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                                                طیف بیدار

از سینه سام به سوی دانشجویان                   صد بوسه به دست و روی دانشجویان
فریاد )ستم ستیز( و )بیداری خواه(                هر دم رسد از گلوی دانشجویان

غامحسین رضایی - نقاش

استاندار کرمان خبر داد:
تخصیص بودجه ای تبلیغاتی برای حمایت از تئاتر استان

اسـتاندار کرمـان بـا تاکیـد بـر تخصیـص بودجـه 
ای تبلیغاتـی بـرای حمایـت از تئاتر اسـتان، گفت: 
تئاتـر در بیـن مـردم، هنـری ناشـناخته اسـت که با 
تبیلغـات و آمـوزش، مـی توان مردم را بـا این هنر 
آشـنا کرد.بـه گـزارش روابط عمومی اسـتانداری 
کرمـان، علیرضـا رزم حسـینی بـه اتفـاق جمعی از 
مسـئولین در نشسـتی صمیمـی بـا اعضـای انجمـن 
روی  پیـش  مشـکات  و  مسـائل  کرمـان،  تئاتـر 
حـوزه تئاتـر اسـتان را مـورد بحث و بررسـی قرار 
داد.وی در ایـن نشسـت افـزود: اداره کل فرهنگ 
اسـتان کرمـان موظـف اسـت  اسـامی  ارشـاد  و 
جـدول زمانبنـدی اجرای نمایش تئاتر اسـتان را به 

صـورت فصلی، بـه منظور هماهنگـی های ازم و 
مشـارکت دسـتگاه هـای اجرایی و سـازمان ها در 
فعالیـت های فرهنگـی، در اختیار اداره کل روابط 
عمومـی و امـور بین الملل اسـتانداری کرمان قرار 
تخصیـص  بـر  تاکیـد  بـا  کرمـان  دهد.اسـتاندار 
بودجـه ای تبلیغاتی بـرای حمایت از تئاتر اسـتان، 
افـزود: دسـتگاه ها و سـازمان های اسـتان از محل 
بودجـه فرهنگـی موظـف بـه تضمیـن خریـد بلیط 
تئاتـر بـه صـورت ماهیانـه بـرای پنـج هـزار نفر در 
سـطح اسـتان می باشـند.رزم حسـینی یادآورشـد: 
تئاتـر در بیـن مـردم، هنـری ناشـناخته اسـت لـذا 
بـا تبیلغـات و آمـوزش مـی تـوان مـردم را بـا ایـن 

هنـر آشـنا کـرد، در ایـن صـورت اقتصـاد تئاتـر 
تقویـت خواهـد شـد.در ادامـه ایـن نشسـت نیـز، 
اعضـای انجمـن تئاتـر به بیان مسـائل و مشـکات 
و همچنیـن انتظاراتشـان از مسـئولین اسـتان بـرای 

حمایـت از ایـن حـوزه هنـری پرداختند.
 تئاتر پشت کانتری کوچه اول کنار 

تیر چراغ برق اجرا شد
اسـتاندارکرمان پس از نشسـت صمیمی با اعضای 
انجمـن تئاتـر با حضـور در تاار اسـتاد علی کهن 
واقـع در آموزشـگاه آرین، تئاتر »پشـت کانتری 
کوچـه اول کنـار تیر چراغ برق« را به نویسـندگی 
ایرانمنـش  رضـا  کارگردانـی  و  اصغـری  علـی 

 30 تـا  اول  از  نمایـش  نشسـت.این  تماشـا  بـه  را 
آذرمـاه بـا هنرمنـدی محسـن نجیـب زاده، حنظله 
رشـیدی، سـجاد عرب پور، سـمیرا ندیمـی، مژده 
کافـی  عبـاس  کیـا،  سـعیدی  فرحبخش،کیـان 

ورضـا ایرانمنـش اجـرا می شـود.
عکـس یادگاری با دسـت انـدرکاران و هنرمندان 
تئاتـر »پشـت کانتـری کوچه اول کنـار تیر چراغ 

بـرق« پایـان بخش برنامـه ها بود.

جوابیه استانداری کرمان
عـدم  در خصـوص  کـذب  شـایعات  از  برخـی  بـه  پاسـخ  در 
حضـور مدیـرکل مدیریـت بحران اسـتانداری کرمـان به مدت 
بـه اطـاع مخاطبـان گرامـی مـی رسـاند  طوانـی در اسـتان، 
کـه آقـای »محسـن صالحـی« مدیـرکل سـابق مدیریـت بحران 
اسـتانداری کرمـان حـدود 4 مـاه پیـش از سـمت خـود اسـتعفا 
کردنـد و از همـان زمان طی حکمی از سـوی اسـتاندار کرمان، 
آقای »علی حسـین زاده مهرابی« به سـمت سرپرسـت اداره کل 
بحـران اسـتانداری منصـوب و در اسـتان در حـال انجـام وظیفه 

. هستند
روابط عمومی استانداری کرمان .

شـایان ذکـر اسـت خبـر منتشـر شـده در هفتـه نامه 
هفتـواد کرمـان در خصـوص عـدم حضـور  مدیـر 
کل سـتاد بحـران اسـتانداری مربـوط بـه زلزله سـه 
مـاه قبـل منطقـه گلباف و سـیرچ بوده اسـت که در 
زلزلـه اخیـر منطقه  هجدک شهرسـتان راور باز نشـر 

است. شـده 

 دکتر جوانمرد، معاون دانشجویی و فرهنگی 
دانشگاه آزاد اسامی کرمان گفت:

16 آذر، تقابل آزادی خواهی 
دانشجویی در برابر استعمارگری 

آمریکایی است
 16 کـه  داشـت  ابـراز  جوانمـرد 
آذر نقطـه عطفـی در تاریخ ایران 
اسـامی بوده و روز بر ما شـدن 
آمریکائیـان  اسـتکباری  چهـره 
اسـت.  ایـن روز سـند آغشـته به 
خون سـه تـن از جوانان دانشـجو 
و هوشـیار در مقابل سـلطه گری 
ایـاات متحـده و بریتانیـا اسـت.

جوانمـرد؛ گفت در روز 16 آذر 
شـهادت دانشـجویان با بصیرت و آگاه دانشـگاه تهران موجب 
شـد تـا سـیمای ضـد مردمـی آمریـکا و همچنیـن ممانعـت از 
پیشـرفت و توسـعه ایـران هویـدا شـده و مخالفـت آمریکاییـان 
بـا حرکتهای مردمی و آزادی خواهانه افشـائ شـود. سـرکوب 
حرکتهـای مردمـی و ایجـاد خفقـان و اسـتبداد از جملـه  موارد 

اعتراضـی دانشـجویان در ایـن روز بود. 
جوانمـرد افـزود؛  دوران دانشـجویی از بهتریـن ایـام زندگـی 
بـا  بایـد  دانشـجو  جوانـان  بـرای  ایـام  ایـن  و  اسـت  فـرد  هـر 
تحصیل،تهذیـب و اسـتکمال شـخصیت انقابـی همـراه باشـد. 
نشـاط و شـادابی در جهـت کمـال گرایـی و  بـا  دانشـجویان 
آرمـان گرایـی گام برداشـته و بـا روحیه ایی جهـادی و انقابی 
بـه کسـب علـم و دانـش پرداختـه و بـا بصیـرت در راسـتای 

منویـات مقـام معظـم رهبـری تـاش نماینـد.

مدیر کل بنیاد مسکن استان کرمان: 
امیدواریم با مقاوم سازی 

مسکن های منطقه ضریب خطر 
را به صفر برسانیم 

 
مدیر کل بنیاد مسـکن اسـتان 
توجـه  بـا   : گفـت  کرمـان 
کـه  هایـی  سـازی  مقـاوم 
داده  انجـام  منطقـه  در  قبـا 
بودیـم خوشـبختانه در زلزلـه 
جانـی  خسـارت  هجـدک  
نداشـتیم و امیدواریـم کـه بـا 
ایـن برنامـه ریـزی کـه اخیـرا 
صـورت گرفته اسـت بتوانیم 

مابقـی واحدهـا را هـم مقـاوم 
سـازی کنیـم تـا ضریـب خطـر را بـه صفـر برسـانیم .

اسـتان  مسـکن  بنیـاد  کل  مدیـر  نـژاد  سـلطانی  اکبـر  علـی 
کرمـان در رابطـه بـا اقدامـات ایـن سـازمان در خصـوص زلزله 
 هجـدک اظهـار داشـت : زلزلـه هجـدک کرمـان روز جمعـه

 10 آذر مـاه در سـاعت 6 و ۲ دقیقـه صبـح بـه وقـوع پیوسـت 
شـد تشـکیل  اسـتاندار  ریاسـت  بـه  بحـران  مدیریـت  سـتاد   و 

و اکیـپ هـای کارشناسـی مسـتقر شـدند و کار امـداد و نجات 
انجام شده است .وی گفت:  در نهایت جمع بندی این است که 
وضعیت خسـارت در همه بخش ها ، زیر سـاخت ها و مسـکن 
 برای هیئت دولت ارسـال شـود و مصوبه هیئت دولت را بگیرد 

و ان شاا... کار بازسازی در همه بخش ها انجام شود.
مدیـر کل بنیـاد مسـکن اسـتان کرمـان خاطـر نشـان کـرد : مـا 
در بخـش مسـکن کـه بـر عهـده بنیـاد مسـکن انقاب اسـامی 
کـه  امیدواریـم  و  هسـتیم  پیگیـری  حـال  در  جـد  بـه  اسـت 
بتوانیـم مصوبـه هیئـت دولـت را داشـته باشـیم . سـلطانی نـژاد 
بـا اشـاره بـه مقـاوم سـازی مسـکن هـای منطقـه در سـال هـای 
گذشـته اظهـار داشـت: بـا توجـه بـه مقـاوم سـازی هایـی کـه 
قبـا در منطقـه انجـام داده بودیـم خوشـبختانه در ایـن زلزلـه 
خسـارت جانـی نداشـتیم و امیدواریـم کـه بـا این برنامـه ریزی 
 کـه اخیـرا صـورت گرفتـه اسـت بتوانیم مابقـی واحدهـا را هم 

مقاوم سازی کنیم تا ضریب خطر را به صفر برسانیم .
وی در پایـان افـزود : مطمئنـا بعـد از جمـع آوری آوارهـا و 
پرداخـت تسـهیات بـه مـردم از طریق بانک ها سـاخت و سـاز 
در ایـن مناطـق  صـورت می گیـرد و عملیات فیزیکـی همراه با 

عملیـات تامیـن منابـع انجـام خواهد شـد  .

مدیر عامل آبفار کرمان : 
شرایط آب شرب روستاهای 
زلزله زده کرمان نرمال است

علـی رشـیدی گفـت : شـرایط آب شـرب شـهرها و روسـتاها 
اسـت. نرمال 

 100 و  هـزار  داده  رخ  زلزلـه  کـه  ای  منطقـه  در  افـزود:  وی 
وجـود  روسـتایی  مشـترک 
پـس  دلیـل  بـه  کـه   دارد 
لـرزه های رخ داده آب شـرب 
دو روسـتا دچار کدورت شـده 
مشـکل  اکنـون  هـم  کـه  بـود 
دو روسـتا  ایـن  کـدورت آب 
اسـت.  شـده  برطـرف  نیـز 
اکنـون  گفت:هـم  رشـیدی 
شـهرها  شـرب  آب  شـرایط 
و  اسـت  نرمـال  روسـتاها  و 

نـدارد. وجـود  بخـش  ایـن  در  مشـکلی 
مهنـدس کرکانـي مدیـر بحـران و پدافنـد غیرعامـل شـرکت 
مهندسـي آب و فاضـاب کشـور نیـز افـزود: حضـور بـه موقع 
و موثـر مسـئولین در اینگونـه شـرایط سـبب افزایـش اعتمـاد 

عمومـی بـه دسـتگاههای اجرایـی میشـود.
افزایـش  دچـار  کـه  روسـتاهایی  بـه  سـیار  آزمایشـگاه  انتقـال 
بـه  بخشـی  اطمینـان  جهـت  موثـر  اقـدام  شـده اند،  کـدورت 

اسـت. کیفیـت آب شـرب  بـر  نظـارت  بـر  مبنـی  مشـترکین 

بـه گـزارش روابـط عمومـی 
اداره کل اوقـاف و امـور خیریـه اسـتان کرمـان ، 
مهنـدس سـجاد افشـاری پـور بـا بیـان اینکـه ایـن 
میـزان سـرمایه گـذاری بالغ بـر یک هزار اشـتغال 
مسـتقیم و غیـر مسـتقیم ایجـاد شـده اسـت، ادامـه 
داد: در سـال جـاری 60 میلیـارد ریـال از محـل 
کمـک هـای خیـران و وجـوه اداره کل اوقـاف 
اجـرای  بـرای  کرمـان  اسـتان  خیریـه  امـور   و 

پروژه های عمرانی اختصاص یافته است. 
وی بـه اقدامـات حـوزه عمرانـی اداره کل اوقاف 
و امـور خیریه اسـتان کرمان اشـاره کـرد و گفت: 
هـای  برنامـه  کل  اداره  ایـن  عمرانـی  حـوزه  در 

اسـاس 64  ایـن  بـر  و  مـی شـود  تدویـن  سـاانه 
پـروژه در سـال جـاری تکمیـل، بازسـازی، احیاء 
و یـا احـداث مـی شـود. افشـاری سیاسـت اصلـی 
ایـن اداره کل رامبتنـی برتکمیـل پـروژه های نیمه 
تمـام  ذکـر کـرد و افزود: در این راسـتا بر اسـاس 
اعتبـارات اباغـی نسـبت بـه تکمیـل پـروژه ها بر 
اسـاس اولویـت انجـام مـی شـود.این مسـئول بـا 
اشـاره بـه اولویـت دادن به سـرمایه گـذاری برای 
ایجـاد منبـع درآمـدی پایـدار، تصریـح کـرد: در 
حـال حاضـر بـا اسـتفاده از ظرفیت های بخشـهای 
غیـر دولتـی و خصوصـی پـروژه هـای خوبـی در 
امـور خیریـه اسـتان کرمـان  اوقـاف و  اداره کل 

بـه  کـرد:  خاطرنشـان  وی  اسـت.  شـده  اجرایـی 
عنـوان مثـال در ایـن راسـتا تـاار احسـان بـا بیش 
از 14 هـزار مترمربـع مسـاحت و سـرمایه گـذاری 
خصوصـی  بخـش  ریالـی  میلیـارد   ۲00 بـر  بالـغ 
و  تکمیـل  نهایـی  مرحلـه  در  و  شـده  اجرایـی 
تجهیـز قـرار دارد. افشـاری گفـت: پـروژه هـای 
خانـه حـاج آقـا علـی، بـاغ فتح آبـاد، هتـل ایوان، 
حمـام ابراهیـم خان، کاروانسـرای حـاج آقا علی، 
مجتمـع تجـاری سـردار و هتـل سـنتی بـاغ متولـی 
باشـی بـا همـکاری بخش خصوصـی و به صورت 
مشـارکتی در اسـتان کرمـان اجرایی شـده اسـت.

نیـز  عمرانـی  پـروژه  اینکـه1۲  بـر  تاکیـد  بـا  وی 

درسـال 96 برنامـه ریـزی شـده و بر اسـاس برنامه 
زمانبنـدی اجرایـی مـی شـود، گفت: پـروژه های 
سـرمایه گـذاری اوقـاف در تمامـی عرصـه هـای 
تجـاری، خدماتـی، مسـکونی، گردشـگری و ... 
تعریـف شـده اسـت. معـاون بهـره وری اقتصادی 
اشـاره  بـا  اسـتان کرمـان  امـور خیریـه  اوقـاف و 
»اقتصـاد  عنـوان  بـه  جـاری  سـال  نامگـذاری  بـه 
مقاومتـی، تولیـد و اشـتغال« گفـت: ایـن اداره در 
تمامـی کاربـری هـا از جملـه گردشـگری دارای 
پتانسـیل هـا و ظرفیـت هـای ویـژه ای اسـت کـه 
مـی تـوان از آنهـا بـرای تحقـق اقتصـاد مقاومتـی 

بهـره هـا برد.

معاون بهره وری اقتصادی اوقاف و امور خیریه کرمان : 

سرمایه گذاری هزار میلیارد ریالی اوقاف در کرمان

حامیانی که استاندار 
کرمان از دست داد

هفتـواد : پـس از سـالها انتظـار  و همچنـان باقـی ماندن عقب 
بـا  نظـر  همـه  از  کرمـان  اسـتان  ناجوانمردانـه  هـای  ماندگـی 
مشـورت دکتـر زاهـدی ) نماینـده کرمـان و راور ( از سـردار 
سـلیمانی بـرای معرفـی یـک اسـتاندار کـه مـورد قبـول تمامی 
طیفهای سیاسـی باشـد سـردار سـلیمانی پیشـنهاد آقای علیرضا 
رزم حسـینی را دادند و مورد قبول واقع شـد . اسـتاندار کرمان 
در اوج رکـود و گرانـی و تـورم و بـی آبـی   اسـتان طایـی 

کرمـان کـه زادگاه خـودش هـم اسـت تحویـل گرفـت. 
اسـتاندار هـم بـا مشـی سـازندگی و جبـران عقـب ماندگـی ها 
و بـه دور از تنشـهای سیاسـی بـی مـورد کارش را آغـاز کـرد. 
وی دو حامـی اصلـی داشـت کـه هـر دوی آنـان را هـم اکنون 
از دسـت داده یکـی مرحـوم آیـت ا... هاشـمی رفسـنجانی که 
بـه جبـر زمانـه  فـوت کردنـد و حامی دیگـر آیـت ا... جعفری 
نماینـده ولـی فقیـه و امـام جمعه کرمان که ایشـان هـم به دلیل 
کهولـت سـن اسـتعفا دادند . از یـک طرف هم نمـی دانیم چرا 
در تمدیـد حکـم اسـتاندار تعلـل میشـود .که امید اسـت زودتر 
حکـم برسـد و امیـد واریـم اسـتاندار همچنـان پـرکار و بـدون 

جنجـال های بـی مـورد کارش را ادامه دهد 
هرچنـد دو حامـی خود را از دسـت داده اند 
کـه  اسـتاندار  آقـای  افزونتـان  روز  .توفیـق 
موفقیـت شـما موفقیـت مردم اسـتان اسـت .

محمد حسنی سعدی 

گایه شدید دکتر امیری 
از پیشرفت کند 

بیمارستان در حال ساخت زرند
دکتـر امیـری در حاشـیه بازدید 
معـاون وزیـر راه و شهرسـازی  
از بیمارسـتان در حـال سـاخت 
زرنـد گفـت: در شـرایط عادی 
راهروهـای بیمارسـتان امام علی 
نیـز تخت گذاشـته شـده لذا در 
مشـکل  ایـن  بحـران  صـورت 

بدتـر می شـود.
و  زرنـد  منطقـه  افـزود:  وی 
کوهبنـان بایـد بـه صـورت ویژه دیده شـود و هـر لحظه ممکن 
اسـت دچـار بحـران شـویم. امیـری بیـان کـرد: هر زمـان که از 
ایـن بیمارسـتان بازدیـد کردیـم پیمانـکار مـی گوینـد بـزودی 
آمـاده می شـود اما خبـری از اتمام نیسـت. نماینده مـردم زرند 
و کوهبنـان خاطـر نشـان کـرد: این پـروژه با سـرعت پیش نمی 

رود و بـا ایـن روش پیشـرفتی نمیتـوان داشـت.

برای نهمین سال متوالی 

سیمان ممتازان 
کرمان واحد نمونه 
استاندارد استان شد

سـیمان  شـرکت 
ممتـازان بـرای نهمین 
بـه  متوالـی  سـال 
نمونـه  واحـد  عنـوان 
اسـتان  اسـتاندارد 
معرفی و مـورد تقدیر 

گرفـت. قـرار 
روابـط  گـزارش  بـه 
طـی  عمومـی، 
محـل  در  مراسـمی 
بازرگانـی  اتـاق 
بـا حضـور  و  کرمـان 

معـاون هماهنگـی امـور اقتصادی اسـتانداری و مدیـرکل اداره 
مدیرعامـل  بـه  اسـتاندارد  تقدیـر  لـوح  و  تندیـس  اسـتاندارد، 
شـرکت سـیمان ممتـازان اهـدا شـد. معـاون هماهنگـی امـور 
اقتصـادی و توسـعه منابـع اسـتانداری کرمـان در ایـن مراسـم، 
بـر برخـورد جـدی بـا متخلفـان تاکید کـرد و گفـت: کوتاهی 
در برخـورد بـا افـرادی کـه بـه کیفیـت خدمـات و محصوات 
تولیـدی توجهـی ندارنـد، خیانـت بـه تولیـد، اقتصاد، اشـتغال، 
جامعـه و مـردم اسـت. محمـد جـواد فدایـی افـزود: موضـوع 
کیفیـت در تولیـد و عرضـه خدمـات در توسـعه اقتصـادی از 

اسـت. برخـوردار  ای  ویـژه  اهمیـت 
و  اسـتاندارد  رعایـت  کـرد:  بیـان  کرمـان  اسـتاندار  معـاون 
کیفیـت، ازمـه عدالـت اجتماعـی اسـت و اسـتاندارد رابطـه 
تولیـد، توزیـع و مصـرف را سـامان داده و از ایجـاد خسـارت 
بـرای مـردم جلوگیـری کـرده و همچنیـن در صـورت بـروز 

خسـارت سـعی مـی کنـد کـه آن را جبـران کنـد.
فدایـی بـا تاکیـد بـر اینکـه بایـد مـردم را کیفیـت طلـب بـار 
آوریـم گفـت: مـردم بـه کیفیـت توجـه دارنـد و ایـن موضوع 
بایـد بـه صـورت ویـژه تـری دنبـال شـود. وی بـا بیـان اینکـه 
زندگـی،  کـرد:  تاکیـد  نیسـت  تبلیغاتـی  موضوعـی  کیفیـت، 

سـامت و حیـات مـردم بـه موضـوع کیفیـت بسـته اسـت.
اینکـه یـک  بیـان  بـا  نیـز  اسـتان کرمـان  اسـتاندارد  مدیـرکل 
بنـد از ۲4 بنـد اقتصـاد مقاومتـی مربـوط بـه اسـتاندارد اسـت 
گفـت: پوشـش اسـتاندارد تـا گسـتره تمـام واحدهـای تولیدی 
ایـن اسـتان افزایـش داده مـی شـود. علـی بیـگ زاده بـا بیـان 
اینکـه هـدف اقتصـاد مقاومتـی تولیـد باکیفیـت اسـت و بسـتر 
کیفیـت، اسـتاندارد اسـت افـزود: افـرادی کـه بر اسـاس اصول 
اسـتاندارد، کاایـی را تولیـد کننـد جایـگاه بهتـری در بـازار 

داخلـی و خارجـی خواهنـد داشـت.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه از بیـن 500 واحـد تولیدی فعال اسـتان 
کرمـان هفـت واحد تولیدی انتخاب شـده اسـت افـزود: امروز 
هفـت واحـد تولیـدی برتـر اسـتاندارد اسـتان کرمـان تجلیـل و 

سـه واحـد تقدیـر شـدند و لـوح و تندیـس دریافـت کردند.

بدون آب کتاب زندگی را باید بست .
روابط عمومی شرکت آب وفاضاب روستایی استان کرمان

یادداشت مدیر مسوول

دکتر پورابراهیمی در همایش پیاده روی خانوادگی شهر زنگی آباد کرمان عنوان کرد:

یکی از سرمایه های بزرگ مردم ایران محبت اهل بیت)ع( است
* آمریکا در مقابل اقتدار ایران سر تعظیم فرود آورده است

نماینـده مـردم کرمـان و راور در مجلس شـورای 
اسـامی بـا اشـاره بـه اینکـه یکـی از سـرمایه های 
بـزرگ مـردم ایـران محبـت اهـل بیـت)ع( اسـت 
گفـت: سـردار سـلیمانی کـه امـروز افتخـار جهان 
می دانـد  وایـت  سـرباز  را  خـود  اسـت  اسـام 

کـه نشـان از عمـق محبـت بـه وایـت در دل ایـن 
سـردار اسـت. دکتـر محمدرضـا پورابراهیمـی در 
همایـش پیـاده روی خانوادگـی شـهر زنگی آبـاد 
کرمـان اظهار داشـت: محبـت اهـل بیـت)ع( یکی 
از سـرمایه های بـزرگ مـردم ایـران اسـت و اگـر 
ایـن سـرمایه نبـود انقاب اسـامی ایران بـه نتیجه 
ایـن سـرمایه  اینکـه  بـه  اشـاره  بـا  نمی رسـید.وی 
عظیـم محـور اقتـدار جمهوری اسـامی ایـران در 
جهان شـده اسـت افـزود: امروز آمریـکا در مقابل 

اقتـدار ایـران سـر تعظیـم فـرود آورده اسـت.
شـورای  مجلـس  اقتصـادی  کمیسـیون  رئیـس 
عتبـات  تـا  بـود  آمـده  داعـش  گفـت:  اسـامی 
جبهـه  امـا  کنـد  یکسـان  خـاک  بـا  را  عالیـات 
دل  در  کـه  اهل بیـت  )ع(  محبـت  بـا  مقاومـت 
داشـت بـه رویارویـی بـا آنها رفـت و ایـن جریان 

را  عربسـتان  و  آمریـکا  دسـت پروده  تروریسـتی 
نابـود کـرد.وی بیـان کـرد: سـردار سـلیمانی کـه 
امـروز افتخـار جهـان اسـام شـده اسـت خـود را 
سـرباز وایـت می دانـد که نشـان از عمـق محبت 
بـزرگ و  ایـن سـردار  امامـت و وایـت در دل 
سـرافراز اسـت.دکتر پورابراهیمـی بـا بیـان اینکـه 
شـدند  زمین گیـر  دنیـا  در  شـیعه  تفکـر  دشـمنان 
زیـادی  زحمـات  مـا  مـادران  و  پـدران  گفـت: 
کشـیدند تـا ایـن محبـت بـه مـا انتقـال داده شـده 

اسـت و بایـد قـدردان آنهـا باشـیم.
نماینـده مـردم کرمـان و راور در مجلس شـورای 
اسـامی بـا اشـاره بـه مشـکات مـردم در منطقـه 
متعـددی  جلسـات  گفـت:  کرمـان  زنگی آبـاد 
بـرای تامیـن آب کشـاورزی در زنگی آبـاد انجام 
شـده و اخیـرا در جلسـه ای بـا حضـور نماینـدگان 

کشـاورزان ایـن منطقـه قـرار شـد کـه بخشـی از 
قـرارداد جمع آوری آب شـهری در منطقه کرمان 

بـه ایـن منطقـه اختصـاص داده شـود.
وی بـا بیـان اینکه کشـاورزی زنگی آباد به واسـطه 
خشکسـالی مشـکات زیـادی پیدا کـرده و دچار 
آثـار منفـی شـده اسـت افـزود: مشـکل اصلـی مـا 
در تامیـن آب، قـرارداد و نـرخ تامین آب اسـت.

واحدهـای  داشـت:  اظهـار  پورابراهیمـی  دکتـر 
و  کرمـان  شـهر  اطـراف  در  زیـادی  صنعتـی 
ایـن  و  اسـت  احـداث  حـال  در  زنگی آبـاد 
کارخانجـات بـرای تامیـن آب قـرارداد سـنگینی 
مقـرون  کشـاورزی  بخـش  بـرای  کـه  بسـته اند 
کـه  برویـم  سـمتی  بـه  بایـد  و  نیسـت  بـه صرفـه 
نرخ هـای مناسـب بـا بخـش کشـاورزی را ایجـاد 

. کنیـم

توزیـع  شـرکت  عمومـي  روابـط  گـزارش  بـه 
محمودشـهبا  کرمـان  اسـتان  شـمال  بـرق  نیـروي 
گفـت: دراولیـن سـاعات وقـوع زلزلـه سـتادبحران 
شـرکت توزیـع نیـروي بـرق شـمال اسـتان کرمـان 
در محـل سـاختمان دیسـپاچینگ با حضـور اعضاء 
تشـکیل جلسـه  سـتادي  مدیـران  و  مدیـره  هیئـت 
اتفاقـات  امـدادي همـکاران  اولیـن  گـروه  و  داد 
بـه منطقـه اعـزام شـده و بـا توجـه بـه قطـع جزئـي 
دربرخـي از مناطـق حادثـه دیـده  مشـکل قطع برق 
بـه سـرعت رفع گردیـد. مدیرعامل شـرکت توزیع 
بـرق شـمال اسـتان کرمـان افـزود: بـرق رسـاني بـه 
توابـع  از  هجـدک  روسـتاي  زده  زلزلـه  مناطـق 
بخـش کوهسـاران در کمتـر از نیـم روز پایان یافته 
و نوسـازي تجهیـزات توزیـع بـرق نیـز دردسـتور 

بـه  اشـاره  بـا  است.محمودشـهبا  قرارگرفتـه  کار 
پایـان عملیـات امدادرسـاني در مناطـق زلزلـه زده 
اظهـار کرد: مشـکل بـرق درکلیه روسـتاهاي زلزله 
وهیـچ  اسـت  شـده  حـل  کوهسـاران  بخـش  زده 
مشـترکي  بـدون روشـنایي نمـي باشـد. مدیرعامل 
شـرکت توزیـع نیـروي بـرق شـمال اسـتان کرمـان  
زلزلـه،  اولیـه  سـاعتهاي  در  اینکـه  بـه  اشـاره  بـا 
اعـزام تیـم فوریتهـاي برقـي از شـهرهاي همجـوار 
آغـاز  را  خـود  کار  کرمـان(  زرنـد،  )چتـرود، 
کردنـد یادآورشـد: در منطقـه حادثـه دیـده بخش 
4500اشـتراک  تعـداد  بـا  80روسـتا  کوهسـاران 
وجودداشـته که ازایـن تعداد، 8 روسـتا تحت تاثیر 
زلزلـه قرارگرفته و خسـارت شـبکه توزیـع دیده و 
دچـار خاموشـي شـده بودنـد کـه بـا اعـزام سـریع 

و بـه موقـع 10گـروه عملیـات اتفاقات )شهرسـتان 
دسـتگاه  دو  و  کامـل  تجهیـزات  بـا  معیـن(  هـاي 
اصـاح   بـه  نسـبت  باابـر  و4دسـتگاه  جرثقیـل 
اقـدام  منطقـه  در  بـرق  مجـدد  برقـراري  و  شـبکه 
گردیـد. شـهبا تصریح کـرد: در منطقه کوهسـاران 
140کیلومتر شـبکه فشارمتوسـط، 80دستگاه پست 
توزیع هوایي، 150کیلومتر شـبکه فشـار متوسـط با 
عمـر بیـش از 40سـال  وجـوددارد کـه بـا توجـه به 
قدمـت زیـاد شـبکه توزیـع داراي فرسـودگي بوده 
کـه درزلزله اخیر با مشـکات جـدي نظیر)پارگي 
ازموقعیـت  هوایـي  هـاي  پسـت  انحـراف   ، سـیم 
بـا  افـزود:  وي  شـدیم.  و...(مواجـه  شـده  نصـب 
توجـه بـه بـرآورد خسـارت وارده مبلـغ 30میلیـارد 
ریـال اعتبـار براي  اصـاح تجهیزات شـبکه توزیع 

در مناطـق حادثـه دیـده نیـاز مـي باشـد. مدیرعامل 
شـرکت بـا تقدیـر از تـاش هـاي صـورت گرفتـه 
و حمایـت هـاي شـرکت توانیـر درجهـت مقـاوم 
سـازي شـبکه و تاسیسـات نیـز گفـت: بـا توجـه به 
زلزلـه خیـز و صعب العبـورب ودن منطقـه احداث 
فیـدر ۲0کیلـو ولـت بـه طـول ۲۲0کیلومتـر ونقطه 

مانـور جدیـد ضـروري بـه نظـر مـي رسـد. 
وي در پایـان یادآورشـد: خانـه هایي که خسـارت 
بـراي  ایمنـي  مـوارد  رعایـت  بـا  دیدنـد  کمـي 
سـوزي، آتـش  و  گرفتگـي  بـرق  از   جلوگیـري 

ایـن  اسـت،  شـده  کامـل  آنهـا  بـه  رسـاني  بـرق 
درحالـي اسـت کـه بـا رسـاندن برق بـه روسـتا این 
آمادگـي را داریـم کـه در صـورت تجهیـز دوباره 

سـاختمانها بـرق رسـاني صـورت گیـرد.

مديرعامل شرکت توزيع نیروي برق شمال استان کرمان  مطرح کرد:
خسارت 20درصدي به تجهیزات و شبكه برق 

در زلزله هجدك کرمان

مدیرعامل آتش نشانی کرمان:

بی احتیاطی در استفاده از پیک نیک 
منجر به حریق یک واحدمسکونی شد

از  ایمنـی کرمـان  مدیرعامـل سـازمان آتـش نشـانی و خدمـات 
حریـق یـک واحـد مسـکونی بـه دلیـل بـی احتیاطـی در اسـتفاده 
از پیـک نیـک خبـر داد. علـی عسـکری اظهـار کـرد: طـی تماس 
تلفنـی بـا سـامانه 1۲5 ایـن سـازمان که خبـر  از حریق یـک واحد 
مسـکونی واقـع در شـهرک ا... آبـاد میـداد بافاصلـه دو خـودرو 
اطفـاء حریـق از دو ایسـتگاه آتـش نشـانی بـه محـل اعـزام شـد. 
عسـکری گفـت: آتشنشـانان بافاصلـه در محل حاضـر و عملیات 
اطفـاء حریـق  را آغـاز کردنـد و سـریعا حریـق بـه وجـود آمـده 
توسـط آتشنشـانان خامـوش شـد و از گسـترش آتـش بـه دیگـر 

بخشـها جلوگیـری بـه عمـل آمـد. وی ادامه داد: متاسـفانه در ایـن حادثه یک نفـر از شـهروندان دچار حادثه 
و سـوختگی شـد کـه توسـط عوامـل اورژانـس بـه بیمارسـتان منتقـل شـد. 

مدیرعامل سـازمان آتش نشـانی و خدمات ایمنی کرمان از شـهروندان خواسـت در اسـتفاده از سـیلندرهای 
پیـک نیـک نـکات ایمنـی را رعایت کننـد و تا زمانی که از سـالم بودن این سـیلندرها اطمینان حاصل نشـده 

از این وسـیله اسـتفاده نکنند.

به همت شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان : 
افتتاح ایستگاه بادسنجي شهرستان قلعه گنج

ایـن ایسـتگاه بـا اعتباري بالـغ بر 300 میلیون تومان افتتاح شـده اسـت؛ همچنین 
ارسـال اطاعـات ایـن دکل از طریـق بسـتر مخابـرات و شـبکه اینترنـت انجـام 

مي شـود. 
بـه گـزارش روابـط عمومي شـرکت توزیـع نیروي بـرق جنوب اسـتان کرمان، 
ایـن آئیـن بـا حضـور فرمانـدار و شـهردار شهرسـتان قلعـه گنـج، مدیریت برق 
ایـن شهرسـتان و سـایر مسـئولین شهرسـتان قلعـه گنـج در آذر ماه سـال جاري 
برگـزار شـد. مدیریـت بـرق شهرسـتان قلعـه گنـج در حاشـیه ایـن مراسـم بیان 
کـرد: ایـن ایسـتگاه جهـت آمـاده سـازي و نصـب نیـروگاه هاي بـادي در این شهرسـتان افتتاح شـده اسـت.

وي افـزود:دکل ایجـاد شـده در ایـن ایسـتگاه 81 متـر مـي باشـدو تعـداد هشـت دسـتگاه سنسـور شـامل 
چهـار دسـتگاه سنسـور سـرعت سـنج و دو دسـتگاه جهـت یـاب و همچنیـن یـک دسـتگاه رطوبـت سـنج 
نصـب  متـري  و 40  هـاي ۷0،80،50  ارتفـاع  در  تششـع خورشـید کـه  دسـتگاه سنسـور سـنجش  یـک   و 
شـده انـد. مجـازي دلفـاردي در ادامـه بیـان کـرد: این ایسـتگاه با اعتبـاري بالـغ بـر 300 میلیون تومـان افتتاح 
شـده اسـت؛ همچنیـن ارسـال اطاعـات ایـن دکل از طریق بسـتر مخابـرات و شـبکه اینترنت انجام مي شـود.

وي بـا اشـاره بـه اینکـه قلعـه گنـج، شـهر نمونـه اقتصـاد مقاومتي کشـور اسـت، تصریح نمـود: در راسـتاي 
اسـتفاده از انـرژي هـاي پـاک و تجدید پذیر تا یک سـال آینده بسـتر سـرمایه گذاري ایـن طرح مذکور 

آمـاده و در اختیـار سـرمایه گـذاران قرار مـي گیرد.

چو بیداد کردي توقع مدار    
       که نامت به نیکي رود در دیار

) سعدی (

ودیعتـی  مهنـدس 
مدیـر عامل شـرکت 
کرمـان  اسـتان  گاز 
کمیتـه  اعضـای  و 
بحـران  مدیریـت 
شهرسـتان  کوهسـاران  بخـش  هجـدک  منطقـه  از 
راور،روسـتای گـورک کانـون وقـوع زلزلـه و سـایر 

روسـتاهای منطقـه و تاسیسـات گاز رسـانی موجـود 
در ایـن مناطـق در روز شـنبه مـورخ 96/9/11 بازدید 
 نمودنـد. مهنـدس ودیعتـی در ادامـه بازدیـد گفـت: 
کـه  اسـت  ایـن  از  حاکـی  اولیـه  هـای  ارزیابـی 
هیچگونـه آسـیبی بـه تاسیسـات شـرکت وارد نشـده 
در  اسـتان  رسـانی  گاز  تاسیسـات  تمامـی  اسـت. 
بحمـدا...  و  هسـتند  مشـترکین  بـه  سـرویس   حـال 

صدمـه ای وارد نشـده اسـت، وی خاطـر نشـان کـرد 
 کلیه پرسـنل آموزشـهای ازم را بصـورت تئوری در

برگـزاری   دوره هـای آموزشـی و عملـی در طـی 
مانـور هـای مختلـف تجربه نمـوده انـد و از آمادگی 
عملیـات  همچنیـن  باشـند.  مـی  برخـوردار   ازم 
نشـت یابـی ایسـتگاه هـای گاز شـهرها و روسـتاهای 
مجـاور مناطـق زلزلـه زده پایـان پذیرفتـه و عملیـات 

نشـت یابـی شـبکه تغذیـه و توزیـع در دسـت اقـدام 
می باشـد و پرسـنل گازرسـانی شهرسـتانهای کرمان, 
 زرنـد و راور تـا اطـاع ثانـوی بـه حالـت آمـاده باش 
پـس  کنـون  تـا  اسـت  بذکـر  ازم  باشـند.   مـی 
لـرزه هـای متعددی گـزارش گردیده کـه بزرگترین 
آنهـا در مـورخ 96/9/11 و درسـاعت14 و 1۷دقیقـه 

بـه بزرگی 5/5 ریشـتر بوده اسـت.

بازدید مدیر عامل و اعضای کمیته مدیریت بحران شرکت 
گاز استان کرمان از مناطق زلزله زده 
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و  پاکتریـن  تاریـخ  سرتاسـر  ایـران  سـرزمین    هفتـواد: 
مهربـان تریـن و خدائـی تریـن مردمـان را داشـته اسـت، زیـرا 
و  دهقانـان  و  و کشـاورزان  بـوده  دهقانـی  همیشـه  اش  جامعـه 
برزگـران بزرگتریـن بخـش آن بـوده انـد. و اینـان همـه سـاله 
نیازهـای زندگـی همـگان را از خوراکـی و پوشـاکی فراهم می 
سـاخته انـد و خـود نیـز از دسـترنج خویـش بهـره منـد می شـده 

انـد ، چنانکـه فردوسـی گفتـه: 
بکارند و دارند وخود بدروند

    به گاه خورش سرزنش نشوند
از آنجائـی  ایـران دارای خـاک و آب بـوده تـا پیش از ماشـینی 
و  شـهرها  در  درصـد  نـود  از  بیـش  مردمانـش  کارهـا  شـدن 
روسـتاها و دهکـده هـا در کار کشـاورزی و دهقانـی و برزگری 
نیازهـای زندگـی خـود و جامعـه را  تـا  انـد  بـوده  و دامـداری 
فراهـم سـازند. ایـن ویژگـی را شـهرهای بسـیار بـزرگ ماننـد 
اصفهـان، تهـران و کرمـان هـم داشـته انـد کـه از آنهـا هـر روز 
گروهـی از کشـاورزان و برزگـران شـهری هر روز برای کشـت 
 و کار بـه زمیـن هـای پیرامـون رفتـه و هنـگام شـب بـه خانـه بـاز 
مـی گشـته انـد کـه گسـترش شـهرها امـروز ایـن کشـتزارها را 
 بـه درون خـود کشـیده  ماننـد طهماسـب آبـاد، طاهـر آبـاد و 
کاظـم آبـاد و دیگرهـا در کرمـان و عبـاس آبـاد ، یوسـف آباد، 

مـا  دارد کـه  بهـرروی جـا  تهـران،  در  و دیگرهـا  آبـاد  حسـن 
ایرانیـان سـرافراز باشـیم  بخـود ببالیـم کـه دهقـان زاده و بزرگر 
زاده ایـم و فرهنـگ خدائـی و پاک دهقانـی و برزگری داریم و 
از یـاد نبریـم کـه بیشـتر بزرگانمان مانند فردوسـی توسـی دهقان 
زاده بـوده انـد  . بـرای شـناختن ایـن فرهنگ بـزرگ و برتر باید 
بـه چگونـه بـودن زندگی در یـک خانـواده کشـاورز پرداخت . 
ویژگـی یـک خانـواده کشـاورز یـا همـان دهقـان و برزگـر کـه 
روزگار گذشـته در شـهرهای بـزرگ هـم بـوده ایـن اسـت کـه 
همـه از کوچـک و بزرگ، دینـدار، مذهبی، پُرکار، پاکدسـت، 
مـادر،  پـدر و  فرمانبـردار  پرهیـزکار، سـخت کـوش، مهربـان، 
نیـک رفتار، درسـتکار، پیمان نگهدار ، راسـتگو ، خوشـخوی و 
همـگان دوسـت و نیک کردار بوده و هسـتند و این اسـت همان 
فرهنـگ پـاک و برتـری کـه همـه ایرانیـان تـا یکصد سـال پیش 

داشـته  و امـروز هـم می بایسـت داشـته باشـند. 
کـه ندارنـد . چـرا ؟ شـونده و چرائـی آن چیسـت ؟ پاسـخ ایـن 
اسـت : همـگان مـی دانند که پیشـرفت پزشـکی به جائی رسـیده 
بـر تـن  از یـک  را  ماننـد کلیـه و کبـد   کـه جراّحـان عضـوی 

مـی دارنـد و بـه دیگـری پیونـد مـی زننـد امّـا اگـر دو تـن خون 
همگـون و ویژگـی هـای دیگر همانند نداشـته باشـند، پیوند پس 
 مـی زنـد و بـرای گیرنـده پیونـد رنـج و دردهـای دیگـر پدیـد 

می آورد .
و داسـتان فرهنـگ جامعـه مـا نیـز چنیـن اسـت و همیـن ویژگی 
پیونـد گرفتـن از فرهنـگ ناهمگون و ناسـازگار غرب اسـت که 
از صـد و پنجـاه سـال پیش تـا به امـروز فرنگ رفتـگان و امریکا 
دیدگانـی کوتـاه بیـن  ، رویـه نگر ، کم خرد و نادرسـت اندیش 
کوشـیده و مـی کوشـند تـا آنـرا بـه فرهنـگ ایـران زمیـن پیوند 

زنند. 
 سـالها اسـت کـه مـی بینیـم ایـن پیونـد نـا همگـون و ناهمسـان 
نگرفتـه و پـس زده و رانـده شـده و جامعـه خدائـی و اسـامی 
و دینـی  و اخاقـی آنـرا نپذیرفتـه اسـت. و امـروز آسـیب هـا و 
دردهائـی را کـه در میـان مردمان می بینیـم و پیامدهای نپذیرفتن 
و رانـدن پیونـد فرهنـگ بیگانـه اسـت، آمـار بـاای اعتیـاد ها به 
خوابـی،  کارتـن  گـری،  قاچاقـی  روانگـردان،  و  مّخـدر  مـواد 
طـاق هـای بیجـا و بـی شـوند و بّچـه هـای نـا امیـد، دزدی هـا 
و دسـتبردها بـه روش تبهـکاران »کانگسـترها« دختـران گریخته 
از خانـه و آواره، بدرفتـاری فرزنـدان بـا پدر و مادرهـا و دیگرها 

همـه و همـه پیامدهـای ایـن پیونـد زنـی نادرسـت می باشـد.
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 3

دانشجو

دانی که زبان و چشم هر ملت کیست؟        آن طالب سربلندی و عزت کیست؟
در سنگر دفع ذلت از کشور خویش        دانشجوی ما ُبَود که در بیداری ست

غامحسین رضایی - نقاش

هفتـواد: اسـتان کرمـان وسـیع تریـن اسـتان کشـور با شـرایط 
آب و هوائـی ویـژه از جهـت متفـاوت بـودن در اقصـی نقاط 
اسـتان، میـزان بارندگـی متفـاوت و در مجمـوع بسـیار کـم 
کـه در ردیـف مناطـق کویـری و خشـک کشـور محسـوب 

میگردد.
یابـی،  پـروژه  بـرای  اصلـی  شـاخصهای  مطروحـه  مـوارد 
طراحـی و اجـرا اسـت، زیـرا کـه بـا داشـتن شـناخت دقیـق 
و اجـرای صحیـح طرحهـای آب و خـاک میتـوان بـه حـق 
محدودیتهـا و محرومیتهـا را کاهـش داد و یـا اینکـه بالعکس 

آنهـا را تشـدید نمـود. 
آنچـه کـه در حـال حاضر بـرای این اسـتان نارسـائیها را هزار 
بـار تشـدید و امیـد بـه فعالیـت بـرای آینـده را بـا بـن بسـت 
روبـه رو کـرده، طرحهـای آب و خـاک اجـرا شـده اسـت، 
بررسـیهای کارشناسـی صحرائی از پروژه های بنـد انحرافی، 
نیـرو وزارت  توسـط  شـده  )سـاخته  شـهداد  فرسـخ    چهـار 

2ـ سـاخته شـده توسط وزارت جهاد کشـاورزی(، اندوهجرد 
)سـاخته شـده توسـط وزارت نیـرو(،  جوشـان )سـاخته شـده 
توسـط وزارت نیـرو(، کشـیت )سـاخته شـده توسـط وزارت 

جهـاد کشـاورزی وقت(، چهـار قریب بافت )توسـط وزارت 
جهـاد کشـاورزی(، کوهبنـان )وزارت جهـاد کشـاورزی(، 
سـدهای خاکـی  گـروه رایـن  )وزارت  جهـاد کشـاورزی(، 
گیتـری کوهبنـان ) وزارت جهاد کشـاورزی(، جور کوهبنان  
اجـرای  از  ناشـی  نارسـائیهای  کشـاورزی(،  جهـاد  )وزارت 
طـرح هـای انتقـال آب، آبیاری تحت فشـار و سیسـتم پخش 
آبخیـزداری  طرحهـای  شـهداد،  در  نیـرو  وزارت  سـیاب 
خاکـی و سـنگ و سـیمانی مسـئله دار همـه و همـه حکایـت 
از بـی کفایتـی مسـئوانی را دارد کـه اهمیـت طرحهـا را در 

اسـتان  شـدن  خشـک   از  جلوگیـری 
درک نمـی کردنـد.

متعـال  یـاری خداونـد  بـه  اسـت  امیـد 
سـر خـود را از زیـر برف بیـرون آورده 

و در جهـت برنامـه ریـزی بـرای مطالعـه و مشـخص نمـودن 
خـاک و  آب  هـای  پـروژه  تـک  تـک  ناکارایـی   دایـل 

و  آنهـا  اصـاح  بـرای  اجرایـی  راهـکار  و  اقـدام  اسـتان  در 
همینطـور طرحهایـی کـه قـرار اسـت  راه انـدازی شـود معین 

نماینـد.

  به راستی چرا توسط برخی مسئوان بی کفایت 
وعده ای سودجو استان کرمان خشک شد

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

... امـا » کربـای 5« عملیـات تکلیفـی شـما و 
نیروهایـت بـود. رفتیـد تـا انتقـام » کربـای4 « 
را بگیریـد. رفتیـد کـه جاسوسـی سـعودی هـا و 
خباثـت صهیونیسـت هـا و اسـتکبار مسـتکبرین 
را در جبهـه بـزرگ شـلمچه بـا از کار انداختـن 
ماشـین جنگـی بعثی هـا، بـه بهترین نحـو تافی 
و  جنگیدیـد  صابـت  بـا  و  مقتدرانـه  کنیـد. 
پرچم سـرخ شـهادت را در پهندشـت سـرزمین 

خوزسـتان بـه اهتـزاز درآوردیـد. 
غمگنانـه تریـن سـرود از دسـت دادن یـاران و 
عزیـزان همـراه شـما در دشـت شـلمچه آفریده 
در  را  شـما  گلـوی  بـر  بسـته  راه  بغـض  شـد. 
شـهادت شـهیدان » ثـارا...« هنوز یادمان هسـت. 
و هـق هـق گریـه های شـما. و لرزش شـانه های 
سـتبر شـما. و شـیرینی نبـردی کـه بـا شـهادت 
جمـع کثیـری از فرماندهـان » ثارا...« بـه کامتان 
نمانـد. تنهـا خـدا می داند کـه در غـم عزیزانت 
چـه کشـیدی و چگونـه بـر درد داغشـان صبـر 
کـردی؟ عابدینـی، زنـدی، حـاج یونـس زنگی 

آبـادی، حاج قاسـم میرحسـینی، بینا، مشـایخی، 
رشـیدی، تاجیـک، طیـاری، و ... فرماندهـان » 
ثارالهـی« بودنـد کـه در سـخت تریـن روزهـای 
نبـرد، تنهایت گذاشـتند و به راه شـهادت رفتند.

و تـو مانـدی و در» والفجـر 10« و بـر کـوه های 
سـر بـه فلک کشـیده بـا 4 متـر پوشـیده از برف 
و  حلبچـه  و  خرمـال  کردسـتان،  و  خـور  ملـخ 
رزم  از  یـادی  عـراق،  سـلیمانیه  و  سـیدصادق 
بـه  کرمـان  ثـارا...  لشـکر  هـای  بچـه  مانـدگار 
فرماندهـی شـما ، بـر سـینه ی تاریـخ نبردهـای 

بـزرگ حـک شـد و جاودانـه گردیـد. 
دفتـر رزمتـان در  بسـته شـدن  بـه  شـما راضـی 
دفـاع مقـدس نبودیـد. اگـر جنگ بیسـت سـال 
هـم طـول مـی کشـید شـما بـاز مـی ایسـتادید و 
تـا ریشـه کـن کـردن اسـتکبار مـی رزمیدیـد. 
تـرور،  تحریـم،  تهدیـد،  اسـتکبار جنـگ،  امـا 
خیانـت، جنایـت، خباثت، کفر، بـی دینی، ظلم 
و سـتم و آوارگـی انسـان هـا را همـه را بـا هـم 
مـی خواسـت، بـرای نبـودن انقـاب اسـامی و 

شـما و همـه ی اسـام خواهـان و همـه ایرانی ها 
انقابـی بودیـد و انقـاب را حتـی در بوتـه های 

سـخت آزمایـش مـی خواسـتید.
داخلـی  عوامـل  و  داشـت  را  منافقیـن  دشـمن 
هواپیمـای  زدن  و  بـود  رحـم  بـی  دشـمن  را. 
بمبـاران هـای شـیمیایی در مـرام  مسـافربری و 
ضدبشـری اش گنجانـده شـده بـود و شـما بـاز 
در برابـر مکـر دشـمنان ایسـتادید و در روزهـای 
دوبـاره  سـقوط  از  جنـگ،  پایـان  بـه  نزدیـک 
خرمشـهر و اهـواز با رشـادت و تدبیر جلوگیری 
کردیـد و بـرگ برنـده را از دشـمن سـتاندید تـا 
در پـای میـز مذاکـره دسـتش از امتیـاز خواهـی 

خالـی بمانـد.
هشـت سـال دفاع مقدس بـه پایان رسـید و ملت 
ایـران بـا عـزت و افتخـار، بـه لطـف رزمندگـی 
شـما و همـه ی فرزندان ایران بـزرگ، وجبی از 
خاک کشـور را به دشـمن نداد.دفتـر رزمندگی 
شـما اما بسـته نشـد؛ از جنوب و غرب کشـور به 
منطقـه جنوبشـرق بازگشـتی و باز برای آسـایش 
و آرامـش هموطنان، مجاهـدت در جبهه مبارزه 
با اشـرار و مفسـدین و معاندیـن و ضدانقاب ها 

را در دسـتور مبـارزه قرار دادی.
فرماندهـی  بـا  بـاز  و  ثـارا...  لشـکر  و  بـاز شـما 
مدبرانـه شـما، بیابـان هـای جنوبشـرق از لـوث 
هـای  گـروه  و  شـد  پاکسـازی  اشـرار  وجـود 
شـرارت و محمولـه هـای مـواد مخـدر بسـیاری 

دادنـد. نیسـتی رضایـت  بـه 
شـما امـا پایداریـت بـه اعتمـاد فرمانـده کل قـوا 
بـرای  قـدس  نیـروی  فرماندهـی  خـورد.  گـره 
هـای  پیـروزی  بـه  رسـیدن  هـای  راه  گشـایش 
بـزرگ در نبـرد با صهیونیسـم و اسـتکبار خبیث 

و  مظلومـان  بـه  رسـاندن  یـاری  بـرای  جهانـی. 
اسـام.   محرومـان جهـان 

و  مقصـود  احمدشـاه  کنـار  در  افغانسـتان  در 
مبـارزه بـا طالبـان دسـت پـروده ی آمریـکا. در 
جبهـه مقاومـت و در کنـار حـزب ا... لبنـان و » 
عمـاد مغنیـه« کـه شـهادتش داغـی بـر داغ هـای 

فروخـورده شـما بـود.
روزها می گذشـت و شـما بازنشسـته نشـدی که 
پاسـداری بازنشسـتگی نـدارد. پاسـداری حریـم 
می شناسـد و حریم حرم درخطر بود. پاسـداری 
عـزت  و  شناسـد  مـی  دیـن  عظمـت  و  عـزت 
نمـی  مـرز  پاسـداری  بـود.  دینـداری در خطـر 
شناسـد و مرزهـای اسـام در سـرزمین حسـین 
علیـه السـام و زینـب سـام ا... علیهـا در خطـر 
 بـود.  حریم مدافع می خواسـت . حریم پاسـدار 
لبـاس  بـاز  یارانـت  و  شـما  و  خواسـت  مـی 
حریـم  مدافعـان  و  کردیـد  تـن  بـر  رزمندگـی 
شـدید. چـه واژه ی مقدسـی در ادامـه ی دفـاع 
مقدس.  از روزی که شـما و یاران باز برخاسـتید 
و فرمـان فرمانـده و مقتـدا بـر زمیـن نمانـد و از 
روزی کـه رزم شـما آوازه ی جهانـی گرفـت 
و تـرس بـر پیکـر بـی زوال دشـمن نشسـت، تـا 
امـروز کـه خبـر ریشـه کـن شـدن شـجره خبیثه 
داعـش سـتمگر، بـه همه ی جهـان مخابره شـد، 
هـر روز هـزاران دسـت بـر آسـمان بلند می شـد 
و هـزاران نََفـس پاک، از سـویدای وجـود برای 
پیـروزی شـما دعـا می کردنـد تا قدم های شـما 
بـا اسـتقامت بیشـتر در همـه ی کرباهـای زمین 
و در همـه عاشـوراهای زمـان، پیـروزی خون بر 

شمشـیر را نقـش آفرینـی کننـد.
قولتـان  بـه  مومنانـه  و  متعهدانـه  کـه  امـروز  و 

را  فـوران خـون شـهیدان حـرم  و  وفـا کردیـد 
و  وایـت  خورشـید  درخشـان  انـوار  پرتـو  در 
همگـی  و  نمودیـد  درخشـان  وایتمـداری، 
»عبـاس« هـای علمـدار » زینـب« سـام ا...علیهـا 
نمودیـد، دیگـر  تکمیـل  را  وفـاداری  و  شـدید 
وقـت آن اسـت کـه مـا هـم بگوییـم : سـردار 

سـردار.  سـپاس  سـپاس... 
حـاج قاسـم سـلیمانی؛ فرزنـد کرمـان و کرمانی 
از  را  شـما  مـا  کـه  نیسـت  خودخواهـی  هـا، 
خودمـان و شـهر خودمـان بدانیم. شـما همنفس 
شـهیدان مایی وقت جان دادن. شـما » یاحسـین« 
شـهیدان » ثـارا...« را وقـت شـهادت شـنیده ای. 
شـما در اسـارت آزاده هـا، اشـک ریختـه ای. 
شـما بـر جانبـازان قطـع نخایی سرشـک فشـانده 
ای. شـما هنـوز هـم در مقابل مادران سـالخورده 
ی شـهیدان زانـو مـی زنی و آن ها گذر سـال ها 
غـم شـهادت فرزندانشـان را در سـپیدی موهای 
شـما مـی بیننـد و بـر سـامتی و پایـداری شـما 
ذوق مـی کننـد. هنوز هـم فرزندان شـهیدان هم 
رزم شـما، غـم بـی بابایـی را بـه تماشـای قامـت 
چـون سـرو ایسـتاده ی شـما ، سـرفرازانه تحمل 

کنند. مـی 
پایـدار بمـان سـردار. عـزت از آن مومنان اسـت 
رزم  سـایه  در  را  شـیعه  عـزت  مومنانـه  شـما  و 
رزمنـدگان جبهه الهی و بازوی توانای سـربازان 
مدافـع حـرم آل ا... بـه زیبایـی ترسـیم نمـودی.

امـام  سـربازی  افتخـارت  کـه  سـرافراز  سـردار 
خامنـه ای اسـت، دعاهـای نایب امام زمـان علیه 

السـام بدرقـه راهـت بـاد.
» پایان «

نویسنده: صدیقه انجم شعاع

شرحی بر داوری های سردار سلیمانی

پاکدامنی
حاکمی در گذشته های دور         

 که ز ناموس بی خبر بوده
شاید همچون همین )َملِک سلمان(       

 بوده سفاک و، بی پدر بوده
کار او بوده قتل و خونریزی          

تیغ او بی غاف چون ساتور
هرچه می دید از گل و غنچه        

  از دم داس او به داخل گور
تا گذارش به خانه ای افتاد         

 در دل خانه ماهرویی دید
همچو زنگی رسد به ُخّم شراب       

   دیگ آزار و شهوتش جوشید
خواست اجرا کند تجاوز را       

   بی گناهی دگر شود پامال
چه کند آن عفیفه ی محصور؟        

  که رسیده به مرز استیصال
زن به آن دیوسیرت این را گفت          

بگذر از این عمل میازارم
در عوض از برایت ای حاکم         

 من دعای محافظت دارم
این دعا در مقابل شمشیر         

 برتر از )سنگ( و )سد اسکندر(
اول آن را برای خود خوانم         

 تا ببینی سپس کنی باور
تا که خواندم من این دعا بر خود        

گردنم را بزن تو با شمشیر
که پس از آن بخوانم آن بر تو          

بر تنت هر ساح بی تاثیر
زن به ظاهر دعایی بر خود خواند        

تیغ بر گردنش فرود آمد
سر جدا شد به یک طرف افتاد         

 بر روانش ز حق درود آمد
زن با این شیوه حفظ عفت کرد         

 شد فدای عقیده و دینش
تن نداده به ننگ و ناپاکی          

عفت آورده سر به تعظیمش
آی )نقاش( کنون چه میبینی؟          

)حوض ننگ( پهن تر ز اقیانوس
وضعیت قرمز و خطرناک است          

چوب حراج خورده بر ناموس
جاهلیت نرفته از دنیا           

 با شعار و لباس نو آمد
شده ایم لخت و عاری از فرهنگ       

 )جهل نو( با کاس نو آمد

غامحسین رضایی - نقاش

سخن زمان
عقل آدم در جهان پا مال شد                      

 جهل مسئول تجربه بیمار شد
آدمی روی زمین جبار شد                             
محتکر را مال و زر بسیار شد
سالها گشتم بدنبال بشر                                  
 هست آدم این زمان جبار شد

گردن حاج بی گنه بردار شد                       
   قوم تمجید پریشان بسیار شد

از زر  و قدرت نمی گویم سخن                  
 عقل دارد آدم چرا خونخوار شد
این سخن سهم شما زحمت کشان                          
دست تو جای کلنگ ابزار شد

دست تو با صد پینه چرا                         
  کس نگفت با من چرا نادار شد
سهم  ناداران جهان آخرت                              
 گور حاکم قصر ما گودال شد
یک قلم با دست ظلم نان ببرید                                  
تسلیت گفتم قلم ناچار شد
قافیه را حذف نوشتم بی پناه                               
شعر من بی وزن قافیه تکرار شد
ای بنی آدم که از هم دیگرید                                     
قرنها این سخن نشخوار شد
مرگ هم دیدیم باور آدم نشد                                
مردشور از مرگ ما پولدار شد
عاشقان معشوق زلفش رنگ کرد                        
حمزه مشتاق چرا لنگ یار شد

حمزه فریفته 

カもヮ執枢唱 桧済処
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این شماره از هفتواد تقدیم می شود 
به سردار شهید »محمود اخاقی« 

ببخشید حاج آقا...!
یکـی  منتظـر  پـادگان  در 
بـرای  بودیـم   مسـئولین  از 
سـخنرانی. همیـن  کـه مسـئول 
رسـید، راننـده پیـاده شـد و َدر 
بـاز  ایشـان  بـرای  را  خـودرو 
جلـو  محمـود  ناگهـان  کـرد. 
آقـا!   حـاج  گفـت:  و  رفـت 
ببخشـید!، می شـه  برگردید توی ماشـین و در را ببندید؟ 
وقتـی آن مسـئول نشسـت، محمود به آرامـی به او گفت: 
مـا انقـاب کردیـم تا برای کسـی َدِر ماشـین  بـاز نکنیم، 

پیـاده شـوید. و  کنیـد  بـاز  را  َدر  لطفـاً  خودتـون  

یادی از یک شهید

ا...  عـزت  سـید  رسـانه  بسـیج  گـزارش  بـه 
فضـای  عالـی  شـورای  عضـو  ضرغامـی 
در دومیـن جشـنواره رسـانه  مجـازی کشـور 
مسـئولین  جمـع  در  کرمـان  ابوذراسـتان  ای 
و اصحـاب رسـانه کرمـان بـا اشـاره بـه اینکـه 

برگزاری این جشـنواره از طرف بسـیج رسـانه 
کشـور در برخـی از اسـتان هـا برگـزار شـده 
اقـدام خوبی اسـت، گفـت: بایـد ویژگی های 
رسـانه تـراز انقـاب و جمهـوری اسـامی را 
بدانیـم بنابرایـن در ایـن راسـتا بایـد خودمـان 
مربوطـه  معیارهـای  و  هـا  شـاخصه  آن  بـه  را 
کـردن  بیـان   : گفـت  کنیـم.وی  نزدیـک 
شـاخصه هـای رسـانه تراز انقـاب بر ایـن مبنا 
نیسـت کـه گوینـده خـود فاعل بـه این مسـئله 
باشـد بلکـه اگـر مـا معیارهـا را ندانیـم هماننـد 
کشـتی هسـتیم کـه قطـب نمـا در آن وجـود 
نداشـته باشـد و بـا وزش هـر بـادی کشـتی نیز 
بـه همـان سـمت سـوق داده مـی شـود  و در 
اینجاسـت کـه قطـب نما مـی توانـد تکلیف را 

اجمـاا مشـخص کنـد.
وی تشـریح کـرد : اکنـون در فضایـی نیسـتیم 
کـه کسـی بخواهـد در فضـای مجـازی دیـوار 

بکشـد زیـرا چنیـن امکانـی وجود نـدارد.

عضـو شـورای عالـی فضـای مجازی کشـور با 
بیـان اینکـه کار رسـانه کار انبیاسـت؛ توضیـح 
داد: کاری کـه پیامبـران الهی انجـام می دادند 
همـان کاری اسـت کـه مـا بـه عنـوان رسـانه 
و در وهلـه اول پیـام رسـانی انجـام مـی دهیـم 
تغییـر  موجـب  کـه  اسـت  موفـق  ارتباطـی  و 
رفتـار شـود و چنانچـه ارتبـاط منجـر بـه تغییـر 
رفتـار نشـود و یـا رفتـار خـاف را بـه وجـود 
آورد در علـم ارتباطـات نشـان از آن دارد کـه 
ارتبـاط موفـق انجـام نگرفتـه اسـت و باطـل و 
مـردود اسـت.وی بیـان کـرد: افـرادی کـه در 
فقـط  و  کارمنـدی  صـورت  بـه  حـوزه  ایـن 
مـی کننـد  مافـوق خـود کار  بـرای رضایـت 
تـا گزارشـی بـه مقـام بااتـر خـود بدهنـد باید 
گفـت فعالیت رسـانه ای کارمنـدی و گزارش 
بـه مافـوق بای جـان ارتبـاط سـازنده و موفق 

. ست ا
درس  پیامبـر  رفتـار  در  کـرد:  تصریـح  وی 

اسـت  ایـن  آن  و  دارد  وجـود  تـری  بـزرگ 
کـه چیـزی کـه خـودت آن را قبـول نـداری 
کـه  مشـکلی  و  نکـن  تحمیـل  دیگـران  بـه 
امـروزه در جامعـه و از انقـاب آمـده اسـت 
 دوگانـه عمـل کـردن، نفـاق، ریا، عـوام فریبی 
مـوارد  ایـن  از  کـدام  هـر  کـه  باشـد  مـی 
آمـده  مـا  از  هریـک  وجـود  در  ناخـودآگاه 
اسـت و ایـن بـدان معناسـت کـه یـک جـور 
زندگـی مـی کنیـم و به صورت دیگری نشـان 
مـی دهیـم و بـه همیـن دلیـل  کارهـا خیلـی 

برکـت پیـدا نمـی کنـد . 
انقـاب  ضرغامـی گفـت: در چهـل سـالگی 
مـی توانیـم آسـیب هـای انقـاب را از مواضع 
کـدام  کـه  ببینیـم  و  کنیـم  بررسـی   اقتـدار 
قسـمت هـا را خطـا رفته ایـم و آنهـا را اصاح 
کنیـم چـرا کـه موجـود زنـده قـدرت ترمیـم 
دارد و موجـود مـرده اسـت کـه کسـی بـه آن 
عالـی  شـورای  عضـو  نـدارد  امیـد  و  اعتمـاد 

فضـای مجـازی کشـور  با بیـان این که کسـی 
کـه وارد فضـای رسـانه مـی شـود در حقیقـت 
پیـام  انتقـال  و  گـری  هدایـت  فضـای   وارد 
بـا  خواهـد  مـی  فـرد  افـزود:  شـود؛   مـی 
پیـام رسـانی تغییـر رفتـاری در مخاطب داشـته 
باشـد لـذا بایـد خـود سـازی در خـود ایجـاد 
کنـد تـا از کار خـود خسـته و نـا امیـد نشـود.

رسـانه  تصریـح کـرد:کار  مسـئول  مقـام  ایـن 
عشـق اسـت و اصحاب رسانه عاشـقانی هستند 
کـه زیـر خیمـه  جمـع شـدند و بـا همـه وجود 
ایـن حرفـه را تعقیـب مـی کننـد و معتقـدم که 
ولـی  اسـت  سـختی  کار  خبرنـگاری  حرفـه 
زمانـی کـه کار را با عشـق انجـام میدهید اصا 

سـختی آن  را متوجـه نمـی شـوید.
پایـان خاطـر نشـان کرد:کسـی  ضرغامـی در 
کـه در رسـانه کار میکند عشـق به رسـانه دارد 
و کسـی که این عشـق را داشـته باشـد نباید از 

انجـام این کار خسـته شـود.

سید عزت ا... ضرغامی در دومین جشنواره رسانه ی ابوذر کرمان اظهار داشت :

فضای مجازی مکانی برای دیوار کشیدن نیست

اداره کل انتقال خون استان کرمان
خون سرخ تو قبل از رگهای خسته بیماران در رگهای انسانیت جاری می شود .

از سوسنگرد تا بوکمال ـ بخش دوم

حکایت فیلسوف 
و گوش پادشاه در پایش

فیلسـوفی سـتمدیده بـرای دادخواهـی نـزد پادشـاهی 
رفـت و هـر چـه التمـاس کـرد، موثـر نشـد. 

را  افتـاد و دادخواهـی  پادشـاه  قـدم هـای  بـر  ناچـار 
را  او  حاجـت  و  شـد  خشـنود  شـاه  نمـود.  تکـرار 
بـرآورده سـاخت.  جمعـی بـه مامـت فیلسـوف لـب 
گشـودند و او را سـرزنش کردنـد کـه از ماننـد تـو 
حکیـم و شـخصیت بزرگی، این چنین کاری سـزاوار 
نبـود. او در جـواب گفت: شـما نمی دانیـد که گوش 
پادشـاه، در پایـش بـود؛ از ایـن جهـت، مرا چـاره ای 

نبود. ایـن  جـز 
تهیه و تنظیم : محمود جعفری از کوهبنان

قاضی ها و عبید
آیا قاضـی حیلت گر، حـرام آشام رشوت خور 

 که بی دینی است دین تو و بی شرعی شعار تو! 
دل بیچاره ای راضی نباشـد از قضای تو 

 زن همسایه ای آمن نبوده در جـوار تو

عبید زکانی

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

رهبر معظم انقاب:

ریشه 
صهیونیستها 

باید از 
خاورمیانه 
کنده شود



جلسه عمومی  شورای شهر کرمان  برگزار شد 

از بحث بر سرمطالبات وصول نشده شهرداری 
تا احداث یک بیمارستان بدون پروانه ساخت در کرمان 

فرشـاد  محمـد  هفتـواد: 
اسـامی   شـورای  )رئیـس 
شـهر کرمان(  ضمن تبریک 
هفتـه وحـدت به زلزلـه 6/1 
اشـاره  هجـدک  ریشـتری 
کـرد و گفـت: خوشـبختانه 
خسـارات جانـی نداشـتیم و 
خسـارات مالـی نیـز انـدک 

بـوده اسـت. 
وی در ادامـه گفـت:  ایـن زلزلـه درسـهایی  بـه مـا مـی 
 دهـد اینکـه زلزلـه زرنـد کـه در سـال 83 اتفـاق افتـاد و 
بازسـازی هـای کـه در اثـر خسـارات پـس از زلزلـه انجـام 
شـده اسـت  نتیجـه داده و در ایـن زلزلـه خـود را نشـان داد 
مـی تـوان گفـت سـاختمان هـا نسـبت بـه قبـل اسـتحکام 
بیشـتری برخـوردار بـوده انـد. رئیس شـورای شـهر کرمان 
بیـان کـرد:  بـا توجـه بـه اینکـه کرمـان روی گسـل زلزلـه 
 اسـت،  اکثـر خانـه هـا در کرمـان  ویایـی و حیـاط دار 
 مـی باشـند پیشـنهاد مـی شـود  کـه در محوطـه خانـه هـا 
مـکان های مسـتحکم و مقـاوم برای مواقع ضـروری ایجاد 
هـا،  خیابـان  در  نباشـد  نیـاز  دیگـر  شـهروندان  کـه  شـود 
پـارک هـا و ماشـین هـا بیتونـه کننـد، البتـه ایـن کار نیاز به 

کارشناسـی دارد کـه منـع قانونـی نداشـته باشـد.
حکم شهردار کرمان 

از سوی وزارت کشور صادر می شود 
فرشـاد در خصـوص صـادر شـدن حکـم شـهردار جدیـد 
بـا  تلفنـی  تمـاس  نیـز گفـت: طـی  زاده(  عالـم  )مهنـدس 
اسـتعام  مثبـت  پاسـخ  ام هنـوز  وزارت اطاعـات داشـته 
وزارت کشـور  بـه  اطاعـات  وزارت  از  شـهردار جدیـد 
اسـتعام  ارسـال  محـض  بـه  کـه  اسـت  نشـده  فرسـتاده 
حکـم صـادر مـی شـود و جـای هیچگونـه ابهامـی نیسـت 
و امیدواریـم تـا پایـان هفتـه جـاری یـا اوایـل هفتـه آینـده 
حکـم صـادر شـود هـر چیـزی غیـر از ایـن شـایعه ای بیش 

نیسـت . 
آموزش به 150 راننده تاکسی 

جهت خدمات به توریست های خارجی
)رئیـس  حسـینی  میـر 
گردشـگری  کمیسـیون 
نیـز   ) شـورا  اصنـاف  و 
عنـوان داشـت: پیـام خوبی 
ایـن  داشـت  زلزلـه  کـه 
سـاختمانها  اگـر  کـه  بـود 
شـوند  سـازی    مقـاوم 
مـی توانیـم جلوی بسـیاری 
و  جانـی  هـای  فاجعـه  از 
مالـی را بگیـرم وی گفـت: جـای تقدیـر دارد  از سـازمان 
نظـام مهندسـی کـه بـا اهتمـام خـود  نشـان داد اسـتحکام 
سـاختمان هـا بـا آییـن نامـه هـا همخوانـی داشـته اسـت و 
وظیفـه مـا ایـن اسـت  که مـردم را تشـویق و اطاع رسـانی 
ازم را انجـام دهیـم که  مسـئله مقاوم سـازی سـاختمانها را 

بسـیار جـدی بگیرنـد تـا هم سـرمایه مردم و هم جـان مردم 
محفـوظ بمانـد. 

میرحسـینی هم چنین گفت: کمیسـیون گردشـگری شـورا  
مسـیر خـودش را بـه خوبـی طـی مـی کنـد هـم اکنـون مـا 
شـاهد ازدیـار مـکان ها و خانـه های  گردشـگری و هتل و 
رسـتوران هـای سـنتی هسـتیم کـه در بحث گردشـگری و 
توریسـتی فعال هسـتند این در حالی اسـت که قبا این بناها 
 مخربـه ای بیش نبوده اند  اما اکنون در بوم گردی اسـتفاده 
مـی شـوند. وی تصریـح داشـت: مسـئله دیگـر کـه جـای 
بـا  گردشـگری  کمیسـیون  همـکاری  شـود  عنـوان  دارد 
سـازمان تاکسـی رانـی در جهـت خدمـات بـه توریسـتها و 
گردشـگران مـی باشـد. وی از آمـوزش دادن بـه حـدود 
150 راننـده تاکسـی اعـم از فراگیـری زبـان هـای خارجی 
شـناخت بناهـای تاریخـی، آثار و مکان های قدیمی اسـتان  
و... خبـر داد و گفـت: سـازمان تاکسـی رانـی راغـب شـده 
اسـت کـه در ایـن زمینه مشـارکت و همکاری با کمسـیون 

گردشـگری داشـته باشـد.
تعداد تلفات جاده های کرمان 

برابر با تعداد کشته های زلزله ی کرمانشاه
علـی بهرامـی )نایـب  رییـس و 
اجتماعـی،  کمیسـیون  رییـس 
از  شـورا(  جوانـان  و  ورزش 
راه هـا  ایمنـی  حامیـان  حضـور 
کمیسـیون  ایـن  نشسـت  در 
و  داد  خبـر  آینـده  هفتـه ی  در 
افـرادی کـه در  تعـداد  گفـت: 
امسـال  نخسـت  شـش ماهه ی 
در جاده هـای اسـتان کشـته شـده اند، بـا تعـداد کشـته های 
این کـه  ضمـن  اسـت؛  برابـر  کرمانشـاه  زمین لـرزه ی 
کشـور  در  جاده هـا  کشـته های  تعـداد  این کـه  علی رغـم 
5.3 کاهـش داشـته، اما شـاهد افزایـش این آمار در اسـتان 
بـه این کـه تلفـات  بـا توجـه  افـزود:  کرمـان بوده ایـم.وی 
جـاده ای تأثیـرات منفـِی اجتماعـی به ویـژه در مرکز اسـتان 
خواهـد داشـت، بایـد در این بـاره چاره  ای اندیشـیده شـود.

چیزی حدود 700 میلیارد تومان 
مطالبات وصول نشده در شهرداری داریم 

ادامـه سـردار چناریـان  در 
)رئیـس کمیسـیون برنامـه، 
پایـدار  منابـع  و  بودجـه 
شـورا( گفت: آنچـه که از 
عملکـرد بودجـه سـال 96 
بـوده اسـت و نهایتـا مـا بـه 
ایـن جمـع بنـدی رسـیدیم 
اخیـر  کمیسـیون  در  کـه 
کارگروهـی ویـژه در بحث 
درآمد ها و هزینه ها تشـکیل شـود و یک جلسـه ای داشـته 
باشـیم بـا تمامـی مدیـران و عوامل دسـت انـدرکار  بودجه 
مالـی و درآمـد هـای شـهرداری کـه آخریـن وضعیـت را 
تحلیـل کنیـم و در واقـع ارائه راهکارهـای خاصی که ازم 

اسـت کـه در شـهرداری انجـام بپذیـرد  و بتوانیـم اقـدام 
جـدی در چنـد مورد داشـته باشـیم .  اواً اینکـه در بودجه 
سـال آینـده )97( در واقـع بتوانیـم بودجـه منطقـی را وضع 
و ارائـه بدهیـم ، دومـاً در ارتبـاط بـا بحـث مطالبـات که به 
اسـتحضار اعضـای شـورا و اعضای رسـانه می رسـانم طی 
بررسـی و تحلیلی که دوسـتان در شـهرداری انجام داده اند 
چیـزی حـدود 700 میلیارد تومان در کنار همه این شـرایط 
وخیـم مالـی که شـهرداری دارد مطالبات وصول نشـده در 
شـهرداری داریـم کـه این عـدد بر اسـاس برآوردها اسـت  
نـه مسـتندات کـه دوسـتان انجـام داده انـد،  اگـر دوسـتان 
نیـاز داشـته باشـند این تحلیلهـا و پرونده ها را مـی توانند از 
جناب آقای موسـوی سرپرسـت شـهرداری دریافت کنند.  
البتـه ایـن برآوردهـا درآمد هـای بالقوه ی شـهرداری بوده 
طـی سـالیان طوانـی کـه بالفعـل تبدیـل نشـده اسـت. وی 
اقـدام  یـک  اینکـه  مـا ضمـن  اسـت   قـرار شـده  گفـت: 
اساسـی بـرای تدوین بودجه سـال آینده )بودجـه منطقی و 
واقعـی( ارائـه کنیـم یـک اقدامـی در جهت اخـذ مطالبات 
شـهرداری با همکاری دوسـتان در شـهرداری و استفاده از 
ظرفیتهـای موجـود انجام بدهیم واقدام دیگر که در جلسـه 
 گذشـته انجام شـده بحث بررسـی و تحلیل هزینه و کنترل 
هزینـه هـای شـهرداری اسـت و موضـوع آخـر هـم بحـث 
رفتـن بـه سـمت ایجـاد درآمـد هـای پایـدار و منطقـی که 
شـهرداری  بـرای  تـری  روشـن  آینـده  و  شـرایط  بتوانیـم 

داشـته باشـیم.
عدد 700 میلیارد تومان اغراق آمیز است 

چناریـان  سـردار  سـخنان  بـه  ایـراد  در  مشـرفی  مهنـدس 
گفـت: تصـور مـی کنـم عدد 
خیلـی  تومـان  میلیـارد   700
زیاد اسـت کـه در هیچ مخیله 
ای نمـی گنجد و اغـراق آمیز 
اسـت ممکـن اسـت ایـن عدد 
 بـه 30 الـی 40 میلیـارد تومـان 

می تواند باشد. 
وی گفـت: مـا در قبـال یـک  
مثـال  طـور  بـه  بدهکاریـم  دولـت  بـه  از خدمـات  سـری 
بـرق منطقـه ای کـه درخواسـت مـی کنـد بدهـی آن را 
میلیـارد  چنـد  حـدود  ای  منطقـه  )بـرق  کنیـم  پرداخـت 
تومـان از شـهرداری طبـکار اسـت ( تصـور مـن بـر ایـن 
اسـت چیـزی که معـوق مانـده و قابل اسـتناد اسـت چیزی 
طبـق  قبـل  شـورای  در  اسـت  میلیـارد   40 تـا   30 حـدود 
بـرآورد انجـام گرفتـه  بـه مبلـغ 35 میلیـارد رسـیدیم حـاا 
یـه مبلغـی بااتـر وی گفـت:  اطمینـان خاطـر مـی دهم که 
کاری کـه در گذشـته صـورت گرفتـه اسـت بـا حسـاب 
بـوده اسـت  و جـای هیـچ گونـه  قانـون منـد   وکتـاب و 
شـبهه ای نیسـت، امـا سـردار چناریـان در جـواب مهندس 
مشـرفی گفـت: ایـن عـدد را هم کارشناسـان شـهرداری به 
مـا گفتـه انـد و مـا بـه آن اسـتناد کـرده ایـم ، البتـه گفتـم 
ایـن عـدد قطعـی نیسـت و یـک بـرآورد اسـت و براسـاس 

مسـتندات نیسـت.

وی همچنیـن عنـوان داشـت: چنـد مسـئله کـه بـه عنـوان 
دغدغـه شـهروندان جـای دارد مـورد بررسـی قـرار بگیـرد 
اواً اینکـه درگذشـته  در کوههـای مسـجد صاحب الزمان 
)عـج( بـرای صعـود مردم به بـاای کوه پلهای  ایجاد شـده 
و کنـار آن فضـای سـبز و لولـه هـای آب که منظـره خوبی 
را هـم بـه وجـود آورد و اسـتقبال مـردم از آن خـوب بوده 
اسـت  هـم اکنـون اگـر گذری بـه این منطقه داشـته باشـید 
لولـه هـای آب ترکیـده اسـت و 30 الـی 40 پـل از آن در 
حـال تخریب شـدند اسـت کـه در اثـر بارندگی فرسـایش 
آن زیـاد میشـود پیشـنهاد بنـده این اسـت بـرای جلوگیری 
از تخریـب بیشـتر ایـن پل هـا هر چـه زودتر مرمت شـوند.

مهنـدس مشـرفی گفـت:  موضـوع دیگـر در رابطـه خـود 
از  گردشـگری  منطقـه  ایـن  فضـای  اسـت  قائـم  جنـگل 
فضـای طبیعـی و بکـر آن درحـال خـارج شـدند اسـت و 
سـاختمانهای زیادی در آن سـاخته شـده اسـت بـا توجه به 
شـرایط اقلیمی و گرمای شـدید تابسـتان  پیشـنهاد می شود  
طرح و بازسـازی این منطقه گردشـگری و با اهمیت شـهر 

کرمـان داده شـود .
بازاریان خواستار اصاح طرح دو طرفه 
کردن خیابان قدس )کاظمی ( هستند 

و مسـئله دیگرایـن اسـت کـه شـهرداری محتـرم طـرح  دو 
طرفـه کـردن خیابـان قدس )کاظمـی( را مجدد به شـورای 
ترافیـک پیشـنهاد کنـد بـا ایـن طرحی کـه صـورت گرفته 
اسـت ترافیـک خیلـی زیـادی در ایـن خیابـان ایجـاد شـده 
اسـت بـا ایـن کار  تـا پـل آمـاده مـی شـود حداقـل  از بـار 
عنـوان  دارد  جـای  کـه  شـود  کـم  منطقـه  ایـن  ترافیکـی 
شـود ایـن بـار ترافیکـی سـنگین مـورد اعتـراض جمعی از 
بازاریـان ایـن منطقـه نیز شـده اسـت وخواسـتار اصاح آن 

اند.   شـده 
این ذهنیت پیش نیاید شهرداری کرمان 

اان 700 میلیارد تومان بدهی دارد 
سرپرسـت شـهرداری کرمـان 
هـم گفـت: گزارشـی کـه در 
رابطـه بـا 700 میلیـارد تومـان 
نشـده ی  وصـول  مطالبـات 
کمیسـیون  در  شـهرداری 
منابـع  و  بودجـه  برنامـه، 
شـد،  ارایـه  شـورا  پایـدار 
گزارشـی نیسـت که براسـاس 

شفاف سـازی کـه بایـد در رابطه بـا آیتم ها صـورت بگیرد، 
بـود.  کلـی  گـزارش  یـک  بلکـه  باشـد؛  شـده  ارایـه 

حـوزه ی  در  مـا  همـکاران  افـزود:  موسـوی   سـیدمحمد 
مالـی، یـک بـازه 10 تـا 11 سـاله را در نظـر گرفته انـد و 
به طـور مثـال درباره ی آرای کمیسـیون مـاده 100 یا برخی 
ایـن  بودنـد کـه  از موضوعـات دیگـر، اطاعاتـی آورده 
اعـداد، مسـتندات کافـی نداشـت؛ بـه هـر حـال نبایـد ایـن 
ذهنیـت پیش بیاید که شـهرداری کرمـان اان 700 میلیارد 

تومـان مطالبـات دارد.

 یک بیمارستان در کرمان 
بدون پروانه دارد ساخته می شود

کرمانـی   ارجمنـد  مهنـدس 
)عضـو شـورای شـهر کرمـان( 
براسـاس  نبایـد   گفـت: 
کمیسـیون ماده 100 شهرداری 
کسـب  درآمـد  تخلفـات  از 
یـک  متاسـفانه  اان  کنـد، 
بـدون  کرمـان  در  بیمارسـتان 
پروانـه دارد سـاخته مـی شـود 

چـه کسـی پاسـخگو اسـت؟ یـک ملـک تجـاری بـا کدام 
اسـت.   کـرده  پیـدا  تغییـر  بیمارسـتان  بـه  ضابطـه 

  برای مقاوم سازی شهر طرح جامعی 
می خواهیم که از همه نظر  در برگیرنده باشد  

در ادامـه سـرکار خانـم دکتر 
زاده گفـت: جهـت  معصـوم 
سـاختمانها  سـازی  مقـاوم 
بایـد بـه ایـن نکتـه نیـز توجـه 
داشـت بسـیاری از شهروندان 
و  میباشـند  مسـتاجر  مـا 
در  آنهـا   جـان  ناخواسـته 
خطـر اسـت بایـد ببینـم برای 
طرحـی  چـه  معضـل  ایـن 

بایـد داده شـود؟ بایـد طرحـی 
ارائـه داد کـه دربرگیرنـده باشـد، وی گفـت:  بـه نظـر بنده 
وقتـی در یـک پـروژه دانشـگاهی دانشـجویان حاضـر مـی 
شـوند رایـگان یـک طـرح را اجـرا کنـد از آن اسـتقبال 
مثـا در طـرح آرامسـتان  اسـتفاده کنیـم   از آن  کنیـم و 
جـدی کـه اگـر سـاخته شـود و مـردم تمایل داشـته باشـند 
 همچنـان در مسـجد صاحـب الزمـان قبور داشـته باشـند آیا 
امـکان پذیر اسـت؟ در اینجـا هیچ راه برگشـت یا تصحیح 
نداریم؟دکتـر معصـوم زاده در خصـوص شـایعات بعـد از 
زلزله بیان داشـت: چه کسـانی موظف هسـتند در فضاهای 
اجتماعـی و مجـازی اخبار را انتشـار بدهنـد  و بقیه اگر آن  
اخبـار و نگرفتنـد چـه مجازاتـی بـرای آنهـا تعلـق میگیرد؟  
توجـه بـه ایـن نکتـه کـه  مـا کجـا قـرار داریـم کجـا را می 
توانـی بـه عنوان پایلـوت انتخـاب کنیم  خیلی مهم اسـت؟ 
و یـا اگـر بعـداً زلزلـه ای اتفـاق افتـاد ما کجـا  نبایـد برویم 
چـون خطـر دارد ؟ نیـاز بـه بررسـی میدانی در یـک منطقه 
)بـه صـورت اتفاقی انتخاب شـده باشـد( داریم و براسـاس 
زلزلـه و سـیر خطـرات ببینـم آن منطقه چه چیـزی کم داره 
چـه نیازهـای و امکانـی میخواهـد؟ یـا بـه طـور مثـال یکی 
از مسـئوان بگویـد احتمـاا زلزلـه و تخریـب وجـود دارد 
مـا نبایـد ناراحـت بشـویم کـه بگوییـم چـرا مـردم در ایـن 
سـرما بیاینـد بیـرون تـا مشـکات و بیماریهـا گریبـان گیـر 
آنهـا شـود و بگوییـم آیـا ایـن مسـئول اجـازه داشـت ایـن 
مشـکات  را بیـان کنـد یـا چه کسـی بایـد این اخبـار را از 

نـگاه بهداشـتی یـا فرهنگـی ارائه مـی داد. 
گزارش از: فروغ کمالی فرد

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.

از سوسنگرد تا بوکمال ـ بخش اول  یحیی صادقی، مدیرکل کمیته امداد استان کرمان :

اشتغال ۱۵۰ فرزند مددجوی کرمانی 
در شرکت رینگ پارس 
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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

ï悉 r依卿Э ﾔｸ└ぐ医Μ

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 202 ـ شنبه  18  آذر  1396  ـ 20 ربیع ااول 1439 ـ  9 دسامبر 2017     ـ 4  صفحه ـ 500 تومان

حاشیه های 
جلسه شورای 
شهر کرمان 

طـور  بـه  شـهر کرمـان  شـورای  قبـل  هفتـه  * جلسـه 
محسـوس تحـت تاثیـر زلزلـه اخیـر هجـدک و کرمان 
قـرار گرفتـه بـود، اعضـاء  دغدغـه منـد مقـاوم سـازی 

شـده بودنـد.
متفکـر  همیشـه  هـای  چهـره  از  کامیـاب  مهنـدس   *
شـورای شـهر کـه کـم امـا مفیـد صحبـت مـی کنـد 
امـا  کنیـم  مـی  زلزلـه صحبـت  در خصـوص  گفـت: 
از  هسـتیم  اکنـون  هـم  کـه  شـهر  شـورای   سـاختمان 
ناامـن تریـن سـاختمان هـای کرمـان اسـت! کـه سـایر 

اعضـاء هـم تآسـف خوردنـد.
گفـت:  کامیـاب  مهنـدس  بـه  مشـرفی  مهنـدس   *
خداروشـکر کـه بـاران نمـی بـارد اگـر بـاران بیایید از 
سـقف شـورا باران بـه داخل جلسـه می آید ) کـه البته 

دیگـری گفتنـد درسـتش کردیـم(
بـه  اواخـر جلسـه گفـت:  رئیـس شـورا در  فرشـاد   *
دلیـل ماقـات ضـروری جلسـه را تـرک مـی کنم.که 
سـایر اعضـاء  بـه شـوخی گفتند: آقای فرشـاد شـوخی 

کردیـم سـاختمان ایمـن اسـت بمانیـد.
* مهنـدس ارجمنـد کرمانـی از احـداث بیمارسـتانی 
خصوصـی بنـام آرمیـن در جلسـه شـورا نـام بـرد کـه 
مـی شـود کـه  سـاخته  دارد  سـاختمان  پروانـه  بـدون 
جلسـه را تحـت الشـعاع قـرار داد کـه البتـه موسـوی 

داد. ارائـه  توضیحاتـی   شـهرداری  سرپرسـت 
* زهرا  ایرانمنش غایب  بود.

میرحسـینی،  آقـای   زاده،  معصـوم  دکتـر  خانـم   * 
ایرانمنـش  منصـور  دکتـر  خـدادادی،  بهرامـی،  علـی 
همچنـان پـر انـرژی بحـث هـا را دنبـال مـی کردنـد.

* سـردار چناریـان و مهنـدس کامیـاب چـون مدیـران 
ارشـد اسـتانی بودنـد خیلـی جـدی هسـتند و بسـیار در 
یـک  نمـی شـود  همینطـور  و  میکننـد  کارهـا دقـت 
بحثـی را مطـرح کـرد و ایـن دو  بـه راحتـی نظـر  دهنـد.

* استقبال این هفته خبرنگاران خوب بود.


