
شهادت امام حسن عسکری )ع( بر عموم شیعیان تسلیت

 عشق ارتش

مادرانه

پروین اعتصامی

برای اولین بار در جهان صورت گرفت
تولید کاتد مس

به روش تانک بایولیچینگ 
در مجتمع بابک مس ایرانیان
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استاندار کرمان: 

بیش از 1۰۰ نفر از 
نیروهای امدادی و 
مدیران استان 
در حمیدیه اهواز 
مستقر شدند 

نشست خبری مدیر کل بنیاد مسکن انقالب 
اسالمی استان کرمان
 به مناسبت 21 فروردین سالگرد تأسیس 
بنیاد مسکن انقالب اسالمی برگزار شد :

بیش از 63 درصد 
واحدهای مسکونی 
روستایی در استان
مقاوم سازی شده اند 

4
آدرس سایت هفتواد
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هفته نامه فرهنگی، سیاسی، خبری

3

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

2

مطالبات شهردار کرمان 
از نماینده مردم 

همزمان با اعیادماه شعبان و والدت حضرت ابوالفضل  عباس)ع( و روز 
جانباز مراسم گرامی داشت این اعیاد و تجلیل از جانبازان در دانشکده 

شهید چمران کرمان برگزار شد

دکتر حسین مهرابی : 
دانشجویان همگام

با سایر اقشار، 
اقدام آمریکا علیه 

سپاه پاسداران 
را محکوم میکنند

3

3

2

4
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مراسم  پرفیض دعای ندبه 

ساعت 6:45 صبح در حسینیه ثارا...

هیات رزمندگان اسالم استان کرمان

آب نعمت امروز   
هدیه فردا و سرمایه آینده است .

روابط عمومی شرکت آب وفاضالب روستایی استان کرمان

دبستان غیرانتفاعی دخترانه شهید مهدوی کرمان

اعیاد شعبانیه و میالد حضرت علی اکبر )ع( 
را به تمام مسلمانان بویژه دانش آموزان عزیز 

تبریک عرض می نماییم.

مهندس سیاوشی :
 هفت باغ علوی نوروز امسال رونق 

خاصی داشت

افتخاری دیگر برای استان کرمان :
کسب رتبه دوم اتصال 

بیشترین نیروگاه 
خورشیدی کشور 

توسط شرکت توزیع 
نیروی برق شمال 

استان کرمان 4

2

جوابیه سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان به هفتواد

استقبال روز افزون کشاورزان و 
رشدقابل توجه  در اجرای طرحهای 

آب  و خاک نشان از موفقیت 
مجموعه سازمان جهاد کشاورزی 
استان طی سالیان اخیر بوده که 
این روند همچنین ادامه دارد 

سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان
3

مقدم:
تشکیل کار گروه 
بررسی گام دوم 
انقالب و الگوی 
اسالمی ایرانی 

پیشرفت در حزب 
موتلفه اسالمی

شماره حساب های هالل احمر برای کمک به سیل زدگان :
* شماره حساب 99999 در همه بانک ها به نام جمعیت هالل احمر جمهوری 

اسالمی ایران کمک های نقدی
* عالوه بر شماره حساب فوق ، مردم نوعدوست می توانند با شماره گیری 

شماره *780*112# بدون نیاز به مراجعه حضوری به بانکها با استفاده از رمز 
دوم کارت خود کمک های نقدی خود را بپردازند.

* شماره کارت 6104337944449996 نزد بانک ملت نیز 
برای دریافت کمک های مردمی در نظر گرفته شده است.
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غالمحسین رضایی - نقاش

                                                         ارتش مردمی

ارتش مردمی، فدای توام      که تویی معتقد به دین و وطن
حافظ مرزهای باور خود      امنیت از تو دیده )دیده(ی من

*******
وقت حاجت مقابل دشمن      سینه داده جلو و، می تازی

جان به کف مفتخر به سربازی ملت همواره از تو ممنون است   

آیین تجلیل از دست اندرکاران 
دهه فجر در استان کرمان 

دسـت  از  تجلیـل  آییـن 
در  فجـر  دهـه  انـدرکاران 
حجـت  حضـور  بـا  اسـتان 
االسـام و المسـلمین حسن 
علیـدادی سـلیمانی نماینده 
و  اسـتان  در  فقیـه  ولـی 
محمدجـواد فدائی اسـتاندار 
شـهید  سـالن  در  کرمـان 
مرتضـوی اسـتانداری برگزار 

شـد.

مطالبات شهردار کرمان 
از نماینده مردم 

*  دکتـر زاهـدی نماینـده مـردم کرمـان و راور بـه همـراه 
شـهردار کرمـان) مهندس عالـم زاده ( از روند نوسـازی و باز 
سـازی 21دسـتگاه اتوبوس شـهری بازدید کـرد و از اقدامات 
شـهردار و سـازمان حمـل و نقـل بـار و مسـافر شـهرداری 

کرمـان تقدیـر نمود .
در ایـن بازدیدمهنـدس عبدالهـادی طاهـری مدیـر سـازمان 
حمـل و نقـل بار و مسـافر شـهرداری کرمان ضمن تشـکر از 
شـهردار و نماینـده کرمان گفت : در راسـتای اهـداف اقتصاد 
بهینـه  اسـتفاده  همچنیـن  و  مسـووالن  مدنظـر  مقاومتـی 
از تجهیـزات موجـود ایـن سـازمان بـر آن شـدیم  کـه 23 
دسـتگاه اتوبوس شـهری کـه قابلیـت بهتری برای بازسـازی 
بـا تـاش و همـت کارکنـان  احیـا کنیـم کـه  را  داشـتند 
سـازمان و حمایـت شـهردار کرمـان در مرحلـه اول سـیزده 
دسـتگاه اتوبوس را بازسـازی و ده دسـتگاه دیگر را نیز بعد از 
خرید السـتیک ویـژه وارد ناوگان حمل و نقل شـهر خواهیم 
کرد،همچنیـن عـاوه بـر ایـن اقدامـات از هشـت دسـتگاه 
اتوبوس دسـته دوم خریداری شـده از مشـهد دو دسـتگاه آن 
ویـژه معلـوالن )تـوان خواهـان( عزیـز اختصـاص پیـدا کرده 
اسـت و یـک دسـتگاه هـم دوطبقـه ویـژه طرح گردشـگری 
شـهر قـرار گرفتـه اسـت و بقیـه هـم در محور های شـهری 

فعـال هسـتند و هیـچ مشـکلی ندارند. 
کرمـان  مـردم  نماینـده  بـه  خطـاب  طاهـری  مهنـدس   *
توانسـتیم  کرمـان  شـهردار  تدابیـر  بـا  گفـت:  راور   و 
بدهـی هـای چندیـن سـاله سـازمان حمـل و نقـل را بـه 
پیمانـکاران و شـرکت بیمـه و ... پرداخت کنیـم و هزینه این 
بازسـازی هـا و نوسـازی هـا را هم خـود شـهرداری پرداخت 
کـرده اسـت لذا درخواسـت میشـود از سـازمان دهیـاری ها 
 و شـهرداری هـای وزارت کشـور مطالبـه کنیـد کـه نـگاه 
ویـژه ای بـه ایـن سـازمان داشـته باشـند زیـرا این سـازمان 
یکـی از پنـج سـازمان پایلـوت بـاز سـازی و نوسـازی هـای 

اتوبـوس کشـور هـم می باشـد .
 خدمات دهی حومه کرمان هم وظیفه شهرداری ست ! 
* شـهردار کرمـان )مهنـدس عالـم زاده( نیـز خطـاب بـه 
نماینـده مـردم کرمـان و راور گفـت: باتوجـه بـه درخواسـت 
مـردم و اهمیـت حمـل و نقـل عمومـی در شـهر کرمـان 
درخواسـت میشـود مجلس شورای اسـامی در بحث  بودجه 
بـه ایـن مقولـه نگاه ویژه تری داشـته باشـند زیرا سالهاسـت 
کـه  سـهم دولـت بـه بخـش حمـل و نقـل عمومـی شـهری 
محقـق نشـده و شـهرداری بـه تنهایـی هزینـه هـای بـاالی 

ایـن سـازمان را مـی پـردازد. 
دارد  وجـود  کـه  دیگـری  مهـم  بحـث  افـزود:   وی 
 خدمات دهی سازمان حمل و نقل شهرداری به شهرهای حومه 
مـی باشـد کـه بـه هیـچ وجـه وظیفـه شـهرداری کرمـان 
نیسـت امـا مـردم حومه بـه این اتوبـوس ها و رفـت و آمد به 
مرکـز اسـتان نیـاز دارند اما متاسـفانه شـهرداری های حومه 
کرمـان هیچ کمکـی به سـازمان و مردم خودشـان نمیکنند.

مرتبـه  چندیـن  کنـون  تـا  داد:  ادامـه  کرمـان   شـهردار 
خواسـته ایـم کـه طبق قانـون این خدمـات دهـی را متوقف 
کنیـم کـه بـا مخالفت شـورای تامیـن رو به رو شـده ایم . که 
نـه مجـوز میدهنـد و نه مـی گذارندطبق قانـون عمل کنیم ! 
اقدامـات  از  *  دکتـر زاهـدی هـم ضمـن تقدیـر و تشـکر 
ویـژه  نـگاه  بودجـه  بحـث  در  گفـت:  کرمـان  شـهرداری 
دلیـل سـیل  بـه  امـا  ایـم  داشـته  بـه مسـائل شـهری  ای 
سـمت  آن  بـه  کشـور  وزارت  هـای  بودجـه  بیشـتر  اخیـر 
رفـت امـا بـاز هـم پیگیـر مسـائل مطـرح شـده هسـتم.وی 
افـزود: بـا وجـود کارهـای خـوب و صرفـه جویـی هایـی که 
در سـازمان حمـل و نقـل بـار و مسـافر شـهرداری کرمـان 
بـا مهنـدس  و اختصاصـی  ویـژه  بـه طـور   صـورت گرفتـه 
جمالـی نـژاد )معـاون وزیـر و رئیـس سـازمان شـهرداریها و 
دهیـاری هـای وزارت کشـور( بـه جهـت اختصـاص بودجـه 

بیشـتر مذاکـره خواهـم کرد. 
وی همچنیـن بـا توجه به دغدغه مندی شـهردار در خصوص 
خدمـات دهـی بـه شـهرهای حومه کرمـان قول مسـاعد داد 
تـا شـهرداران شـهرهای حومـه کرمـان نیـز در حمـل و نقل 
شـهروندان خـود تمهیداتـی را اتخـاذ نمایند تا امـور مربوطه 

مطلقـا بـر دوش سـازمان حمل و نقل شـهرداری نباشـد .
 
خبرنگار هفتواد  : محمد حسنی سعدی

حضـرت آیـت ا... خامنه ای رهبر انقاب اسـامی 
در پیامـی به مناسـبت آغـاز سـال 13۹۸، سـال 
نام گـذاری  تولیـد«  رونـق   « سـال  را  جدیـد 

کردند.
متـن پیـام رهبـر انقـاب اسـامی به شـرح زیر 

است:
خـدا را شـکرگزارم که مقـّدر فرمود امسـال هم 
عیـد نـوروز را که با میاد مسـعود امیـر مؤمنان 
و مـوالی مّتقیـان همزمان شـده اسـت، به ملّت 
امیـدوارم  کنـم؛  عـرض  تبریـک  ایـران  عزیـز 
همـه ی شـما بـا سـعادت، با سـامت جسـمی، 
بـا دل شـاد و بـا توفیقـات روزافـزون مـاّدی و 
معنـوی ان شـاءا... این سـال جدیـد را بگذرانید. 
تبریـک ویژه عـرض میکنم به خانـواده ی معّظم 
شـهیدان و بـه جانبـازان عزیـز و خانواده هـای 
آنهـا، و درود فـراوان میفرسـتم بـه روح مطّهـر 

امـام بزرگـوار و ارواح مطّهـر شـهیدان.
سـال پُرماجرایـی را گذراندیم. در این سـالی که 
گذشـت، ملّـت ایـران بـه معنـی واقعـی خـوش 
بودنـد،  کشـیده  نقشـه ها  دشـمنان  درخشـید. 
نقشـه ها داشـتند برای ملّت ایـران. صابت ملّت 
و بصیـرت ملّـت و هّمـت جوانـان، نقشـه های 

دشـمنان را خنثـی کـرد. در مقابـِل تحریمهای 
شـدید و بـه قـول خودشـان بی سـابقه ی آمریکا 
و اروپـا، ملّـت ایـران، هـم در عرصه ی سیاسـی، 
هـم در عرصـه ی اقتصـادی یک واکنـش محکم 

و مقتدرانـه ای از خـود نشـان داد.
واکنـش  ایـن  مظهـر  سیاسـی،  عرصـه ی  در 
و  بهمـن  بیسـت ودّوم  عظیـم  راه پیمایـی 
موضع گیری هـای مـردم در طـول ماه هـای ایـن 
سـال بـود. بنابرایـن ملّـت در مقابـل دشـمنِی 
دشـمنان و خباثـت دشـمنان توانسـت قـدرت 
خـود، هیبـت خـود، و عظمـت خـود را نشـان 
بدهـد و آبـروی ملّـت مـا و آبـروی انقـاب مـا 
و آبـروی نظـام جمهـوری اسـامی ما بحمـدا... 

افزایـش پیـدا کـرد.
مشـکل  همچنـان  کشـور،  اساسـی  مشـکل 
ماه هـای  ایـن  در  بخصـوص  اسـت؛  اقتصـادی 
شـد.  زیـاد  مـردم  معیشـتی  مشـکات  اخیـر، 
بخشـی از اینهـا مربـوط اسـت بـه مدیریّتهـای 
نارسـا در زمینـه ی مسـائل اقتصـادی کـه اینها 
برنامه هایـی  بشـود.  جبـران  بایسـتی  حتمـاً 
کـه  شـده  اندیشـیده  تدابیـری  دارد،  وجـود 
ان شـاءا... ایـن تدابیـر در طـول سـال جـاری، 

سـالی کـه امـروز از ایـن لحظه شـروع میشـود 
-سـال ۹۸- بایسـتی بـه ثمـر بنشـیند و مـردم 
آثـار آن را احسـاس بکننـد. آنچـه مـن عـرض 
میکنـم، ایـن اسـت کـه مسـئله ی فوری کشـور 
و مسـئله ی جـّدی کشـور و اولویّت کشـور فعًا 
مسـئله ی »اقتصاد« اسـت. در مسـئله ی اقتصاد 
مسـائلی کـه داریـم زیـاد اسـت: بحـث کاهـش 
ارزش پـول ملّـی یـک مسـئله ی مهـم اسـت، 
بحـث قـدرت خریـد مـردم همیـن جـور، بحث 
احیانـاً  و  کـم کاری  و  کارخانه جـات  مشـکل 
تعطیـل بعضـی از کارخانه جـات از ایـن قبیـل 
اسـت. اینها مشـکات اسـت. آنچه مـن مطالعه 
کـردم و از نظـر کارشـناس ها اسـتفاده کـردم، 
کلیـد ایـن همـه، عبـارت اسـت از »توسـعه ی 

تولیـد ملّـی«.
سـال ۹۷ را ما سـال »حمایـت از کاالی ایرانی« 
اعـام کردیـم. نمیتوانـم بگویـم کـه این شـعار 
بـه طـور کامـل عملی شـد، اّمـا میتوانـم بگویم 
ایـن شـعار به صـورت وسـیعی مورد توّجـه قرار 
گرفـت و در بسـیاری از مـوارد، ایـن شـعار از 
سـوی مـردم مورد اسـتقبال قرار گرفـت و عمل 

شـد و همیـن قطعـاً تأثیـر خواهد داشـت. 

بـه  را  قلبـی خـودم  درود  و  صلـوات  و  سـام 
پیشـگاه ولیّ عصـر )ارواحنا فداه( عـرض میکنم 
و دعـای آن بزرگـوار را بـرای شـما ملّـت عزیـز 
مسـئلت میکنم و سـعادت ملّت ایـران و همه ی 
ملّتهایـی کـه نوروز را گرامـی میدارند، از خدای 

متعـال مسـئلت میکنم.
والّسام علیکم و رحمةا... و برکاته

پیام امام خامنه ای ) مدظله العالی ( به مناسبت آغاز سال ۱۳۹۸

از 1۰۰  بیـش  اینکـه  بیـان  بـا  اسـتاندار کرمـان 
در  اسـتان  مدیـران  و  امـدادی  نیروهـای  از  نفـر 
حمیدیـه اهـواز مسـتقر شـدند گفت: بـا همکاری 
دسـتگاه های اسـتان 2۸ تـن انـواع مـواد غذایی و 
امکانـات بـه خوزسـتان ارسـال شـد.  محمدجـواد 
فدایـی در آئیـن تجلیـل از دسـت اندرکاران سـتاد 
انقـاب  پیـروزی  سـالگرد  چهلمیـن  بزرگداشـت 
اسـامی اسـتان کرمـان بـا تبریـک میـاد امـام 
حسـین)ع( و روز پاسـدار اظهـار داشـت: آنچه که 
باعث شـد مراسـم سـالگرد پیروزی انقاب باشکوه 
برگـزار شـود برنامه ریـزی درسـت و صحیـح بـود.

برنامه هـا  عناویـن  و  تعـداد  اینکـه  بیـان  بـا  وی 

مشـخص و تکلیـف همـه اعـام شـده بود یـادآور 
شـد: در هـر برنامـه ای بایـد هدف مشـخص باشـد 
کـه در برگـزاری ایـن مراسـم شـاهد آن بودیـم و 
نتیجه آن برگزاری مراسـمی باشـکوه بود.اسـتاندار 
کرمـان بـا اشـاره بـه اینکه امـروز تحقـق گام دوم 
انقاب اسـامی و رونق تولید در کشـور در اولویت 
همـه اقدامـات و برنامه هاسـت عنـوان کـرد: بـرای 
و  فعالیت هـا  ریـز  بایـد  کارهـا  ایـن  در  موفقیـت 

اهـداف و برنامه هـا مشـخص شـود.
وی بـا بیـان اینکـه یکی دیگـر از عوامـل موفقیت 
همـکاری و مشـارکت همه اسـت گفـت: همه باید 
بـه ایـن مسـئله توجه داشـته باشـند و بایـد از هر 

عاملـی و هـر چیزی که باعث خدشـه بـه انقاب و 
مشـارکت مـردم می شـود دوری کرد.

مدیریـت  شـورای  اینکـه  بـه  اشـاره  بـا  فدایـی 
بحـران اسـتان بـرای کمـک بـه مـردم سـیل زده 
اسـتان خوزسـتان تشـکیل شـد افزود: با همکاری 
دسـتگاه های اسـتان 2۸ تـن انـواع مـواد غذایی و 
امکانـات بـه خوزسـتان ارسـال شـد. وی بـا بیـان 
اینکـه بیـش از 1۰۰ نفـر از نیروهـای امـدادی و 
مدیـران اسـتان در حمیدیـه اهواز مسـتقر شـدند 
گفـت: مـردم مـا در کار خیـر مشـارکت خوبـی 
دارند و در توسـعه اسـتان نیز بایـد به همین روش 
اقـدام کـرد و از تمـام ظرفیت هـا اسـتفاده شـود.

استاندار کرمان: 

بیش از ۱۰۰ نفر از نیروهای امدادی و مدیران استان در حمیدیه اهواز 
مستقر شدند 

روشـنایی معابـر بلـوار شـاهد واقـع در شهرسـتان سـیرجان بـا 
حضـور اسـتاندار کرمـان بـه بهـره بـرداری رسـید.

بـه گـزارش روابـط عمومـی شـرکت توزیـع نیـروی بـرق جنوب 
اسـتان کرمـان، ایـن آئیـن بـا حضـور اسـتاندار کرمـان، نماینده 
مـردم سـیرجان و بردسـیر در مجلس شـورای اسـامی، فرماندار 
سـیرجان و مدیرعامـل این شـرکت در فروردین ماه سـال جاری 
برگـزار شـد.رضوی علوی مدیـر دفتر روابط عمومـی در خصوص 
ایـن افتتـاح بیـان نمـود: بلوار مذکـور به طول سـه کیلومتـر و با 

اعتبـاری بالـغ بـر 1۰ میلیـارد ریال افتتـاح گردید.
وی افـزود: مبلـغ پنـج میلیـارد ریـال از اعتبـار مذکـور توسـط 
اعتبـارات شـرکت توزیـع نیـروی بـرق جنـوب اسـتان کرمـان و 
مابقـی آن نیـز از محل اعتبارات فرمانداری شهرسـتان سـیرجان 

بـه طـور مشـترک بـه بهره بـرداری رسـید.
رضـوي علـوي همچنیـن خاطر نشـان کـرد: اسـتاندار کرمـان با 
هیـات همـراه در سـفر یک روزه خـود از نیروگاه خورشـیدي 1۰ 

مگاواتـي حکمـت واقع در شهرسـتان بردسـیر بازدیـد نمود.

به شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان صورت گرفت : 

افتتاح روشنایی معابر بلوار شاهد واقع در شهرستان سیرجان

مهندس سیاوشی: 

 هفت باغ علوی نوروز امسال 
رونق خاصی داشت

مدیرعامـل شـرکت عمـران 
علـوی ماهان کرمـان گفت: 
گسـترده  حضـور  امسـال 
میهمانـان  شـهروندان، 
گردشـگران،  و  نـوروزی 
بـرای  را  متفاوتـی  نـوروز 
زد  رقـم  علـوی  بـاغ  هفـت 
گردشـگری  محـور  ایـن  و 

داشـت. خاصـی  رونـق 
مهدی سیاوشـی با تبریک سـال جدید و گرامیداشـت سـال 
رونق تولید، برپایی بازارچه نوروزی صنایع دسـتی و سـوغات 
 در آغاز سـال رونق تولید، اجرای برنامه های متنوع از سـوی 
مجموعـه هـای مختلـف هفت بـاغ علـوی و حضورگسـترده 
نـوروز  ویژگیهـای  از  را  طبیعـت  روز  در  مـردم  بانشـاط  و 
علـوی  بـاغ  هفـت  افـزود:  و  برشـمرد  محـور  ایـن  در   ۹۸
ظرفیتـی مردمـی و متعلـق بـه مـردم اسـت، لـذا تقویـت 
امکانـات  و  شـرایط  ایجـاد  و  گردشـگری  محـور  ایـن 
خـود  خطیـر  وظیفـه  را  عمـوم  اسـتفاده  بـرای   بهتـر 
مـی دانیـم.وی بـا قدردانـی از تـاش هـای گسـترده نیروی 
هـا،  رسـانه  نظارتـی،  هـای  دسـتگاه  راه،  انتظامی،پلیـس 
محـور،  راهـداری  کرمان،گشـت  ماهـان  مهـرآب  شـرکت 
واحدهـای فنـی، خدمـات و فضـای سـبز در نـوروز امسـال، 
 خاطرنشـان کـرد: حضـور گسـترده و بانشـاط مردم بـه ویژه 
خانـواده ها در روز سـیزدهم فروردین، هفت بـاغ علوی را به 
یـک خانـواده بـزرگ تبدیـل کرد.مدیرعامل شـرکت عمران 
علـوی ماهـان کرمان از همکاری مـردم در حفاظت از فضای 
سـبز، محیـط زیسـت و تجهیـزات و امکانـات محـور در ایام 
نـوروز قدردانـی و تصریح کـرد: تداوم این همـکاری و تعامل 
در طـول سـال نیـز کارکنان سـختکوش شـرکت را در انجام 

وظیفـه خدمت رسـانی یـاری خواهد کرد.
هفت باغ علوی؛ شرکت عمران علوی ماهان کرمان

سرپرست اداره کل کتابخانه های عمومی 
استان کرمان :

 ترویج کتابخوانی و تبدیل 
کتابخانه ها به باشگاه های 

فرهنگی از اولویت های اساسی 
کتابخانه های عمومی 

سرپرسـت اداره کل کتابخانه های عمومی اسـتان کرمان در 
دیـدار بـا معاون سیاسـی امنیتی و اجتماعی اسـتاندار ترویج 
کتابخوانـی و تبدیـل کتابخانـه ها به باشـگاه هـای فرهنگی 
از اولویـت هـای اساسـی کتابخانـه هـای عمومـی اسـت. به 
گـزارش روابـط عمومـی اداره کل کتابخانـه هـای عمومـی 
اسـتان کرمـان، مصطفـی شـمس الدینـی پـور، سرپرسـت 
اداره کل کتابخانـه هـای عمومـی در دیـدار بـا محمدصادق 
بصیـری، معـاون سیاسـی امنیتـی و اجتماعـی اسـتانداری 
کرمـان گزارشـی از وضعیـت کتابخانـه هـای عمومـی ارائـه 
داد و اظهـار داشـت: اسـتان کرمـان بـا 132 بـاب کتابخانـه 
عمومـی، بیـش از یـک میلیـون و 5۸۰ هـزار جلـد کتـاب، 
133 هـزار نفـر عضو فعـال و بیش از 2 میلیـون و ۷۰۰ هزار 
نفـر مراجعـه کننده بـه کتابخانه هـای عمومی در سـال ۹۷ 
داشـته اسـت. شـمس الدینی پور بخشـی از برنامه های آتی 
اداره کل کتابخانـه هـای عمومـی اسـتان را تشـریح کـرد و 
گفـت: حضـور در محلـه ها و تبدیـل کتابخانه هـای عمومی 
به باشـگاه های فرهنگی از اولویت های این اداره کل اسـت.  
وی بـر ضـرورت سـاخت کتابخانـه مرکـزی در مرکز اسـتان 
تاکیـد کـرد و گفـت: زمین این پروژه مشـخص شـده اسـت 
و در برنامـه داریـم تـا از مودیـان مالیاتی و پتانسـیل خّیرین 
در ایـن بخـش اسـتفاده کنیم.شـمس الدینی گفـت: خّیرین 
اسـتان تاکنـون۷۰ هزار متـر مربـع از فضـای کتابخانه های 
اسـتان را سـاخته انـد و اداره کل کتابخانـه هـای عمومـی 
از  حداکثـری  اسـتفاده  جهـت  ریـزی  برنامـه  حـال   در 
کل  اداره  باشد.سرپرسـت  مـی  خیریـن  هـای  ظرفیـت 
کتابخانـه هـای عمومـی از راه انـدازی کتابخانـه تخصصـی 

آتـی خبـر داد. برنامـه هـای  ویـژه کـودکان در 

رییس اداره قرآنی اوقاف و امور خیریه استان کرمان:

تمدید مهلت ثبت نام 
مسابقات قرآن کریم سازمان 
اوقاف تا دهم اردیبهشت ماه 
   بـه گـزارش روابـط عمومـی اداره کل اوقـاف و امور خیریه 
اداره  رییـس  یعقوبـی  مختـار  االسـام  حجـت   ، کرمـان 
قرآنـی اوقـاف و امـور خیریـه اسـتان کرمـان اظهار داشـت:  

چهـل ودومیـن دوره مسـابقات 
سراسـری قـرآن کریم سـازمان 
در  خیریـه  امـور  و  اوقـاف 
مرحله شهرسـتانی اردیبهشـت 
مـاه امسـال در 1۸ شهرسـتان 

کرمـان برگـزار مـی شـود.
  وی افزود: این مسـابقات ویژه 
رده سـنی بزرگسـال در رشـته 

هـای حفـظ کل ،حفظ 2۰ جزء، 
حفـظ 1۰ جزء، حفـظ 5 جزء، قرائت تحقیـق، قرائت ترتیل، 
، اذان،تواشـیح و دعاخوانی برگزار می شـود . حجت االسـام 
یعقوبـی گفـت: ثبـت نـام بـرای حضـور در این مسـابقات از 
طریـق پایـگاه اطاع رسـانی  www.quraniran.ir اعـام 
شـده و بـرای آن دسـته از متقاضیانـی کـه بـرای ثبـت نـام 
اینترنتـی محدودیـت دارنـد، امـکان مراجعـه حضـوری بـه 
ادارات اوقـاف و امـور خیریـه شهرسـتان ها و ثبت  نـام از این 

طریـق تـا دهـم اردیبهشـت ماه  فراهم شـده اسـت.

از هفته نامه هفتواد 
به جهت پوشش کنگره 
بزرگداشت 6500شهید 

استان کرمان 
توسط فرماندهی سپاه ثارا... 

تقدیر شد

مقدم:

تشکیل کار گروه بررسی گام دوم انقالب و الگوی اسالمی ایرانی 
پیشرفت در حزب موتلفه اسالمی

عضو شـورای مرکزی حزب مؤتلفه اسـامی با اشـاره بـه فراخوان 
رهبـر انقـاب از نخبـگان بـرای ارتقـای الگـوی ایرانی-اسـامی 
پیشـرفت، گفـت: حـزب موتلفـه اسـامی نیـز نیروهـای مسـتعد 
خـود را در سراسـر کشـور فراخوانـد تـا بـا تشـکیل کار گـروه و 

هم اندیشـی نظریـات خـود را در ایـن خصـوص قـوام بخشـند.
احمدعلـی مقـدم عضـو شـورای مرکـزی حـزب مؤتلفه اسـامی 
بـا ارزیابـی کارنامـه سـال گذشـته حـزب مؤتلفـه اسـامی اظهار 
داشـت: ایـن حـزب از زمـان تشـکیل در قبـل از انقاب تـا کنون 
در خـط سرسـپردگی بـه والیـت مطلقـه فقیـه قـرار داشـته و از 
پایبنـدی بـه آرمان هـای نظـام مقـدس اسـامی ذره ای عـدول 
شـاخصی  شـهدای  تقدیـم  بـا  گوناگـون  مقاطـع  در  و  نکـرده 
همچـون شـهید مطهـری و شـهید بهشـتی تابعیـت خـود را از 

نظـام بـه منصـه ظهـور گذاشـته اسـت.
عضـو شـورای مرکـزی حـزب مؤتلفـه اسـامی بـا بیـان اینکـه 
کارنامـه یـک سـال گذشـته حـزب نیـز از مشـحون از مظاهـر 
حرکـت ایـن حـزب در چارچـوب قانـون و تبعیـت از آرمان هـای 
انقـاب اسـامی اسـت، ادامـه داد: شـجره مقـدس ایـن حزب که 
بـه دسـتان مبارک حضـرت امـام)ره( بنیـان نهاده شـد، همچون 
سـالیان گذشـته بـازوی توانمند نظـام برای دسـتیابی بـه اهداف 
عالیـه خـود بود و سـال گذشـته همراه بـا تلخی و شـیرینی هایی 
بـا موفقیت سـپری شـد و بـرآورد کلـی عملکرد حـزب را می توان 

درخشـان توصیـف کرد.
دبیـر حـزب مؤتلفـه اسـامی اسـتان کرمـان عنـوان داشـت: بـا 
تعییـن شـعار حمایـت از کاالی ایرانـی از سـوی مقـام معظـم 
رهبـری، بـرای تحقـق منویـات معظـم لـه کار گروهـی بـا ایـن 
عنـوان در حـزب تشـکیل شـد تـا از وجـود اعضای حـزب که در 
مناصب سـطح بـاالی مدیریتـی در بخش های اقتصادی، سیاسـی 
و فرهنگـی حضـور دارنـد، بتـوان در کنـار کارشناسـان جـوان و 
معاونـت آمـوزش و پژوهـش حـزب دسـتورالعمل های اجرایـی و 
کاربـردی بـرای تحقـق همـه جانبـه شـعار سـال تهیـه کـرد کـه 
خروجی آن برای اسـتفاده سـطوح مدیریتی سـطح باال و مدیران 

اجرایـی کشـور ارائه شـد.
و  ارتباطـات  پویایـی حـزب  از جلوه هـای  یکـی  داد:  ادامـه  وی 
تعامـل گسـترده این حزب با احزاب سیاسـی کشـورهای دوسـت 
و دارای منافـع مشـترک اسـت در ایـن راسـتا حـزب طـی سـال 
گذشـته مراسـم بزرگداشت شـهید وحدت ملی افغانسـتان، استاد 

عبدالعلـی مـزاری را بـا حضـور نماینـدگان دفاتـر مراجـع عظـام 
تقلیـد افغانسـتان در ایـران و علما و طاب، مبارزان، همسـنگران 
و هـم بنـدان شـهید و جمعـی از مسـئولین ورزشـی، فرهنگـی، 

هیـات مذهبـی، جامعـه مهاجریـن افغانسـتان برگـزار کرد.
ایـن فعـال سیاسـی مطـرح کـرد: در حـوزه ارتباطـات بین الملـل 
همچنیـن طـی دیـدار اسـداهلل بادامچیـان دبیـرکل این حـزب با 
سـفیر جمهـوری دموکراتیـک خلـق کـره در تهـران، بـر تقویـت 
ارتباطـات دو جانبـه تأکید شـد و حفـظ تعامـات و همفکری در 
راسـتای منافـع مشـترک ایران با احزاب کشـورهای دوسـت جزو 

راهبردهـای همیشـه ایـن حزب قـرار دارد.
کارشـناس سیاسـی ادامـه داد: در همیـن راسـتا هیأتـی از حزب 
مؤتلفـه اسـامی بـه منظـور دیـدار بـا مسـلمانان کشـور چیـن، 
بازدیـد از مناطـق مسـلمان نشـین ایـن کشـور و دیـدار دوجانبه 
بـا مسـئولین حـزب کمونیسـت چیـن بـه پکـن سـفر کـرد تا در 
خصـوص زمینه هـای گسـترش همکاری هـای دوجانبـه حزبـی و 
همچنیـن در خصـوص آخریـن وضعیـت تحـوالت منطقـه ای و 

بین المللـی گفت وگـو و تبـادل نظـر انجـام شـد.
مقـدم خاطرنشـان کـرد: یکـی از مظاهـر پویایـی و فعالیـت ایـن 
حـزب ارتباطـات گسـترده و دائمـی و همفکـری بـا بدنـه اعضای 
خـود اسـت از ایـن رو ایـن حزب در برگـزاری جلسـات هفتگی با 
اعظـای شـورای اجرایـی خـود تأکیـد خـاص دارد و از کانـال این 
تعامـات و هم اندیشـی عـاوه بـر ایجـاد نشـاط سیاسـی در افراد 

در کادرسـازی و رشـد فکـری افـراد اهتمام مـی ورزد.

مغازه داری که در زمانی 
مشتری ندارد کتاب می خواند 

 کتاب خواندن را سخت 
نگیریم. 

بیشـتر  شـدید  و  رگبـاری  بـاران 
بـر  در  را  کرمـان  اسـتان  مناطـق 

گرفـت. خواهـد 
بارشـها به صـورت رگباری و شـدید 
خواهد بود و  بیشـتر مناطق اسـتان 

را در بـر خواهـد گرفت.
 ایـن سـامانه تزریـق رطوبتی خوبی 

دارد و بیشـترین مناطـق جنوبـی 
و جنـوب غربـی اسـتان از جملـه 
کهنـوج،  جبالبـارز،  دامنه هـای 
بردسـیر،  رابـر،  بافـت،  اطـراف 
قلعـه  فاریـاب،  اطـراف جیرفـت، 
گنـج و رودبـار جنـوب را تحـت 

تأثیـر قـرار خواهـد داد.

باران رگباری وشدید در کرمان 

اسـتان  عشـایری  امـور  کل  اداره  
کرمـان در اطاعیـه ای خطـاب بـه 
عشـایر و دامداران خواسـت با توجه 
بـه پیـش بینی هـای هواشناسـی تا 
اطـاع ثانـوی از حاشـیه رودخانه ها 

و مناطـق سـیل گیـر فاصلـه بگیرند 
و مـوارد احتیاطـی را رعایـت کنند. 
یـک   ، هـا  بینـی  پیـش  براسـاس   
از  بارانـزا  شـدت  بـه  هـوای  تـوده 
جمعـه وارد کشـور شـده و از شـنبه 

تا دوشـنبه آینـده در نقـاط مختلف 
اسـتان کرمان به خصـوص جنوب و 
شـرق اسـتان ، باعـث جـاری شـدن 
رودخانـه ها میشـود و احتمال وقوع 

سـیاب وجـود دارد.
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هنوز که هنوز است...
    چشم به راه آمدِن 

     مسافر قریِب آشناست...

مادرانه
 در پاسـخ بـه مطلب  منـدرج در نشـريه هفتواد 
اسـتحضار  بـه  مـورخ 97/10/29  شـماره 250 
اظهـارات  مفـاد  از  كـه  همانطـور  رسـاند  مـی 
نويسـنده بـر مـی آيـد نامبـرده متاسـفانه كليـه 
زحمـات 40 سـاله بعـد از انقـاب را زيـر سـوال 
بـرده و كليـه روسـاي سـازمان و مديـران آب 
و خـاك را موردخطـاب قـرار داده اسـت. قطعـا 
مسـائل ومشـکات آب استان بر كسـي پوشيده 
در  اسـتان  مسـتحضريد  همانطوركـه  نيسـت 
منطقه خشـك كشـور قـرار گرفته و در سـاليان 
متمـادي نيـزدر معرض خشکسـالي های شـديد 
بـوده اسـت و معضـل كـم آبـي نيـز گريبانگيـر 
اسـتان مي باشـد كه كليه دسـت انـدركاران آب 
بـر آن واقفنـد و در ايـن راسـتا سـال هـا تـاش 
شـده كه بـا اجراي پـروژه هاي مناسـب كمي از 
مشـکات و خسـارت وارده ناشـي از خشکسالي 

يابد. كاهـش 
تنهـا در دولـت تدبيـر و اميد طی فاصله 6 سـال 
گذشـته اجـرای طرحهـای آبيـاری تحـت فشـار 
رسـيده  هکتـار   75000 بـه  از43000هکتـار 
و طـی ايـن سـالها460 كيلومتـر طـرح انتقـال 
آب اجـرا و نيزبازسـازی و مرمـت 950 رشـته از 
قنـوات بـا اسـتفاده اسـتادكاران تجربـی محلـی 

انجام شـده اسـت.
قطعـا بـا وجـود سيسـتم هايـی كـه ابـداع آن 
گرفتـه  صـورت  اسـتان  كشـاورزان  توسـط 
وبـرای اوليـن بـار دركشـور در اسـتان كرمـان 
انجـام شـده اسـت نظيـر سيسـتم آبيـاری كـم 
فشـارزير سـطحی و سيسـتم آبيـاری قطـره ای 
زيـر سـطحی كـه تبخيـر آب را نزديـك به صفر 
رسـانده و تاكنـون از اين نوع سيسـتم به ترتيب 
اجـرا  اسـتان  در  هکتـار  هکتـارو4000   3000

گرديـده كه مشـکل كمبـود آب موردنياز آبياری 
در ايـن باغـات مرتفـع و خوشـبختانه عملکـرد 
آنهـا نيـز بـاال رفته، نشـان از توجه برنامـه ريزان 
بـه بهتريـن طرحهـای آبيـاری مطابـق بـا اقليم 
منطقـه بـوده وپس از آنکـه سيسـتم آبياری كم 
فشـار زيـر سـطحی در مراكـز تحقيقاتـی مـورد 
تائيـد قـرار گرفت نظير سـاير طرحهـای آبياری 
نويـن بـه آن اعتبار دولتـی نيز اختصـاص يافت.

خاكـی  بنـد  هـزاران  تاثيـر  قطعـاً  همچنيـن 
در  گرديـده  احـداث  اسـتان  در  كـه  مختلفـی 
و  سـيابها  از  جلوگيـری  و  آبهـا  هـرز  كنتـرل 
آبخوانهـاو...  در  نفـوذ  بـرای  مناطقـی  ايجـاد 
مـورد تائيـد همگان اسـت وايـن بندها توانسـته 
خيلـی از مشـکات را حـل نمايـد. بـرای مثـال 
در خيلـی سـالهادر زمسـتان وبهـار بـا كمبـود 
شـديد بـاران مواجـه بـوده امـادر يـك مقطعـی 
موجـب  ناگهانـی  رگبـاری  تابسـتان  در  گاهـا 
ايجاد سـياب شـده كـه نگهداری آن در پشـت 
بندهـای احداثـی توانسـته هم مشـکل سـياب 
قابـل  و  نگهـداری  را  آب  هـم  و  كنـد  حـل   را 

بهره برداری نمايد.
از طرفـی بعضـی پـروژه هـا در مقاطعـی از زمان 
كاربرد داشـته و عمـر مفيد طرحها نيـز متفاوت 
اسـت و بعضی از طرحها شـايد عمـر مفيد ميان 
مـواردی  از  خيلـی  كـه  باشـند  داشـته  مدتـی 
كـه درروزنامـه شـماره 250 مطرح شـده اسـت 
شـامل هميـن مـوارد مـی گـردد بـرای مثـال 
كانـال ها و پـروژه هاي خط انتقـال مطروحه در 
بنـد يك گـزارش همگي مربـوط به دهـه هفتاد 
و قبـل از آن مي باشـندو عمليـات اجرايي انجام 
شـده بندهـاي انحرافـي ايـن مـوارد نيـز مربوط 
بـه دهه شـصت مي باشـد كه توسـط مهندسـي 

زراعـي اجـرا گرديـده اسـت و همچنيـن پـروژه 
سـرريزهاي  و  بويـه  آبـاد  حسـن  بنـدي  سـد 
احداثـي نيـز مربـوط بـه دهـه هفتـاد و قبـل از 
آن بـوده كـه معموال پـروژه هاي بخش سـياب 
بـه صـورت فيوزپـاك عمل مـي كننـد و جهت 
تاخيـر و كنتـرل سـياب بـه منظـور جلوگيري 
 از خسـارت احتمالـي در پاييـن دسـت احـداث 
مـی گردنـدو بـا توجـه بـه قدمـت پـروژه عـدم 
كارايـي طـرح در حال حاضر امري بديهي اسـت 
كـه هـر كارشـناس فني بـه اين امر واقف اسـت.

در خصـوص  سـد خاكـي راين نيز به اسـتحضار 
دچـار  وجـه  هيـچ  بـه  ايـن سـد  رسـاند،  مـی 
شکسـتگي بدنـه سـد نشـده، در سـال 91 بـه 
دليـل اشـکال در سيسـتم كالورت تحتاني سـد، 
از آب ذخيـره شـده مخـزن سـد كـه  بخشـي 
توسـط مسـئولين محلي بـدون هماهنگي شـير 
آب تخليـه آن بسـته شـده بـود تخليـه گرديـد 
حريـم  حاشـيه  اراضـی  بـه  خسـارت  باعـث  و 
رودخانـه پاييـن دسـت شـد كـه بعـد از اصـاح 
كالـورت از سـال 92 در چنديـن نوبـت آبگيـري 

شـده و بـه شـهادت بهـره بـرداران پايين دسـت 
كشـاورزي  رونـق  و  زندگـي  بـه  اميـد  موجـب 
و شناسـايي  ضمـن  در  اسـت  شـده   منطقـه 
گزينـه يابـي سـدهاي خاكـي جـور كوهبنـان و 
گيتـري توسـط نويسـنده متـن انجـام شـده و 
نظـارت بر حسـن اجـراي پروژه سـد خاكي جور 

كوهبنـان نيـز بـه عهـده ايشـان بوده اسـت.
مزيـد اسـتحضار خواننـدگان محتـرم معـروض 
مـی دارد در چهل سـال گذشـته 75000 هکتار 
سيسـتم هـاي آبيـاري تحـت فشـار در شـمال 
اسـتان انجـام شـده كـه نقـش بـه سـزايي در 
افزايـش عملکـرد داشـته و ايـن پـروژه هـا نيـز 
بـا توجـه بـه عمـر مفيـد خـود از كارايـي الزم 
از  درصـدي  كـه  اسـت  بديهـي   برخوردارنـد، 
پـروژه هـا كـه در سـنوات اوليـه اجـرا گرديـده 
بـه دليل نوپا بودن سيسـتم دچار اشـکال شـده 
انـد كـه حتـي االمـکان در جهـت اصـاح آن ها 

اقدام شـده اسـت.
در خصـوص قنـوات نيزبه اسـتحضار می رسـاند 
در شـمال اسـتان حدود3000 رشته قنات وجود 
دارد كـه وابسـته بـه نـزوالت جوي مي باشـند و 
همـواره در معـرض حـوادث طبيعـي بـوده اند و 
هر سـاله متناسـب با اعتبـارات تخصيصي جهت 
مرمـت و بازسـازي آن هـا اقـدام مـي گـردد و 
بيـش از 180 نفـر اسـتادكاران تجربـي محلـي 
قنات كه توسـط سـازمان مديريـت برنامه ريزی 
صاحيـت آن هـا تاييـد گرديده ومجـوز دريافت 
نموده اند دسـت انـدركار انجام عمليـات اجرايي 

پـروژه هـاي مذكور مي باشـند.
 » محمد جواد عبدالکریمی 
) رئیس اداره روابط عمومی سازمان 
جهاد کشاورزی استان کرمان « 

جوابیه سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان به هفتواد

َحوِّل حالنا به َاحسِن الحال
داننده ی هر نگفته و راز    

نام تو بَُود َجواز آغاز
دادی تو به ما دو چشم ديدن   

هم )گوِش سميع( بر شنيدن
هم داده )دماغ( تا ببويد    

هم داده )زبان( كه حق بگويد
ممنون عنايت تو هستم    

كز لطف تو شد قلم به دستم  
ای از نفست حيات آدم    

الطاف تو می رسد دمادم   
با نام تو سال نو شد آغاز    

انديشه شود شکفته و باز  
)هستی( ز تو ديده بال و پر را   

بر اوج كشيده ای بشر را   
ای خالق و مالك دو عالم   

كز ياد تو رامش خيالم   
در معبر چرخ روزگاريم    

از توست اگر كه در بهاريم  
شد زنده زمين و سبزه روييد   

چشِم دِل من در آن تو را ديد   
عطار تويی و عطرافشان    

بو از تو گرفته باغ و بستان  
گل دارد اگر به ذات خود بو   

عطری ست كه از تو رفته در او   
نقاش تويی و نقشبندی    

صد نقش به برگ و گل فکندی   
بی رنگ تويی و از همه رنگ   

كز )نی( تو درآوری صد آهنگ   
در پشت هر آنچه هست، هستی   

تو قامت روزگار بستی   
ای از رگ گردنم تو پيشتر   

هستی تو ز هرچه خويش خويشتر   
در چرخش روز و گردش شب   

دستی ست منظم و مرتب   
دستت همه جا بَُود هويدا   

چتری ست هميشه بر سر ما   
ای آنکه نگفته ها تو دانی   

از توست نسيم زندگانی   
باران محبتت به جان ها    

پاكيزه كند )تن( و )روان( را   
انديشه ز تو شود هدايت    

ای از عظمت، تو بی نهايت   
آن ذره كه نيستی در آن، كو؟   

هر ذره منادی و )اذان گو(   
اينگونه كه شد جهان ما نو   

بايد بشود روان ما نو   
در هرچه رسد به چشم انسان   

آيات خدا شود نمايان   
بلبل غزلش برای خالق    

پروانه و گل فدای خالق   
)نقاش( تو ببين )گل آفرين( را   

تغيير و تحول زمين را   
از حق بطلب تو بهتر از مال   

َحوِّل حالنا به اَحسِن الحال   
كز حال خوشت رسد حاوت   

زايد ز حاوتت سعادت   

غالمحسین رضایی - نقاش

 عشق ارتش
وارث خون شهيدانی شما ای ارتشی

عاشق اسام و ايرانی شما ای ارتشی
با تو مهران رفته بودم وقت جنگ

شاهد شهادت عزيزاِن تو بودم ارتشی
چشم بسياری ز مردان ارتش كور شد

عزت اسام ايرانی شما ای ارتشی
نصف پايت زير خاكريز مانده بود

با عصا بودی ولی جانت فدا شد  ای ارتشی
با تمام تيرها كه می آيد بسويت از جهان

ثابت و ثابت قدم بودی شما ای ارتشی
حق نگه دارت مکن گوش حرف دشمنان

حفظ كن سنگر اسام و ايران ارتشی
زنده كردی انديشه مردان شهيد

با رشادت چون حسين )ع( بودی ای ارتشی
حمزه با ارتشی سی سال بود

باورم كن تا دم مرگ با تو هستم ارتشی

حمزه فریفته

 هفتواد
شعر

                                                 علی اکبر)ع( و جوان
به فدای تو ای علی اکبر)ع(                                              که ادب را به صحنه آوردی
در حمایت ز حق و دین خدا                                             کردی ثابت که واقعا مردی

****                                    
به )جوان( افتخار باید کرد                                                 که درختی بَُود )تر( و )شاداب(
یارب از شر دشمنان دین                                                    کشور و )نسل تازه( را دریاب

 استقبال عطاری نوروز »پالک98« 
از میهمانان نوروزی

شـهرداری باغيـن امسـال بـا سـفره هفـت سـين متفـاوت و 
سـنتی از ميهمانـان نـوروزی اسـتقبال كـرد.

بـه گـزارش روابـط عمومی شـهرداری باغين، اين شـهرداری 
بـا بهـره گيری از طرح سـنتی، متفاوت و بسـيار زيبا، سـفره 
هفـت سـين خـود را در قالب عطـاری نوروز »پـاك98« در 
ورودی شـهر اجـرا كـرد كه مورد اسـتقبال ميمانـان نوروزی 

و محلـی بـرای ثبـت عکس هـای يادگاری واقع شـد.
طراحـی و اجـرای ايـن سـفره با محيط بسـيار زيبا و سـنتی 
به دسـت پرسـنل شـهرداری و با كمترين هزينه و بيشـترين 

رضايـت شـهروندان و ميهمانان نوروزی انجام شـده اسـت.

برای اولین بار در جهان صورت گرفت
تولید کاتد مس

به روش تانک بایولیچینگ 
در مجتمع بابک مس ایرانیان

توليـد كاتـد مس بـه روش تانـك بايوليچينـگ در مجتمع بابك 
مـس ايرانيـان از شـركت های زيرمجموعـه ی هلدينـگ ميدكـو 

آغاز شـد.
بـه گـزارش هفتـواد بـه نقـل از روابط عمومـی و امـور بين الملل 
ايـن مراسـم دكتـر پورمنـد مديرعامـل  هلدينـگ ميدكـو، در 
شـركت ميدكـو ضمـن برقراری تمـاس تلفنـی با دكتر قاسـمی 
بانـك  مديرعامـل  و  ميدكـو  شـركت  مديـره  هيـأت  رييـس 

پاسـارگاد بهره بـرداری از ايـن پـروژه را آغـاز كـرد.
در ايـن مراسـم كـه جمعـی از مديـران و دسـت اندركاران ايـن 
پـروژه نيـز حضـور داشـتند، دكتـر قاسـمی بهره بـرداری از ايـن 
طـرح مهـم و ملـی را بـه ملت شـريف ايـران تقديم كـرد و برای 

عوامـل و دسـت اندركاران آن آرزوی موفقيـت نمـود.
دكتـر پورمنـد نيـز ضمـن تبريـك اين موفقيـت كه بـرای اولين 
بـار در دنيـا توسـط نيروهای متخصص ميدكـو، در مجتمع بابك 
مـس ايرانيـان عملـی شـده اسـت، اظهـار كـرد: »ايـن مهم يك 
تغييـر بـزرگ تکنولوژيـك در سـطح جهـان و در صنعـت مـس 
اسـت«. مديرعامل شـركت ميدكو بـا قدردانی از بانك پاسـارگاد 
گفـت: »ايـن موفقيت بـا حمايت هـای ويژه ی جناب آقـای دكتر 

قاسـمی به انجام رسـيده اسـت«.
توليـد ظرفيـت  بـا  مـس  بابـك  مجتمـع  اسـت  ذكـر   شـايان 

50 هـزار تـن كاتـد مـس و 12 هـزار تن لوله ی مسـی در سـال 
فعاليـت می  كنـد. در روش تانـك بايوليچينگ با اسـتفاده از نوع 
اسـتحصال  نهايـی  باكتری هـای غيرمضـر محصـول  از  خاصـی 
زيسـت  محيـط  بـا  سـازگار  تکنولـوژی  ايـن  دانـش  می شـود. 
توسـط متخصصيـن ايرانـی طـی پنـج سـال پژوهـش و تـاش 

مسـتمر ايجـاد و راه انـدازی شـده اسـت.
از مزايـای اصلـی روش تانـك بايوليچينـگ می تـوان بـه حـذف 
كوره هـای ذوب و در نتيجـه كاهـش قابل ماحظـه ی آاليندگی 
در  انـرژی  منابـع  و  آب  مصـرف  در  صرفه جويـی  همچنيـن  و 
راسـتای حمايـت از محيط زيسـت و مسـووليت های اجتماعـی 

كرد. اشـاره 

ارتش: 
اقدام آمریکا علیه سپاه موجب 

ناامنی و نقض صلح در غرب آسیا 
می شود

دونالـد ترامـپ به تازگی در بيانيه ای سـپاه پاسـداران انقاب 
اسـامی را رسـما در فهرسـت گروه هـای تروريسـتی قـرار 
داد. ايـن اقـدام ترامـپ واكنـش منفی سياسـتمداران و مردم 

جمهـوری اسـامی ايـران را به همراه داشـت.
ايـن موضـوع تـا حـدی باعـث افزايـش نفـرت از ترامپ شـد 
كـه ارتـش جمهـوری اسـامی ايـران طـی بيانيـه ای ضمـن 
محکـوم كـردن اقـدام آمريـکا عليـه سـپاه تاكيـد كـرد: اين 
اقـدام بی اسـاس عاملـی در ايجـاد ناامنـی و نقـض آرامـش و 

صلـح در منطقـه حسـاس غـرب آسـيا می شـود.
ادامـه  در  آمريـکا  دولـت  اسـت:  آمـده  ارتـش  بيانيـه  در 
جمهـوری  مقـدس  نظـام  عليـه  خصمانـه  سياسـت های 
اسـامی ايـران نـام سـپاه پاسـداران انقـاب اسـامی را در 
فهرسـت گروه هـای تروريسـتی قـرار داده اسـت كـه دليـل 
سـلطه طلبانه  سياسـت های  شکسـت  خفت بـار  اقـدام  ايـن 
مانـدگار  پرافتخـار و  پيروزی هـای  آن كشـور در منطقـه و 
جبهـه مقاومـت در برابر گروه های تروريسـتِی مـورد حمايت 
آمريـکا و رژيم صهيونيسـتی اسـت.ارتش جمهوری اسـامی 
در ادامـه ايـن بيانيـه تاكيـد كرد: اقـدام ماجراجويانـه ترامپ 
كـه در راسـتای اهـداف شـوم صهيونيسـم بين الملـل قـرار 
دارد و بـه منظـور خدمـت بـه سـازوكار تبليغـات انتخاباتـی 
نتانياهـو نخسـت وزيـر رژيـم صهيونيسـتی صـورت گرفتـه، 
فاقـد وجاهـت قانونـی و عقانـی اسـت كـه نشـانه ضعـف و 

اسـتيصال دولتمـردان آمريـکا اسـت.

شباهت مردان با 
دستگاه پسته پاک کنی

چـه  مـردان  كـه  كنيـد  تعجـب  شـايد 
شـباهتی با دسـتگاه پسـته پاك كنی دارند 
مـن دسـتگاه پسـته پـاك كنـی را ديـده ام 
 دسـتگاه مزبور كه پسـته خـام در آن ريخته 
مـی شـود تمـام آشـغال و پوسـت پسـته 
تحويـل  سـالم  پسـته  و  جـدا  پسـته  از   را 
مـی دهـد در زندگـی نيـز مـن ديـده ام كه 
مردهـا  كسـانی هسـتند  كه خانه سـازی و 
زن سـازی و فرزند سـازی مـی كنند و همه 
گرفتـاری خانـواده و اقـوام را در حـد تـوان 
رفـع و سـر و سـامان مـی دهنـد اما بـا اين 
همـه سـازندگی از خـود غافـل و آنقـدر كار 
مـی كننـد و مشـغول دگـر سـازی هسـتند 
كـه خـود را از يـاد بـرده و پيـر افتـاده و 
راهـی گورسـتان مـی شـوند ايـن مطلب را 
بـدان علـت نوشـتم كـه متوجه شـدم اغلب 
بيشـتر مـردان از خـود غافـل و دگر سـازی 

. مـی كنند 

» حمزه فریفته «

پروین اعتصامی

خـوش درخشـيد ولـی دولـت مسـتعجل بود  
» حافـظ « 

در روزگار گذشـته سـتاره شناسـان سـالهای 
بسـياری از زندگی خويـش را درون چاه هايی 
ژرف و تنـگ  بنـام زيج و يـا در زير گنبدهای 
رصدخانـه ها می نشسـته و به آسـمان چشـم 
می دوخته اند تا سـتاره ای نوين و ناشـناخته 
را بيابنـد و پيـدا كننـد و ادب دوسـتان زبـان 

پارسـی نيـز چنيـن روزگاری را داشـته انـد .  
آنهـا چنـد صد سـال چشـم بـراه درخشـيدن 
 اختـری تابنـاك و نـو در آسـمان شـعر و ادب 
بـوده انـد تـا اينکـه در پنجـه نخسـت همين 
ايـم،  نرسـيده  پايانـش  بـه  هنـوز  كـه  سـده 
ای سـتاره  و  نمـود  رخ  رويـدادی   چنيـن 
پرفـروغ بـه نـام پرويـن اعتصامی درخشـيدن 
گرفـت . اّمـا دريـغ و افسـوس كـه بـه گفتـه 
دولـت  ولـی  درخشـيد  »خـوش  حافـظ 

بـود« مسـتعجل 
در 25 اسـفند 1285 بـه جهان آمـد و در 16 
فرورديـن 1320 آنـرا بـدرود گفـت . اّمـا در 
هميـن سـی و چهـار سـال زندگـی كوتاهـش 
بيـش از هـر شـاعر و بـه پيـری رسـيده ای 
سـروده هـای پندآمـوز و سـودمند به يـادگار 

شت.  گذا
هنگامـی كـه در سـال 1313 ديـوان پرويـن 
را  همـه  شـد  پخـش  و  چـاپ   اعتصامـی 
شـگفت زده كـرد و فرهيختگانـی ماننـد علی 
اكبـر دهخـدا، ملـك الشـعراء بهار، حاج سـيد 
نصراله تقوی، سـعيد نفيسـی، محمد قزوينی، 
جمالـزاده و ديگر بزرگان دانش و ادب و شـعر 
آنـرا سـتودند و پرويـن را همسـنگ  آن روز 

ناصر خسـرو  و سـعدی دانسـتند . 
روشـن است كه اگر اين شـعرهای بی مانند را 
مردی شـاعر هم سـروده بود شـگفتی همگان 
را برمـی انگيخـت تا چه  رسـد به پـای جوانی 

كـه زنـان همسـان او از بـی همتـی شـاهان ، 
نزديـك بـه صددرصـد خوانـدن و نوشـتن را 
نمـی دانسـتند كـه بـرای بـاور به اين سـخن 
هميـن بـس كـه هيچگونه دلنوشـته يـا چاپ 
شـده ای از زنـان آن روزگار ديـده نمی شـود 
. پرويـن اعتصامـی كـه تا بـه امـروز تواناترين 
ايـران  شـاعر   بانـوان  ميـان  در   سـراينده 
مـی باشـد ، پـاره ای سـروده هايش به اشـعار 
مـردان بـزرگ ايـن هنر هـم پهلو مـی زند كه 
نمونـه اش شـعر شـب او مـی باشـد كـه چند 

بنـدی از آن در زيـر آورده می شـود : 
شبا هنگام كاين فيروزه ُگلشن     

من انوار كواكب گشت روشن
غزال روز پنهان گشت از بيم        

پلنگ شب برون آمد زمکمن
روان شد خار كن با پشته خار 

 به خسته پا و دست و پشت و گردن
به ُكنج النه آرامگه ساخت             

شده آزرده از دانه كشيدن
به رسم راه ديرين ، داد چوپان        

در آغل گوسفندان را نشيمن
كبوتر جست  اندر النه راحت         

زغن در آشيان بنمود مسکن
جهان را سوگ بگرفت و شباويز      

 بسان سوگواران كرد شيون

نویسنده : کیخسرو شهریاری 

مديـر عامـل سـازمان آتـش نشـانی و خدمـات 
ايمنـی شـهرداری  كرمـان از انجـام چهـار هـزار 
از  نفـر   928 جـان  نجـات  و  عمليـات    20 و 
شـهروندان در سـال 1397 توسـط آتش نشـانان 

خبـر داد.
وی از انجـام هـزار و 670 مـورد عمليـات اطفـاء 
حريـق و دوهـزار و 361 مـورد عمليـات امـداد و 
نجـات  بـه دليـل بـی احتياطـی و عـدم رعايـت 
مسـائل ايمنی در شـهر كرمان در سـال گذشـته  

گفت سـخن 
مهنـدس علـی عسـکری در ايـن بـاره گفـت:در 
مـورد   670 و  هـزار  مجمـوع  در   1397 سـال 
حريـق در شـهر كرمان اتفـاق افتاده اسـت كه از 

ايـن تعـداد 700 مـورد مربـوط به مواد پسـماند 
وسـايل  بـه  مربـوط  مـورد   219 بازيافتـی،  و 
نقليـه، 387 مـورد مربـوط بـه منازل مسـکونی، 
151 مـورد مربـوط بـه مراكـز تجـاری, 39 مورد 
مربـوط بـه مراكـز دولتـی، 15 مـورد مربـوط به 
مراكـز صنعتـی و 159 مـورد مربـوط بـه جنگل 

ودرختـان بـوده اسـت.
وی همچنيـن از انجـام دو هـزار و 361 مـورد 
عمليـات امـداد و نجـات در مدت زمان ياد شـده 
اشـاره كـرد و افـزود:از ايـن تعـداد 506 مـورد 
زنـده گيـری حيوانـات خطرنـاك و آزار دهنـده،  
781مـورد زنـده گيـری مارهـا ی سـمی و غيـر 
سـمی، 362مـورد چيـدن حلقـه و قفـل، 217 

مـورد امداد اسانسـور, 202مورد امـداد تصادفات 
خودرويـی , 36 مورد سـقوط از كـوه و ارتفاع ,8 
مـورد نجات سـقوط در چاه و مابقـی آنها مربوط 

بـه سـاير مـوارد بوده اسـت.
وی اظهـار داشـت:در  مجمـوع ايـن عمليـات ها 
نشـانان   آتـش  توسـط  از شـهروندان  نفـر   928
نجـات يافتنـد ،وی خاطرنشـان كـرد : در سـال 
گذشـته  تعـداد  بيسـت هفـت هـزار و 20 نفـر 
از شـهروندان و دانـش آمـوزان  آمـوزش هـای 
پيشـگيری و آتش نشـانی  را توسـط كارشناسان 
اين سـازمان فـرا گرفتند و همچنيـن 709 مورد 
مشـاوره ايمنـی بنا به درخواسـت شـهروندان در 

مـدت زمـان يـاد شـده  ارائه شـده اسـت.

مدیر عامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری  کرمان:

  انجام بیش از 4000 عملیات توسط آتش نشانان در سال گذشته
* 928نفر نجات یافتند

پارک ملی خبر بافت و گردشگرانی که به شیر آب 
سرویس بهداشتی هم رحم نکردند .

چه باید کرد ! همیشه مدیران مقصرند 

بيسـت و پنج سـال اسـت كه برای بهبود امور آب و خاك اسـتان 
كرمـان گـزارش مـی نويسـم ، عـدم پاسـخگويی مديـران در مقام 
اجرايـی پـس از طـرح  مـوارد بـا بـرادران بصيـر سـازمان بسـيج 
مهندسـين كشـاورزی و منابـع طيعـی اسـتان مـرا تشـويق بـه 
 رسـانه ای نمـودن آنهـا كردنـد. اوليـن مصاحبه و گزارشـی كه در 
رسـانه ای مسـتند تحت عنوان ايـده خروج از بحـران آب زير پای 
دولتيهـا لـه شـد قريـب دوسـال قبل بـود و بعـد از آنهـم بصورت 
مسـتمر در هفتـه نامه های ثـارا... ، هفتواد، يك صفحـه و روزنامه 
كرمـان ا مـروز و پايگاه هـای خبری: تابناك كرمـان، آرمان كرمان 
مطلـب نوشـته ام . اينکـه در مقـام پاسـخ قـرار گرفتـه ايد بسـيار 
خوشـحالم،  گـزارش شـماره 97/112008مـورخ 1397/11/1را 

مطالعـه و مـوارد ذ يـل قابل بحث هسـتند:
1- )در خصـوص اسـتقبال روز افـزون کشـاورزان و رشـد 
قابـل توجـه در اجرای طرح هـای آب و خاک طی سـالیان 
اخیـر کـه رونـد همچنیـن ادامـه دارد( آمـار طـرح هـای 
آبياری تحت فشـار ده سـاله گذشـته را اعام، و در كنار آن دقيقاً 
 آمـار طـرح هايـی را كـه ا عتبـار گرفتـه و هرگـز اجـرا نشـده اند، 
طـرح هايـی كـه اجـرا و بافاصلـه پـس از تسـويه حسـاب مالـی 
جمـع آوری شـده انـد، طـرح هـای مسـئله د ار و سـطحی را كـه 
در حـال حاضـر منطبـق با اصول فنی- مهندسـی آبيـاری كار می 
كننـد، صادقانـه اعـام فرمائيـد، تجارب گذشـت زمان نشـان داده 
كـه كلـی گوئيهـا بـرای اسـتان كرمـان كارآئـی منفی داشـته اند.

2- ) اسـتان در منطقـه خشـک کشـور  قرار گرفتـه و در 
سـالیان متمـادی نیز در معرض خشکسـالی شـدید بو ده 
اسـت(، نظريـه ای اسـت كـه كاربـردی برای سـرپوش گذاشـتن 
بـر روی عملکـرد غيـر مهندسـی و عدم سـنخيت طـرح اجرائی با 
شـرايط خشکسـالی نـدارد، معنـی و مفهـوم ايـن نيسـت كـه بايد 
سـد خاكـی اجـرا گـردد و حـاال كـه خشکسـالی حاكـم اسـت بـا 
اوليـن سـيابها تخريـب و وسـيله خسـارت و خرابی گردنـد. و اگر 
سـوال شـد عنـوان شـود حـوادث غيـر مترقبـه اتفـاق افتـاده و يا 

سـيل اسـتثنائی آمده.
3- ) اینکـه مطـرح شـده هـزاران بنـد خاکـی مختلف در 

سـطح اسـتان احداث گردیـده(، صورتجلسـه هماهنگـی آنها 
بـا وزارت نيـرو كـه بايسـتی طبق قانـون توزيـع عادالنـه آب قبل 
از مطالعـه و احـداث  تنظيـم گردد,رسـانه ای فرمائيـد. اگر تنظيم 
نفـر مـوده ايد. چگونه دسـت به چنيـن كار مسـئله داری زده ايد. 
تـا عرصـه كار هماهنـگ را مختـل نمائيـد. اسـتان كرمـان با همه 
گسـتردگی و وسـعتی دارد گنجايـش مطالعه و ا جـرای هماهنگ 
را بـرای گزينـه يابـی بـه جـا بـرای سـدهای خاكـی، طـرح هـای 

آبخيـزداری، پخـش سـيابها و ....را دارد.
آیا چنین هماهنگی با وزارت نیرو بعمل آمده است.

4- اطـاق پـروژه هـا بـه دهـه هـای هفتاد،شـصت و شـانه خالی 
كـردن از زيـر بـار مسـئوليت منطبـق بـا اصـول كارشناسـی برای 
مهـار بحـران آب اسـتان محـروم نمی باشـد. يعنی اينکـه در دهه 
هـای شـصت و هفتـاد قـرار بـوده كـه مهندسـين و بخصـوص 
مهندسـی زراعـی وزارت كشـاورزی دسـت بـه خرابـکاری مطلـق 
بزننـد و شـما اقـدام نمـوده ايـد؟ اگـر معنـی و مفهـوم غيـر از 
ايـن اسـت چـرا و چگونـه و بـه موقـع كنتـرل و نسـبت بـه رفـع 
نارسـائيهای آنهـا اقـدام نکـرده ايـد، بـه عبـارت ديگـر در جهـت 
تبديـل اسـتان كرمـان بـه گورسـتان طـرح هـای تخريب شـده يا 

در شـرف تخريـب قـدم برداشـته ايـد.
5- جملـه توجـه بـه قدمت پـروژه و عدم کارائـی طرح در 
حـال حاضر امـری بدیهی اسـت .كـه هـر كارشـناس فنی به 
ايـن واقف اسـت، دم خروس را نشـان مـی دهد، پروژه سـد بندی 
حسـن آبـاد بويه درسـت سـال بعد در هم شکسـت، پـروژه انتقال 
آب حـور راور  درسـت بعـد از اوليـن سـياب تخريـب گرديـد.

پـروژه انتقـال آب نسـك گلبـاف بـا اوليـن سـياب بـه طرحـی 
مدفـون شـده تبديـل نمود. واينجاسـت كـه مطرح می شـود,  كه 
مديريـت آب و خاك اسـتان را بايسـتی تعطيل نمـود تا واحدهای 
مهندسـی عملکـرد گذشـته شـان را كنتـرل و بـرای اصـاح آنهـا 

راهـکار پيـدا كنند.
6- مراجعـه بـه قصـه سـد گـروه رايـن در كليـه سـايتهای خبری 
كشـور و درسـت پـس از اوليـن آبگيـری, به هـر ترتيبی كه باشـد 
خـاف شـئونات مهندسـی اسـت,كه طرحـی بـا دسـت به دسـت  

شـدن پنـج پيمانـکار  زيـر نظـر شـركت مهندسـين مشـاور عالی 
رتبـه تهرانـی و ناظريـن تـراز بـاالی مديريت آب و خاك سـاخته 
و چنيـن افتتاحيـه ای شـومی را داشـته باشـد، از اينهـا گذشـته 
كالـورت سـد در شـرايط يخبنـدان بتـن ريـزی شـده و قسـمت 
هـای عمـده آن وارفتـه, و يـا خاكريـزی كـه از مصالـح خاكسـتر 
آتشفشـانی در سـاختمان آن اسـتفاده شـده, دوام و بقاء آنچنانی 
هـم دارد؟ سـد يعنـی اينکـه از ترس تخريـب آن اجـازه دهيد كه 
فقـط آب هـای دائمی دره به آن ورود و سـريعاً از آن خارج شـود؟

7- بـر طبـق نامـه های شـماره 2336 مـورخ 76/4/22 و شـماره 
 76/7/27 مـورخ   18027 شـماره  و   76/7/1 مـورخ   18027
بواسـطه دقـت عمـل اينجانـب در مقطـع سـاختمان سـد خاكـی 
ِجـور كوهبنـان بـا هماهنگـی بـا رئيـس سـازمان مـرا از سـازمان 
اخـراج نموديـد و بعـد از فراغـت يافتن و فرصت پيـدا كردن برای 
هـر نـوع خرابـکاری و سـوء اسـتفاده ، آنهـم بـا پيگيـری واحـد 
حراسـت مديريـت كشـاورزی شهرسـتان زرند,رئيـس سـازمان و 
حراسـت ,زيـر فشـار قـرار گرفتـه و مـرا بـه سـازمان برگرداندند. 
اوليـن ماموريـت بازديـد از سـهل انـگاری و خرابـکاری هايـی بود 

كـه در غيابـم انجـام داده بوديـد.
8- در عصـر و زمـان اعالم رقمهای 75000 هکتار سیسـتم 
هـای آبیـاری تحـت فشـار و احیـاء درسـت قنـوات بـا 
تائیـد..... گذشـته،  مـورد  کار  اسـتاد  و هشـتاد  یکصـد 
اجـرا  و  شـده,اعتبارگرفته  آوری  جمـع  بفرمائيد:آمارطرحهـای 
نشده,مسـئله دار و  پرونـده هـای گسـترده شـاكيان آبياری تحت 
فشـار در اداره حقوقـی كـه كار آ نهـا بـه دادگاه رسـيده، پرونـده 
شـاكيان  سـد گـروه رايـن، سـد گيتـری و ...... را رو كننـد, و يـا 
رسـانه ای فرماينـد. تـا نقش تخريبی در سـاختن گورسـتان طرح 

هـای آب و خـاك, صـد در صـد بـرای اذهـان 
روشـن گـردد. عمومی 

مهندس حسن اشرف گنجوئی
 کارشناس رسمی و محقق تامین آب

» پاسخ مهندس اشرف گنجوئی ) کارشناس و محقق آب ( به جوابیه سازمان 
جهاد کشاورزی استان «

سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان



روابط عمومی اداره کل انتقال خون استان کرمان

زندگی زیبا می شود با اهدای قطره ای خون

سال هفتم ـ شماره 257 ـ شنبه 24  فروردین 1398   ـ 7 شعبان 1440 ـ  13 آوریل 2019   ـ 4  صفحه ـ 500 تومان

در ایـن نشسـت مهنـدس علـی اکبر سـلطانی نـژاد )مدیر کل بنیاد مسـکن 
انقـاب اسـامی(  گفـت: هفت اسـتان کشـور درگیر سـیل شـده انـد نظام 
و دولـت هـم درگیـر ایـن معضـل شـده اسـت و امیدواریـم ایـن مشـکات 
بـا همـت و تـاش همـه رفـع شـود و بـه قـول سـردار سـلیمانی اسـتانهای 
خوزسـتان ، ایـام و کرمانشـاه همیشـه دژهـای مسـتحکم ایـران هسـتند .

وی گفـت: بـه مناسـبت سـالگرد تأسـیس بنیاد مسـکن انقاب اسـامی که 
در 21 فروردیـن مـاه مـی باشـد چالش مسـکن را بـرای مردم  که همیشـه 
دغدغـه مـردم بوده اسـت و هدف اصلی بنیاد مسـکن سـاخت مسـکن بویژه 
بـرای محرومـان اسـت را دنبـال کـرده ایـم  ما اسـتان پهناوری هسـتیم که 
5636 روسـتا در اسـتان داریـم کـه 2798 روسـتا باالی 20 خانوار هسـتند 
کـه مـی تـوان گفـت اسـتان جمعیـت روسـتایی مطلـوب دارد و 42 درصد 
مـردم اسـتان در روسـتاها هسـتند بویـژه در شـرق و جنوب اسـتان کرمان 
، بنیـاد مسـکن هـم عمـده فعالیـت هـا را در حـوزه روسـتایی دارد و عمده 

طـرح هـا در طـرح هـادی روسـتایی تعریف می شـود .
 وی بیـان داشـت: در حـوزه عمـران روسـتایی بـه کالبـد روسـتاها و تهیـه 
روسـتایی  معیشـتی  فضاهـای  بـه  و  پردازیـم  مـی  هـادی  هـای   طـرح 
پرداختـه ایـم و طـرح هـای عمرانـی و بهسـازی معابـر را انجـام مـی دهیم 
زیـرا روسـتاییان حـق دارنـد از امکانـات برخودار باشـند تا از مهاجـرت آنها 
جلوگیـری شـود.مهندس سـلطانی نژاد گفـت:  برای روسـتاییان تهیه زمین 
فراهـم مـی کنیم، تسـهیات ارزان قیمت مـی دهیم تا آنها صاحب مسـکن 
شـوند  جمعیـت روسـتایی در اسـتان که 42 درصد اسـت بایـد تاش کنیم 
کـه  حفـظ کنیـم و حتـی ارتقـا دهیـم کـه بـا پرداختن بـه اقتصـاد ُخرد و 

سـایر امکانـات مانـع از مهاجرت آنها شـویم .
 وی افـزود: 1700 پـروژه  را در بحـث بهسـازی روسـتای و معابر روسـتایی 
انجام داده ایم که بیشـتر در برنامه پنجم کار شـده و 500 روسـتا در سـال 
97 بهسـازی کردیـم و در سـال 98 هـم بـه طـور جـدی ادامـه مـی دهیـم 
و مـی خواهیـم 550 روسـتا را بهسـازی کنیـم  و بـا همـکاری دهیـاری ها 
، بخشـداری هـا و شـهرهای کوچـک امـور عمرانـی را تجمیـع کـرده ایـم و 
انجـام داده ایـم کـه نیـاز اصلـی بـرای  عـدم مهاجـرت روسـتاییان ، ارائـه 

امکانـات عمرانـی و ایجـاد کالبـد روسـتا را  بایـد درسـت دهیم . 
مهنـدس سـلطانی نـژاد افزود: بـا همکاری  سـازمان ثبت احوال بحث سـند 
تـک بـرگ جدیـد را بـه روسـتاییان واجـد شـرایط ارائـه دادیـم کـه بـرای 
تسـهیات بانکـی بسـیار راهگشـا بـوده اسـت و 150 هـزار  برگه سـند تک 

بـرگ کاداسـتری را بـه روسـتاییان تقدیـم نمـوده ایم .
 مهنـدس سـلطانی نـژاد افـزود: در بحـث اقتصـادی روسـتاها کـه دغدغـه 
رهبـر معظـم انقـاب هم بود طـرح توسـعه پایدار روسـتایی را آغـاز کردیم 
اسـتانداری کرمـان هماهنـگ  برنامـه ریـزی و  و  بـا سـازمان مدیریـت   و 
شـده ایـم کـه انجام شـود . طرح توسـعه پایـدار روسـتایی در 15 روسـتا را 
تصویـب کـرده ایـم کـه در بخـش دولتـی و خصوصـی اعتبـارات را تعریـف 
مـی کنیـم تـا در بحث اقتصاد روسـتایی کمک کند به معیشـت مـردم ، در 

بحـث میـراث فرهنگـی روسـتاها با مسـووالن میـراث فرهنگـی گفتگوهایی 
داشـته ایـم کـه در روسـتاهایی  کـه ظرفیـت میراثـی و گردشـگری دارنـد 
بتوانیـم کارهـای موثـری انجـام دهیـم کـه مـورد اسـتقبال روسـتائیان و 
گردشـگران قـرار گرفته اسـت .وی گفـت: در بین اسـتان های کشـور بنیاد 
مسـکن انقـاب اسـامی کرمـان وضعیـت مطلوبـی دارد و سـعی داریـم که 
مانـدگاری روسـتاییان  را هـم بـه شـدت افزایش دهیـم تا از مهاجـرت آنها 

جلوگیـری کنیـم و رتبـه اسـتان کرمـان باالتر هـم برود . 
وی افـزود: در سـالهای  اخیـر  اهمیـت مسـکن روسـتایی بیـش از پیـش 
مشـخص شـد کـه چـه امـر مهمـی اسـت و اگـر بـدان توجـه نشـود مـردم 
بـا چـه مشـکاتی روبـه رو هسـتند و بایـد در اسـتان کرمـان  بـا توجـه به 
حادثـه خیـز بودن آن توجه بیشـتری شـود  خوشـبختانه اسـتان کرمان در 
بحـث مقـاوم سـازی مسـکن روسـتایی در کشـور اول هسـتیم و 63 درصد 
واحدهـای مسـکونی روسـتایی در اسـتان کرمـان مقـاوم هسـتند و بـاز هم 

بایـد تـاش کنیـم کـه باقـی مانـده آنها نیـز مقاوم سـازی شـوند.
مهنـدس سـلطانی نـژاد گفـت: اگـر کاری خـوب انجـام شـود بازخـورد آن 
را مـردم ببیننـد بـدون توجـه بـه دسـتگاه مربوطـه همـه آنهـا  تاییـد و 
اسـتقبال مـی کننـد کـه مـا در بنیـاد مسـکن بـا تسـهیات چهـار درصد و 
خدمـات مهندسـی ارزان در مسـکن روسـتایی کار کـرده ایـم کـه مردم هم 
 از آن اسـتقبال کـرده انـد . بیشـترین مقـاوم سـازی روسـتایی را در کشـور 
چهـل هـم  را  تسـهیات  سـقف  و  هسـتیم  اول  رتبـه  و  ایـم   داشـته 
میلیـون تومـان رسـانیده ایـم و مجـوز احـداث ده هـزار واحد مسـکن را در 
شهرسـتان هـای شـرقی و جنوبـی اسـتان گرفتـه ایم که قـرار شـده آنها را 
احـداث کنیـم کـه در سـفر آقـای دکتـر نوبخـت بـه کرمـان مصوب شـد و 
امسـال بایـد آن را انجـام دهیم .مدیر بنیاد مسـکن انقاب اسـامی اسـتان 
بیـان داشـت: بحـث کپرنشـینی  در جنوب اسـتان مربـوط به اقلیـم منطقه 
اسـت که با توجه به سـاخت مسـکن های روسـتایی باید آن هم حفظ شـود 
 زیـرا اقلیـم و بـوم منطقـه اسـت و از مهاجرت روسـتاییان جـوان جلوگیری 
نبایـد و  داد  خواهیـم  خوبـی  باعـوض  تسـهیات  یـک  و  کنـد   مـی 
 بـد مسـکنی داشـته باشـیم .وی افـزود: در بحـث حـوادث روسـتایی هـم 
تأمیـن اعتبـار داشـته ایـم . بـرای اسـتان در مناطـق حادثه خیـز کوهبنان 
و راور اعتبـارات را ماننـد زلزلـه کرمانشـاه گرفتـه و در ایـن  مناطـق حادثه 
خیز اسـتان هزینه کرده ایم و 16763 واحد مسـکونی این تسـهیات را در 
اسـتان گرفتـه اند و 700 میلیارد تومان تسـهیات 4 درصـد و 170 میلیارد 
تومـان کمـک باعـوض بـه مـردم  ارائه شـده اسـت . وی افزود در شـهر ها 
هـم بـرای اقشـار کم در آمـد 15300 واحد سـاخته و تحویـل داده ایم و در 

شـهرها هم فعال هسـتیم .
 وی در پاسـخ بـه سـئوال خبرنـگار هفتـواد کـه چـرا در بسـتر 
رودخانه ها مجوز داده اند و سـاخت و ساز خطرآفرین صورت گرفته 
اسـت گفت:متولـی حریـم رودخانه هـا آب منطقه ای اسـت و اصال 
بـه بنیـاد مسـکن مربوط نمی شـود فقط طـرح هادی روسـتایی را 
 داریم و مکان یابی آن مربوط به ما نیسـت و اسـتعالم پروانه را از ما 
مـی کنند این سـاخت و سـازها در بسـتر رودخانه ها  یـا غیرمجاز 
هسـتند یا قبـل از طـرح هادی روسـتایی سـاخته  شـده اند، وی 
گفـت: در برخـی  از بسـترهای رودخانـه ای اسـتان هنوز بسـتر و 
مطالعاتـی انجـام نشـده  اّمـا در جاهای که براسـاس طـرح هادی 
کار شـده پروانـه مـی دهیـم اگر تخلفـات در سـاخت و سـاز  در 
حریـم ببینیـم گـزارش آن را بـه اسـتانداری می دهیم و مسـوول 
برخـورد بـا آن دسـتگاه قضایـی مـی باشـد نـه بنیـاد مسـکن 
انقـالب اسـالمی .وی همچنین گفت: بـه طور کلـی 231425 واحد 
روسـتایی و شـهری را مقاوم سـازی کرده ایم و پایـان کار داده ایم 

کـه بسـیار مطلـوب ارزیابی می شـود . 

خبرنگار: محمد حسنی سعدی 

نشست خبری مدیر کل بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان کرمان
 به مناسبت 21 فروردین سالگرد تأسیس بنیاد مسکن انقالب اسالمی برگزار شد :

بیش از 63 درصد واحدهای مسکونی روستایی 
در استان مقاوم سازی شده اند 

به گـزارش هفتـواد، دکتر حسـین مهرابـی رئیـس دانشـگاه فنی و 
حرفـه ای اسـتان کرمـان ضمن تبریک سـالروز میاد امام حسـین)ع( 
حضـرت ابوالفضـل عبـاس و امـام سـجاد)ع( و همچنین نیمه شـعبان 
والدت بـا سـعادت منجـی بشـریت حضـرت صاحـب الزمـان ) عـج(  

: گفت
شـعبان مـاه عیدهاسـت ایـن مـاه شـریف و بـا عظمـت بـه حضـرت 
محمد)ص( سـرور پیامبران منسـوب شـده اسـت که برای ما شـیعیان  
اهمیـت خاصـی پیدا کرده اسـت ، امسـال بـا توجه اقدامی کـه آمریکا 

علیـه ایـران داشـته ) هرچنـد که بـی سـابقه و دور از انتظارهـم نبوده 
اسـت( و  سـپاه پاسـداران انقاب اسـامی را جزء گروههای تروریستی 
اعـام کـرده اسـت. در مقابل پاسـخ دندان شـکنی هم از طرف سـپاه، 
و هـم  مجلـس و مقامـات دولتـی و بویـژه مردم  نیز داده شـده اسـت  
و قشـر دانشـجو نیـز  همـراه با سـایر اقشـار واکنش شـدید نسـبت به 

ایـن قضیـه نشـان داده اند  .
رئیـس دانشـگاه شـهیدچمران کرمـان گفـت : مـاه شـعبان، یـک گام  
قبـل از ورود بـه میهمانـی خداوند بـوده و در این ایام به انسـان توفیق 
دور کـردن رذائـل اخاقـی بـرای ورود بـه مـاه مبـارک و پـر فضیلـت 

رمضـان داده می شـود.
وی در ادامـه در خصـوص برگـزاری اعیـاد در دانشـگاه شـهید چمران 
گفـت : مصـادف بـا روز جانباز دانشـگاه شـهید چمـران مراسـم تقدیر 
 از جانبـازان را برگـزار میکنـد و برنامـه هـای فرهنگـی متنوعـی در 

خوابگاه های دانشجویی ودانشگاه داریم. 
دکتـر مهرابـی فلسـفه برگـزاری مراسـم هـای  اعیـاد و مناسـبت های 
مذهبـی  را زنـده نگـه داشـتن یـاد و سـبک زندگـی اهـل بیـت)ع( و 
بـکار بردن منـش آن بزرگواران در زندگی افراد دانسـت و دانشـجویان 
و جوانـان را مسـتعد دربهـره گیـری از الگـوی زندگـی ائمـه اطهـار 
دانسـت و تاکیـد داشـت کـه همـواره بایـد این امـور فرهنگـی در بین 
 اقشـار دانشـجو برگـزار شـود تـا اسـام و دیـن در زندگی آنهـا پررنگ 

باشد . 
همچنیـن در ادامـه مراسـم جشـن روز جانبـاز در محل نمـاز خانه این 
دانشـگاه برگـزار شـد و  حجـت االسـام نخعـی سـخنران این مراسـم 
ضمـن تبریـک والدت حضـرت ابوالفضـل عبـاس ) ع ( و روز جانبـاز از 
فضایـل مـاه شـعبان نـام بـرد و گفـت : ویژگـی منحصر بفـرد حضرت 
عبـاس )ع( اطاعـت محـض از امـام و ولـی زمـان خـود بـود ایشـان 
جـا پـای ابـی عبـدا... گذاشـتند  و ذره ای بـی محبتـی بـه ایشـان روا 
نداشـتند کـه همـواره باید این ویژگـی منحصربفرد حضـرت عباس)ع( 
را در زندگـی بـکار ببریـم و از ایشـان الگو بگیریـم کـه اهـل بیـت )ع( 
کشـتی نجات عالم هسـتند انشـاا... که همه شما دانشـجویان در رکاب  
امـام زمان)عـج( و ولی ایشـان حضـرت امام خامنـه ای   زندگی خوبی 
داشـته باشـیدو همواره در مسـیر زندگـی اهل بیـت )ع( حرکت کنید.
در پایـان ایـن مراسـم بـا اهـدای لـوح تقدیـر از جانبـازان آن مجموعه 
تجلیـل بعمل آمدواز تمام کسـانی کـه در برپایی این مراسـم همکاری 
و تـاش داشـتند از جملـه: رئیس دانشـگاه  جناب آقای دکتر حسـین 
مهرابـی، آقـای مهنـدس برزگـری، آقـای مهنـدس عـرب نـژاد، جناب 
آقـای محمدی،جنـاب آقـای عـارف و سـایر همـکاران بویـژه  روابـط 
عمومـی محتـرم جنـاب آقـای خـداوردی کـه زحمـت تـاش فراوانی 

داشـته انـد صمیمانـه تقدیـر و تشـکر به عمـل آمد.

 خبرنگار هفتواد : فروغ کمالی فرد

همزمان با اعیادماه شعبان و والدت حضرت ابوالفضل  عباس)ع( و روز جانباز مراسم گرامی 
داشت این اعیاد و تجلیل از جانبازان در دانشکده شهید چمران کرمان برگزار شد

دکتر حسین مهرابی : 

دانشجویان همگام با سایر اقشار، 
اقدام آمریکا علیه سپاه پاسداران را محکوم میکنند

شـرکت توزیـع نیـروی بـرق شـمال اسـتان کرمـان  رتبـه دوم اتصـال 
و  بـرق  توزیـع  مدیریـت  درسـطح  خورشـیدی  نیـروگاه  بیشـترین 

کـرد. کسـب  کشـور  در  را  انـرژی  مصـرف  بهینه سـازی 
بـه گـزارش روابـط عمومـی شـرکت توزیـع نیـروی بـرق شـمال اسـتان 

بین المللـی  نمایشـگاه  یازدهمیـن  برگـزاری  بـا   زمـان  ،هـم   کرمـان 
انـرژی هـای تجدیدپذیـر، بهـره وری و صرفه جوئـی انرژی ایـران که در 
اسـفندماه در تهران برگزارشـد، شـرکت توزیع نیروی برق شـمال اسـتان 
کرمان  توانسـت رتبه دوم اتصال بیشـترین نیروگاه خورشـیدی درسـطح 
مدیریت توزیع برق و بهینه سـازی مصرف انرژی را در کشـور کسـب کند.                                                                                                         
مهنـدس محمـود شـهبا مدیرعامـل     شـرکت توزیع نیروی برق شـمال 
اسـتان کرمـان بـا اعـام ایـن خبـر گفـت:  این رتبـه بـا انجـام اقداماتی 
ماننـد توسـعه انرژی هـای تجدیدپذیـر در حـوزه فضـای سـبز و پارک ها، 
معرفـی انـرژی تجدیدپذیـر به عمـوم مردم ، ایجاد زیرسـاخت و تسـریع 

در انعقـاد خریـد تضمینـی بـرق ، نظام بخشـیدن 
خورشـیدی  هـای  سـامانه  نصـب  فرآینـد  بـه 
انـدازی  راه  و  نصـب  و  پیگیـری   مشـترکین، 
توجیـه   ، ادارات  در  خورشـیدی  هـای  سـامانه 
مـزارع  بـه  ورود  جهـت  گـذار  سـرمایه  وجلـب 

اسـت.  شـده  محقـق  خورشـیدی 
وی بـا اشـاره بـه واقـع بـودن اسـتان کرمـان در 
ذوزنقـه خورشـیدی ایـران کـه پتانسـیل بسـیار 
بـاال جهـت بکارگیـری انـرژی پـاک و تجدیدپذیر 
داشـت:  اظهـار  باشـد،  مـی  دارا  را  خورشـیدی 
خوشـبختانه  بـا تـاش کارکنـان شـرکت توزیـع 
نیـروی بـرق شـمال اسـتان کرمـان اسـتقبال بی 
نظیـری از ایـن موهبـت الهـی در جهـت سـرمایه 
در  خورشـیدی  هـای  نیـروگاه  احـداث  گـذاری 
صـورت  شـرکت  ایـن  پوشـش  تحـت  محـدوده 

پذیرفتـه کـه  درارزیابی سـازمان سـاتبا منجر بـه اخذ رتبـه دوم با امتیاز 
339 در میـان شـرکت هـای بـرق منطقـه ای و توزیـع در زمینه توسـعه 

انـرژی هـای تجدیدپذیـر و پـاک گـردد.
شـهبا گفـت: شـرکت توزیـع نیـروی بـرق شـمال اسـتان کرمان از سـال 
94 تـا کنـون گامهـای موثـری در خصـوص انعقـاد قراردادهـای خریـد 
تضمینـی بـرق سـامانه هـای خورشـیدی محـدود بـه ظرفیـت انشـعاب 
برداشـته اسـت. وی افـزود:  از میان قریـب به 800 قرارداد بـا توان بیش 
از 10 مـگاوات تـا کنون 282 سـامانه خورشـیدی با تـوان مجموعاً 4.24 
مـگاوات بـه بهره برداری رسـیده اسـت.که اتصال به شـبکه ایـن ظرفیت 
تولیـدی سـاالنه بیـش از  8525 مگاوات سـاعت 

تولیـد انـرژی را به همراه داشـته اسـت.
بـرق  نیـروی  توزیـع  شـرکت  شـد:  یـادآور  وی 
شـمال اسـتان کرمـان طـی سـال هـای 92 تـا 
93 نیـز  از طریـق 15950 میلیـون ریـال اعتبار، 
145 کیلـووات سـامانه خورشـیدی در مسـاجد و 
مدارس شهرسـتانهای رفسـنجان ،زرنـد و کرمان 
نصـب و راه انـدازی نمـوده اسـت کـه نصـب این 
ظرفیـت سـاالنه بیـش از  291 مـگاوات سـاعت 

تولیـد انـرژی را بـه همـراه خواهـد داشـت.
را عـاوه  هـا  ایـن سـامانه  نصـب  از  وی هـدف 
بـر اسـتفاده از پتانسـیل هـای اسـتان در زمینـه 
انـرژی پـاک، فرهنگسـازی در  ایـن  از  اسـتفاده 
زمینـه اسـتفاده از انرزیهـای نو در مـدارس بزرگ 

و مسـاجد اصلـی ذکرکـرد. 

مدیرعامل شـرکت توزیـع نیروی 
 ، کرمـان  اسـتان  شـمال  بـرق 
سـامانه  کیلـووات   154 احـداث 
خورشـیدی در سـاختمان هـای 
اداری وبـا  مشـارکت مشـترکین 
بـا اعتبـار 8470 میلیـون ریالـی 
را از دیگـر فعالیـت هـای انجـام 

کرد.  ذکـر  شـده 
شـهبا ، بـا اشـاره به امضـا تفاهم 
عنـوان  تحـت  همـکاری  نامـه 
طرح کرامت خورشـید بـا کمیته 

امـداد امـام خمینـی اسـتان نیـز گفـت:  از سـال 1395 جهـت انعقـاد 
قـرارداد خریـد تضمینـی بـا مددجویـان تحـت پوشـش، گام بلنـدی در 
راسـتای اعتـای شـان و منزلـت ایـن خانـواده ها و امـکان ایجـاد درآمد 
و کمـک بـه اقتصـاد تعـداد بیـش از 70 خانـواده نیـز فراهم شـده اسـت 
کـه  تـا پایـان سـال 97 بـه بیـش از 105 نیـروگاه بهـره بـرداری شـده 

خواهـد رسـید .
گفتنـی اسـت دربخشـی از متـن  تقدیرنامـه  سـازمان سـاتبا بـه ایـن 
شـرکت آمـده اسـت: انـرژی هـای تجدیدپذیـر در سـال هـای اخیـر بـه 
عنـوان یـک صنعـت پیشـرو در کشـور مطـرح بـوده و بـی تردیـد رشـد 
و توسـعه آن مرهـون حرکـت نظـام منـد تمامی ارکان درراسـتای سـند 
چشـم انـداز و برنامـه راهبـردی جمهـوری اسـامی ایـران اسـت. نتیجه 
بـذر تاش و کوشـش شـما درخت امیدی اسـت کـه به بار می نشـیند و 

نویـد بخـش آینـده ای روشـن بـرای فرزنـدان ایـن مرزوبوم اسـت.

افتخاری دیگر برای استان کرمان :

کسب رتبه دوم اتصال بیشترین نیروگاه خورشیدی کشور توسط 
شرکت توزیع نیروی برق شمال استان کرمان


