـوده اسـت و توضیحات 
مدیـرکل ارتباطـات اسـتان غیـر قابل قبول تشـخیص داده شـد 
و اسـتاندار دسـت بـه ایـن اقـدام زد ،خبـر در سـطح کشـور 
هـم بازتـاب داشـت و مخالفـان و موافقانـی هـم پیـدا کـرد .اما 
آنطـور کـه  رییـس سـازمان فنـاوری اطاعـات و ارتباطـات 
کشـور بـه رادیـو سراسـری در تاریـخ 22 آذر گفتگـو کـرد 
حـق را بـه اسـتاندار کرمـان داد که در شـرایط بحرانـی مدیران 
تحـت فشـار  مسـئولیت زیـادی هسـتند .امـا متاسـفانه بـاز عـده 
ای بـا حـب و بغـض های عجیـب و غیر از یک جریان سیاسـی 
خاص و عده ای  با سـاخت یک  انیمیشـن سفارشـی در صدد 
تخریـب اسـتاندار کرمـان برآمدنـد و ایـن اخراج مدیـر کل را 
زیـر سـووال بردنـد کـه البتـه در نظر سـنجی هـای مردمی همه 
بـر ایـن حرکت  اسـتاندار صحه گذاشـتند .هرچند بـه نظر بنده 
میتوانسـت ایـن برکنـاری پس از جلسـه و به صـورت غیرعلنی 
هـم صـورت گیرد. باید پذیرفت مقام ارشـد اسـتان ایـن اختیار 
را دارد کـه مدیران شایسـته را تشـویق و دلگـرم کند و مدیران 
اهمـال کار و ضعیـف را بـر اسـاس اختیـارات قانونـی خـود 
تنبـه، توبیـخ و برکنـار کنـد .همـان طور کـه قدرت باا دسـت 
اسـتاندار هـم همیـن اختیـار را دارد .در هـر صـورت برکنـاری 
مدیـری کـه وظایـف خـود را کامل انجام نـداده حق اسـتاندار 

بـود و مـردم هـم ایـن حرکـت اسـتاندار را 
تاییـد کردنـد زیـرا مـردم به نجابت و حسـن 
خلق و تاش و درسـتکاری  اسـتاندار ایمان 
دارنـد و در مواقـع بحرانـی نـگاه سیاسـی بـه 

عملکـرد اسـتاندار معنی نـدارد .
محمد حسنی سعدی

فرمانده انتظامی استان کرمان :
آیین برادری ازمه ارتقاء 
 امنیت عمومی در جنوب 

و شرق کرمان است
سـردار رضـا بنـی اسـدی فـر  
در گردهمایی علماء و سـران 
شـرق  و  جنـوب  طوایـف 
اسـتان کرمان در دادگسـتری 
جیرفت افـزود: تدویـن میثاق 
نامـه عدالـت و امنیـت پایـدار 
فرصتی اسـت کـه باید در دل 
اقـوام و طوایـف ایـن منطقـه 

نهادینـه شـود.
و  سـفیدان  ریـش  گذشـته  ادوار  طـول  در  کـرد:  اظهـار  وی 
سـران طوایـف اعتقـاد قلبـی خـود را به نظـام اسـامی از طریق 
همـکاری گسـترده بـا رده هـای امنیتـی و انتظامـی در زمینـه 

کنتـرل اختافـات و رفـع منازعـات نشـان داده انـد.
وی اظهـار کرد: اعتبار بخشـیدن به افـراد صاحب نفوذ و ریش 
سـفیدان، منافعـی دوجانبـه در پـی دارد و عـاوه بر دسـتگیری 
بزهـکاران، مانـع از آسـیب رسـیدن بـه افـراد بـی گنـاه و منجر 
بـه پیشـگیری از وقـوع جرم می شـود.وی بـا بیان اینکـه امنیت 
یـک مقولـه چنـد وجهی اسـت، اظهار کـرد: ازمـه امنیت هم 
پوشـانی و هـم افزایـی مسـئوان، دسـتگاه قضایـی، رده هـای 
انتظامـی و امنیتـی در اجـرای وظایـف و مشـارکت شـهروندان 
اسـت.فرمانده انتظامـی اسـتان کرمـان گفـت: امنیـت مطلـوب 
و احسـاس آرامـش در جنـوب اسـتان کرمـان موجـب رشـد و 
توسـعه شهرسـتان هـای جنوبی و جذب سـرمایه گـذار در این 
مناطـق خواهـد شـد. در پایـان ایـن آییـن میثـاق نامـه عدالت و 
امنیت پایدار توسـط مسـئوان اسـتانی و سـران طوایف جنوب 
و شـرق اسـتان امضـا شـد.گردهمایی علمـاء و سـران طوایـف 
جنوب و شـرق اسـتان کرمـان با حضور اعضای شـورای تامین 
اسـتان، ائمـه جماعـت، مقامـات قضایـی، فرماندهـان نظامـی و 
سـران طوایـف جنـوب و شـرق اسـتان در محـل دادگسـتری 

شهرسـتان جیرفـت برگزار شـد.

توسط اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری 
استان کرمان : 

اجرای طرح جایگزینی 
 سوختهای فسیلی 

در محروم ترین نقاط استان 
درختـان  قطـع  از  جلوگیـری  بمنظـور 
جنگلـی در روسـتاهای محروم اسـتان که 
بـا اهـداف مختلـف از جملـه روشـنایی و 
پخـت و پـز صـورت مـی گرفتـه معاونت 
حفاظـت و امـور اراضی طـرح جایگزینی 
الویـت  یـک  بعنـوان  فسـیلی  سـوختهای 
در دسـتور کار قـرار داده اسـت. بـه گـزارش پایـگاه اطـاع 
رسـانی اداره کل منابـع طبیعـی و آبخیـزداری اسـتان کرمـان، 
طـی بازدیـدی که توسـط رئیـس و کارشناسـان اداره حفاظت 
و حمایـت از روسـتاهای دهنوسـرگز بخـش صوغـان، اور و 
سـیخوران صـورت گرفـت ضمن اهـدای تعدادی تنـور گازی 
بـه همـراه سـیلندرهای مربوطـه بمنظـور پخـت نـان، تعـدادی 
چـراغ روشـنایی مجهـز بـه پنـل خورشـیدی بیـن خانوارهایـی 
توزیـع گردیـده  نبودنـد  برخـوردار  روشـنایی  نعمـت  از  کـه 
کـه رضایـت اهالـی منطقـه را بدنبـال داشـت.خانم فرامرزپـور 
لـوازم  اهـدای  مراسـم  در  حمایـت  و  حفاظـت  اداره  رئیـس 
مذکـور ضمـن برشـمردن اهمیـت حفاظـت از منابـع طبیعـی 
بـرای نسـلهای آتـی و ذکـر ایـن نکتـه کـه وجـود جنگلهـای 
بنـه در ایـن منطقـه نعمتـی اسـت کـه بایـد قـدر دان آن باشـیم 
از روستانشـیان خواسـت در حفـظ ایـن نعمـت هـای الهـی یار 
منابـع طبیعـی باشـند و هـر گونـه تخریـب و تصـرف منابع ملی 
را از طریـق شـماره تلفـن رایـگان، تمـام وقت و فعـال 1504 به 

قطرات آب را چون لحظات زندگی ارج نهیم .اطـاع مسـئولین برسـانند.
روابط عمومی شرکت آب وفاضاب روستایی استان کرمان

همکاران ما در این هفته :  
مهین نامجو ، فروغ کمالی فرد، مهسا حقانیت، شیما 
صفرزاده کرمانی، مرتضی امیری فر، سجاد شاه ولی

چو بیداد کردي توقع مدار   
        
که نامت به نیكي رود در ديار

 )سعدی (

دکتر پورابراهیمی در نشست کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسامی با حضور دکتر اريجانی خبر داد:

اتمام بررسی ايحه قانون مالیات برارزش افزوده
 در کمیته مالیاتی مجلس

جلسـه  گفـت:  پورابراهیمـی  محمدرضـا  دکتـر 
اسـامی  شـورای  مجلـس  اقتصـادی  کمیسـیون 
بـا حضـور دکتـر اریجانـی برگـزار شـد و نتایـج 
مـورد  در  اقتصـادی  کمیسـیون  مالیاتـی  کمیتـه 
مـورد  افـزوده  ارزش  بـر  مالیـات  قانـون  اصـاح 
بحـث و بررسـی قرار گرفـت و مقرر شـد اصاح 
ایـن قانـون در صحـن کمیسـیون اقتصـادی آغـاز 
شـود.رئیس کمیسـیون اقتصـادی مجلس شـورای 
اسـامی ادامه داد:اشـکااتی در خصوص اجرای 
دارد  وجـود  افـزوده  ارزش  بـر  مالیـات  قانـون 
قانـون  بـه  مربـوط  موضوعـات  اصـاح  بنابرایـن 
و  افـزوده  ارزش  بـر  مالیـات  گـذاری در حـوزه 

مشـکل در اجـرا بایـد رفـع شـود.
بـه دلیـل  دکتـر پورابراهیمـی  در ادامـه  افـزود: 
وجـود دیدگاه هـای مختلف در خصـوص مالیات 

بـر ارزش افـزوده و تغییـر مـدل اجرایـی آن، ایـن 
جلسـه بـا حضـور کارشناسـان، اسـاتید دانشـگاه، 
مدیـران مربوطـه و تشـکل های بخـش خصوصـی 
برگـزار شـد و نهایتـا جمع بنـدی کمیسـیون با نظر 
رییـس مجلـس ایـن بـود کـه متناسـب بـا شـرایط 
قانـون  بـه  مربـوط  اصاحـات  کشـور  اقتصـادی 

مالیـات بـر ارزش افـزوده اعمـال شـود.
نماینـده مـردم کرمـان و راور در مجلس شـورای 
محـور   40 تـا   35 شـد:حدود  یـادآور  اسـامی، 
اشـکاات اساسـی در ایـن قانـون وجـود دارد که 
بخشـی بـر اسـاس آیین نامـه قابلیـت اصـاح دارد 
کـه سـازمان امـور مالیاتـی آن را اعمـال کـرده و 

بخشـی نیازمنـد اصـاح قانـون اسـت.
دکتـر پورابراهیمـی  گفت:مقـرر شـد محورهـای 
مذکـور را بـه فعـاان بخش خصوصـی ارائه کنیم 

همچنیـن مقـرر شـد اتاق هـای بازرگانـی، اصناف 
و تعـاون نیـز ظرف یـک هفته مـوارد مدنظر خود 
را بـه کمیسـیون ارائـه کنند و از این هفته  بررسـی 
بندهـای ایـن قانـون در کمیسـیون اقتصـادی آغاز 

می شـود.
ایـن  آزمایشـی  اجـرای  تمدیـد  داد:  ادامـه  وی 
قانـون برای سـه سـال آینده اسـت، اصـاح قانون 
جدیـد را بـه عنـوان تمدیـد قانـون قبلـی در نظـر 
می گیریـم و در صورتیکـه ظرف سـه سـال آینده 
اجـرای موفقیت آمیـزی داشـت بـا رفع اشـکاات 

قانـون را دائمـی می کنیـم. 
رئیـس کمیسـیون اقتصـادی مجلـس با بیـان اینکه 
اصـاح قانـون مالیـات بـر ارزش افـزوده از ایـن 
هفتـه  در دسـتور کار کمیسـیون اقتصـادی قـرار 
اقتصـادی  کمیسـیون  افزود:اعضـای  می گیـرد، 

قانـون فعلی را با ایحه ارائه شـده از سـوی دولت 
انطبـاق می دهیـم و احکام و مـوارد تکراری را در 
قالـب یـک حکـم ابقـا و بقیـه مـوارد اصاحی را 
بـا توجـه بـه اشـکااتی کـه از سـوی نماینـدگان، 
تشـکل های بخش خصوصـی و سـازمان ها مطرح 

شـده اعمـال خواهیـم کرد.

استاندار کرمان:
ستاد بحران استان کرمان در آماده باش است

اسـتاندار کرمـان گفـت: تـا اطـاع ثانونـی سـتاد 
بحـران اسـتان کرمـان در آمـاده بـاش خواهد بود 
و همـه دسـتگاه هـا بایـد آمادگـی کامـل داشـته 

اسـتانداری  بـه گـزارش روابـط عمومـی  باشـند. 
بحـران  سـتاد  در  حسـینی  رزم  علیرضـا  کرمـان، 
اسـتان کرمـان افزود: پیشـگیری و پیـش بینی کار 

مقـدم بـر همـه امـور اسـت.
و  هـا  لـرزه  پـس  اینکـه  بـه  اشـاره  بـا   وی 
زمیـن لـرزه هـا بـه خانه هـای قدیمی آسـیب وارد 
کـرده و آنهـا را آسـیب پذیـر تر می کنـد، عنوان 
 کرد: تا زمانی که  در زمان بروز حوادثی از جمله 
زمیـن لـرزه تلفـات نـداده ایـم همه فکر مـی کنیم 

اگـر زلزله کشـته نـداد اتفاقی نیفتاده اسـت.
وی اظهـار کـرد: در مرحلـه اول بایـد کمیتـه ای 
اداره  کرمـان،  اسـتانداری  فنـی  دفتـر  از  مرکـب 

تشـکیل  مسـکن  بنیـاد  و  شهرسـازی  و  راه  کل 
شـود تـا بررسـی هـای کارشناسـی را انجـام دهند 
و اماکـن عمومـی نامقـاوم ظـرف یـک مـاه آینده 
شناسـایی شـوند تـا ایـن مـوارد را بـه مـردم اعام 
کنیـم. اسـتاندار کرمـان عنـوان کـرد: واحدهـای 
فرسـوده ای کـه پس از احـداث واحدهای جدید 
بایـد تخریـب مـی شـدند، امـا بـه عنـوان انبـار یـا 
سـاختمان مسـکونی اجـاره ای مورد اسـتفاده قرار 
گرفتـه اسـت، نیـز بایـد در اسـرع وقـت تخریـب 

شـده و آوار بـرداری شـود.
رزم حسـینی افـزود: در شهرسـتان هـای زرنـد و 
راور مسـتحکم سـازی خوبـی بـا همـکاری بنیـاد 

مسـکن انقـاب اسـامی انجـام شـده اسـت.
رزم حسـینی تاکیـد کـرد: اسـتان کرمـان اسـتانی 
حادثـه خیز اسـت و همـه زمین لرزه هـای بزرگی 
چـون گلبـاف، بـم و .... را تجربـه کـرده انـد و 
نمـی توانیـم بنشـینیم تـا در زمـان بـروز حـوادث 
شـاهد مشـکات بیشـتری باشـیم و بـر این اسـاس 
پیشـگیری و پیـش بینـی را اصـل کار مـی دانیـم.

وی بـا تاکیـد بـر اینکـه نمـی توانیـم بـی تفـاوت 
باشـیم چـون زمیـن لرزه خسـارتی نداشـته اسـت، 
را  خوبـی  هـای  سـاختمان  مسـکن  بنیـاد  گفـت: 
سـاخته انـد و در زمیـن لـرزه اخیـر ندیـده ام کـه 
مشـکلی برای این سـاختمان ها ایجاد شـده باشـد.

مدیرکل بنیاد مسـکن انقاب اسـامی اسـتان کرمان 
بـا اشـاره بـه اینکـه از نظـر مصوبـه ای و قانونـی هیـچ 
مشـکلی در بازسـازی خانه هـای مسـکونی در اسـتان 
نداریـم گفـت: بانـک صـادرات هیـچ همـکاری در 
کرمـان  اسـتان  در  مسـکونی  خانه هـای  بازسـازی 
نداشـته اسـت. علی اکبـر سـلطانی نژاد اظهارداشـت: 
زلزله هـای  تمـام  در  مسـکن  بنیـاد  اکیپ هـای 
اواخـر اسـتان بافاصلـه بـه منطقـه زلزلـه زده اعـزام و 

دادنـد. انجـام  را  ازم  ارزیابی هـای 
وی بـا اشـاره به اینکه در شـهر راور زلزله خسـاراتی 
بـه خانه هـا زده اسـت گفـت: بیشـترین تاثیـر زلزلـه 

6.1 ریشـتری  شـهر راور بـوده کـه  اکیپ هایی برای 
ارزیابـی بـه منطقه اعزام شـده اسـت.

اسـتان  اسـامی  انقـاب  مسـکن  بنیـاد  مدیـرکل 
کرمـان بـا بیـان اینکه مـردم باید به سـمت بازسـازی 
و مقاوم سـازی خانه هـای خـود در جای اسـتان بروند 
و مربـوط بـه مناطـق زلزلـه زده نمی شـود افـزود: بـر 
اثـر زلزله هـای اخیـر خانه هـا به سـمت تخریـب رفته 
و بایـد بـا ارزیابـی دقیـق بازسـازی آنهـا انجام شـود.

و  بازسـازی  بحـث  در  اینکـه  بـه  اشـاره  بـا  وی 
قانونـی  و  مصوبـه ای  مشـکل  هیـچ  مقاوم سـازی 
نداریـم خاطرنشـان کـرد: در شـهرهای زیـر 25 هزار 

نفـر هـم ایـن کار انجـام می شـود و مـردم بایـد اقدام 
کننـد. سـلطانی نژاد با بیـان اینکه متاسـفانه تعدادی از 
بانک هـای اسـتان کـه باید منابـع مالـی را تامین کنند 
هیـچ همـکاری نداشـتند در حالـی کـه پـول مـردم 
در ایـن بانک هـا نگهـداری می شـود گفـت: بانـک 
صـادرات هیـچ همـکاری در هیـچ نقطه ای از اسـتان 
بیـان  بـا  بازسـازی نداشـته اسـت.وی  بـرای  کرمـان 
اینکـه کار آواربـرداری در مناطـق زلزلـه زده آغـاز 
شـده اسـت تصریـح کـرد: ایـن اقـدام  بـا امکانـات 
بتوانیـم  تـا  می شـود  پیگیـری  بیشـتر  تجهیـزات  و 
سـریع تر کار را جمـع کنیم.مدیـرکل بنیـاد مسـکن 

انقـاب اسـامی اسـتان کرمـان بـا بیـان اینکـه هـوا 
سـرد اسـت و زندگـی بیـرون از خانه در این شـرایط 
هوایی بسـیار سـخت اسـت گفت: انتظار مـی رود در 
مواقـع بحـران همـه دسـتگاه ها از جملـه بانک هـا در 
کنـار مـردم بوده و تسـهیات ازم برای بازسـازی را 
در اختیـار مـردم بگذارنـد.وی بـا اشـاره بـه اینکه 68 
شـهر زیـر 25 هزار نفر در اسـتان کرمـان وجود دارد 
نیـز در اسـتان  اظهارداشـت: 5 هـزار و 200 روسـتا 
کرمـان وجـود دارد که در همه این شـهر و روسـتاها 
و  می شـود  اجـرا  مقاوم سـازی  و  بازسـازی  طـرح 

مشـکلی در ایـن زمینـه نداریـم.

            مدیرکل بنیاد مسکن استان کرمان :

بانک ها همکاری ازم برای بازسازی 
خانه های مسکونی در استان کرمان ندارند 

کمیسـیون  احشـاِم  قاچـاق  بـا  مبـارزه  کارگـروه 
اسـتان کرمـان در  ارز   بـا قاچـاق کاا و  مبـارزه 
تشـکیل  اسـتان  ایـن  دامپزشـکی  اداره کل  محـل 
کل  اداره  عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه  شـد. 
دامپزشـکی اسـتان کرمـان، در ابتـدای ایـن جلسـه  
گفـت:  کرمـان  اسـتان  دامپزشـکی  کل  مدیـر 
ایـن  کرمـان  اسـتان  جغرافیـای  شـرایط  دلیـل  بـه 
اسـتان همیشـه دسـتخوش اتفاقـات نشـأت گرفتـه 

از اسـتانهای مـرزی همجـوار بـوده و مسـیر قاچاق 
دام بـه این اسـتان یـک تهدید جدی بـرای صنعت 
دامپـروری و امنیـت غذایـی مـی باشـد.مدیر کل 
دامپزشـکی اسـتان کرمـان گفـت: هماهنگـی های 
ازم بـا نهادهـای مرتبـط از جملـه نیـروی انتظامـی 
و سـازمان پایانـه حمـل و نقـل اسـتان جهـت الـزام 
حمـل  گواهـی  اخـذ  بـه  دام  حمـل  خودروهـای 
بهداشـتی دامپزشـکی صـورت پذیرفتـه اسـت.در 
ادامـه دکتر علیرضا سـلطانی رئیـس اداره قرنطینه و 
امنیت زیسـتی اداره کل دامپزشـکی اسـتان کرمان 
ضمـن اشـاره بـه نظارتهـای دامپزشـکی از طریـق 

صـدور گواهـی و دفترچـه اشـتغال بـه حمـل دام و 
فراوردهـای خـام دامی بر پروسـه نقل انتقـال دام و 
فراوردهـای دامـی اذعان داشـت: در سـال گذشـته 
بیـش از 15 هـزار فقـره گواهـی حمـل و 179فقره 
دفترچـه اشـتغال به حمـل دام، طیـور و فراوردهای 
اسـتان  دامپزشـکی  کل  اداره  توسـط  دامـی  خـام 

کرمـان صـادر گردیـده اسـت.
دکتـر سـلطانی بـا اشـاره بـه کشـف محمولـه های 
غیرمجـاز دام سـبک و سـنگین توسـط نیروهـای 
انتظامـی در سـال 1396 اظهـار داشـت: ایـن دام ها 
بصـورت  غیـر مجـاز و در حـال حمـل بـه سـمت 

سـایر اسـتانها کشـف و ضبـط شـدند.
مسـئول اداره قرنطینه و امنیت زیسـتی بیان داشـت: 
هـر نـوع نقـل انتقـال دام زنـده، فراوردهـای خـام 
دامـی، دارو و مـواد بیولوژیـک و حتـی واکسـن 
از سـازمان  بهداشـتی  اخـذ مجـوز  نیازمنـد  دامهـا 
دامپزشـکی و یـا ادارات کل دامپزشـکی اسـتانها 
مـی باشـد مـی باشـد و در غیـر اینصـورت تخلـف 
محسـوب شـده و بـا افـراد خاطـی  طبـق مقـررات 
برخـورد خواهد شـد. ازم بـه ذکر اسـت در پایان 
نظـر  تبـادل  و  بحـث  بـه  اعضـا  ایـن جلسـه سـایر 

پیرامـون دسـتورکار جلسـه پرداختنـد.

به همت اداره کل دامپزشکی استان کرمان تشکیل شد
 کمیسیون مبارزه با قاچاق کاا و ارز استان 

کرمان با محوریت بررسی وضعیت قاچاق دام 

مديركل راه آهن كرمان :

پيش فروش بليت 
قطارهاي مسافري 

راه آهن كرمان
مدیـرکل راه آهـن کرمـان ازآغـاز پیـش فـروش بلیت قطارهاي مسـافري حـد فاصل 
1 دي ماه 1396لغایت 24 اسـفند ماه1396 ، ازسـاعت 10 صبح روز پنجشـنبه مورخه 
23 آذر مـاه 1396 در کلیـه محورهـا خبـر داد.بـه گـزارش روابـط عمومـي اداره کل 
راه آهـن کرمـان: مهنـدس فیروزکوهـي بـا بیـان اینکـه پیـش فـروش بلیـت قطارهاي 
مسـافري طبـق زمـان هـاي تعییـن شـده صـورت مـي پذیـرد، از کسـاني کـه قصـد 
مسـافرت بـا قطـار را در تاریـخ هـاي فوق دارند خواسـت کـه در فرصت تعیین شـده 
نسـبت بـه تهیـه بلیـت اقـدام نماینـد. مدیـر کل راه آهـن کرمان افـزود : فـروش بلیت 
قطارهاي مسـافري همانند سـنوات گذشـته به طور یکپارچه و یکسـان از طریق دفاتر 

فـروش در سـطح اسـتان و بـه صـورت اینترنتي صـورت میگیرد.

اقدامات شرکت آبفا استان کرمان 
در ارتقاء کیفیت آب شرب قابل تقدير است 

مدیرعامـل شـرکت آبفـا اسـتان سـمنان اقدامـات شـرکت آبفـا اسـتان کرمـان در ارتقـاء 
کیفیـت آب شـرب را قابـل تقدیـر عنـوان کـرد. محمـد طاهـری رئیـس هیئـت مدیـره و 
مدیرعامل شـرکت آب و فاضاب اسـتان سـمنان در سـفر یک روزه به اسـتان کرمان، پس 
از دیـدار بـا مدیرعامـل شـرکت آب و فاضـاب این اسـتان، با حضور در شـهرهای بردسـیر 
و رفسـنجان از  پـروژه ارتقـاء کیفـی آب بردسـیر و دسـتگاههای ارتقـاء کیفـی آب بازدیـد 
کـرد.وی در رابطـه بـا هـدف از ایـن سـفر گفت: یکـی از اقداماتی که توسـط شـرکت های 
آبفـا انجـام مـی شـود ،تامیـن آب شـرب سـالم و بهداشـتی شـهروندان اسـت و بـا توجـه بـه 
اینکه در صدد هسـتیم که کیفیت آب شـرب شـهر بیارجمند از توابع شهرسـتان شـاهرود را 
ارتقـاء بخشـیم ، بنـا بـه توصیـه هـای کارشناسـان آب و فاضاب کشـور ، از دو سـامانه ارتقـاء کیفیت آب در رفسـنجان 
و بردسـیر بازدید کردیم.مدیرعامل شـرکت آبفا اسـتان سـمنان در ادامه بیان داشـت:اقداماتی که توسـط شـرکت آب و 
فاضـاب اسـتان کرمـان در خصوص ارتقاء کیفیت آب در شـهرهای برسـیر و رفسـنجان توسـط بخـش خصوصی انجام 

داده قابـل تقدیـر اسـت و ایـن نشـان دهنـده اهمیـت موضوع در نزد مسـئولین شـرکت اسـت.

مدیر روابط عمومی 
شرکت توزیع نیروی برق شمال استان کرمان :

پایداري تاسیسات شبکه 
در پي دومین زلزله بزرگ 

منطقه هجدك کرمان
عمومـي  روابـط  گـزارش  بـه 
بـرق  نیـروي  توزیـع  شـرکت 
شـمال اسـتان کرمـان، بـه نقـل از 
روابـط  مدیـر  جهانشـاهي  امیـر 
و  زلزلـه  وقـوع  پـي  در  عمومـي 
پـس لـرزه هـا در هجـدك راور 
بـا توجه به مقام سـازي تاسیسـات 
بـرق  توزیـع  شـبکه  تجهیـزات  و 

در سـنوات قبـل درشـمال اسـتان کرمـان خوشـبختانه کمتریـن 
بودیـم.  شـاهد  منطقـه  در  را  خسـارت 

جهانشـاهي افـزود: گـروه هـاي عملیـات اتفاقـات این شـرکت 
از شـهرهاي معیـن  )زرنـد، رفسـنجان، کوهبنـان، چتـرود( بـه 
محـض وقـوع زلزلـه بـه منطقه اعزام شـده تـا در صـورت بروز 
سـریعا  بـرق  قطعـي  و  احتمالـي  خسـارت  و  حادثـه  هرگونـه 
نسـبت بـه رفـع مشـکات احتمالـي  اقـدام نماینـد. جهانشـاهي 
همچنیـن بـا اشـاره به وقـوع زمین لرزه  گذشـته و خسـارت 20 
درصـدي بـه تجهیزات شـبکه توزیع بـرق در این منطقـه افزود: 
بـه منظـور اصـاح و مقـاوم سـازي تاسیسـات شـبکه بـرق ایـن 
منطقـه نیـاز به اعتبار و بودجـه ازم به میزان حداقـل 30 میلیارد 
ریـال مي باشـد کـه مسـاعدت و همکاري مسـئولین امـر را مي 
طلبـد.وي ادامـه داد: بـا تاشـهاي صـورت گرفتـه و حمایـت 
تاسیسـات  و  مقـاوم سـازي شـبکه  توانیـر در جهـت  شـرکت 
در سـال گذشـته تـا حد زیـادي خطـوط 20 کیلوولـت اصاح 
گردیـده اسـت. گفتنـي اسـت که روسـتاي هجـدك در بخش 

کوهسـاران بـا تعـداد 4500 اشـتراك  قـرار دارد.

معاون بهره برداري و دیسپاچینگ 
شرکت توزیع برق جنوب استان :

بهره برداري از ۲۸ فیدر فشار 
متوسط جدید در هشت ماهه 

نخست سال جاري
فیدرهـا  ایـن  از  بـرداري  بهـره  بـراي  موسـوي: 

شـبکه  کیلومتـر  جمعـًا۹۲ 
و  متوسـط  فشـار  هوایـي 
کابـل  متـر  هـزار  چهـار 
صـورت  زمینـي  کشـي 

اسـت.  گرفتـه 
عمومـي  روابـط  گـزارش  بـه 
بـرق  نیـروي  توزیـع  شـرکت 
سـید  کرمـان،  اسـتان  جنـوب 

کمـال موسـوي معـاون بهـره بـرداري و دیسـپاچینگ شـرکت 
افزایـش  بـه منظـور  بـرق جنـوب اسـتان اعـام کـرد:  توزیـع 
قابلیـت اطمینـان شـبکه. کاهـش بـار فیدرهـاي فشـار متوسـط 
افزایـش اطمینـان شـبکه . کاهـش بـار فیدرهاي فشـار متوسـط 
و افزایـش قابلیـت مانـور.28 فیـدر فشـار متوسـط جدیـد از 49 
پسـت فـوق توزیـع در منطقـه جنـوب اسـتان کرمان در هشـت 
ماهـه ابتـداي سـال 96به بهره برداري رسـیده اسـت. وي افزود: 
بـراي بهـره بـرداري از ایـن فیدرهـا جمعـا92ً کیلومتـر شـبکه 
هوایـي فشـار متوسـط و چهـار هـزار متـر کابـل کشـي زمینـي 
ایـن  اصلـي  مزیـت  نمـود:  بیـان  وي  اسـت.  گرفتـه  صـورت 
طرحهـا کاهـش افـت ولتاژ بـرق مشـترکین محتـرم و همچنینن 

کاهـش زمـان خاموشـي هـاي مشـترکین عزیـز اسـت. 
موسـوي ضمـن ابـراز امیـدواري تصریـح نمـود: بـا تاشـهاي 
همکارانمـان در شهرسـتانهاي حـوزه جنـوب اسـتان کرمـان و 
حمایـت هـاي شـرکت بـرق منطقـه اي کرمـان . تـا پایان سـال 
جـاري 13فیـدر فشـار متوسـط دیگر نیز بـه مجموعـه فیدرهاي 

شـرکت توزیـع بـرق جنـوب اسـتان کرمـان افزوده شـود.

در محل شرکت برق منطقه ای کرمان برگزار شد:
 گردهمایی کارشناسان

برنامه ریزی مراکز دیسپاچینگ
 

دیسـپاچینگ  مراکـز  ریـزی  برنامـه  کارشناسـان  گردهمایـی 
مناطـق جنـوب جنـوب شـرق و دیسـپاچینگ هـای ناحیـه ای 
یـزد هرمـزگان و سیسـتان بلوچسـتان  بـا حضـور نمایندگانـی 
از  ایـن شـرکت هـا در محـل شـرکت بـرق منطقـه ای کرمـان 
برگـزار شـد. در ایـن جلسـه کـه بـا هـدف یکپارچـه سـازی 
جهـت  کشـور  شـرق  جنـوب  شـبکه  انتقـال  خطـوط  خـروج 
اجـرای برنامـه های تسـت سـرویس پیشـگیرانه سـالیانه برگزار 
شـد معـاون بهره برداری شـرکت برق منطقـه ای کرمان گفت: 
لـزوم برگزاری چنین جلسـاتی، هماهنگـی و  تقویت همکاری 

و دیـدگاه کل نگرانـه در سیسـتم اسـت.
بایـد  مـا  دیـدگاه  ایـن  در  افـزود:  سـلیمیان  محمـود  مهنـدس 
عـاوه بـر اینکـه بـر حـل مسـائل خـود به عنـوان یک شـرکت 
در یـک دیـدگاه جامعتـر منافـع صنعـت بـرق را به عنـوان یک 
کل واحـد در نظـر بگیریـم  و در جلسـاتی کـه به منظـور تبادل 
نظـر و همـکاری تشـکیل می شـود ایـن نکتـه را در نظربگیریم 
کـه چگونـه مـی توانیـم در رشـد و توسـعه صنعـت بـرق نقـش 
داشـته باشـیم. همچنین رئیس اداره دیسـپاچینگ جنوب شـرق 
ضمـن معرفـی شـرایط موقعیـت اسـتان کرمـان گفـت: اسـتان 
ایـران  شـرقی  جنـوب  در  ایـران  اسـتان  پهناورتریـن  کرمـان 
قـرار گرفتـه و دورتریـن پسـت انتقـال  تـا مرکـز اسـتان 480 
کیلومتـر فاصلـه دارد. مهنـدس محمدرضـا پورغریـب شـاهی 
افـزود: پیـک بـار اسـتان کرمـان در خرداد مـاه به میـزان 2285 
مـگاوات بـوده و از سـال 90 تاکنـون  ظرفیـت 3000 مگاولـت 
آمپـر در  پسـت هـای جدیـد بهـره بـرداري  شـده کـه شـامل  
پسـت   13 و  230کیلوولـت  کیلوولت،7پسـت   400 پسـت   2
132کیلوولـت اسـت. وی همچنیـن افـزود: در زمینـه احـداث 
خـط نیـز از سـال 90 تـا کنـون 700 کیلومتـر خط جدیـد مورد  
بهـره بـرداري قـرار گرفتـه کـه شـامل 9 خـط 132 کیلوولـت 
و3 خـط 230کیلوولـت اسـت. وی در ادامـه سـخنان خـود بـر 
تاثیـر اجـرای پـروژه های این شـرکت بـر مناطق جنوبی اسـتان 
اشـاره کـرد و گفـت: از سـال 93 تاکنون خاموشـي هاي ناشـي 
از کمبـود وافـت ولتاژشـبکه انتقـال  در ایـن مناطـق بـه صفـر 

است. رسـیده 

یادداشت مدیر مسوول

علیرمضانـی مدیر کل 
معاونـان  شـورای  و 
صـدا وسـیمای مرکـز 
حجـت  بـا  کرمـان 
ااسـام علیدادی سـلیمانی امام جمعه جدید شهرسـتان 
کرمان دیدار و گفتگو کردحجت ااسـام والمسـلمین 
علیـدادی سـلیمانی در دیـدار مدیـرکل و معاونـان صدا 
و سـیمای مرکـز کرمان گفت رسـالت نهـاد نماز جمعه 
زمانـی محقـق خواهـد شـد کـه بـا همـه دسـتگاه های 

فرهنگـی همچـون صـدا و سـیما یـک همـکاری قـوی 
وجـود داشـته باشـد. نماینـده ولـی فقیه در اسـتان گفت 
صـدا و سـیما رسـانه بـی بدیـل و کـم نظیـری اسـت که 
توانـش را در راسـتای اهـداف نظـام بـه کار گرفتـه و به 
نفـع همـه دسـتگاه ها اسـت که بـا رسـانه ملـی در تعامل 
سـیمای  و  صـدا  مدیـرکل  علیرمضانـی  باشـند.آقای 
مرکـز کرمـان هـم در این دیـدار از راه اندازی شـورای 
معـارف صـدا و سـیما برای تعمیـق محتـوای برنامه های 
دینـی بـا نظـارت روحانیـون خبـر داد و گفـت امسـال 

تاکنـون بیـش از 9 
هـزار و 400 دقیقه 
معارفـی  برنامـه 
هـای  شـبکه  از 

اسـتانی سـیما و صـدا پخـش شـده اسـت وی اشـاره ای 
هـم بـه برنامـه هـای مناسـبتی در مـاه مبـارك رمضـان 
کـرد و از مسـابقات قرآنـی کـه در ماه مبـارك رمضان 
تولیـد و پخـش شـد بـه عنـوان موفقیـت ایـن مرکـز در 

جـذب مخاطـب خـارج از اسـتان نـام بـرد .

دیدار مدیر کل و معاونان صدا وسیمای 
مرکز کرمان با امام جمعه جدید کرمان
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شلغم و یلدا

پاییز شود طی با، دیدار شب یلدا                      در این شب طوانی، شلغم ببرد سرما
افسوس که گران گردید، چون سایر مایحتاج      امید که با تدبیر، کم ناز کند بر ما

غامحسین رضایی - نقاش

این شماره از هفتواد تقدیم می شود 
به شهید »مهدی توسن« 

یادی از یک شهید

رهبر معظم انقاب:

صهیونیسم 
در مقابل موج نسلهای 
رو به ازدیاد فلسطینی 

طاقت نخواهد آورد

جناب آقای حسنی سعدی 
مدیر مسوول  محترم هفته نامه هفتواد کرمان 

با سام و عرض ادب
طرحهـای  خصـوص  در  رسـمی  بصـورت   1373 سـال  از 
کانالسـازی، آبخیز داری، سـدهای خاکی،بندهـای انحرافی، 
آبیـاری تحـت فشـار، پخش سـیاب، احیـاء و مرمـت قنوات 
ماموریـت رفتـه و گزارشـات بازدید و اظهار نظر کارشناسـی  
را بـه مدیـران وقـت  فـردای روز بازدیـد ارائـه نمـوده ام، تـا 

اینکـه ماموریـت پـروژه  سـد خاکـی گـروه رایـن بـه بنـده 
محـول شـد   و پـس از انجـام تحقیقـات و ارزیابـی  کامـل 
گـزارش کارم را بـه تاریـخ 19 / 2 / 90  ارائـه نمـودم، چنـد 
روز بعـد خبـرم کردنـد کـه رئیس سـازمان جهاد کشـاورزی 
سـطح  در  التحصیـل  فـارغ  ایشـان  دارد،  کارتـان   اسـتان  
فـوق لیسـانس آبیـاری بودنـد، خیلـی خوشـحال شـدم کـه 
حتمـا قصـد بررسـی مشـکات سـد گـروه  رایـن و برنامـه 
ریـزی بـرای برطـرف نمودن آنهـا را دارد، وقتیکـه وارد دفتر 

کارش شـدم، شـنیع تریـن و زشـت تریـن رفتـار انسـانی  را 
نمـود و بیـان داشـت: »گـزارش نوشـته ای آبروی سـازمان را 
ببریـد«، دسـتور داد کـه دیگـر گزارشـات مـرا روی سـایت 
نیندازنـد  و کـم کـم برنامـه ریزی نمود که از بخش بازرسـی 
اخراجـم نماینـد، زمان بسـرعت گذشـت و سـیزدهم فرودین 
مـاه 1391، صـدای شکسـته شـدن سـد گـروه رایـن نـه تنهـا 
در سـطح اسـتان و کشـور بلکـه بـه گـوش جهانیـان رسـید، 
 گـزارش کارشناسـی ام جاودانه شـد و همـکاران، اهل فن  و 

صاحب نظران این گزارش را تحسـین 
نمودنـد و امـروزه به هر سـایت خبری 
خاکـی  سـد  هـای  واژه  و   مراجعـه 
گـروه راین را بدهید عکسـها، فیلمها، 
مصاحبـه هـا را بصـورت کامـل نشـان 

میدهـد . اگـر موفق شـدیم بـرای اینچنین معضاتـی  )نادیده 
گرفتـن  گـزارش های کارشناسـی (  راهکار پیـدا کنیم قطعاً 

بـه تامیـن آب اسـتان نزدیـک خواهیم شـد .

براستی چرا توسط برخی مسئوان  بی کفایت
 و عده ای سودجو استان کرمان خشک شد 

|||||||  مهندس حسن اشرف گنجوئی
         کارشناس رسمی تامین آب |||||||

قدرت  دار و ریال
دارمشکل گشا هستی تو امروز                           

  بکن حل مشکل ما مثل دیروز
دار از علم رفتی جلوتر                                     

 ریال در این زمان گردیده سرور
ریال آدم برد امروز مریخ                                     

 ّبود کار ثروت محکم از بن و بیخ
بدون ثروت عمر یک جو نیرزد                                 
کسی دارد ریال سرما نلرزد
ریال جاویدی هرگز نمیری                                   

     فقیران را بفرما دست گیری
بدون بهره بده وام پولداران                                  

 بده امکان ریال سرمایه داران
عدالت این زمان گشته زر و مال                           

فقیران در جهان هستند پامال
ریال حرمت داری روز جاری                                 
 ترا بازار گرم است چون بخاری
ریال قدرت دهی بر مکر و تزویر                            

ریال روباه کنی در این زمان شیر
تقلب را دار آورده بازار                                       
  تفکر در این زمانه خوار بیمار
معیشت بهر حمزه گشته وحشت                            

شکم راگرسنه  نخواهم داشت ذلت

» حمزه فریفته «

شعری از عبید زاکانی
از قضاي فلک یکي گربه

بود چون اژدها به کرمانا
شکمش طبل و سینه اش چو سپر

 شیر دم و پلنگ چنگانا
از غریوش به وقت غریدن

 شیر درنده شد هراسانا
سر هر سفره چون نهادي پاي

شیر از وي شدي گریزانا
روزي اندر شرابخانه شدي

 از براي شکار موشانا
در پس خم مي نمود کمین

همچو دزدي که در بیابانا
ناگهان موشکي ز دیواري

جست بر خم مي خروشانا
سر به خم برنهاد و مي نوشید

مست شد همچو شیر غرانا
گفت کو گربه تا سرش بکنم

 پوستش پر کنم ز کاهانا...

روز جهان عاری از خشونت
نام خدا برکت لوح و قلم           

 بر لبم آمد دو سه خط از دلم
چشِم دلم می گذرد از مکان        

  ناظر ظلم و ستم اندر جهان
جهان عاری ز خشونت، دروغ          

چشِم مدافع بشر بی فروغ
چرا بشر، شر و شد و بی حیا شد؟       

 صداقت و درستی کیمیا شد؟
آینه ی عبرت این روزگار          

فجایع )سوریه( و )میانمار(
که )سازمان ملل( اندر )یمن(          

 ناظر )داس درو( و )یاسمن(
حق السکوت گرفته آن سازمان         

 خصوصًا از )رژیم آل شیطان(
تا بشود )کور( و )کر( و )ال( و )لنگ(     

   خورده به پیشانی آن )مهر ننگ(
سازمان ملل، علیه ملل          

  که شده چون عصای دست ُدَول
شریک چشمه های داعش شده         

 به روغن سبیل سفارش شده
تا بکند پشت به مستضعفین         

 نمونه اش تنهایِی فلسطین
خاِک نجس بر سر آن سازمان      

    دال جان می شود از بهر نان
جهان که عاری ز خشونت نشد        

  تاش )انبیاء رحمت( چه شد؟
در پشت صحنه ها نشسته شیطان   

     )آدم( ز شیطان رانده شد از )جنان(
هر تابع شیطان، بگردد ذلیل          

خواسته برادرکشی را، ز )قابیل(
)وهابیت( )خشونت آفرین( شد          

قبله ی جانیان و، ضد دین شد
کشتار )دسته جمعی( در این زمان       

 حاصل دانش )روان پریشان(
این دانش ُمَخِرب بشر سوز          

از )علمای شرک آتش افروز(
صنعت اگرچه داده )بال پرواز(          

 در )جان گرفتن( شده او )یکه تاز(
)نقاش( جهاِن نو، پر از اضطراب      

  ُمَولّد خشونت بی حساب
می دود این بشر بر انهدامش         

 استرس ُکشنده توی جامش

غامحسین رضایی - نقاش

カもヮ執枢唱 桧済処

::::::::::::::::::::::::::::::::::::

::::::::::::::::::::::::::::::::::::

هفتـواد: و امّـا واژه  فرهنـگ خـود از بـه هم پیوسـتن  واژگان 
»فـر« بـه معنی پرش پرتـو خداوندی بر انسـان به هنـگام آفرینش 
و برتـری بخشـدن او بـر دیگـر آفریـدگان و »واژه فرهنـگ«  بـه 
ُدرسـت  و  شـده  سـاخته  ارزش  ارز،  انـدازه،   سـنگینی،  معنـی 
افتـاده. کـه اگـر بـه تاریـخ سـرزمین خـود نـگاه کنیـم مـی بینیم 
کـه مردمـان ایـران چنـد هـزار سـال اسـت چنیـن فرهنـگ پاک 
الهـی را داشـته و دارنـد و زیـر سـایه آن زندگـی کـرده و از بـاد 
و بَـَرش بهـره منـد گشـته انـد. و همیـن الهـی بـودن آنسـت کـه 
همـواره بـه ایرانیـان بـه همـی و یگانگـی بخشـیده و آنـان را از 
میـان توفـان های سـخت تاریـخ مانند تاخت و تاز  مغـول و تاتار 

گذارانیـده و زنـده نگه داشـته اسـت.
اگـر گذشـته نـه چنـدان دور کشـورمان را پیـش چشـم آوریـم 
کهنـه  اسـتعمارگری  اسـت  صدسـال  چنـد  کـه  دیـد  خواهیـم 
کار، خونریـز، سـنگدل، بدخیـم، دژ خـوی،  اهریمـن سرشـت، 
انقـاب  پیـروزی  تـا  را  ایـران  ترفنـد سـاز، کشـور  نیرنگبـاز و 
اسـامی نیمـه مسـتعمره خـود داشـته شـاهان و پادشـاهان قاجـار 
ناگریـز  انـد و ناچـار و  بـوده  السـلطنه هایـش  نایـب  و پهلـوی 
بـه فرمانبـرداری بـی چـون و چـرا. زیـرا خـود مـی دانسـته انـد 
کارگـزاران و درباریانشـان همـه »فراماسـونر« هسـتند و وابسـته 

و مـزدور انگلیـس و کسـانی کـه وابسـتگی بـه اسـتعمار بریتانیـا 
را نداشـته و پـای بنـد بـه فرهنـگ پـاک الهـی اسـامی بـوده اند 
و سرنوشـتی ماننـد امیـر کبیـر، قائـم مقـام فراهانـی، سـتارخان، 
باقرخـان، شـیخ فضـل ا... نـوری، شـیخ محمـد خیابانـی، میـرزا 
کوچـک خـان، دکتـر مّصـدق، دکتـر حسـین فاطمـی و صدهـا 
پاکمـرد دیگـر پیـدا کـرده و بدسـت نوکـران اسـتعمار از میـان 

برداشـته شـده انـد. 
اسـتعمارکهن انگلیـس تـا صـد سـال پیـش آشـکار و پنهـان بـر 
بیشـتر سـرزمین هـای آفریقـا،  فرمانروائـی مـی کـرد و  جهـان 
آسـیا، اسـترالیا، آمریـکا و اروپـا را مسـتعمره یـا نیمه مسـتعمره و 
یـا هـم پیمان خـود داشـت آنچنانکـه یـک روز ملکـه ویکتوریا 
گفتـه بـود »خورشـید در سـرزمین من غـروب نمی کنـد«  که بر 
ایـن پایـه بایـد داوری کـرد و گفـت در جهـان هیـچ سـرزمینی 
نیسـت کـه زهـر این کـژدم ّجـراره را نچشـیده و نیازموده باشـد. 
اکنـون بایـد دیـد شـیوه و روش و راهکارهـای پـراز فریـب ایـن 
بزرگتریـن اسـتعمارگر تاریـخ در گذشـته و امـروز چه بـوده؟ و 

چـی هسـت؟ کـه پاسـخ چنین اسـت: 
1ـ  دسـتگاههای اسـتعمارگری انگلیـس نخسـت مـردان با هوش 
و زیرکـی را بنام جهانگرد و گردشـگر به سـرزمینهای ناشـناخته 

مـی فرسـتاده انـد تـا چگونگی زندگـی مردمان، آیین ها و پیشـه 
تاریخـی و نـژادی، جغرافیایـی، داشـته هـا و نداشـته، نیازهـا و 
دیگرهـای آنـان را جسـتجو کننـد و آگاه شـوند و در بازگشـت 

نمایند. گـزارش 
2 ـ جاسوسـان را نـام بـازرگان، پزشـک، کشـیش، پژوهشـگر 
باسـتان شناسـی و مـردم شناسـی و زبـان شناسـی و دیگرهـا بـه 
کشـورهای بـزرگ تاریخـی روانـه کـرده و تـا بـا مردمـان آن 
بیامیزنـد و نیکخواهـی و مهربانـی نشـان دهنـد و  سـرزمین هـا 
یـا بـزرگان و کارگزارانشـان از در دوسـتی در آینـد و بـا دادن 
ارمغـان هـای گرانبهـا آنـان را بـا سـازمان هـای پنهانـی اسـتعمار 
بریتانیـا پیونـد دهنـد. کـه می تـوان آمدن بـرادران شـرلی بدربار 
صفّویـه و پرفُسـور ادوارد بـراون در روزگار قاجاریـه نمونه های 
ایرانـی آن دانسـت. همچنیـن شـاهزادگان و اشـرفی را کـه برای 
خوشـگذرانی بـه انگلسـتان مـی رفتنـد بـه گونـه ای زرخریـد و 

وابسـته خـود می سـاختند.
دنباله دارد...      

نویسنده : کیخسرو شهریاری

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

مهستی گنجوی                                                
چگونه می توان خود و جامعه را شناخت 

بخش 4

پیرزن
در همسـایگی یکـی از امرای بصـره پیرزنی خانۀ 
کوچکی داشـت که قیمت آن بیسـت درهم بیشـتر 
نبـود ولـی امیر کـه آن خانه را بسـیار طالب بود 
بـه دویسـت درهـم نیز میخریـد و عجـوز نمیداد. 
کسـان امیـر بـاو گفتنـد اگـر قاضـی باین مسـئله 
را  درهمـی  بیسـت  خانـۀ  تـو  کـه  بیابـد  اطـاع 
بدویسـت درهـم نمیفروشـی ممکـن اسـت حکـم 
بسـفاهت تـو داده خانـه تـو را از تصـرف خـارج 

. کند
پیـرزن گفـت: چـرا حکـم بسـفاهت امیـر نمیدهـد 
کـه خانـه بیسـت درهمـی را بـه دویسـت درهـم 

میخـرد. 

تهیه و تنظیم : محمود جعفری از کوهبنان

محمـد فرشـاد )رئیـس شـورای شـهر کرمـان( 
بـه  انتخـاب مهنـدس عالـم زاده  بـا  ارتبـاط  در 
عنـوان شـهردار گفـت: جـواب مثبـت اسـتعام 
هـای مربـوط بـه انتخـاب مهنـدس عالـم زاده از 
وزارت اطاعـات به وزارت کشـور اعام شـده 
و  وزارت کشـور هـم حکـم مهنـدس عالم زاده 
را امضاء کردند و ایشـان رسـماَ شـهردار کرمان 

 . هستند
» کمبود اعتبار

طرح های عمرانی شهر« 

مهنـدس کامیـاب )رییـس کمیسـیون عمـران و 
حمـل و نقـل( گزارشـی از رونـد اجرایـی 13 
پـروژه عظیـم شـهری ارائـه داد و گفـت: از این 
13 پـروژه، 6 قـرار داد بـا قـرارگاه خاتـم )ص( 
بـا مبلـغ اولیـه  429 میلیـارد تومان، 4 قـرارداد با 
عسـکریه بـا مبلـغ اولیـه 320 میلیـارد تومـان و 3 
پـروژه را شـهرداری بـه انجام رسـانیده کـه مبلغ 
اولیـه قـرارداد با شـهرداری 24.5 میلیـارد تومان 

اسـت. بوده 

وی در ادامـه افـزود: به طـور میانگین  38درصد  
هـا  شـرکت  ایـن  ی  قراردادهـا  اولیـه  اعطـای 
پرداخـت شـده و عمـده مشـکل ایـن پـروژه هـا 
پـل ولیعصـر،  میـدان  آزادی،  تقاطـع   از  اعـم 
بادپـا  شـهید  تقاطـع  دادی،  ا...  شـهید  تقاطـع 
مربـوط بـه مطالبـات پیمانـکار و کمبـود اعتبـار 
مـی باشـد. ایشـان در ارتبـاط بـا تقاطـع سـعیدی 
گفـت: ایـن پروژه که از سـال 90 شـروع به کار 
شـده پیشـرفت چندانی نداشـته و طی صحبتهای 
اولیه شـورا، مقرر شـد تـا پیمانـکار مربوطه خلع 
مجـدد  هـای  بررسـی  ادامـه  در  کـه  شـود  یـد 
پـروژه  بـا توجه به عـدم پرداخت اعتبـارات  در 
موعـد مقـرر بـه پیمانـکار  قـرار بـر این شـد تا با 
پرداخـت مبلـغ 360 میلیـون تومان این قـرار داد 
بـا پیمانـکار فعلـی ادامه داشـته تـا در پایان سـال 

جـاری شـاهد افتتـاح این پـروژه باشـیم.
 » اجاره ای صد ساله 

برای شهرداری« 

زحمـات   از  تشـکر  ضمـن  مشـرفی  مهنـدس 
مهنـدس کامیـاب در حیطـه عمـران و حمـل و 
نقـل شـهری  گفت:  مصوبات شـورا در  ارتباط 
بـا پـل سـعیدی محقـق نشـده و عـاوه بـر عـدم 
پیمانـکار  بـه  تومـان  میلیـون   365 پرداخـت 
مربوطـه، چـک یـک میلیـاردی که می بایسـت 
بـه پیمانـکار ارائه میشـده پرداخت نشـده اسـت.

جذابیـت   بـه  اشـاره  ضمـن  ادامـه  در  ایشـان 
گردشـگری جنـگل قائـم پیشـنهاد داد تـا زمیـن 
قـدس  آسـتان  بـا  متعلـق  کـه  جنـگل   مجـاور 

مـی باشـد به اجـاره صد سـاله شـهرداری درآید  
تـا بـا ایجاد فضای سـبز و  تفریگاه های مناسـب 

زمینـه رونق بیشـتر آن منطقـه فراهم گردد.
فرشـاد)رییس شـورای شـهر کرمان( با اشـاره به 
وضعیـت اعتبـارات شـهرداری، اجـرای پـروژه 
هـای شـهری را در اولویـت دانسـت و گفت:  تا 
15 آذر مـاه 4 میلیـارد تومـان از محـل اعتبارات  
شـهرداری بـه بـه منظـور تکمیـل پـل ولیعصـر 
 و سـایر قراردادهـای تنظیـم شـده بـا  قـرارگاه

در  شد.ایشـان  خواهـد  پرداخـت  )ص(  خاتـم 
ادامـه از اعضای  شـورا خواسـت تا بـا همکاری 
بـا کارکنـان شـهرداری و مسـئولین مرتبـط بـه 
ارائـه  راهکارهایـی بـه منظـور افزایـش اعتبـار 
و بودجـه بـه منظـور تامیـن مالـی پـروژه هـای 

بپردازنـد.  شـهری 
 » کارگران تنظیف را دریابید«

کمیسـیون  )رییـس  ایرانمنـش  منصـور  دکتـر 
حقوقـی نظارت بر حاشـیه نشـینی( ضمن اشـاره 
بـه ور شکسـتگی پیمانـکار پـروژه پسـماند، از 
افـراد شـرکت کننـده در مزایـده  خواسـت تا با 
بررسـی  همـه جانبـه شـرایط  و طـرح خـود در 
مزایـده شـرکت کننـد تـا در ادامـه نه خـود و نه 
شـهرداری  دچـار مشـکل نشـوند. ایشـان ضمن 
در  تنظیـف  کارگـر  دو  جانباختـن  بـه  اشـاره 
چنـد مـاه گذشـته از اعضای شـورا و کمیسـیون 
خدمـات شـهری خواسـت تا به آسـیب شناسـی 

ازم  اقدامـات  و  بپردازنـد  شـهری  تصادفـات 
را بـه منظـور امنیـت بیشـتر معابـر شـهری انجـام 
دهند.علـوی )رییـس مرکز مطالعـات و آموزش 
مدیریـت بحـران شـهرداری( در ارتبـاط با زلزله 
هجـدک گفـت: در ایـن حادثه 51 نفـر مجروح 
شـدند کـه تمامـی ایـن افـرد تحـت مـداوا قـرار 
گرفتـه و بهبـود یافتند و بیشـتر آسـیب ها مربوط 
بـه قنـوات و راه آب هـا و محل هـای نگهداری 

دام بـوده اسـت.
» گایه از فضای مجازی«

ایشـان در ادامـه از فعالیـن فضـای مجـازی گلـه 
کـرده و افـزود: در طـی حادثـه شـایعاتی چـون 
فعـال شـدن گسـل زاگـرس و رویـداد زلزله ای 
بزرگتـر و تحلیـل های غیر علمی از سـایت ها و 
کانـال هـای مجـازی پخش می شـد کـه بعضی 
از ایـن اخبـار نه تنهـا صحت علمی نداشـته بلکه  
منطقی نیز نبودند.مهندس مشـرفی ضمن تشـکر 
از زحمـات آقـای  علـوی از ایشـان خواسـت تا 
در ارتبـاط بـا شـرح وظایـف و اقدامـات انجـام 
بـه  بحـران  مدیریـت  و  شـهرداری  در  شـده 
دهند.رییـس  توضیحاتـی  زلزلـه  وقـوع  هنـگام 
 مرکـز مطالعـات و آمـوزش مدیریـت بحـران بر 
مقـاوم سـازی منـازل شـهر کرمـان تأکیـد کـرد 
و افـزود: وظیفـه شـهرداری صرفـاً بعـد از زلزلـه 
اسـت و بایـد اقداماتـی  همچـون مهـار آتـش، 
بازکردن مسـیر دسترسـی، جمـع آوری جنازه ها 
و دفـن آنهـاو هـم چنیـن معـدوم کـردن اجسـاد 
حیوانـات و دفـن زبالـه هـا در خـارج از شـهر را 
انجـام دهـد.وی بـا بیان اینکه سـکوهای اسـکان 
موقـت در مجموعـه شـهید باهنـر  و مجموعـه 
پردیسـان قائم ایجاد شـده اسـت، تـا در صورت 
احتمـال زلزلـه شـدید، در ایـن مـکان ها مسـتقر 
شـوند، ا فـزود: نقشـه جـز بـه جـز شـهر کرمـان 
اسـتقرار معیـن هـا )واحد هـای  آمـاده و محـل 

خدمـات رسـان( دیده شـده اسـت.
 » با پاسخگویی به موقع جلوی 

شایعه های بعد از زلزله را بگیرید«  
بـه  اشـاره  ضمـن  زاده  معصـوم  دکتـر  خانـم 
از  زلزلـه  وقـوع  حیطـه  در  پراکنـده  شـایعات 

بـه  پاسـخگویی  بـا  تـا  علـوی خواسـت  آقـای 
موقـع بـه ایـن شـایعه هـا جلوی جـو روانـی بعد 

بگیرنـد. را  زلزلـه  موقـع  از 
ایشـان در ادامـه بـه اعضـای شـورا پیشـنهاد داد 
اداری شـورای شـهر،  اتوماسـیون  بـا طـرح   تـا 
اطاع رسـانی بهتر اعضاء  نسـبت بـه تصمیمات 

هر کمیته انجـام گیرد.
فراهـم  بـه  اشـاره  ضمـن  زاده  معصـوم  خانـم 
بودن زیرسـاخت های ازم  سیسـتم اتوماسـیون 
خواسـتار توجـه بیشـتر و تصمیـم شـورا در ایـن 
ضمینـه شـد. وی همچنیـن  بـه بازسـازی حمـام 
باغ لــله،  اشـاره کـرد و گفـت: حمـام  باغ لــله 
خاورمیانـه  چهارخزینـه ای  حمـام  بزرگ تریـن 
مـکان،  ایـن  کاربـری  بایـد  بنابرایـن،  اسـت. 
جـذب  موجـب  تـا  باشـد  حمـام  به صـورت 
گردشـگر شـود، کـه ایـن پیشـنهاد مـورد قبـول 
شـورا قـرار گرفـت. در نشسـت عمومـی شـورا 
اساسـنامه شـورای مشـورتی جوانان بـه تصویب 
رسـید و نایـب رییـس شـورا اعـام کـرد کـه 

هیات موسـس شـورای 
از   جوانـان  مشـورتی 
عضوگیـری  دوشـنبه 
را  شـورا  ایـن  اعضـای 

آغـاز مـی کنـد.                      
خبرنگار: 
مرضیه قاضی زاده

نشست عمومی شورای شهر کرمان برگزار شد 

 کمبود  اعتبار طرح های عمرانی شهر کرمان

آگهی تشکیل مجمع عمومی عادی 
کانون کارگران بازنشسته شهرستان کوهبنان

بدینوسـیله بـه اطـاع  کلیـه اعضـاء کانـون کارگـران بازنشسـته شهرسـتان کوهبنان می رسـاند جلسـه مجمـع  عمومی 
عـادی کانـون یـاد شـده  در تاریـخ 10/17 /96 راس سـاعت 30 :9 در محل نمازخانـه تأمین اجتماعـی برگزار خواهد 
شـد از کلیـه اعضـاء جهت شـرکت در جلسـه دعوت بعمل می آید.  ضمناً کسـانی کـه تمایل بـه کاندیداتوری هیئت 
مدیـره و بازرسـان کانـون را دارنـد مـی تواننـد درخواسـت کتبـی خـود را بـه همراه سـایر مـدارک شـامل )  1ـ  کپی 
کارت ملـی  2ـ  کپـی صفحـه اول دفترچـه بیمـه یا حکم کارگزینی  3ـ گواهی عدم سـوء پیشـینه کیفـری  4ـ  گواهی 
عـدم اعتیـاد ( را تـا تاریـخ 5 /10 / 96 بـه دفتـر کانـون شهرسـتان یا کانون اسـتان کرمـان تحویل نماینـد . ازم به ذکر 
اسـت طبـق تبصـره مـاده 2 دسـتور العمـل چگونگـی تشـکیل کانـون هـای کارگـران بازنشسـته بازماندگان مسـتمری 

بگیـر فاقـد حـق رای مـی باشـند و همچنیـن کاندیدای  هیئـت مدیره نیـز نمی توانند باشـند .

دستور کار جلسه : 
1 ـ گزارش مالی توسط بازرسان 

2 ـ استماع گزارش هئیت مدیره 
3 ـ انجام انتخابات هئیت مدیره و بازرسان 

 هیئت مدیره

آگهی تشکیل مجمع عمومی فوق العاده 
کانون کارگران بازنشسته شهرستان کوهبنان

نوبت دوم
بدینوسـیله بـه اطـاع اعضـاء کانـون یـاد شـده می رسـاند جلسـه مجمـع  عمومـی فوق العـاده کانـون نوبت 

دوم در تاریـخ 10/17 /96 راس سـاعت 30 :9 در محـل نمازخانـه تأمیـن اجتماعـی برگـزار مـی گـردد . 
از کلیـه اعضـاء جهـت شـرکت در جلسـه دعوت بعمـل می آیـد . ضمناً افرادی مسـتمری بگیـرـ  بازماندهـ  

از کار افتـاده حـق رای نداشـته و نیـاز بـه حضور نامبردگان در جلسـه نمی باشـد . 
ازم به ذکر است حضور اعضاء در جلسه با ارائه کارت عضویت دارای اعتبار و دفتربیمه الزامی است.

دستور کار جلسه :
* تصویب اساسنامه جدید 

 هیئت مدیره کانون
 کارگران بازنشسته شهرستان کوهبنان

هدفم را انتخاب کردم،به خاطرخدا، 
نه به خاطر ریا، تکبر. 
بلکه از روی عشقی که 

به ا... داشتم، این راه را انتخاب 
کرده ام تا از اسام و مکتب، 

وطن خود، دفاع کنم.



مدیر کل تعاون، کار و  رفاه اجتماعی استان کرمان :
هزار و سیصد میلیارد تومان اعتبار برای اشتغال زایی استان کرمان

اسـتان  اجتماعـی  رفـاه  و   کار  تعـاون،  کل  مدیـر  اسـماعیلی) 
را  کرمـان  اسـتان  بیـکاران  تعـداد  خبـری  نشسـت  در  کرمـان( 
115هـزار نفـر دانسـت و افـزود: براسـاس سـر شـماری سـال 95 
جمعیـت اسـتان کرمـان  3/100/000  نفـر مـی باشـد کـه از ایـن 
سـاله  هـر  و  دارنـد  قـرار  کار  در سـن  نفـر  تعـداد 2/400/000 

35هـزار نفـر بـه ایـن تعـداد افـزوده مـی شـوند. 
ایشـان  در ارتبـاط بـا برنامـه دو سـاله اشـتغال در اسـتان کرمـان 
نیـروی کار و  برنامـه براسـاس عرضـه و تقاضـای  ایـن  گفـت: 
متناسـب بـا طـرح آمایـش و مثلـث توسـعه طراحی شـده اسـت. 
مدیـر کل تعـاون، کار و  رفاه اجتماعی اسـتان کرمـان این برنامه 
را بـر پایـه افزایـش نـرخ مشـارکت دانسـت و گفت: بـر پایه این 
برنامـه سـاانه 37 هـزار شـغل ایجـاد مـی شـود و تـا کنـون 38 
دسـتگاه از مجموعـه 50 دسـتگاه بـرای همـکاری با این سـازمان  

و ایجـاد شـغل اعـام آمادگـی کـرده اند. 
اسـماعیلی در ارتبـاط بـا میـزان اعتبـارات اسـتان بـرای افزایـش 
اشـتغال گفـت: 1300میلیـارد تومـان اعتبـار بـرای اشـتغال زایـی 
اسـتان کرمـان اتخـاذ شـده کـه از ایـن مبلـغ  300 میلیـارد بـرای 

بخـش مشـاغل خانگـی در نظـر گرفتـه شـده کـه دسـتگاه هـای 
اجرایـی آن کمیتـه امـداد و بهزیسـتی می باشـند. همچنیـن برای 
بنـگاه هـای کوچـک و متوسـط 600 میلیـارد و بـرای اشـتغال 
روسـتایی حـدود 400 میلیـارد اعتبـار در نظـر گرفتـه شـده کـه 
ثمراتـی چـون رفاه روسـتاییان و بازگشـت افـراد به روسـتا را در 
پـی خواهد داشـت. فرهاد حکیم نیـا )مدیر صنـدوق کارآفرینی 
امیـد کرمـان( گفـت: صرفـاً پرداخت تسـهیات موجب اشـتغال 
پایـدار نشـده و هـر گونـه اقـدام در زمینـه اشـتغال زایـی بایـد 
شـامل حمایـت هایـی قبـل از پرداخت تسـهیات و بعـد از دادن 
تسـهیات باشـد. ایشـان ارزش افـزوده بخـش تولید را نسـبت به 
بخـش هـای طراحـی تولیـد، بازاریابـی و فروش کمتر دانسـت و 
افـزود: پایـه بحـث بـرای تولید هر محصـول باید بحـث فروش و 
شـناخت بـازار باشـد چرا کـه زنجیره تولیـد بدون شـناخت بازار 

و بازاریابـی  محصـول یـک زنجیـره ناقـص مـی باشـد. 
وی در ادامـه گفـت: عمـده مـدل هـای موفـق در دنیـا بـر پایـه 
کسـب کارهـای خـرد و کوچـک هسـتند چـرا که این کسـب و 

کار هـا موجبـات پویایـی اقتصـاد و کاهـش فقـر مـی شـوند.

حکیـم نیـا با اشـاره بـه جذابیت های گردشـگری اسـتان  به ویژه 
منطقـه شـهداد خبـر از ایجـاد 20 اقامتـگاه بوم گردی در شـهداد 
داد و افـزود: ایـن اقامتـگاه به عنوان یک فروشـگاه بـرای فروش 
محصـوات و صنایـع دسـتی روسـتاییان مـی باشـد و تـا کنـون 

توانسـته زمینـه اشـتغال زایـی 50 نفر را فراهـم آورد. 
حکیـم نیـا  در ارتبـاط بـا اقدامـات انجـام شـده در ایـن صنـدوق 
گفـت:  20 واحـد تولیـد نـان محلـی در کمـال آبـاد  بردسـیر 
ایجـاد شـده و تولیـدات نـان ایـن شهرسـتان در فروشـگاه هـای 
اطـراف منطقـه بـه فروش می رسـد. همچنین در اله زار بردسـیر 
نیـز  زمینـه ایجـاد تعـدادی کارگاه گاب گیـری  بـرای افزایش 

اشـتغال زایـی فراهم شـده اسـت. 
داشتن پروانه کار برای اتباع خارجه الزامی است

رفـاه  و  تعـاون  کار،  اداره  کار  روابـط  آرمین)معـاون  هـادی 
بیگانـه   اتبـاع  اشـتغال  بـا  ارتبـاط  در  کرمـان(  اسـتان  اجتماعـی 
گفـت:  در سـال 90 بـا توجه به تبعـات منفـی ورود اتباع خارجه 
افغانـی و عراقـی، طـرح  سـاماندهی ایـن افراد شـروع شـد و تا به 
امروز تشـریفات مربوط به اقامت و اشـتغال اتباع خارجه توسـط 

2 وزارت خانـه بـه انجـام مـی رسـد.
وی  در ارتبـاط بـا ضوابط اشـتغال اتباع بیگانه گفـت:  کلیه اتباع 
بیگانـه تـا 30 دی مـاه فرصـت دارنـد تـا بـا مراجعـه بـه اداره کار 
و اموراجتماعـی نسـبت بـه دریافـت پروانـه و کارت کار اقـدام 
نماینـد. معـاون روابـط کار اداره کار، تعـاون و رفـاه اجتماعـی 
اسـتان کرمـان، هـدف از پروانـه کار را شناسـایی هویـت و محل 
اقامـت اتبـاع بیگانـه دانسـت و افـزود:  در صـورت اشـتغال اتباع 
بیگانـه بـدون پروانـه  و کارت کار عـاوه بـر جریمـه 150 هـزار 
تومانـی بـه ازای هـر روز کار، ایـن افـراد  از دریافـت هـر گونـه 
اجتماعـی، عمـر و سـرمایه گـذاری  تأمیـن  بیمـه  از  اعـم  بیمـه 

محـروم خواهند شـد. 
بـرای   کـه  کـرد  خاطرنشـان  رابطـه  ایـن  در  آرمیـن  مهنـدس 
دریافـت کارت کار، افـرادی کـه دارای کارت آمایش و کارت 

کفالـت هسـتند در اولویـت قـرار خواهنـد گرفـت. 
همچنیـن هزینـه آن  بـرای افـرادی کـه بـرای اولین بار نسـبت به 
دریافـت پروانـه کار اقـدام کـرده 360 هزار تومـان و در صورت 

تمدیـد 250 هـزار تومـان خواهد بود. 
ایشـان در ارتبـاط بـا مراکـز دریافـت پروانـه کار اتبـاع بیگانـه 
هـای  در شهرسـتان  تنهـا  بیگانـه  اتبـاع  قانـون  براسـاس  گفـت: 
کوهبنـان  زرنـد،  بردسـیر،  سـیرجان،  راور،رفسـنجان،  کرمـان، 
مجـاز بـه کار مـی باشـند و مراکز صـدور کارت کار نیـز در این 

شهرسـتان هـا دایـر مـی باشـد.

خبرنگار : مرضیه قاضی زاده

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

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

اسـت. اروپـا  اسـتاندارد   
توجه به استخدام نیروهای بومی 

در شرکت بابک مس

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

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

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

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

محسـوب می شـود.

شرکت بابک مس ایرانیان 
چهارمین تولید کننده لوله مسی 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

اولویـت برنامـه هـای خـود قـرار داده اند.

خبرنگار : مرضیه قاضی زاده

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

سازگاری مناسبی با محیط زیست ایجاد شده است

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

بـا روش هـای نویـن این کار عملی شـده اسـت . 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

مکانیـزه شـامل تخفیـف  10 درصـد خواهـد بود.

ماک توسعه و پیشرفت استان 
واگذاری خدمات به بخش خصوصی 

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

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

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

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

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

باشـند.
» هدف از برون سپاری خدمات ثبت 

احوال، رضایت مندی و افزایش کیفیت 
خدمات رسانی «

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

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

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

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

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

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

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

گشـت.
خبرنگار : مرضیه قاضی زاده

فرصت4ماهه مردم 
برای دریافت کارت هوشمند ملی در سال 96

  رئیس جهاد کشاورزی شمال استان کرمان:

19 هزار هکتار اراضی کشاورزی 
به سیستم های آبیاری نوین 

مجهز می شوند

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

. د شو
گزارش از : ساره نخعی فر

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

نویسنده: صدیقه انجم شعاع

سال ششم ـ شماره 203 ـ شنبه  25 آذر  1396  ـ 27 ربیع ااول 1439 ـ  16 دسامبر 2017 ـ 4  صفحه ـ 500 تومان

مدیـرکل کمیتـه امـداد امـام خمینـی اسـتان کرمـان 
بـا اشـاره بـه اینکـه 2 هـزار و 459 خانـوار در اسـتان 
پـروژه   220 از  گفـت:  شـده اند  خودکفـا  کرمـان 
ایجـاد نیـروگاه خورشـیدی بـرای مددجویـان 114 

پـروژه تحویـل اداره بـرق شـده اسـت. 
یحیـی صادقـی در جلسـه کارگـروه اشـتغال اسـتان 
ماهـه   8 فعالیـت  از  گزارشـی  ارائـه  بـا  کرمـان 
کمیتـه امـداد اسـتان کرمـان در بحـث اشـتغال زایی 
اظهارداشـت: از محـل صنـدوق قرض الحسـنه امداد 

اسـت. اشـتغال زایی شـده  نفـر  بـرای 882 
کرمـان  اسـتان  بانکهـای  اینکـه  بـه  اشـاره  بـا  وی 
همـکاری خوبـی بـا کمیته امـداد امام خمینی اسـتان 
کرمان داشـته اند گفـت: از محل منابع قرض الحسـنه 
ایـن بانک هـا از ابتـدای امسـال بـا اعتبـار بالـغ بر 40 
میلیـارد تومـان برای 2 هـزار و 278 نفر اشـتغال زایی 

است. شـده 
مدیـرکل کمیتـه امـداد امـام خمینی اسـتان کرمان با 
بیـان اینکـه تعـداد اشـتغال تعهـد شـده ایـن نهـاد در 
سـال 96 حـدود 4 هـزار نفـر بـوده اسـت افـزود: بـا 
برنامه ای که تهیه شـده اسـت تاکنـون 3 هزار و 513 
نفـر اشـتغال ایجـاد شـده و بنـا داریـم تـا پایـان سـال 

ایـن تعـداد را بـه 7 هزار شـغل برسـانیم.
مشـوق های  بحـث  در  اینکـه  بـه  اشـاره  بـا  وی 
خوبـی  اقدامـات  کارفرمایـان  بـرای  اشـتغال زایی 
انجـام شـده تا فرزنـدان تحت پوشـش امـداد به کار 
گرفته شـود خاطر نشـان کـرد: از ابتدای امسـال 363 
نفـر از ایـن طریـق صاحـب شـغل شـدند و بیمـه این 

افـراد توسـط امـداد پرداخـت می شـود.

صادقـی بـا بیان اینکـه در زمینه آمـوزش کارآفرینی 
بـه  ازم  مشـاوره های  و  شـدیم  عمـل  وارد  نیـز 
مددجویـان انجـام می شـود گفـت: 5 هـزار و 428 
مـورد آموزش هـای مهارتی و کارآفرینی در اسـتان 
کـه  کردنـد  اسـتفاده  مددجویـان  و  شـده  برگـزار 

حـدود 300 میلیـون تومـان هزینـه شـده اسـت.
توسـط  فـرش  تختـه   801 و  هـزار   2 بافـت  از  وی 
ایـن  افـزود:  و  داد  خبـر  امـداد  کمیتـه  مددجویـان 
تعـداد فـرش بـه متـراژ 5 هـزار و 149 متـر مربـع و 
اسـتان کرمـان  در  ریـال  میلیـارد   41 ریالـی  ارزش 

بافتـه شـده اسـت.
مدیـرکل کمیتـه امـداد امـام خمینـی اسـتان کرمـان 
بـا بیـان اینکـه در شـش ماهـه اول امسـال دو هـزار 
و 459 خانـوار در اسـتان کرمـان خودکفـا شـده اند 
گفـت: جشـن خودکفایـی آنها برگزار شـده اسـت.

وی بـا اشـاره بـه اینکـه از 220 پروژه ایجـاد نیروگاه 
خورشـیدی بـرای مددجویـان 114 پـروژه تحویـل 
اداره بـرق شـده اسـت تصریـح کرد: با ایـن پروژه ها 
درآمـد مناسـبی بـرای مددجویـان ایجـاد می شـود و 

این اقـدام ادامـه دارد.

مدیرکل کمیته امداد استان کرمان: 

۲۴۵۹ خانوار زیر پوشش کمیته امداد 
در استان کرمان خودکفا شدند 

اداره کل انتقال خون استان کرمان
اهداء خون نذری برای سامتی

بسمه تعالی 
 حضرت حجت ااسام و المسلمین آقای 

حاج حسن علیدادی سلیمانی )دامت توفیقاته(
انتصـاب  شـما را بـه عنـوان نماینـده ولـی فقیـه در اسـتان و امـام جمعـه کرمـان تبریک 
عـرض مـی کنـم. امیـد اسـت به فضـل الهـی  بـا بهره گیـری از همـه ظرفیت هـای علمی و 
معنـوی اسـتان در اعتـای کلمه ا... موفق باشـید.  انشـاا...  با یـاری خداوند فصل جدیدی 
از همدلـی و همراهـی در اسـتان کرمـان رقـم بخـورد و شـاهد رشـد و بالندگـی هـر چه 

بیشـتر جبهـه فرهنگـی انقـاب در دیار کریمان باشـیم.       
امان ا... علیمرادی 
نماینده مردم استان کرمان در مجلس خبرگان رهبری

حضرت  آیت ا... سید یحیی جعفری 
شـخصیتی وارسـته، انقابـی، سـاده زیسـت و مردمـی هسـتند کـه در طـول  4 دهه 
حضـور خـود در سـنگر امامـت جمعـه کرمـان و نمایندگـی ولـی فقیـه در اسـتان 
همـواره بـا اخاصـی وصـف نشـدنی خـود را وقـف خدمـت بـه مـردم و انقـاب 
اسـامی کردنـد و چونـان پـدری معنـوی  در دوره هـای مختلـف چه قبـل از انقاب، 
در دوران مبـارزه بـا طاغـوت و چـه بعـد از انقـاب مـردم شـریف اسـتان کرمان را 
راهنمـا و راهبـر بودند. بی تردید شـخصیت ها، اقشـار و مردم قدرشـناس و انقابی 
اسـتان زحمـات، نصایـح، اقدامـات، همدلی هـا و همراهـی های این شـخصیت بزرگ 
را فرامـوش نخواهنـد کـرد. اینجانـب نیز بـه نوبه خود از خدمات ایشـان کـه یقینا از 
سـرمایه ها و ذخایر اسـتان هسـتند، تشـکر و قدردانی می کنم و  آرزوی طول عمر 

بـرای ایـن وجـود نازنیـن را از درگاه باریتعالی مسـئلت دارم. 
امان ا... علیمرادی
نماینده مردم استان کرمان در مجلس خبرگان رهبری

همزمـان بـا برگـزاري چهاردهمیـن کنفرانـس بیـن المللـي 
هـاي  همایـش  مرکـز  سـالن  در  ایـران  عمومـي   روابـط 
صـداو سـیما تهـران از آقـاي مهنـدس میرمحمـدي 
مدیـر روابـط عمومي مجتمـع جهان فواد سـیرجان 
مبارکـه  فـواد  شـرکت  عمومـي  روابـط  بهمـراه 
 اصفهان و شـرکت صنایع مس ایران  بعنوان روابط 
کاپ خاقیـت  اهـدا  بـا  ایـران  برتـر  هـاي  عمومـي 

آمـد. بعمـل  تجلیـل 
نشـریه هفتـواد این موفقیت را بـه روابط عمومی 

مجتمـع جهان فواد سـیرجان تبریـک می گویید .


