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 عضو شورای شهر کرمان
 داوطلب شدن برای مجلس را 

تکذیب کرد

حاشیه های شورای شهر

معجزه قرن   

چگونه انقالب پدید می آید 
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استاندار کرمان: 

فشار نمایندگان 
در انتخاب 
فرمانداران کرمان 
تأثیری ندارد

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس:

مشکل تامین اعتبار 
پروژه انتقال آب 
از خلیج فارس 
مرتفع شد

2
آدرس سایت هفتواد

  www.Haftvadnews. ir 

هفته نامه فرهنگی، سیاسی، خبری
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براستی چرا توسط 
 برخی مسئوالن 

 بی کفایت 
و عده ای سودجو 

 استان کرمان 
خشک شد 

نشست عمومی شورای شهر 
برگزار شد:

چرا کرمان بعد از گذشت 
چندین سال،  

پایانه اتوبوسرانی ندارد؟ 
3

گفتگوی اختصاصی هفتواد با مدیر کل انتقال خون استان کرمان 

دکتر میرزایی : 
بی توجهی مسووالن

 جایگاه باالی انتقال خون استان را 
با مشکل مواجه خواهد کرد

امضای تفاهم نامه تسهیالت 
کارفرمایی میان کمیته امداد 
امام خمینی )ره ( و شرکت 
شهرک های صنعتی استان

تحلیل تصویب پلهای سطح شهر 
کرمان توسط مهندس کامیاب 

خطاب به یک عضو شورای شهر 

4
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شهردار کرمان گفت : 
ضرورت راه اندازی 
انجمن توسعه و 

تعالی شهر کرمان 

ات آزادی ااقتند رد کار نباشد
ستایش ارزنده ای نیز وجود نخواهد داشت

بـه گـزارش روابـط عمومـي شـركت توزيع نيـروي برق شـمال اسـتان كرمان  
و در راسـتاي تحقـق سياسـتهاي كلـي نظـام اداري ابالغي مقـام معظم رهبري 
و تاكيـد دولـت تدبيـر و اميـد در اجـراي نقشـه راه اصـالح نظـام اداري و نيل 
بـه اهـداف برنامـه هـاي توسـعه بـا هـدف ارتقـاء بهـره وري ، شـركت توزيع 
نيـروي بـرق شـمال اسـتان كرمـان  بـر اسـاس نتايـج ارزيابـي عملكـرد سـال 
1395 از سـوي شـوراي راهبـري و توسـعه مديريـت اسـتان در فضـاي منطقي 
و رقابتـي منطبـق بـر الگوهـاي بـروز مديريتـي، حائـز رتبـه برتـر در مجمـوع 
شـاخص هـاي عمومـي و اختصاصي گرديدكـه بدين منظور لـوح تقديري از 
سـوي دكتـر رودري رئيـس سـازمان مديريـت و برنامـه ريـزي به مديـر عامل 
ايـن شـركت اهـداء گرديـد. رضـا قطب الدينـي؛ معـاون منابع انسـاني بـا بيان 
اينكـه ايـن موفقيـت حاصل  تـالش گروهي همكاران در بخـش هاي مختلف 
بـوده اسـت، عنـوان كرد: شـركت توزيـع نيـروي برق شـمال اسـتان كرمان با 
عمل به اهداف كالن اين شـركت در برنامه اسـتراتژيك اين شـركت در افق 
14۰4 همـواره سـعي داشـته تـا بـا خدمات رسـاني بـه موقع بـه ويـژه در مواقع 
بحـران از قبيـل زلزلـه و سـيل بتوانـد روشـنايي را بـه مشـتركين هديـه نمايـد. 
گفتني اسـت كه شـركت توزيع نيروي برق شـمال اسـتان كرمان پيش از اين 

نيـز موفـق بـه كسـب رتبه حراسـت برتـر صنعـت آب و برق كشـور نيز شـده 
بـود. قابـل ذكراسـت كه اسـتانداركرمان نيـز در حكمي جداگانـه از تالش ها 
و خدمـات محمودشـهبا مديرعامـل ايـن شـركت بخاطـر مديريـت در بحران 

هـا و حـوادث اخيـر زلزلـه هجدك تقديـر و تشـكر نمود.

 كسب رتبه برتر در شاخص هاي عمومي 
 و اختصاصي توسط شركت 

توزيع نیروي برق شمال استان كرمان  

3

اصالحیه 
کانون کارگران بازنشسته 

شهرستان کوهبنان
کوهبنـان  اجتماعـی شهرسـتان  تأمیـن  بازنشسـتگان  اطـالع  بـه   بدیـن وسـیله 
مـی رسـاند، مجمـع فـوق العـاده و مجمـع عمومـی از تاریـخ 96/11/15 بـه تاریخ 

96/11/24 موکـول گردیـد . 

هیئت مدیره کانون کارگران بازنشسته شهرستان کوهبنان

جناب آقای دکتر پورمند
مدیر عامل محترم شرکت هلدینگ میدکو 

بـا نهایـت تأثـر و تأسـف درگذشـت  پـدر بزرگوارتان را 
بـه جنابعالـی و خانواده محترم تسـلیت عـرض نموده و 
از خداونـد منـان بـرای آن  عزیز سـفر کرده علـو درجات 

وبـرای سـایر بازمانـدگان صبر مسـئلت داریم.

حسنی سعدی ـ نشریه هفتواد کرمان
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3
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پیامبر اکرم ) ص (: 

بعضی از گناهان به وسیله نماز و صدقه هم آمرزیده نمی شوند. 
سوال شد یا رسول ا...!پس چه چیز موجب آمرزش آن است؟ 

فرمودند: جدیت و تالش در طلب معیشت

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 13، ص 13

پیام تسلیت رهبر انقالب 
اسالمی درپی جان باختن 
کارکنان کشتی نفت کش

حضـرت آیـت ا... خامنـه ای رهبـر معظـم انقـاب اسـامی بـا 
صـدور پیامـی حادثـه تلـخ و دلخـراش جـان باختـن کارکنـان 

کشـتی نفت کـش را تسـلیت گفتنـد.
متن پیام رهبر انقاب اسامی به شرح زیر است:

بسمه تعالی
کشـتی  کارکنـان  باختـن  جـان  دلخـراش  و  تلـخ  حادثـه ی 
نفت کـش بـر اثـر آتش سـوزی و غـرق را، که حقـاً مصیبت بار 
و تأثرانگیـز اسـت بـه خانواده هـای عـزادار و بازمانـدگان آن 
عزیـزان صمیمانـه تسـلیت عـرض میکنـم و تسـلی و آرامـش 
دلهـای غمگیـن آنـان را از خداونـد متعـال مسـألت مینمایـم. 
آن عزیـزان در راه انجـام وظیفـه و خدمت به کشـوِر خود جان 
باخته انـد و ایـن افتخار بزرگی اسـت که شـاید بتواند سـنگینی 
را  دلهـای مصیبت دیـدگان  و  دهـد  را کاهـش  غـم  ایـن  بـار 
آرامـش بخشـد. از خداونـد متعال رحمت و مغفـرت بر آنان و 

صبـر و اجر بـرای بازمانـدگان مسـألت میکنم.
سید علی خامنه ای

قدرداني مدیرعامل شرکت توانیر 
از تالش ها و مدیریت خالقانه 
مدیرعامل شرکت توزیع برق 

جنوب استان کرمان
تقدیـر مهنـدس کـردي از تاشـهاي 
در  نیـا  مهـدوي  مهنـدس  ارزنـده 
نظـام  هـاي  اولویـت  تحقـق  راسـتاي 
دولـت طـي سـال ۹۵  اباغـي  اداري 
و همچنیـن کسـب رتبـه برتـر در بیـن 
کرمـان  اسـتان  اجرایـي  دسـتگاههاي 
بـه گـزارش روابـط عمومـي شـرکت 
کـردي  آرش  کرمـان،  اسـتان  جنـوب  بـرق  نیـروي  توزیـع 
از  نامـه اي  مدیرعامـل شـرکت مـادر تخصصـي توانیـر طـي 
تـاش هـاي مدیـر عامل و سـایر همکاران این شـرکت تشـکر 
نمـود.  در  ایـن نامـه چنیـن آمـده اسـت: بـا توجه به تاشـهاي 
در  محتـرم  همـکاران  و  جنابعالـي  تحسـین  قابـل  و  ارزنـده 
راسـتاي تحقـق اولویـت هـاي نظـام اداري اباغـي دولـت طي 
سـال ۱۳۹۵ و از آنجـا کـه بـر اسـاس ارزیابـي سـتاد جشـنواره 
شـهید رجائي سـال ۱۳۹۶ اسـتان کرمـان، آن شـرکت موفق به 
کسـب رتبـه برتر در بین دسـتگاه هـاي اجرایي اسـتان گردیده 
تاشـهاي  از  لـذا  اسـت،  شـده  ارزیابـي  خـوب  سـطح  در  و 
جنابعالـي و همـه همـکاران متخصـص و متعهـد آن شـرکت 
صمیمانـه تشـکر و قدردانـي مـي نمایـم؛ امیـدوارم بـه فضـل 
الهـي در سـال » اقتصـاد مقاومتي، تولید و اشـتغال« در راسـتاي 
و موفـق  پیـش  از  بیـش  بـرق کشـور  عالیـه صنعـت   اهـداف 

موید باشید.

 براساس اعالم پایگاه اطالع رسانی اداره کل 
منابع طبیعی وآبخیزداری استان:

آموزش مباحث منابع طبیعی استان 
کرمان به معلمین مدارس، گامی 

بلند در راستای فرهنگ سازی
رسـانی  اطـاع  پایـگاه  اعـام  براسـاس 
وآبخیـزداری  طبیعـی  منابـع  کل  اداره 
طـرح  اجـرای  ایـام  در  کرمـان  اسـتان 
اداره  طبیعـت«  دوسـتان  »کـودکان 
بـا  هماهنگـی  ضمـن  وترویـج  آمـوزش 
مدیـران مـدارس تحـت پوشـش اقـدام بـه برگـزاری کارگاه 
یـک روزه بـرای آشـنایی مدیـران و معلمین می نمایـد. در این 
خصـوص ضمن اعـزام کارشناسـان ترویج به مـدارس مباحثی 
طبیعی)جنـگل،  منابـع  4گانـه  موضوعـات  تشـریح  همچـون 
مرتع،آبخیـز وبیابـان( و تهدیـدات پیش رو خصوصـا در زمینه 
همچنیـن  و  گیاهـی  پوشـش  لـزوم حفـظ  و  گـردی  طبیعـت 
ایـن  در  شـود.  مـی  تدریـس  نهـال  غـرس  فرهنـگ  ترویـج 
کارگاه هاکلیـپ هـای آموزشـی در زمینـه حریـق، همیـاران 
طبیعـت وجاذبـه های طبیعت اسـتان بـرای مخاطبین بـه نمایش 
در مـی آیـد. اداره آموزش ترویج و مشـارکتهای مردمی اداره 
کل منابـع طبیعـی وآبخیـزداری بـه منظـور مشـارکت و تعامـل 
بیشـتر بـا مدیـران ومعلمیـن درایـن مـدارس، طـرح همیـاران 
طبیعـت را نیـز اجرایـی نمـوده و بـا صـدور کارت عضویـت 
 زمینـه مشـارکت بیـش از پیـش ایـن قشـر اثـر گـذار را فراهـم 
و  ترویـج  آمـوزش،  اداره  رئیـس  نماید.کهریـزی  مـی 
مشـارکتهای مردمـی بـا اعـام جزئیات فـوق افزود: امید اسـت  
بـا اسـتمرار وتـداوم این قبیـل کارگاههـای فرهنگی آموزشـی 
فرمایـش  بلنـد در راسـتای تحقـق  آینـده گامـی   در سـالهای 
مقـام معظـم رهبـری کـه فرمـوده انـد »فرهنـگ منابـع طبیعـی 

بایـد بـه معـارف عمومـی تبدیـل شـود »برداشـته شـود .

استاندار كرمان از مدير كل 
 راهداري و حمل و نقل 

جاده اي استان تقدير نمود
مهنـدس علیرضـا رزم حسـیني اسـتاندار کرمـان از مدیـر کل 

نقـل  و  حمـل  و   راهـداري 
بواسـطه  اسـتان  اي  جـاده 
مدیریـت موثـر در بحـران هـاي 
تشـکر  و  تقدیـر  گذشـته  سـال 
روابـط  گـزارش  بـه  نمـود. 
و  راهـداري  اداره کل  عمومـي 
حمـل و نقـل جـاده اي اسـتان: 
نامـه  تقدیـر  ایـن  از  بخشـي  در 
از تاشـهاي ارزشـمندي کـه در 
راسـتاي مدیریت بحران و نقش 
موثـر در کاهـش خطرپذیـري و 

سـرعت بخشـیدن بـه اقدامـات، در جریان حـوادث و بحرانهاي 
سـال ۱۳۹۵ در سـطح اسـتان بـه عمـل آمـده اسـت از مهنـدس 

نمـود. تشـکر  و  تقدیـر  مقبلـي  خـداداد 
جهـت  در  تـاش  بـر  کرمـان  اسـتاندار  گـزارش  ایـن  بـه  بنـا 
پیگیـري و افزایـش سـطح آمادگـي جهـت مقابلـه بـا حـوادث 

احتمالـي نیـز تاکیـد کـرد.

تحلیل تصویب پلهای سطح شهر 
کرمان توسط مهندس کامیاب 

خطاب به یک  عضو شورای شهر 
عمومـی  نشسـت  در 
شـورای شـهر مطرح شد :
اجـرای  هفتـواد: 
شـهری  عمـران  هرپـروژه 
در مقیـاس تقاطعهـای غیر 
همسـطح بایسـتی حداقـل 
از کانـال شـش کمیسـیون 
معمـاری  عالـی  وشـورای 
کنـد. عبـور  وشهرسـازی 

بعنوان مثال 
غیـر  تقاطـع  اجـرای  ۱ـ 

همسـطح امیـر کبیـر ابتـدا بایـد در طـرح جامـع حمـل ونقـل 
ترافیک  شـورای عالی معماری و شـهر سـازی کشـور مصوب 

باشـد شـده 
 2 ـ در طـرح تفصیلـی شـهر کرمان نیز این تقاطـع بصورت غیر 
همسـطح دیـده و مصـوب شـورای عالـی معماری وشهرسـازی 

شد  با
۳ـ  طـرح جامـع شهرسـازی کـه جز طرحهای باال دسـتی اسـت 

و مصوب شـورای عالی شهرسـازی اسـت
4 ـ  بـر اسـاس طـرح هـای بـاال دسـتی فـوق طـرح پیشـنهادی 

مشـاور تهیـه و بـه تصویـب میرسـد 
۵ـ  ایـن تقاطـع بایسـتی در مرحلـه پنجـم از شـورای ترافیـک 

اسـتان مجـوز بگیـرد
۶ـ هـر طـرح  عمرانـی که در بودجه شـهرداری تعریف میشـود 

بایسـتی مجـوز اجرا را از شـورای محترم شـهر بگیرد
حـال بـا این همـه مصوبـه وکار کارشناسـی کـدام آدم منصف 
میتوانـد ادعـا کندکـه همـه ایـن افـراد متخصـص وطـی نمودن 

رونـد قانونـی ،کار انجـام شـده غلـط بوده 
بـا امضـای  ایـن طـرح هـا  بـه ذکـر اسـت کـه تصویـب  الزم 
مسـئولین وقـت شـامل وزیـر مسـکن و شهرسـازی و یـا معـاون 
ایشـان، اسـتاندار ومعاون عمرانی،مدیران کل اسـتانی، شهردار، 
مهندسـین مشـاور معمار وشهرسـاز ،کارشناسـان ذیربـط تهیه و 
تصویـب شـده از همـه دسـت انـدرکاران  پـروژه هـای عمـران 
شـهری ومجـری ایـن طـرح هـا قـرارگاه خاتـم )ص( صمیمانـه 
تشـکر وقدردانـی میکنـم انشـاا... بـا پشـتکار بیشـتر نسـبت بـه 
اتمـام طـرح هـا اقـدام تـا لـذت شـیرینی  ایـن کارهـا را مـردم 

صبـور کرمـان بیشـتر حـس کننـد ،
لزومـی ندارنـد کـه طرحهایـی کـه قبـا مصـوب شـده انـد در 
صحـن علنـی دو بـاره مطـرح شـوند، که فقـط باعـث دلخوری 

همـکاران از هـم می شـود.

مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان:

 ۲۰ کالس درس به آموزش 
و پرورش تحویل داده شد 

در  بیگـی  محسـن  محمـد 
شـوراهای  بـزرگ  همایـش 
اسـتان  پـرورش  و  آمـوزش 
از  بعـد  کـرد:  اظهـار  کرمـان 
تریـن  مترقـی  اساسـی  قانـون 
شـوراهای  بـه  مربـوط  قانـون 
و  اسـت  پـرورش  و  آمـوزش 
انجـام شـود  بـه درسـتی  اگـر 

شـد. خواهـد  مرتفـع  پـرورش  و  آمـوزش  مشـکات 
وی بـا اشـاره بـه اینکـه کرمـان اولیـن اسـتانی اسـت کـه اقـدام 
بـه تشـکیل شـورای آمـوزش و پـرورش کـرده اسـت، عنـوان 
کـرد: راهنمایـی بـزرگان و پشکسـوتان و همراهـی آنهـا باعث 
کرمـان  مالـی،  منابـع  تخصیـص  و  کمبودهـا  وجـود  بـا  شـد 
 یکـی از اسـتان هـای شـاخص در حـوزه آمـوزش و پـرورش 

کشور شود.
مدیـر کل آمـوزش و پـرورش اسـتان کرمـان تصریـح کـرد: 
بـر اسـاس سـر شـماری سـال ۹۰، 2۰2 هـزار نفـر بـی سـواد در 
اسـتان کرمـان حضـور داشـت امـا در آخرین سرشـماری سـال 
۹۵ کرمـان جز پنج  اسـتان باسـواد کشـور بود به گونـه ای آمار 
باسـوادی در برخـی از شهرسـتان هـای اسـتان بـاالی ۹۹ درصد 
اسـتان  پـرورش  بیـان داشـت: آمـوز ش و  بیگـی  بود.محسـن 
کرمـان در جشـنواره شـهید رجایـی کرمـان بـا کسـب هـزار و 
۹۰۶ امتیـاز در رتبـه عالـی قـرار گرفـت و برخـی شـاخص هـا 

رتبـه دوم را  در کشـور آورده اسـت.
وی بـا بیـان اینکـه اسـتان کرمـان در کنکـور سراسـری امسـال 
بـا رتبـه هـای زیـر سـه هـزار رشـد خوبی داشـته اسـت، افـزود: 
معـدل کتبـی دانـش آمـوزان از لحاظ شـاخص کیفیت بخشـی 
یـک نمـره ارتقا یافته اسـت و برخی از شهرسـتان ها سـه تا ۳.۵ 

ارتقـاء نمـره داشـته اند.
وی گفـت: بیـش از شـش هـزار نفـر از طریق بخـش خصوصی 
در آموزش و پرورش مشـغول به کار هسـتند و سـامانه رصد و 
کارورزی بیـش از هـزار و ۵۰۰ هـزار نفـر در بخـش غیر دولتی 
تـا دیـروز ثبـت نـام کردنـد و ایـن در حالـی اسـت کـه هـزار و 
۸۰۰ نفـر در بخـش دولتـی امسـال در چرخـه شـغلی آمـوزش 
و پـرورش قـرار گرفتند.مدیـرکل آمـوزش و پـرورش اسـتان 
کرمـان یادآور شـد: شـورای موسسـات غیر دولتی فعال شـدند 
و  بیـش از ۹۰ هـزار دانـش آمـوز در موسسـات غیـر دولتـی 

اسـتان کرمـان در حـال تحصیل هسـتند.

اتـاق  اعضـای  بـا  نشسـت  در  عالـم زاده  مهـران 

انجمـن  ایـن  افـزود:  کرمـان  اسـتان  بازرگانـی 
می توانـد بـا توجـه بـه تاریخ شـفاهی شـهر کرمان، 
سـامان دهی و منسـجم کـردن دیدگاه هـای مـردم 
بـرای انتقـال بـه مسـئوالن و مراجـع تصمیم گیـری 
شـهری  مسـائل  بـر  جـدی  نظـارت  هم چنیـن  و 
پیشـبرد  این کـه  بیـان  بـا  کنـد.وی  پیگیـری  را 
یـک  نیازمنـد  شـهری،  مدیریـت  سیاسـت های 
بسـتر  بایـد  کـرد:  تأکیـد  اسـت،  مـدون  برنامـه ی 
کرمـان  شـهر  آبادانـی  و  توسـعه  بـرای  مناسـب 

فراهـم شـود و در ایـن راسـتا جامعـه ی متخصصان 
بایـد حضـوری فعـال داشـته باشند.شـهردار کرمان 
افزود: پیشـرفت و توسـعه ی شـهر کرمـان، در گرو 

اسـت. پیگیـر  و  پرتـاش  همـدل،  مدیریـت 
عالـم زاده بـا بیان این کـه ارتباط مردم با شـهرداری 
بایـد حفـظ شـود و توسـعه پیـدا کنـد تـا هـر روز 
مـردم  بیش تـر  هرچـه  مشـارکت  و  تعامـل  شـاهد 
بـا شـهرداری باشـیم، عملکـرد شـهرداران محات 
را به عنـوان پـل ارتباطـی بیـن مـردم و شـهرداری، 

به تدریـج  بایـد  افـزود:  و  کـرد  ارزیابـی  مثبـت 
شـورای محات و سـرای محات راه اندازی شـود 
تـا مسـائل و مشـکات شـهری در نقـاط مختلـف 

شـهر مـورد پیگیـری قـرار گیـرد.
عالـم زاده هـم چنیـن گفـت : مـردم بایـد مسـائل و 
مشـکات شـهری را جـزو مسـائل و دغدغه هـای 
بداننـد و شـهرداری را در زمینـه ی پیشـبرد  خـود 
یـاری  مدیریـت شـهری،  و سیاسـت های  اهـداف 

. کنند

شهردار کرمان گفت: ضرورت راه اندازی انجمن توسعه و تعالی شهر کرمان 

دکتـر محمدرضا پورابراهیمی در جلسـه شـورای 
مدیـران  کـرد:  اظهـار  کرمـان  شهرسـتان  اداری 
اسـتان افـرادی پرتـاش هسـتند و در زمـان وقوع 
روح  و  نداشـتند  روز  و  شـب  مدیـران  زلزلـه 
داد:  ادامـه  دارد.وی  وجـود  آنهـا  در  مجاهـدت 
اگـر هـم گاهـی مشـکلی در مجاهـدات مدیـران 
و کوتاهـی بـه وجـود مـی آیـد، بایـد بـا آسـیب 
شناسـی و ایجـاد انگیـزه درصـدد مشـکل برآییم.

گفـت:  جدیـد  سـال  بودجـه  بـه  اشـاره  بـا  وی 
اقدامـات خوبـی در حـوزه هـای مختلـف اسـتان 
و  اسـت  شـده  انجـام  بودجـه  بحـث  در  کرمـان 
اوسـط ایـن هفتـه گـزارش کمیسـیون تلفیـق بـه 
صحـن علنـی مجلس مـی آید.دکتـر پورابراهیمی 
از حـل مشـکل تامیـن پـروژه انتقـال آب از خلیج 
هـزار  دو  و گفـت:  داد  خبـر  کرمـان  بـه  فـارس 
میلیـارد تومـان از اعتبـار بزرگتریـن خـط انتقـال 
و  هرمـزگان  و  یـزد  اسـتان  سـه  محـدوده  آب 
کرمـان بـا تشـکیل سـندیکای بانکی تامیـن اعتبار 
شـد.نماینده مـردم کرمـان و راور تصریـح کـرد: 

سـرمایه گـذاری خوبـی در اسـتان کرمـان انجـام 
شـده اسـت که بایـد به مردم اطاع رسـانی شـود.

جبـران  بـرای  اعتباراتـی  اینکـه  بیـان  بـا  وی 
خسـارات زلزلـه در اسـتان کرمان و کرمانشـاه در 
نظـر گرفته شـده اسـت، اظهـار کرد: مـردم نگران 
بحـث زلزله هسـتند و بـا توجه به اینکه این اسـتان 
سـازی  مقـاوم  راه  تنهـا  دارد  قـرار  گسـل  روی 
اسـت.وی عنـوان کـرد: نظـام جمهـوری اسـامی 
در عرصـه اقتصـادی اقدامـات خوبی بـا  ید واحد 
داشـته اسـت و ایـن در حالـی اسـت کـه  امـروزه 
امریکایـی ها شمشـیرهای برهنه خود را نشـان می 
دهنـد و کشـورهای اروپایـی بـا انها همراه شـدند.

دکتـر پـور ابراهیمی ادامـه داد: اقدامـات خصمانه 
آمریـکا علیـه ایـران فقـط بـا اتحـاد و همراهی در 
نظـام حـل مـی شـود، سوءاسـتفاده  ارکان هـای 
از مسـائل اقتصـادی باعـث اغتشـاش شـد و تمـام 
کشـورهای اروپایـی و عربـی شـروع بـه دخالـت 

کردند.
عرصـه  در  خوبـی  اقدامـات  شـد:  یـادآور  وی 

اقتصـادی در دسـتور کار داریـم و برنامـه جامعـی 
مقـام  فرمایشـات  براسـاس  تعامـل و  بـا رویکـرد 

قـرار دارد. معظـم رهبـری در دسـتور کار 
دکتـر پـور ابراهیمـی بـا اشـاره بـه اینکـه بایـد در 
زمینـه اینکـه مـردم برای مقام سـازی خانه هاشـان 
بـه کجـا مراجعـه کننـد باید اطاع رسـانی شـود، 
مـا سـعی  بـه آرامـش دارنـد  نیـاز  گفـت: مـردم 
مـی کنیـم در ایـن زمینـه از صنـدوق توسـعه ملی 
اسـتفاده شـود؛ باید مراجعـه کنندگان سـاماندهی 
مـدارس  درصـد   ۷۰ اینکـه  بیـان  بـا  وی  شـوند. 
دارنـد،  قـرار  آسـیب  معـرض  در  کرمـان  شـهر 
افـزود: بایـد اطـاع رسـانی شـود کـه مـردم چـه 
اقداماتـی در راسـتای مقـاوم سـازی خانـه هـا باید 
انجـام دهند.دکتـر پورابراهیمی با اشـاره بـه اینکه 
ادارات شهرسـتان کرمـان زیر سـایه اسـتانداری و 
ادارات کل محـو شـده انـد، گفـت: ادارات کل 
سیاسـت هـای کلـی را بایـد بررسـی کنـد و ایـن 
ایـن  در  نامناسـبی  اسـت کـه سـاختار  در حالـی 

خصـوص شـکل گرفتـه اسـت.

شـورای  مجلـس  اقتصـادی  کمیسـیون  رئیـس 
ضعیـف  شهرسـتان  ادارت  داد:  ادامـه  اسـامی 
نگهـداری شـده انـد و کارهـای کان اسـتان را 

دهنـد. انجـام  تواننـد  نمـی 
وی تاکیـد کـرد: بایـد وضعیـت ادارات بازنگری 
شـود و مدیـران سـه موضـوع چـارت سـازمانی، 
بودجـه هـا و توفیـض اختیـار را مورد توجـه قرار 
داده و ادارات شهرسـتان کرمـان حلقه مفقوده در 

سـطح اسـتان نباشند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس:

مشکل تامین اعتبار پروژه انتقال آب از خلیج فارس مرتفع شد

استاندار كرمان: 

فشار نمايندگان در انتخاب فرمانداران كرمان تأثیری ندارد

اسـتاندار کرمـان گفـت: ممکن اسـت، نماینده ای 
بـرای تغییـر فرماندار توصیـه کرده باشـد، اما ما بر 
اسـاس مبناهایـی کـه داریـم، تصمیـم گرفته ایم و 
ایـن طـور نیسـت که یـک نماینده فشـار گذاشـته 

باشـد و ما فرمانـدار را تغییـر دهیم.
بخشـداران  و  فرمانـداران  همایـش  در  علیرضـا 
خبرنـگاران  و  رسـانه ها  داشـت:  اظهـار  اسـتان 
بـدون هیچ گونـه چشم داشـتی در دولـت یازدهـم 
منصفانـه  شـدند،  متحمـل  را  بسـیاری  زحمـات 
هـم  مفیـدی  انتقـادات  و  کردنـد  اطاع رسـانی 
داشـتند، بایـد ارتبـاط بـا رسـانه ها حفـظ شـود و 
را  صحیـح  و  موقـع  بـه  اطاع رسـانی  مسـؤوالن 
انجـام دهنـد. وی بیـان داشـت: جوانـان مـا دوران 
قبـل از انقـاب اسـامی و سـال های بعـد از آن را 
درک نکرده انـد و نمی داننـد، چـه دوران سـختی 
را در ابتـدای پیـروزی انقاب اسـامی کشـیدیم، 

نقـاط ضعـف مـا بعـد از انقـاب اسـامی نسـبت 
بـه نقـاط قـوت بسـیار ناچیـز اسـت از فرمانـداران 
و بخشـداران درخواسـت می شـود، موفقیت هـای 
و  رسـانه ها  مـردم،  اطـاع  بـه  را  نظـام  و  دولـت 

امامـان جمعـه برسـانند.
رزم حسـینی ابراز داشـت: ممکن است، نماینده ای 
بـرای تغییـر فرماندار توصیـه کرده باشـد، اما ما بر 
اسـاس مبناهایـی کـه داریـم، تصمیـم گرفته ایم و 
ایـن طـور نیسـت که یـک نماینده فشـار گذاشـته 
باشـد و مـا فرمانـدار را تغییـر دهیـم، تمـام هـم و 
غـم مـا در انتصاب مدیـران به کارگیـری نیروهای 
و  جوان گرایـی  بایـد  و  اسـت  کشـور  وزارت 

کنیم. مدیرپـروری 
عنـوان  فرمانـداران  بـه  اسـتاندار کرمـان خطـاب 
بـا مـردم ضعیـف اسـت،  ارتبـاط مدیـران  کـرد: 
بایـد درب اتاق هـا را بـه روی مـردم بـاز کنیـد و 
آن هـا را معطـل نکنیـد، بخشـداران و دهیـاران در 
ارتبـاط مردمـی نقـش زیـادی دارنـد، تظاهـرات 
بلکـه  باشـد،  حکومتـی  نبایـد  راهپیمایی هـا  و 
بـه صـورت مردمـی برگـزار شـود و در روز ۱۵ 
علیـه  کرمـان  مـردم  کـه  بودیـم  شـاهد  مـاه  دی  
اعتراض هـای اخیـر راهپیمایـی کردند، مسـؤوالن 
زمانـی نمی تواننـد، کاری را انجـام دهنـد، بایـد به 

مـردم بگوینـد و آن هـا را معطـل نکننـد.

سـیرجان  گهـر  گل  معدنـی  و  صنعتـی  شـرکت 
و  فرهنگـی  هـای  مشـارکت  ایفـای  راسـتای  در 
تومـان  هزارمیلیـارد   2 از  بیـش  خـود  اجتماعـی 

اسـت. کـرده  هزینـه  را  اعتبـار 
عمومـی  روابـط  مدیـران  روزه  دو  همایـش  در 
صنایـع و معـادن شهرسـتان سـیرجان مدیـر روابط 
گهـر  گل  معدنـی  و  صنعتـی  مجتمـع  عمومـی 
گفـت : راه انـدازی سـینما قـدس سـیرجان پـس 
از تعطیلـی چنـد سـاله بـه علـت نامناسـب بـودن 
پوشـش  تحـت   ، فرهنگـی  محـل  ایـن  مـکان 

بـودن موسسـه فرهنگـی معـراج اندیشـه ، سـاخت 
مجموعـه ورزشـی گل گهـر بـا تمامـی امکانـات 
ورزشـی ، برنامـه ریـزی برای سـاخت بیمارسـتان 
فـوق تخصصـی و اجـرای طـرح فاضاب شـهری 
حـال  رفـاه  بـرای  هـا  مشـارکت  ایـن  عمـده  از 
مـردم شهرسـتان اسـت.ابوذر حلوایـی پـور افـزود 
: ۱۷ شـرکت و کارخانـه معدنـی در ایـن منطقـه 
بـرای بیـش از ۱۹ هـزار نفر ایجاد اشـتغال داشـتند 
و امـروز فعالیـت هـای معدنـی و صنعتـی توانسـته 
اسـت بخـش هـای زیـادی از مشـکات مـردم در 

اقتصـادی  و  اجتماعـی  و  فرهنگـی  هـای  بخـش 
هـم  عمومـی  روابـط  حـوزه  و  کنـد  برطـرف  را 
هـای  نقـش  ایفـای  و  هـا  ایـن طـرح  اجـرای  در 
اجتماهـی ایـن مجموعـه تمام تاش خـود را بکار 

گرفتـه اسـت. 
مرکـز  رئیـس  و  وزیـر  مشـاور  همایـش  ایـن  در 
روابـط عمومـی و اطاع رسـانی وزارت صنعت ، 
معـدن و تجـارت شهرسـتان سـیرجان نقش مهمی 
را در تولیـد و اشـتغال دارد کـه بایـد بـه سـمت 
توسـعه و تولیـد پیـش رفـت و ایـن پیشـرفت در 

بهتـر  و  بیشـتر  فنـاوری روز  و  تکنولـوژی  قالـب 
محقـق مـی شـود .

مدیر روابط عمومی مجتمع صنعتی و معدنی گل گوهر گفت: 

مشارکت 2 هزار میلیارد تومانی گل گهر در طرحهای اجتماعی و فرهنگی 

شورای هماهنگی تامین اجتماعی استان تشکیل گردید 
دکتـر امیـن فخر، مدیـر درمان اسـتان 
در  جلسـه شـورای هماهنگـی تامیـن 
گفت:خدمـات  اسـتان  اجتماعـی 
درمانـی تامیـن اجتماعـی در اسـتان از 
پیامبـر اعظـم)ص(  بیمارسـتان  طریـق 
کرمـان، امـام علـی )ع( زرنـد و دکتر 
درمانـگاه   ۱۳ و  سـیرجان  غرضـی 
ارائـه  مراجعیـن  و  شـدگان  بیمـه  بـه 
میگـردد.وی افـزود: در مراکـز ملکی 

سـالیانه ۵ / 4 میلیـون نفـر خدمـات سـرپایی و ۵۷ 
هـزار نفـر خدمـات بسـتری دریافـت میکننـد و از 
طریـق دفتر اسـناد پزشـکی اسـتان و عقد قـرار داد 
بـا بیـش از ۱4۰۰ موسسـه تشـخیص و درمانـی در 

سـال بـرای ۵ / ۸ میلیـون نفـر بیمـه شـده خدمـات 
سـرپایی خریـداری و یکصد هزار نفـر هم در این 

مراکـز بسـتری میشـوند. 
دکتـر فخـر  تصریح کرد: در سـال گذشـته بالغ بر 

۵۰۰ میلیـارد تومـان صرف هزینـه های درمانی 
بیمه شـدگان تامین اجتماعی در اسـتان کرمان 

است. شده 
 مدیـر درمـان اسـتان همچنیـن بـه طـرح هـای 
گفت:عملیـات  و  نمـود  اشـاره  ای  توسـعه 
سـاخت و سـاز درمانگاه تامیـن اجتماعی راور 
ادامـه دارد و در دهـه مبـارک فجـر ، بخـش 
جراحـی قلب باز بیمارسـتان پیامبـر اعظم)ص( 
بنـای  زنـی  کلنـگ  ومراسـم  افتتـاح  کرمـان 
جدیـد پلـی کلینیـک رفسـنجان، بهره بـرداری از 
طـرح ارتقـاء هتلینـگ وبخـش فلوروسـکوپی نیز 
آغـاز طـرح توسـعه بخـش اورژانـس بیمارسـتان 

دکتـر غرضـی سـیرجان برگـزار میشـود.

دکتـر فخـر وجـود مراکز درمانـی ملکی سـازمان 
اجتماعـی  اهمیـت  دارای  را  اجتماعـی  تامیـن 
دانسـت و افـزود: خدمـات ایـن مراکز بـا رویکرد 
حمایـت از بیمه شـدگان و بـه دلیل اشـتیاق انها به 
دریافـت خدمـت از ایـن مراکـز، عرضـه میگردد. 
کل  مدیـر  گنجـه،  امیـری  حسـین   دکتـر 
برنامـه ریزی اقتصـادی و اجتماعی سـازمان تامین 
اجتماعـی نیـز طـی سـخنانی در این جلسـه گفت: 
هدف از تشـکیل شورای هماهنگی اسـتانها، فعال 
کـردن مولفـه های اقتصادی در اسـتانها می باشـد.
وی افـزود: سـازمان تامیـن اجتماعی بـا هماهنگی 
درونـی، همدلـی و وحـدت اجزا،توانسـته اسـت 

خدمـات بسـیاری را بـه مخاطبـان ارائـه نمایـد .

از زلزلـه ویرانگـر زرنـد در سـال۸۳ کـه منجـر  بعـد 
بـه کشـته شـدن حـدود ۵۰۰ نفـراز هموطنانمـان شـد 
و روسـتاهای بسـیاری کـه بـر روی خـط زلزلـه بـودن 
ویـران کـرد اولیـن خبرنـگاری کـه بـه مناطـق زلزلـه 
زده اعـزام شـد اینجانـب بودم طوری کـه در آن صبح 
جمعـه کـه حـدود سـاعت ۶ صبـح زلزله شـد سـاعت 
۷:۳۰ صبـح به روسـتاهای کوهسـتانی زرند رسـیدم  و 
گـزارش و تصویـر تهیـه کـردم ایـن مطلـب را از ایـن 
بـاب گفتـم که درجریـان خرابیها و تبعـات زلزله زرند 

ازهمـان سـاعات ابتدایـی قرارگرفتـم .
وفایـی  آقـای  دعـوت  بـه  زلزلـه  از  مدتـی  از  بعـد 
فرمانـدار سـابق راور بـرای تهیه گزارش به روسـتاهای 
مجـاور زرنـد ازجملـه هجدک رفتـم با کمـال تعجب 
مشـاهده کـردم تعـداد زیادی منزل روسـتایی اسـکلت 
رنـگ  قرمـز  و  آبـی  سـقفهای  و  شـده  آمـاده  آنهـا 
زیبایـی خاصـی بـه منطقه داده اسـت به  شـوخی گفتم 
روسـتاهای زرنـد بیشـتر خـراب شـدن امـا بازسـازی 
مناطق شـما سـریع تر اسـت که ایشـان جواب داد باید 
از فرصـت پیـش آمـده بـرای بازسـازی اسـتفاده کـرد 
همـان روزخبرنـگار شـبکه خبـر را در منطقـه مشـاهده 
کـردم کـه بـه دعوت ایشـان آمـده وگزارشـهایی تهیه 
ازمسـوالن  یکـی  بـود کـه  بود.ایـن در حالـی  کـرده 
وقـت زرنـد بـه دلیـل پخـش گزارشـی از مشـکات 
را در جلسـه ای  اینجانـب  مـردم درشـبکه سراسـری 

مـا  درکشـور  کرد.هرچنـد  متهـم  بـودن  مغـرض  بـه 
مدتـی  از  بعـد  مسـئول  یـک  خیانـت  یـا  و  خدمـات 
فرامـوش میشـود امـا ایـن مقالـه را نوشـتم کـه مـردم 
بداننـد خبرنـگاران و رسـانه هـا حافظـه تاریخی خوبی 
دارنـد و خدمـات و یـا خیانتها را همیشـه برای همیشـه 
آقـای  ازخدمـات  ازطرفـی  و  میکننـد  ثبـت و ضبـط 
وفایـی قدردانـی کـرده باشـم امروزکه شـاهدیم زلزله 
هجـدک قطـره خونـی برچهـره هموطنانمـان درایـن 
مناطـق جـاری نکـرده نتیجـه تدبیرچـه افـرادی هسـت 
دکتـر پورابراهیمـی امـروز در اخبـار کرمـان بـه ایـن 
موضوع اشـاره کردکه بازسـازی اکثر روسـتاهای این 
منطقـه قبـا انجـام شـده وبـرای بقیـه مناطـق هـم بایـد 
چـاره اندیشـی کرد.ازطرفـی امیدواریـم آقـای وفایی 
کـه چندیـن سـال اسـت در مسـند مدیـرکل میـراث 

فرهنگـی خدمـت میکننـد تدبیـری بیاندیشـند.
کـه میـراث کهـن مـا کـه بـا تـاش اجدادمـان امـروز 
در مقابـل زلزلـه هـا هم چنـان پایدارند بـرای آیندگان 
نیـز پایـدار بماننـد آیا حضـور چندین سـاله ایشـان در 

این مسـند پرتاطم انشـاا... این 
مهـم را بـرآورده خواهدکرد.
نویسنده:
حمید احمدی افزادی 
)خبرنگار سابق صدا و 
سیمای مرکز کرمان(

ایستادگی امروز هجدک در مقابل زلزله 
نتیجه تالش وتدبیر فرماندار سابق راور

و  مدیریـت  سـازمان  عمومـي  روابـط  گـزارش  بـه 
برنامـه ریـزي در جلسـه تبییـن برنامـه ششـم توسـعه 
و بهـره وري کـه در اتـاق بازرگانـي اسـتان برگـزار 
گردیـد. دکتـر جعفـر رودري ضمن بیـان این مطلب 
گفـت: بهـره وري و شـاخص هـاي آن در جهـان از 
اهمیـت بسـیار باالیـي برخوردار اسـت که مـي توان 
بـه کشـورهاي عضو سـازمان بهـره وري آسـیایي از 
جملـه کشـور مالـزي کـه سـهم بهـره وري در رشـد 
اقتصـادي آن از ۱۳ درصـد در سـال ۱۹۸۰ بـه 42 و 
نیـم درصـد در سـال 2۰۱۰ و کـره جنوبـي که سـهم 
از  آن  داخلـي  ناخالـص  تولیـد  رشـد  از  بهـره وري 
۱۱.4 در سـال ۱۹۸4 بـه 2۵.2 در سـال 2۰۰۰ ارتقـاء 

یافتـه اسـت اشـاره نمود.
دکتـر رودري در ادامـه در خصـوص بهـره وري در 
کشـور در حـوزه هـاي سـرمایه، نیـروي کار و غیـره 
بیـان داشـت: در کشـور رشـد اقتصـادي پیـش بینـي 
شـده در برنامه هـاي توسـعه چهـارم، پنجـم و ششـم 
۸ درصـد پیش بینـي شـده کـه عملکـرد بهـره وري 
در برنامه هـاي چهـارم و پنجـم منفـي بـوده اسـت.
رئیـس سـازمان مدیریـت و برنامـه ریـزي اسـتان در 
خصـوص برنامـه ششـم و سـند بهـره وري اسـتان و 

اسـتان  اقتصـادي  کان  گـذاري  هـدف  همچنیـن 
کرمـان در برنامـه ششـم اظهـار داشـت: نـرخ رشـد 
اقتصـادي کـه بـراي اسـتان کرمـان در برنامـه ششـم 
مـي  درصـد   ۸.۵ اسـت  شـده  بینـي  پیـش  توسـعه 
باشـد کـه ۵.۷ درصـد آن از محـل سـرمایه گـذاري 
بهـره  ارتقـاي  محـل  از  آن  درصـد   2.۸ و  جدیـد 
وري تعییـن گردیـده اسـت کـه جهـت رسـیدن بـه 
ایـن نـرخ رشـد، سـاالنه حـدود 24.۵هـزار میلیـارد 
تومـان سـرمایه گـذاري مـورد نیـاز مـي باشـد کـه با 
رویکـرد افزایـش مشـارکت بخـش غیردولتـي و در 
نظـر گرفتـن سیاسـت گذاري ملـي، روند گذشـته و 
منابـع اسـتان الگـوي تامیـن منابـع مالـي برنامه ششـم 

تدویـن شـده اسـت.
دکتـر رودري تاکیـد کـرد: اهـداف  بهـره وري در 
اسـتان طـي برنامـه ششـم در بخش هاي کشـاورزي، 
و  گردیـده  مشـخص  خدمـات  و  معـدن  صنعـت، 
پیـش بینـي مـي شـود تـا پایـان برنامـه ششـم )سـال 
۱4۰۰( حـدود 22.۵ هـزار میلیـارد تومـان از محـل 
بهـره وري ارزش افـزوده در اسـتان بـه دسـت آیـد. 
همچنیـن اهـداف کمي بهـره وري در عوامـل تولید 
ارتقـاي چشـمگیري  سـرمایه  و  کار  نیـروي  شـامل 

داشـته و رشـد بهـره وري در تامیـن رشـد اقتصـادي 
ششـم  برنامـه  پایـان  تـا  درصـد   ۳۳ بـه  نهایـت   در 
ارتقـا یابد.رئیس سـازمان مدیریت و برنامه ریزي در 
خصوص تهیه و تدوین سـاختار تشـکیاتي سازماني 
برنامـه ششـم بیان داشـت: سـاختار تشـکیاتي برنامه 
تشـکیل  کارگـروه  هفـت  از  اسـتان  توسـعه  ششـم 
شـده کـه یکـي از کارگروههاي مهـم آن کارگروه 
تحـول اداري و بهـره وري داراي دو کمیتـه اداري و 
کمیتـه بهـره وري مـي باشـد کـه مرحلـه اول، هدف 
گـذاري کان و سـهم بخـش هـاي عمـده اقتصادي 
در  و  تعییـن  وري  بهـره  محـل  از  بخشـها  زیـر  و 
 مرحلـه دوم، تبیین سیاسـت هـا و راهبردهـاي تحقق 
بهـره وري در هـر یـک از بخـش ها و زیـر بخش ها 
مشـخص و در مرحلـه سـوم، تدوین برنامـه عملیاتي 
و اجرایـي بـراي تحقـق اهـداف بهـره وري در هـر 
یـک از بخـش هـا بـه تفکیـک عوامـل اصلـي تولید 
)نیـروي کار، سـرمایه و کل عوامـل( تعییـن گردیده 
انـد. همچنیـن در خصـوص برخـي از بخـش هـا و 
فعالیت ها مانند کشـاورزي مسـئله بهـره وري آب و 
انـرژي کـه از اهمیـت ویـژه اي در اسـتان برخوردار 

بـوده نیـز تحلیـل خواهد شـد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزي بیان کرد:

پیش بیني ۲۲.۵ هزار میلیارد تومان 
از رشد استان از محل بهره وري 

در برنامه ششم استان

جنگ آینده ملت ها برای تصاحب آب است نه نفت .
روابط عمومی شرکت آب وفاضالب روستایی استان کرمان
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                               باعرض تسلیت
دام اضالع )نفت و آتش و آب(                          منظر چشم مردم ما شد
ته دریا )سفینه ی سانچی(                               مدفن الله های دریا شد

**            
هر عزیزی که بوده در کشتی                           پر کشید و )شهید خدمت( شد

روح )دریادالن( در آمرزش                             جسم آنها فدای ملت شد
غالمحسین رضایی - نقاش

رفتـه رفتـه مـاه بهمن از راه رسـید  ، ماهـی که یادآور دورانی اسـت 
کـه از آن بـه بعـد نـام ایـران و ایرانـی زبانـزد خـاص و عـام جهانیان 

قـرار گرفت.
اینـک 40 سـال از آن دوران کـه بـه حق می تـوان آن را معجزه قرن 
نامیـد مـی گـذرد و  مـردم  خسـتگی ناپذیـر ایـران اسـامی ایـن 40 

سـال را بـا خوشـی ها و ناخوشـی های بسـیاری سـپری کـرده اند.
خوشـی هایـی از جنـس آرامـش، امنیـت، اقتدار، بزرگـی ، صابت 

، یکپارچگـی ، یکدلـی و ..........

و ناخوشـی هایـی از جنـس تهدیـد، تـرور، تجـاوز، تهاجـم و ... از 
سـوی کسـانی کـه انقـاب اسـامی ایـران دسـت آنهـا را از ایـن 
کشـور و چپـاول امـوال و دارایـی هـا مـادی و معنـوی مـردم کوتـاه 
کـرد.آری اینـک در حالـی پـا به چهلمین سـالگرد پیـروزی انقاب 
هـای  دشـمنی  شـاهد  روز  هـر  کـه  گذاریـم  مـی  ایـران   اسـامی 
عوامـل خارجـی و سـنگ انـدازی پادوهـای  داخلی آنها در کشـور 

. هستیم
و ایـن طبیعـی اسـت اگـر بـا انقـاب مـا دشـمنی نمـی شـد بایـد بـه 
سـامت آن شـک مـی کردیـم، این همه دشـمنی نشـان دهنـده این 
اسـت کـه ایـن انقـاب از جنـس مـردم و از نوع دینـی و یا پشـتوانه 
الهـی اسـت کـه شـیطان رجیـم و لشـکریان او در مقابل آن ایسـتاده 

انـد و هـر روز فتنـه ای جدیـد را رقـم مـی زنند.

و ایـن دور از انتظـار نیسـت، چـرا کـه طبـق آیـات 26 تـا 43 سـوره 
انسـانها  اغـوای  بـه   نسـبت  معلـوم  روز  تـا  شـیطان  مبارکـه حجـر 
سـوگند یـاد کـرده کـه همـه انسـانها را از مسـیر الهی خـارج کند و 

خـاص و عـام هـم نمـی شناسـد.
البتـه یک  تبصـره وجود دارد و آن آیه االعبـادک منهم المخلصین 

اسـت که شـیطان راه نفوذ در آنها ندارد.
پـس بنـا به فرمایشـات مقام معظـم رهبری اگـر بصیرت را سـرلوحه 
رفتـار خـود قـرار ندهیـم  چـه بسـا مـا هـم در جرگـه اغواشـدگان 
شـیطان و شـیطان صفتـان باشـیم ،  چـرا کـه امـروزه همـه عوامـل 
شـیطانی بـه صـف شـده انـد تـا مـا را نسـبت بـه وظایـف خـود در 
قبـال کشـور، سـرزمین، دیـن و دنیـا و اخـاق و رفتار انسـانی بیگانه 
و یـا بـی تفـاوت نماینـد و ایـن امـر را نـه بـا زور و تهدیـد و اجبـار 

کـه بـا  لطایـف الحیـل و بـه زیبائـی 
و جذابیـت بـه مـا تحمیـل مـی کنند 
و  زیبایـی  کـودک  کـه  همانگونـه 
خـوش خـط و خالـی مـاری را مـی 
بیننـد و بـه سـمت آن مـی رود اما به 
محـض نزدیک شـدن به آن بوسـیله 

مـار گزیـده می شـود.
و ایـن اسـت شـیوه جـذب شـیطان 
و شـیطان صفتـان چـه داخلـی و چه 

خارجـی. و هرکـدام از مـا وظایف و تکالیفی داریـم که مجالی بعد 
و البتـه انشـاا...  بـه آن خواهیـم پرداخـت .

نویسنده : مالحسنی 

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

 یک تکه نان...
 

درسـت  یـادم  هسـت کـه یکبـار  
در خانـه  نـان  نداشـتیم  و  مـن  بـه  
علـی گفتـم : مـادر  بـروم دم خانه  

همسـایه، نـان قـرض کنم؟
و  میشـود  عصبانـی  علـی  کـه 
را  کار  ایـن  مادرمبـادا  میگویـد: 
بکنیـد آبرویمـان مـی رود، طوری 
گرسـنه  را  امـروز   شـود   نمـی 

می مانیم....
روز بعـد  وقتـی بـه خانـه آمـدم، دیـدم کـه  علـی  تکـه نانـی  
خیـس  بـه  دسـت گرفتـه  و دارد  مـی خـورد،  پرسـیدم: علـی 
جـان! نـان از کجـا آوردی؟ گفـت: مـادر،  در  مسـیر خانه  که  
مـی آمـدم خیلی  گرسـنه ام  شـده بـود  با خودم گفتـم ای خدا 
میشـود کمـی نـان  برایـم بفرسـتی!  وقتـی  در  خانـه رسـیدم، 
دیـدم  کـه  چنـد  تکـه  نان  داخل  یک پاکت، دِم  در گذاشـته 
شـده ، آن را بـه خانـه   آوردم   و  یـک  تکـه  از  آن  را شسـتم 

...  پـس  نـان  را  خـدا  برایمـان فرسـتاده.

  راوی:مادرشهیدعلی شفیعی

یادی از یک شهید

میرزا بقال
بقاِل سر کوچه ی ما ماست ندارد       

 حراف و، چرا یک سخن راست ندارد؟
مشکش عوض دوغ پر از آب سفید است      

تنها هنرش دادن صد گونه )وعید( است
)تولید( شعارش شده و، ورد زبانش       

 که )ساخت وطن( راه ندارد به دکانش
نان می پزد اما نه بر این هموطن خود    

  آورده ز )چین( تسبیح و )ُمهر( و )کفن( خود
با )بادبزن چین( بزند باد خودش را       

 اشرافیت آورده ز خارج مدلش را
بالیده سر سفره ی این میهن و مردم    

    ارزاق گران کرده و انصاف شده گم
فرمایش بقال فریبا و قشنگ است       

 با منتقدین عملش بر سر جنگ است
با )وعده ی کشکی( خر خود پیش برانده    

  در )صف شده( را تا سر خرمن بدوانده
بقال سر کوچه ی ما )کاخ نشین( است     

 که بیخبر از کوخ نشینان و زمین است
در عافیت کامل جسمی ُبَود ایشان     

   دارد به تن فربه ی خود روح پریشان
زیرا به فراموشی بسیار دچار است        

بر )مرکب رد کردن گفتار( سوار است
یعنی که نگفته ست که در خدمت خلق است      

الطاف مدامش به خود و اشکم و حلق است
بقال که با قال فریبنده بیامد         

 با کجروی بر باور ما تیغ عدم زد
از بس که چو چوپان دروغگو شده معروف      

)ُمنکر( ز افاضات ظریفش شده مشعوف
مشکوک ترین بقال وابسته به خارج       

 کز آن ور آب می طلبد رفع حوائج
با اهل محل رابطه ی پاک ندارد        

بر دفع )فساد( همت و مسواک ندارد
مردم ز گرانی به شکایت برسیدند     

   اما عماًل پاسخ مطلوب ندیدند
ای کاش به جیب فقرا هم نظری داشت    

  در گوش وی اندرز طبیبان اثری داشت
)نقاش( گذر کن تو ز بقال و مرامش       

 که می گذرد چون دگران پست و مقامش
بر گردنش از اهل محل بار گرانی ست      

در فکر جواب دادن فردا به خدا نیست؟

غالمحسین رضایی - نقاش

 هفتواد
شعر

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

مهسا حقانیت، شیما صفرزاده کرمانی، 
مرتضی امیری فر، سجاد شاه ولی

صهیونیسم 
و دولت غاصب 

و مجعول صهیونیستی 
در فلسطین، محکوم به فناست.

مهنـدس  هفتـواد:  گـزارش  بـه 
و  عمـران  کمیسـیون  )رییـس  کامیـاب 
گفـت:  جلسـه  ایـن  در  نقـل(  و  حمـل 
کرمـان تنهـا شـهری مـی باشـد کـه فاقد 

باشـد. مـی  اتوبوسـرانی  پایانـه 
مهنـدس کامیـاب با اشـاره به مشـکات 
نبـود  واسـطه  بـه  شـهر  در  آمـده  پیـش 
پایانـه اتوسـرانی و خـراب شـدن منظر شـهر به خصـوص در جلوی 
اتـاق بازرگانـی از شـورای شـهر خواسـت تـا هـر چه زودتر نسـبت 
بـه حـل ایـن مشـکل اقـدام کننـد. سـپس مهنـدس مشـرفی مسـئله 
آلودگـی هـوای کرمـان را بسـیار مهـم تلقـی کـرد وبر لـزوم ایجاد 
کمیسـیونی بـه منظـور بررسـی و انجـام اقدامـات زیسـت محیطـی 
در ایـن رابطـه تأکیـد کـرد. وی در ادامـه از وضعیـت آسـفالت در 
سـطح شـهر گایه مند بوده و افزود: در چند ماه گذشـته شـکایات 
بسـیار زیـادی از سـمت مـردم بـه جهـت  نبـود آسـفالت در مناطـق 
مختلـف مطـرح شـده و مـردم خواسـتار سـاماندهی هر چه سـریعتر 

ایـن موضـوع می باشـند. 
مشکل ایستگاه های اتوبوس رفع شود 

کرمـان(  شـهر  شـورای  )رییـس  فرشـاد 
همزمانـی پـروژه اجرایی میدان شـهداء را 
دلیـل بـی توجهـی بـه مسـئله رسـیدگی به 
پایانـه اتوبوسـرانی میدان شـهداء دانسـت. 
بـه  نـا  وضعیـت  بـا  ارتبـاط  در  همچنیـن 
جمهـوری  بلـوار  هـای  اتوبـوس  سـامان 
اسـامی  نیـز گفت: بـه منظور سـاماندهی 
وضعیـت اتوبـوس هـای جلـوی اتـاق بازرگانـی در ابتـدا مقرر شـد 
کـه جایـگاه ایـن اتوبـوس هـا بـه چهـارراه فرهنگیـان منتقـل شـود 
کـه بـه دلیـل اینکـه ایـن ایـن منطقه بـه هتل پـارس و بخش اسـکان 
گردشـگران و توریسـت هـا نزدیک اسـت ایـن طرح اجرایی نشـد.

ایشـان در ادامـه بـا تشـکیل دو کمیسـیون بـه منظـور بررسـی پایانـه 
اتوبوسـرانی و تأییـن تکلیف پروژه آسـفالت شـهری و آلودگیهای 
محیطـی موافقـت کـرد. خانـم دکتـر معصـوم زاده در ایـن رابطـه 
خاطـر نشـان کـرد: اتوبـوس هـای واقـع در میـدان شـهداء عـاوه 
بـر ایجـاد وجهه نامناسـب بـرای همشـهریان بـرای کسـبه آن منطقه 
مشـکات فراوانی به همراه داشـته اسـت. ایشـان در ادامه از اعضای 

شـورای شـهر خواسـت تا هـر چه سـریعتر 
نسـبت بـه رفع ایـن موضـوع اقـدام کنند و 
پیشـنهاد انتقـال این اتوبوسـها را به قسـمت 
جنوبـی خیابـان مدیریـت را  داد. مهنـدس 
عالـم زاده)شـهردار کرمـان( در پاسـخ بـه 
پیشـنهاد دکتـر معصـوم زاده گفـت: نبـود 
پایانـه مسـافربری و موضوعـات ترافیکـی 
مـی بایسـت در قالـب طـرح جامـع تری بـه انجـام برسـد و کارهای 

ایـن چنینـی صرفـاً هزینـه بـر بـوده و موقتـی می باشـند. 
خانـم دکتـر معصـوم زاده کـه پیـش از ایـن شـاهد تـرک جلسـه و 
اعتراض ایشـان نسـبت به نبود شـفاف سـازی و سیسـتم اتوماسـیون 
شـهرداری بودیـم در اعتـراض به سـخنان مهندس عالـم زاده گفت: 
کرمـان  توریسـتی  بخـش  و  شـهر  اصلـی  مرکـز  شـهداء،   میـدان 
و نمانـده  جدیـد  سـال  شـروع  تـا  چندانـی  فرصـت  و  باشـد   مـی 

و  مهدیـه  بـه خیابـان  نقـل عمومـی  و  جابـه جایـی سیسـتم حمـل 
یـا دکتـر شـریعتی هزینـه چندانـی در بـر نداشـته و هرگونـه اقـدام 
سـاختاری بـرای حـل ایـن مشـکل نیاز بـه زمـان طوالنی تـری دارد 

کـه بـا توجـه بـه شـرایط فعلـی امـکان پذیـر نمـی باشـد.
 بازهم کامیون ها و خودروهای دودزا 

در شهر جوالن می دهند 
سـردار چناریـان نیـز ایجـاد طـرح جامـع ترافیـک را  بـا توجـه بـه 
شـرایط فعلـی شـهرداری ناممکـن دانسـت 
اقدامـات  کـه  اسـت  درسـت  افـزود:   و 
پایـه ای جـزء ضرورتهاسـت و می بایسـت 
بـه انجـام برسـد ولـی بایـد بـرای رفـع ایـن 
اقدامـات  مـدت  کوتـاه  در  مشـکات 
مناسـبی صـورت پذیـرد. ایشـان در ادامـه 
افـزود: علـی رغـم تاش 3 سـاله بـه منظور 
جلوگیـری از ورود خودروهـای دودزا و کامیـون به مناطق شـهری 
در چنـد مـاه اخیـر شـاهد ورود بیشـتر این خـودرو به مناطق شـهری 

و پمـپ هـای بنزیـن هسـتیم. 
وی بـا تأکیـد بـه اهمیـت آلودگـی هـوا و خرابـی هـا و ناامنـی های 
بـه  دودزا  و  سـنگین  خودروهـای  ورود  واسـطه  بـه  شـده  ایجـاد 
سـطح شـهر از اعضای شـورا خواسـت تـا در کوتـاه مدت بـا ایجاد 
جلسـاتی بـا سـازمان ترافیـک و سـایر نهـاد هـای زیربـط نسـبت بـه 

کاهـش ورود ایـن خودروهـا در سـطح شـهر اقـدام کننـد.
 تقاطع های غیر هم سطح و بدهی
 350 میلیارد تومانی شهر کرمان

سـردار چناریـان  میـزان بدهـی شـهرداری را  تـا االن 350 میلیـارد 
و  بـوده  افزایـش  حـال  در   رقـم  ایـن  افـزود:  و  دانسـت  تومـان 
 بیشـترین آن مربـوط بـه تعهدات داده شـده به  قـرارگاه خاتم )ص( 
مـی باشـد. ایـن در حالـی اسـت که میـزان مطالبـات قابـل وصول و 
مسـتند شـهرداری تنها 110 میلیارد تومان می باشـد. ایشـان در ادامه 
افـزود: 110 میلیـارد تومـان مطالبـات شـهرداری شـامل مطالبـات 
چندیـن سـاله نیز می باشـد که نیاز هسـت تا شـهرداری بـا همکاری 

بـا نیـروی انتظامـی نسـبت به دریافـت مطالبـات خود اقـدام کند. 
مهنـدس عالـم زاده )شـهردار شـهر کرمـان( در ایـن رابطـه افـزود:  

عـاوه بـر 350 میلیـارد تومـان  تعهـدات 
صـورت گرفتـه تـا االن، شـهرداری 120 
نیـاز  آینـده  مـاه   5 بـرای  تومـان  میلیـارد 
دارد. وی در ادامـه تصریـح کـرد: پرسـنل 
2700نفـر  بخـش،   2 شـامل  شـهرداری 
رسـمی و اداری و 2000نفـر قـراردادی و 
شـرکتی می باشـند، که پرسـنل قـراردادی 

کـه بیشـتر مربـوط بـه بخـش کارگـران تنظیف می باشـد بیـش از 4 
مـاه اسـت کـه هیـچ حقوقـی دریافـت نکردنـد. عالـم زاده با اشـاره 
بـه اینکـه ایـن پرسـنل مربـوط بـه بخـش آسـیب پذیـر جامعـه مـی 
باشـند بـه لـزوم پرداخـت تعهـدات مربوط به این قشـر تا پایان سـال 

جـاری تأکیـد کـرد.
سـپس علی بهرامـی، تقاطع غیر هم سـطح 
بلـوار کشـاورز را غیـر ضـروری دانسـت 
تنهـا هیـچ  نـه  ایـن پـل  افـزود: اجـرای  و 
مشـکلی از ترافیک شـهری حـل نمی کند 
بلکـه 90 میلیـارد تومـان بـه بدهـی هـای 

شـهرداری اضافـه مـی کنـد. 
مهنـدس مشـرفی در پاسـخ بـه صحبتهـای 
در  پـل  ایـن   قـرارداد  گفـت:   بهرامـی 

شـورای چهـارم بـه تصویب رسـیده و تا کنـون بسـیاری از کارهای 
بـه انجـام رسـیده و بـاز پرداخت تعهـدات بچه های خاتـم )ص( نیز 

بـرای 2.5سـال  دیگـر مـی باشـد. 

بهرامـی در واکنـش بـه صحبتهـای مشـرفی، ایشـان را بـه عملکـرد 
قـرارگاه  بـه  نسـبت  دارانـه   جانـب 
خاتـم )ص( متهـم کـرد و ابـراز داشـت: 
مربـوط  شـهر  اصلـی  ترافیکـی  بـار 
اسـامی  جمهـوری  بلـوار  محـور   بـه 
مـی باشـد و بـا گذاشـتن یـک زیرگـذر 
ترافیکـی  مشـکل  توانسـتیم  مـی  سـاده 
آن منطقـه را کـم کنیـم. وی در ادامـه 
افـزود: مـردم کرمـان باید پـول پل هایی 

را بدهنـد کـه هیـچ فایـده ای بـرای آن هـا نـدارد و تـا چنـد سـال 
آینـده هـر طـرح دیگری که در شـورای شـهر مطرح شـود، به دلیل 
بدهـی هـای شـهرداری قابـل اجـرا نخواهد بـود. مهندس مشـرفی با 
بیـان  اینکـه هیچ صمیمیتی بین ایشـان و قـرارگاه خاتم )ص( وجود 
نـدارد، بحـث در ایـن مـورد را بـی فایـده و غیـر منطقـی دانسـت و 
افـزود: ایـن قـرارداد در شـورای چهـارم بـه تصویـب رسـیده و در 
آن زمـان بحـث های کارشناسـی و بررسـی هـای ترافیکـی مربوطه 
بـه انجـام رسـیده است.سـپس مهنـدس عالـم زاده نیـز در  حمایـت 
از صحبـت هـای مهنـدس مشـرفی گفـت: عقـد قـرارداد با قـرارگاه 
خاتـم )ص( بـه در خواسـت کرمـان و بـا همـت اسـتاندار کرمـان و 

سـردار سـلیمانی بـه انجام رسـیده اسـت. 
وی در ادامـه تصریـح کـرد : قـرارگاه  خاتـم )ص( بـه هیـچ وجه به 
دنبـال اجـرای ایـن پـروژه نبـوده و مـی بایسـت بابـت قبـول اجـرای 
ایـن پـروژه توسـط خاتـم )ص( آن هم بـا پرداخت وجـه آن بعد از 
اتمـام پـروژه  تشـکر کـرد. خانم دکتر معصـوم زاده نیـز در واکنش 
بـه صحبـت هـای علـی بهرامـی از ایشـان خواسـت تـا قبـل از هـر 
گونـه اظهـار نظـر در شـورای، مطالعـات و بررسـی هـای الزم  را 
انجـام دهنـد و سـپس به اظهـار بپردازنـد . وی در ادامه افـزود: برای 
انجـام شـیوه و  چگونگـی  سـاخت تقاطـع هـای غیـر هـم سـطح در 
شـورای چهارم، هم از نظر مشـاوران و متخصصان مربوطه اسـتفاده 
شـده و هـم طرح تفضیلـی مربوطه مورد بررسـی قرار گرفته اسـت، 

نظـر شـخصی طرحـی  بـا  کـه  نیسـت  طـور  ایـن 
 مصـوب شـود .خانم دکتـر معصوم زاده سـپس  از 
هـای  بچـه  و  )ص(  خاتـم  قـرارگاه  هـای  بچـه 

کردنـد. تشـکر  شـهر  شـورای 
خبرنگار : مرضیه قاضی زاده

نشست عمومی شورای شهر برگزار شد:

چرا کرمان بعد از گذشت چندین سال،  پایانه اتوبوسرانی ندارد؟

هفتواد : 
ـ هر یازده نفر اعضاء حضور داشتند 

ـ عکاسـان  و تصویـر بـرداران برای پوشـش زنده 
جلسـه در فضای مجازی حضور خوبی داشـتند و 
قابـل توجـه بود کـه ایـن دوره به این مهـم اینقدر 

توجه می شـود !
ـ شـهردار کرمـان هـر دفعـه در جـای جدیـد در 
 شـورای شـهر می نشـیند و جـای ثابتـی را انتخاب 

     نکرده است .

مهنـدس  و  بهرامـی  علـی  هـای  بحـث وجـدل  ـ 
هـم  غیـر  تقاطـع  سـاخت  در خصـوص  مشـرفی 
سـطح امیـر کبیـر بـاال گرفـت که تـا حـاال در این 

شـورا مشـاهده نشـده بـود .
اسـتفاده از لفظ)بچـه هـای قـرارگاه خاتـم )ص(( 
از سـوی مهنـدس مشـرفی باعـث واکنـش علـی 
بهرامـی شـد کـه شـما بـا آنهـا صمیمی هسـتیدکه 

مهنـدس مشـرفی آن را رد کـرد. 
ـ پـس از جلسـه دوبـاره علـی بهرامـی و مهنـدس 

مشـرفی بحـث و تبـادل نظـر انجام دادند و سـپس 
 . آشـتی کردند 

ـ شـایعه شـده کـه علـی بهرامـی بـرای انتخابـات 
مجلـس آینـده برنامـه دارد کـه اینگونـه مخالـف 
خـوان شـده تـا رای جـذب کنـد کـه البته ایشـان 

تکذیـب کردنـد . 
ـ روابط عمومی شـورای شـهر مثل همیشـه خوب 
و منظـم بودنـد و برخـورد عالـی بـا خبرنـگاران 

داشتند.

عضو شورای شهر کرمان داوطلب شدن 
برای مجلس را تکذیب کرد

هفتـواد :  پـس از بحـث و تبـادل نظر علی بهرامی و مهندس مشـرفی در جلسـه علنی شـورای شـهر 
کرمـان، در البـای اظهـارات مهنـدس مشـرفی این طور اسـتنباط شـدکه علـی بهرامی نیـم نگاهی به 
مجلـس شـورای اسـامی در دوره آینـده دارد .به همیـن دلیل خبرنـگار هفتواد از آقـای علی بهرامی 
در ایـن خصـوص سـووال کـرد کـه نایب رییس شـورای شـهر کرمان ایـن گمانه زنی ها را به شـدت 
 رد کـرد و بیـان داشـت : مـردم کرمـان بـرای خدمـت در شـورای شـهر بـه بنـده  رای داده انـد و نـه 

       جای دیگر .

حاشیه های جلسه  عمومی شورای شهر کرمان

بـه گزارش هفتـواد: مدیـرکل کمیته امـداد امام خمینـی )ره ( اسـتان کرمان در حاشـیه 
امضـای تفاهمنامـه تسـهیات کارفرمایـی میـان کمیتـه امـداد امـام خمینـی )ره( و شـرکت 
شـهرک های صنعتـی اسـتان کرمـان بـا اشـاره بـه اینکـه ایـن طـرح بـرای نخسـتین بـار در 
کشـور در اسـتان کرمـان اجـرا می شـود، گفـت : این طرح بـا تعامل بـا کارفرمایانـی که زیر 

مجموعـه شـرکت شـهرک های صنعتـی در اسـتان کرمـان هسـتند اجـرا می شـود.
وی عنـوان داشـت:  اسـتان کرمان در جذب نیـروی کار از فرزندان مددجویـان کمیته امداد 

توسـط کارفرمایان در سـطح کشـور با اختـاف زیاد در صدر جـدول قرار دارد.
دکتـر یحیـی صادقـی  بـا بیـان اینکـه بـا اجـرای این طـرح در اسـتان کرمـان دو هـدف مهم 
را دنبـال می کنیـم افـزود: در اجـرای ایـن طـرح رونـق اقتصـادی و حـل مشـکات مالـی 
کارفرمایـان و ایجـاد اشـتغال بـرای مددجویـان تحـت پوشـش کمیتـه امـداد بـه صـورت 

اجـرا می شـود. همزمـان 
وی گفـت: در مجمـوع 250 نفـر از فرزنـدان مددجـوی کمیتـه امـداد آمـاده ورود بـه بـازار 
کار هسـتند و هـر کارفرمـا مـی توانـد پنـج نیـرو را اسـتخدام کنـد و 20 میلیـون تومـان برای 
هـر نفـر و در مجمـوع 100 میلیـون تومـان تسـهیات دریافـت کنـد، منابـع الزم بـرای ایـن 

تسـهیات در نظـر گرفتـه شـده ودر ایـن زمینـه مشـکلی وجود نـدارد.
وی افزود : در زمینه انرژی خورشـیدی از شـهریور ماه سـال گذشـته مددجویان ما مشـغول 

بـه فعالیـت شـده اند و توانسـته ایـم از کل کشـور در این زمینه جلوتر باشـیم.
ایـن مقـام مسـئول تصریـح کـرد : در سـطح اسـتان کرمـان دو هـزار و 300 خانوار شـهری و 
یـک هـزار و 200 خانـوار روسـتایی از مددجویان کمیته امداد فاقد مسـکن هسـتند و در این 

زمینـه مشـارکت خیران ضروری اسـت.
مدیـرکل کمیتـه امـداد اسـتان کرمـان افـزود: در زلزله های اخیـر در شهرسـتان کوهبنان ۸0 

خانـوار و در شهرسـتان راور 50 خانـوار  آسـیب دیـده انـد و نیاز به مسـکن دارند.
در ادامـه مدیـر عامـل شـرکت شـهرک هـای صنعتـی اسـتان کرمـان نیـز گفـت: تسـهیات 
پرداخـت شـده در طـرح تسـهیات کارفرمایـی در بخش حمایت از صنایـع کوچک و یک 

هـزار و 600 واحـد صنعتـی در اسـتان کرمـان فعال اسـت.
افزایـش  را  تولیـد  ظرفیـت  خـرد  تسـهیات  اینکـه  بیـان  بـا  غفـاری  مجیـد   مهنـدس 
مـی دهـد و اشـتغال ایجـاد مـی کنـد گفـت: ایـن طـرح در واحدهـای کمتـر از 50 نفـر 
تسـهیات  ضمانـت  از  بخشـی  عنـوان  بـه  نیـز  طـرح  اجـرای  محـل  و  شـود  مـی   اجـرا 

می توانند قرار گیرد.
اسـتان  )ره(  خمینـی  امـام  امـداد  کمیتـه  خدمـات  پوشـش  زیـر  خانـواده  هـزار   94
هسـتند.  بگیـر  مسـتمری  تعـداد  ایـن  از  خانـواده  هـزار   71 کـه  دارنـد  قـرار  کرمـان 
کمیتـه مدیـرکل  بیـن  کارفرمایـی  تسـهیات   طـرح  نامـه  تفاهـم  جلسـه  ایـن   در 

 امداد استان کرمان و مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان کرمان امضاء شد.

خبرنگار : فروغ کمالی فرد

امضای تفاهم نامه تسهیالت کارفرمایی میان کمیته امداد امام خمینی )ره ( 
و شرکت شهرک های صنعتی استان

هفتـواد : روشـنفکران انقـاب فرانسـه را کـه دویسـت و بیسـت 
سـال پیـش انجـام گرفته سـرآغاز و مـادر همـه انقاب هـای جهان 
مـی داننـد، کـه ایـن سـخنی درسـت و منطقـی نیسـت. زیـرا پیشـه 
انقـاب بـه چند هزار سـال پیش می رسـد که در گـذر آن پیامبران 
الهـی بفرمـان خداونـد انجام داده و سـتم دیـدگان را از زیر چنگال 

شـاهان و فرمانروایـان بیدادگـر بـدرآورده و رهائـی بخشـیده اند. 
پـس بایـد گفـت انقـاب ارمغـان پـروردگار بـه انسـان مـی باشـد  
و مّقـدس اسـت. و چـون بـه قربانـگاه آن خـون پاکتریـن، از خـود 
گذشـته تریـن، آگاه تریـن و بهتریـن انسـان هـا ریختـه مـی شـود، 
آینـدگان بایـد پیوسـته آنـان و امیـد و آرزوهایشـان پیـش چشـم 
داشـته و گرامـی بدارنـد و از گوهـر انقـاب کـه بخـون خفتـگان 
و  پاسـداری  دیـده  مردمـک  همچـون  انـد  سـپرده  آنهـا  بدسـت 

نگهبانـی کننـد.
آغـاز یـک انقاب بزرگ خدائـی را می توان با آتشفشـانِی کوهی 

خامـوش همانند کرد و یکسـان دانسـت زیرا هـر دو هنگامی پدیده 
مـی آینـد و بـه غـّرش مـی اُفتنـد که فشـار بر بخـش ها و الیـه های 
زیریـن آنهـا بیش از اندازه شـده باشـد. هر آتشفشـان پس از سـالها 
جـوش و خـروش خامـوش مـی گردد. بـه جایش بـاران و برف می 
نشـیند و گیاهـان مـی روینـد و زیسـتگاهی خـوش و خـرم پدیـده 
مـی آیـد. از دیـدگاه جامعـه شناسـی انقـاب نیـز همیـن ویژگـی و 

را دارد.  همانندی 
هنگامـی کـه بـه پیـروزی رسـیده و آرامـش یافـت و بخـش هـا و 
الیـه هـای پایینـی زیـر سـتم و بیدادگـری بـاال آمدند و بـه آرمان و 
آرزوهایشـان رسـیدند، زندگـی نوینـی آغـاز می شـود که تـا هزار 
سـال پایـدار مـی ماند کـه آنرا هـزاره هر انقـاب بزرگ و راسـتین 
نامیـده و خوانـده انـد. و امّا هر انقاب از سـر آغاز تـا روزهای پس 
از پیـروزی اش دشـمنانی داشـته و دارد و نیـز درگـذر و گذارهـای 
خـود پیـدا مـی کنـد. کـه خوشـبختانه ایـن نامردمـان کسـانی بـی 

خـرد، کوتـاه بین، خودپسـند، نادان و پُسـت اندیش می باشـند و از 
هـوش و درسـت اندیشـی و جهـان بینـی و داوری بهـره ای ندارند. 
کـه دربـاره کارهایشـان بایـد ایـن زبانـزد را آورد و گفـت » مگس 
کاری نمـی کنـد، دل را بهـم زنـد« بـا ایـن همـه انقابیـون و مـردم 
کـه خـود انقـاب را به پیـروزی رسـانیده انـد نباید گزند و آسـیب 
رسـانی ایـن دشـمنان را هـر چند ُخرد و ناچیز باشـند از پیش چشـم 
دور کننـد. و امّـا. دیرینـه تریـن و پیشـینه دارترین دشـمن مـردم ما، 
سـرزمین مـا، انقـاب پـاک خدایـی مـا و جمهـوری اسـامی مـا 
 کـه نـام ا... بـر پرچـم آن نگاشـته شـده کفتـار پیـر اسـتعمار کهـن 
مـی باشـد که هر شـب صـدای مرگ واهـی ُجغدهایـش از رادیو و 

ماهـواره بـی بی سـی بگوش مـی آید. 
ایـن کفتـار اسـتعمارگر کـه امـروز پوسـتین بّـره به تـن ُکـرده و دم 
از حقـوق بشـر و حقـوق زن و کـودک مـی زند در چهارصد سـال 
کدخدایـی خـود بـر جهان بـه اندازه سـتارگان آسـمان آدم گشـته. 

و سـیاه تریـن برگهـای تاریـخ زندگـی بشـر بنـام همین اسـتعمارگر 
نوشـته شـده است. 

روزگاری ویکتوریـا ملکـه انگلیـس گفتـه بود »آفتاب در سـرزمین 
مـن غـروب نمـی کند«  که این سـخن درسـت اسـت و پهنـاوری و 
گسـتردگی مسـتعمرات زیـر فرمـان او از  اقیانوسـیه و آسـیا تا اروپا 
و آفریقـا و امریـکا نشـان مـی دهـد و مـی رسـاند اکنـون بایـد دیـد 
ایـن اهریمـن اسـتعمارگر چگونـه و با چه ابزار و سـاحی سـرزمین 
هـای بدیـن گسـتردگی را فرمانروایـی و سررشـته داری می کرده؟ 
کـه تاریـخ بـه مـا پاسـخ مـی دهـد و مـی گویـد بـا ابـزار و ترفنـد و 

راهکارها: 
»تفرقـه بینـداز و حکومـت کـن« این ترفند همیشـگی اسـتعمارکهن 
بـود کـه آنـرا در همه مسـتعمرات و نیمه مسـتعمره هایـش بکار می 

گرفـت.   دنباله دارد...                 
    نویسنده : کیخسرو شهریاری

ملعون باد کسانی که در نیمه راه پرچم انقالب را بر زمین بگذارند »شاندور پتوفی.شاعر انقالبی مجارستان« 
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معجزه قرن

کارنامه بشر متمدن
اگـر بـه َخـرد و همـکاری و انسـان دوسـتی و کمـک بـه هـم 
نوعـان و دسـت گیـری بینوایـان فکـر مـی کنیـد حتمـا متوجـه 
مـی شـوی کـه َخـرد و انسـان دوسـتی از انسـان هـای متمـدن 
زمـان گلـه منـد اسـت، علت گلـه َخرد و انسـان دوسـتی را اگر 

از وجـدان آگاه خودتـان سـوال کنیـد. 
و  تمـدن  بـا وجـود  بـه شـما خواهـد گفـت  َخـرد  و  وجـدان 
آگاهـی قـرن 21 علت آن اسـت که بشـریت از همه موجودات 
بـه هـم نوعـان خـود بیشـتر ظلـم و هیـچ گاه از کشـتار هیتلـر و 
چنگیـز خـان و آقـا محمـد خـان قاجـار پنـد نگرفتـه و آدم هـا 
هسـتند کـه بـه هـم نوعـان توجه نمـی کننـد در نتیجـه زمانی به 
بیابانهـا سـفر مـی کنـی و ندای طبیعت و سـکوت کوهسـتان ها 
بـه شـما مـی گوید افراد بشـر متمـدن امـروز عقیدهَ  دیگـران را 
قبـول ندارنـد و همـه بـا زور  و زر و خودخواهـی مـی خواهنـد 
نظـر خـود را بـه دیگـران تحمیـل کننـد بـا عرایضی کـه عرض 
شـد شـما هـم وطن عزیز اگـر غربت َخـرد را قبـول فرمودید به 
مـزار اندیشـه و انسـان دوسـتی که مـی روید با توجه بـه مطالبی 
کـه عـرض شـد کارنامـه بشـریت را در جهـان اگـر ورق بزنید 
در همـه اوراق غربـت َخـرد را مشـاهده و بـاور مـی کنیـد کـه 
زر و زور و تحمیـل  خـود بـاوران جهـان متمـدن را فراگرفته و 
َخـرد و انسـان دوسـتی بـا همـه اختراعات تنهـا و بـه آدم جهان 
امـروز نمـره قابـل قبولـی در خیـال نمـی دهیـد و همـه بشـر که 
شـاهد هـم نوعـان ظالـم خـود هسـتند همـه را در خیـال خـود 
مـردود  چـون چـاره ای نداریـد آرامـش بـا خود بـه خانـه ببرید.

 » حمزه فریفته «

جناب آقای حسنی سعدی
مدیر مسئول محترم هفته نامه هفتواد 

با سالم و عرض ادب
پـس از کسـب کلیـه مهارتهـا و فنـون مهندسـی آب و خـاک از 
معتبرتریـن دانشـگاههای کشـور همـراه بـا سـوابق درخشـان کار 
اجرائـی در معاونـت امـور زیـر بنایـی وزارت کشـاورزی وقـت 
از سـال 1373 در اسـتان کرمـان مشـغول بـه کار شـدم، از تمامی 
ماموریتهـا و بازدیدهـای صحرائـی پـروژه هـای آب و خـاک، 

گـزارش کارشناسـی تهیـه کـردم و بـه مدیـری کـه بـه ماموریت 
طـرح،  تحلیـل  نمـودم،  ارائـه  بافاصلـه  بـود  نمـوده  اعزامـم 

نارسـائیها، پیشـنهادات در همـه گزارشـات لحـاظ شـده. 
از اینکه گزارشـاتی ارائه نموده ام بیش از بیسـت سـال میگذرد، 
 هیـچ تحولـی را ندیـدم، جالـب اینکـه در بعضـی از آنهـا مدیـر 

پی نویسی نموده که گزارش نزد خودتان بماند !!!
ببخشـید، آنها که طرحهای بارور نمودن  ابرها ، مطالعات آبهای 
ژرف، انتقـال آب از اسـتان هـای مجـاور ، انتقـال آب از دریـای 

 عمـان، دریـای خـزر و ... را عنـوان مـی کننـد خبـر ندارنـد کـه 
شـدن  خشـک  سـمت  بـه  را  اسـتان  قنـوات  چگونـه  ای  عـده 
انحرافـی را  بندهـای  سـوق داده و میدهنـد، چگونـه اعتبـارات 
حیـف و میـل و طرحـی را اجـرا مـی کننـد کـه سـال بعـد بـه پل 
تبدیـل مـی شـود، چگونـه کانالهایـی میسـازند کـه پـس از اتمام 
عملیـات اجرائـی و تحویـل موقت در همیـن دوره تحویل موقت 
فراهـم مـی گـردد، چگونـه  نارسـائی آن  مقدمـات تخریـب و 
طرحهـای آبیـاری تحـت فشـاری اجـرا مـی کننـد کـه سـال بعد 

جمـع آوری و یـا بـه دالیـل نقایـص فنـی  و عـدم کارائـی ایـن 
گونـه طـرح هـا کشـاورز را روانه زنـدان کرد و هیـچ حمایتی از 

وی نشـد و صدهـا و صدهـا و صدها مطلب دیگر 
کـه در حوصلـه ایـن نوشـته نمی باشـد. 

با تقدیم و احترام:  
مهندس حسن اشرف گنجوئی 
کارشناس رسمی تامین آب

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



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

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

اسـت. اروپـا   CE MARK اسـتاندارد 
توجه به استخدام نیروهای بومی 

در شرکت بابک مس

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

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

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

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

محسـوب می شـود.

شرکت بابک مس ایرانیان 
چهارمین تولید کننده لوله مسی 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

اولویـت برنامـه هـای خـود قـرار داده اند.

خبرنگار : مرضیه قاضی زاده

مهندس میرزایی :

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

بـا روش هـای نویـن این کار عملی شـده اسـت . 

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

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

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

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

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

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

اسـتان کرمـان اعـالم کـرد.

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

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

هفتواد یعنی هچ؟

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

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

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

مکانیـزه شـامل تخفیـف  10 درصـد خواهـد بود.

مالک توسعه و پیشرفت استان 
واگذاری خدمات به بخش خصوصی 

است 
آقـای زیـن الصالحیـن مـالک توسـعه و پیشـرفت 
اسـتان را واگـذاری خدمـات بـه بخـش خصوصـی 
دانسـت و افـزود:  محوریـت برنامـه هـای مهنـدس 
رزم حسـینی ) اسـتاندار محتـرم  ( برنامـه ریـزی در 
جهت توسـعه اسـتان بـوده و یک ضلع  مـدل  مثلث 
توسـعه ، بخـش خصوصـی و مرکـز ثقـل آن ائمـه 
محتـرم جمعـه مـی باشـند. لـذا بخـش خصوصـی و 
بـرون سـپاری خدمـات دولتـی بـه عنوان یـک اصل 
در برنامـه هـای ایشـان و دولـت دوازدهم می باشـد.

دفاتـر  از خدمـات صادقانـه  تشـکر  ایشـان، ضمـن 
پیشـخوان از آنـان خواسـت تـا همیـاری خـود را بـا 
سـازمان ثبـت احـوال،را در چنـد مـاه مانده تـا آخر 
سـال افزایـش داده و تمـام تـالش خـود را در جهت 
خدمـات رسـانی بهتـر بـه مـردم و تسـریع روند ثبت 

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

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

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

سـازمان ثبـت احـوال اسـتعالم بگیرنـد. 
پایـه  بـر  بایسـت  مـی  خدمـات  انجـام  افـزود:  وی 
امنیـت کامـل و رازداری دفاتـر پیشـخوان صـورت 
پذیـرد و در صـورت هـر گونـه تخلف مسـئول دفتر 
و مدیـر فنـی آن دفتـر مسـئول بـوده و مـی بایسـت 
پاسـخگو باشـد. لـذا فراهـم آوردن اقدامـات امنیتی 
از جملـه دوربیـن مداربسـته، گاوصنـدوق و سـایر 
اقدامـات امنیتـی الزمـه دفاتـر پیشـخوان مـی باشـد.

و  مسـئول  کرمان،مدیـر  پیشـخوان  دفاتـر  رییـس 
و  کارمنـدان  جـزء  را  پیشـخوان  دفاتـر  کارکنـان 
خانـواده ثبـت احـوال دانسـت و از آنـان خواسـت 
تـا در رعایـت شـئونات اسـالمی و اخالقـی کوشـا 

باشـند.
» هدف از برون سپاری خدمات ثبت 

احوال، رضایت مندی و افزایش کیفیت 
خدمات رسانی «

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

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

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

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

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

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

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

گشـت.
خبرنگار : مرضیه قاضی زاده

فرصت4ماهه مردم 
برای دریافت کارت هوشمند ملی در سال 96

  رئیس جهاد کشاورزی شمال استان کرمان:

19 هزار هکتار اراضی کشاورزی 
به سیستم های آبیاری نوین 

مجهز می شوند

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

. د شو

گزارش از : ساره نخعی فر

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

نویسنده: صدیقه انجم شعاع

سال ششم ـ شماره 207 ـ شنبه  30 دی  1396  ـ 2 جمادی االول  1439 ـ  20 ژانویه 2018  ـ 4  صفحه ـ 500 تومان

هفتـواد: ضمـن خیر مقدم بـه دکتر میرزایـی مدیرکل 
انتقـال خون اسـتان کرمان گزارشـی از وضعیت کلی 

اهدای خون در اسـتان برایمـان بفرمائید؟ 
بـا عـرض سـالم و تشـکر خدمـت شـما و خواننـدگان گرامی این 
نشـریه،  انتقـال خـون همـان گونـه که از اسـمش پیداسـت در امر 
انتقـال خـون فعالیـت مـی کنـد و فعالیت آن بـر می گـردد به قبل 
از انقـالب،  اولیـن تزریـق خونـی کـه در ایـران انجـام شـد دهـه 
1320 بـود از آن زمـان میتوانـد بـه طور تقریبی گفـت انتقال خون 
فعالیـت خـود را شـروع کـرده اسـت. امـا آن زمـان برنامـه ریـزی 
خاصـی نداشـت در واقـع ارتـش و صلیب سـرخ ایـن کار و انجام 
میدادنـد، و فـرد اهـدا کننـدگان غربالگـری و آزمایـش خاصـی 
انجـام نمـی شـد اینگونـه اقدامـات باعـث شـد کـه کیفیـت خون 

بیاید.  پاییـن 
 درتاریخ 9 مرداد سـال 1353  سـازمان انتقال خون ایران  تاسـیس 
شـد و تنهـا متولـی گرفتـن خـون  سـازمان انتقال خون  شـد دیگر 
هـالل احمـر، صلیب سـرخ و ارتش  این کار و انجـام نمیدادند  از 
زمـان تاسـیس سـازمان انتقال خـون کیفیـت خـون و فرآوردهای 

خونـی روز بـه روز بهتر و بهتر شـد.
برایمـان  خـون  کیفیـت  بهبـود  رونـد  از   : هفتـواد 

بگوییـد؟
طبـق آمـار  در حـال حاضـر اهـدای خـون کامـال داوطلبانه اسـت 
و افـراد بـا نیـات قلبـی خـود مراجعـه مـی کننـد موضوعـی کـه 
چنـد سـال پیـش بـا انگیـزه مالـی همـراه بـوده بـه همیـن علـت 
سـطح کیفیـت خـون پاییـن مـی آمـده زیـرا کسـانی مراجعـه می 
 کردنـد کـه مشـکل مالـی داشـتند از جمله معتـادان ) عامـل اصلی 

بیماری های عفونی هستند ( 
تاسـیس سـازمان انتقـال خـون   باعـث شـد کـه پـای دالالنـی که 
در زمـان قدیـم وجود داشـتند حذف بشـود و کسـانی که شـرایط 

اهـدای خـون ندارنـد از چرخـه اهدا خـون حذف بشـنوند.
هفتواد : چه کسانی صالحیت انتقال خون را دارند؟

 از زمانـی کـه اهـدا کننـده وارد انتقال خون می شـود یک سـری 
بروشـور هـا و بنرهـای و اطالعیـه هـا بـرای مطالعـه در اختیار وی 
قـرار مـی گیـرد و همچنیـن  یـک سـری پرسشـنامه هـا پـر مـی 
 کنـد و پزشـک هـم یـک سـری سـواالت از وی مـی پرسـد  و

غربالگـری هـا و آزمایشـات زیـادی از جملـه هپاتیـپ روی وی 
انجـام  مـی شـود و بعـد از اینکـه اطمینـان حاصـل شـد  فـرد از 
سـالمت کافی برخودار اسـت و مشـکل خونی نـدارد عمل انتقال 

خـون انجـام می شـود. 
» سطح انتقال خون ایران هم تراز با اروپا « 

ایـران و همچنیـن  انتقـال خـون  : جایـگاه  هفتـواد 
جایـگاه اسـتان کرمـان در امـر انتقـال خـون بـه چه 

صـورت اسـت؟
سـازمان انتقـال خـون ایـران در حـال حاضـر در دنیـا حـرف برای 
گفتـن دارد از نظـر سـطح کیفـی فـرآورده هـای خونـی هـم تراز 
بـا اروپـا اسـت و ایـن آمـار را سـازمان بهداشـت جهانی براسـاس 
معیارهـای خـودش مـی گویـد،  شـاخص هـای اهـدای خـون در 
کشـورهای در حـال توسـعه کـه ایـران جزء ایـن کشـورهای )در 
حـال توسـعه( اسـت بیـن 15 و 16 واحـد بـه ازای هـر هـزار نفـر 
جمعیـت مـی باشـد امـا ایران شـاخص آن هم تـراز  با اروپا اسـت 
یعنـی 27 واحـد خونـی  هـم از نظـر کیفیت و هم کمیـت هم تراز 
بـا اروپا اسـت همچنیـن چون کرمان تمام اسـتانداردهای سـازمان 
رعایـت  را  جهانـی  بهداشـت  سـازمان  و   جهانـی  خـون   انتقـال 
مـی کنـد و این باعث شـده سـطح انتقال خـون کرمان هـم از نظر 

کمیـت هم کیفیت رشـد قابل توجهی داشـته باشـد.
»به جمع اهدا کنندگان مستمر بپیوندید« 

 مـا سـه نـوع اهـدا خـون در کشـور داریـم یکـی نـوع بـرای بـار 
اولـی هـا اسـت گـروه دوم  اهـدا کننـده مسـتمر هسـتند ) کسـانی 
اهـدا کننـده مسـتمر نامیـده می شـوند که حداقـل در سـال دو بار 
خـون اهـدا کننـد.( و نوع دیگه اهـداء کننده با سـابقه  )این گروه 
خـون میدهـد امـا سـالی دو بـار نیسـت چنـد سـالی یکبـار یـا در 
بـازه زمانـی متفـاوت( خواهـش و تقاضـای کـه از مـردم شـریف 
اسـتانمان داریـم  ایـن اسـت کـه بـه جمـع اهـدا کنندگان مسـتمر 
بپوندنـد دلیـل اینکـه اهـدا کننـدگان مسـتمر اهمیـت دارنـد ایـن 
اسـت کـه چون سـطح کیفیت اهـدا کننده بـه دلیل اینکه شـناخته 
شـده اسـت خیلـی بهتـر اسـت هم آن فـرد هـم سـازمان اطالعاتی 
در مـورد یکدیگـر دارنـد و بـرای تشـویق ایـن گـروه مزایـای از 
جملـه طـرح هیاتیـپ ارائـه شـد و همچنیـن مزایـای دیگـری نیـز 

داریم.
» پایگاه انتقال خون کرمان 

یکی از بهترین پایگاههای کشور است «
هفتـواد: بـه دلیـل حادثـه خیز بـودن این اسـتان هم 
از لحـاظ حوادث جـاده ای، معدنی، حـوادث طبیعی 
زیـادی کـه رخ مـی دهد  مـا نیـاز ویژه ای بـه خون 
داریـم انتقـال خـون در ایـن راسـتا چـه اقداماتـی 

اسـت؟  داده  انجام 
حـدود 200 پایـگاه انتقال خون در سراسـر کشـور وجود دارد که  
انتقـال خـون کرمـان یکـی از بهتریـن پایگاههـای کشـور هسـت 
یکـی از مـواردی کـه ایـن را ثابـت می کند این اسـت کـه از بین 
ایـن 200 پایـگاه فقـط 18 پایـگاه داریـم کـه ارسـال پالسـما  بـه 
کشـورهای خارجـی جهـت تولیـد فرآوردهـای مشـتق از پالسـما 
و برگردانـدن آن دارو بـه کشـور خودمـان را دارنـد  )چون سـابقاً 
پالسـما از کشـورهای خارجـی تهیـه می شـود و دارو مسـتقیما از 
پالسـما در خـارج تهیـه مـی شـد و بـه کشـور ما ارسـال می شـد( 
ممکـن بـود از سـطح کیفیـت خوبـی برخـودار نباشـند و هزینه بر 
بـود ولـی در حـال حاضـر ایـن مـاده خـام را مـا خودمـان تولیـد 
مـی کنیـم و بـه کشـورهای خارجـی می دهیـم و آنهـا از آن دارو 
تهیـه مـی کننـد و بـه ما بـر میگرداننـد یعنـی در واقع  از فـرآورده 
بـا کیفیـت خودمـان دارو تهیـه مـی کنیـم کـه در بحـث کیفیـت 
دارو و فرآوردهـا خیلـی اهمیـت دارد و در هزینـه هـا هـم خیلـی 

بـه صرفـه تر اسـت.
» رصد پایگاه انتقال خون کرمان توسط 

کشورهای خارجی از جمله آلمان هر ساله انجام 
می پذیرد « 

هفتـواد : با وجود این شـرایط پرسـنلی کـه در انتقال  
خـون فعالیـت دارند باید متخصص باشـند؟

عمـل  خـوب  بسـیار  فنـی  بخـش  خصـوص  بـه  مـا  پرسـنل   بلـه 
مـی کننـد و بخـش اداری مـا هـم این گونه اسـت و قوی هسـتند. 
تعـداد پرسـنل مـا اکثـرا پیراپزشـک هسـتند،  مـا ممیـزی خارجی 
جملـه  از  دیگـر  کشـورهای  از  سـالیانه  صـورت  بـه  )بـازرس( 
 آلمـان داریـم کـه بـا حضـور در پایـگاه مـا  ممیـزی سـختی و 
موشـکافانه ای را انجام می دهند پروسـه کاری ما را دقیق بررسـی 
مـی کننـد  و بـا رصـد کار مـا سـعی دارنـد تـا کار مـا کمتریـن 
مشـکلی نداشـته باشـد و بـرای آنهـا سـطح کیفـی کار بسـیار مهم 
اسـت، ایـن عامـل هـم یکی از عوامل اسـت که نشـان مـی دهد ما 

هـم تراز بـا اروپا هسـتیم.
هفتـواد : در بحـث اهـدا سـلول بنیـادی کـه امروزه 

مطـرح اسـت شـما چـه کارهـای انجـام مـی دهید؟
یکـی دیگـر از کارهـای که در انتقـال خون انجام می شـود بحث 
اهـدای سـلول بنیـادی اسـت، سـلول بنیـادی بـرای اکثـر بیمـاران 
بدخیـم مخصوصـا بیمـاران سـرطان خـون اسـتفاده مـی شـود و 
تنهـا راه قطعـی درمـان این بیمـاران پیوند سـلول بنیادی اسـت که 
متاسـفانه در جامعـه مـا هنـوز جا نیوفتاده اسـت بخصو ص پروسـه 
 اهـدای سـلول بنیـادی را نمـی داننـد و بـه همیـن دلیـل مراجعـه 
نمـی کننـد جهـت اهـدای آن و در جامعـه مـا خیلـی کـم رنـگ 

دیـده می شـود. 
» پروسه اهدای سلول بنیادی 

مشابه اهدای خون است «
وقتـی بحـث پیونـد سـلول بنیـادی مـی آیـد خیلـی هـا فکـر مـی 
کننـد کـه بایـد  یـک عضـو از بدن کسـی جدا بشـود به بـدن فرد 

بیمـار پیونـده زده شـود در صورتـی اصـال پیوند سـلول بنیـادی به 
ایـن صـورت نیسـت کـه تـرس داشـته باشـد، پروسـه اهدا سـلول 
 بنیـادی مشـابه اهـدای خـون اسـت از طریـق تزریـق خـون انجـام 
می شـود، که  متأسـفانه در فرهنگ ما جا نیوفتاده اسـت و چیزی 
در ذهـن هـا اسـت باعـث تـرس و واهـم از ایـن کار شـده اسـت،  
بایـد بگویـم کـه اهـدای سـلول بنیـادی هـم مثـل اهدای خـون از 
تزریـق خـون کـه یکسـری آزمایشـات روی آن انجـام مـی شـود 
 انجـام میگیـرد بحـث سـلول بنیـادی هـم مثل گـروه خونـی بحث 
بهـم خـوری و سـازگاری سـلول بنیـادی افـراد باهم )مشـابه بودن 
گـروه خونیهـا( مطـرح مـی شـود کـه تخصصـی تـر اسـت بـرای 
همیـن افـراد اهـدا کننـده سـلول بنیـادی خیلـی کمتـر از گـروه 
خونـی مـی باشـند،  انتقال خـون دارد این کار را  انجـام میدهد از 
افـرادی کـه تمایل دارنـد برای اهدا سـلول بنیادی و خـون از آنها 
آزمایشـی میگیـرد و اگـر با سـلول بنیـادی بیمار هم خوانی داشـته 
باشـد از آن اسـتفاده مـی کننـد. و تقاضـا دارم از مـردم شـریف 
اسـتان در ایـن امـر خداپسـندانه هـم شـرکت کننـد کـه انشـاا... 
مریـض های سـرطانی که چشـم امیـد دارند بـه درمان بهبـود پیدا 
کننـد. فـرق اهـدا خـون با اهـدا سـلول بنیادی این اسـت کـه اهدا 
سـلول بنیـادی مسـتقیم بـا دسـتگاه انجـام مـی شـود خـون از فـرد 
میگیـرد آزمایشـات روی آن انجـام مـی شـود و بقیـه خـون را بـه 
بـدن فـرد برمـی گردانـد، ولـی در اهـدا، خون پرسـنل هـم دخیل 

باشـند. می 
هفتـواد: از دیگر اقدامـات پایگاه انتقـال خون کرمان 

بگویید؟ برایمان 
یکـی دیگـر از کارهـای کـه در انتقـال خـون  انجـام مـی شـود 
بحـث فرانسـیس ) فرآورده هـای فرزیس( اهدای خـون راندومی 
 کـه در حـال حاضـر انجـام مـی شـود اهـدا کننـده چیـزی حـدود
450ـ  500 سـی سـی از خـون خـود را اهـدا می کند و این کیسـه 
خـون در داخل آزمایشـگاه روی آن آزمایشـات تخصصی  انجام 
مـی شـود و فـرآورده هـای مختلـف مانند گلبـول قرمز، پالسـما، 
پالکـت و... را از آن جـدا مـی کننـد و هـر کدام از ایـن فرآورده 
هـای کـه جـدا کردنـد بـرای مشـکل خاصـی اسـتفاده مـی کننـد  
مثـال  بیمارسـتانی درخواسـت پالکـت مـی کنـد بـه آن پالکـت 
میدهیـم جایـی درخواسـت گلبـول قرمـز داره به آن گلبـول قرمز 
مـی دهیـم...  بحـث پالکـت فرزیـس کـه بحـث نوینـی اسـت و 
در کرمـان نیـز راه افتـاده اسـت و در حـال انجـام شـدند اسـت و 
همچنیـن پالسـما فرزیـس هـم در آینـده ای نزدیـک در کرمـان 

راه انـداز می شـود.
در فرزیـس اهـدا کنند نیاز نیسـت کل خون خـود را اهدا ءکند به 
طـور مثـال فقـط پالکـت خـود را اهـداء می کنـد به ایـن صورت 
کـه بـا دسـتگاه  خـون از یک دسـت اهـدا کننـده وارده دسـتگاه 
مـی شـود و آن قسـمتی کـه نیـاز داریـم ) مثـال پالسـما، پالکـت، 
گلبـول...( از خـون فـرد میگیـرد و بقیـه خـون را بـه  دسـت دیگر 
اهـدا کننـده وارد مـی کننـد و بایـد اضافـه کنـم کـه فرزیس هیچ 
تناقضـی بـا اهـدای خـون نـدارد و فـرد مـی تواننـد در عیـن حـال 

خـون هـم اهـداء کند.
هفتـواد : اسـتان کرمـان بـه عنـوان اسـتان معیـن هم 

مـی باشـد در ایـن راسـتا چـه فعالیت هـای دارد؟
اسـتان مـا معیـن دو   اسـتان  دیگـر یعنـی سیسـتان بلوچسـتان و 
فـارس اسـت معیـن بـودن مختـص یـک اسـتان نیسـت  بلکه یک 
شـبکه خـون رسـانی در سراسـر کشـور وجـود دارد که همـه باید 
بـه همـه کمـک کننـد، هـر اسـتانی کـه به خـون نیاز داشـته باشـد 
باید سـایر اسـتان ها آن را پوشـش دهد که هیچ اسـتانی با کمبود 

خـون مواجعه نشـود.
هفتـواد : بحـث چالشـی حجامـت هم در طب سـنتی 
هـا دارد زیـاد می شـود چـرا وقتی مـی توانیـم جان 
انسـانی را نجـات دهیم حجامـت کنیم شـما راهکاری 

برای ایـن مسـئله دارید؟ 
دیگـری  و  خـون  فصـد  یکـی  داریـم  مسـئله  تـا  دو  اینجـا  ایـن 
حجامـت کـه ایـن دو بـا هـم فـرق دارنـد، فصـد خـون پروسـه 
هسـت کـه خـون را مـی گیرنـد دیگـر اسـتفاده نمیشـود  کسـانی 
میرونـد فصـد خـون انجـام مـی دهنـد کـه شـرایط اهـدای خـون 
را ندارنـد از جملـه : بیمـاری هـا , اعتیـاد ، غلظـت خـون، فشـار 
خـون... کـه پزشـک بـه آنهـا فصـد خـون تجویـز کند کـه بحث 

کامـال پزشـکی هسـت ربطـی بـه انتقـال خـون نـدارد. 
و کسـانی  کـه مـی رونـد حجامـت انجـام میدهنـد اگـر شـرایط 
اهـدای خـون دارنـد توصیـه مـی شـود خـون اهـدا کننـد چـون 
حجامـت و فصـد خـون هر دو خـون دور ریخته می شـود با آنکه 
فصـد خون شـرایطش فرق داره ولی حجامت اگر کسـی شـرایط 
دارد  خـون اهـدا کننـد تـا جـان بیمـاری را نجـات دهـد و در این 
امـر خدا پسـندانه نیز سـهیم باشـد جـای دارد یادآور شـوم که هر 
واحـد خـون کـه اهـدا مـی شـود جان سـه نفـر را نجات مـی دهد 
اهـدای خـون یکـی از کارهـای خیر اسـت کـه بدون هیـچ هزینه 
و دردسـر و و صـرف وقـت بخاطـر سـالمتی خـود فـرد ایـن کار 

انجـام میشـود و جـان دیگـری را نجـات میدهند. 
هفتواد : دغدغه های شما در انتقال خون چیست؟

اگـر بخواهیـم دغدغـه هـای این سـازمان را نـام ببریم خیلـی زیاد 
مـی شـود ذکر چند مورد بسـنده مـی کنم از جمله : عدم اسـتقبال 
اهـدا کننـدگان خانم. خوشـبختانه در اکثر فعالیـت های اجتماعی 
خانـم هـا حضـور چشـم گیـری دارنـد ولـی در انتقـال خـون تنها 
5 تـا 6 درصـد اهـدا کننـدگان می باشـند ایـن در حالی اسـت که 
50 درصـد اسـتفاده کننـدگان خـون خانـم هسـتند بخصـوص در 

بخـش زنـان و زایمان.
یکـی دیگـر از  مشـکالت  خـود پایـگاه انتقال خون اسـت پایگاه 
انتقـال خـون کرمـان بـا قدمتـی کـه قبـل از انقـالب دارد نیـاز بـه 
یـه سـری زیرسـاخت هـا و تجهیـزات دارد مـا نیاز مبرم بـه بعضی 
دارو هـا و تجهیـزات منابع مالی  زیر سـاخت ها، نیروی انسـانی ... 
داریـم اگـر ایـن مشـکالت حل نشـود قطعا جایـگاه بـاالی پایگاه 
انتقـال خـون کرمـان  افت پیدا خواهد  و تقاضا از مسـولین اسـتان 

داریـم کـه به سـازمان انتقال خون توجه بیشـتر داشـته باشـد.
و همچنیـن مـا تعـدادی حـدود 1500 بیمـاری خـاص در اسـتان 
داریم و از جمله اسـتان هایی هسـتیم که در آن بیماری تاالسـمی 
زیـاد اسـت بیـش  1300 تاالسـمی داریم کـه نیاز بـه تززیق خون  
دارنـد و زندگی آنها بسـتگی بـه تزریق خـون دارد و ماهیانه یک 
تـا دو واحـد خـون حتمـا بایـد مصـرف کننـد تا زنـده بماننـد این 
مشـکالت بایـد دیـده شـود و همـه همت کننـد تا این مشـکالت 
حـل شـود  مـورد بعـدی اینکـه بـه ازای هـر واحـد خـون کـه 
اهـدا مـی شـود و تـا زمانـی کـه به دسـت بیمـار می رسـد چیزی 
حـدود 200 تـا 300 هـزار تومـان هزینه می شـود ایـن مرکز  منبع 
درآمـدی نـدارد و نیـاز به همـت مسـئولین دارد در تجیهزات این 
موسسـه خیلـی گـران و کمیـاب و مخصـوص هسـتند و وسـایلی 
و  هسـتند  یکبـار مصـرف  همـه کامـال  مـی شـود  اسـتفاده  کـه 
امیدواریـم خیریـن سـالمت به سـمت نیازهای خونی مـردم عزیز 

کرمـان هـم بیایند.
گفتگو از : فروغ کمالی فرد

اشـاره: شـاید بـرای شـما هـم اتفـاق افتـاده باشـد که 
نیـاز به خـون پیدا کنیـد باید بگویم خـون این مـاده حیاتی 
جایگزینـی  تکنولـوژی  پیشـرفتهای   همـه  ایـن  رغـم  بـه 
نـدارد و بشـر از سـاخت مـاده یـا محلولـی کـه جایگزیـن 
خـون بشـود عاجـز مانـده اسـت ، به همیـن سـبب پایگاهها 
و مراکـزی در همـه شـهرها دایـر شـده کـه ایـن امـر واجب 
و البتـه خداپسـندانه را انجـام دهـد و در ایـن رابطـه اطالع 
رسـانی هایـی هـم صـورت می گیـرد  نشـریه هفتـواد طی 
یـک گفتگـوی صمیمانـه بـا مدیـرکل انتقـال خـون اسـتان 
دارای تحصیـالت تخصصـی  کـه  میرزایـی  دکتـر  کرمـان، 
دکتـرای خـون شناسـی و بانـک خـون اسـت  مـی خواهـد 
شـما عزیزان بهتـر با این اداره کل آشـنا شـوید و نیز گامی 
هرچنـد کوچک در تشـویق افراد در اهدا خون داشـته باشـد، 

ایـن گفتگـو تقدیـم خواننـدگان عزیـز هفتـواد می شـود: 

گفتگوی اختصاصی هفتواد با مدیر کل انتقال خون استان کرمان

دکتر میرزایی: بی توجهی مسووالن 
جایگاه باالی انتقال خون استان را با مشکل مواجه خواهد کرد  

هفته نامه هفتواد : صاحب امتیاز و مدیر 
مسئول

هفته نامه هفتواد
صاحب امتیاز و مدیر مسئول: 
محمد حسنی سعدی 
گسترده توزیع کننده استان کرمان 
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