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 استاندار کرمان:

زمینه اشتغال 
برای معتادان 
بهبود یافته فراهم 
 شود

آدرس سایت هفتواد
  www.Haftvadnews. ir 

هفته نامه فرهنگی، سیاسی، خبری
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ات آزادی ااقتند رد کار نباشد
ستایش ارزنده ای نیز وجود نخواهد داشت
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 مدیرعامل شرکت آبفا استان کرمان :

کمبود بیش از 1100 لیتر آب بر ثانیه 
در شهر کرمان

نماینده مردم کرمان و راور 
 در مجلس شورای اسالمی :

صندوق بازنشستگی فوالد
 ۳۰ هزار میلیارد تومان

 از دولت طلب دارد 

به همت شرکت توزیع نیروی برق شمال 
استان کرمان انجام شد:

تأمین روشنایی 
تقاطع غیرهم سطح 
شهید ا... دادی 
کرمان

4

به همت شهرداری کرمان چهارمین پروژه بزرگ عمرانی  
کرمان به بهره برداری رسید 

تقاطع غیرهمسطح شهید ا... 
4 دادی کرمان افتتاح شد 

2

جوابیه اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمان به هفتواد 
 

 مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان:

 از 7142 سازه احداثی 
تنها سه مورد خسارت 

3جزئی دیده اند

نوجوان عزیز: 

 در صورت هرگونه تعارف برای مصرف مواد مخدر 
و روان گردان ها با قاطعیت بگو »نـه« 

مصرف نمی کنم.
شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان کرمان

شـرکت معدنـي و صنعتـي گل گهـر )سـهامي عـام( در نظـر دارد »عملیـات بارگیـري 
محصـوالت خـود از انبـار و حمل و تخلیه آنها در کشـتي«  را از طریـق برگزاري مناقصه 
عمومـي بـه پیمانكار واجد شـرایط واگذار نمایـد. لذا کلیـه متقاضيان مي تواننـد جهت اخذ 
اسـناد مناقصـه بـه آدرس الكترونيكـي WWW.GEG.IR  مراجعـه و اسـناد مذکـور را بـه 
همـراه فـرم پرسشـنامه ارزیابي تأمیـن کنندگان از قسـمت تأمیـن کنندگان و مشـتریان 
- مناقصـه هـا دانلـود نماینـد . مهلـت تحویـل پـاکات سـاعت 9 الـي 14 روز چهارشـنبه 
مـــورخ 98/4/19 در محــل دفترکمیسیون معــامالت مجتمع و یا دبیرخانه دفتر مرکزی 
تهـران مي باشـد. ضمنـاً بازدیـد از محل اجـراي موضوع مناقصه روز سـه شـنبه مورخ 

98/4/11 بـراي متقاضیـان بالمانع مي باشـد.

                                                                           

   مدیریت قراردادها و معامالت 
  شرکت معدني و صنعتي گل گهر 

آگهي مناقصه عمومي شماره 98/16/ع
شـرکت معدنـي و صنعتـي گل گهـر )سـهامي عـام( در نظـر دارد » مهندسـي 
معكـوس، تهیه نقشـه های فنی و سـاخت یک دسـتگاه پمپ پالنجـری تزریق 
هیدروکسـید سـدیم«را از طریـق فراخـوان عمومـي بـه شـرکت ها ي واجـد 

شـرایط واگـذار نماید. 
آدرس  بـه  فراخـوان  اسـناد  اخـذ  جهـت  مي تواننـد  متقاضیـان  کلیـه  لـذا 
الكترونیكـي WWW.GEG.IR  مراجعـه و اسـناد مذکور را از قسـمت تأمین 
کننـدگان و مشـتریان - مناقصـه هـا دانلـود نماینـد. مهلـت تحویـل پـاکات 
سـاعت 9 الـي 14 روز شـنبه مـــورخ 98/04/15 در محـــل دفترکمیسـیون 

معــامالت مجتمـع و یـا دبیرخانـه دفتـر مرکـزی تهـران مي باشـد. 

                                                                           

   مدیریت قراردادها و معامالت 
  شرکت معدني و صنعتي گل گهر 

فراخوان شماره 98/7/ف

استان کرمان روی خط بحران قرار دارد. 
به دلیل پایین بودن سفره های زیرزمینی، بحران کمبود آب جدی 

است. تنها راه برون رفت از وضعیت موجود نهایت صرفه جویی در 
تابستان جاری می باشد. توجه همگان را به این مهم جلب می کنیم.

مدیریت روابط عمومی شرکت آب و فاضالب استان کرمان

عمومـی  روابـط  »مدیـر  عنـوان  بـه  شـما  انتصـاب 
شـرکت توزیـع نیروی بـرق جنوب اسـتان کرمـان« که 
مؤیـد شایسـتگی ، تعهـد  و تخصـص جنابعالـی اسـت را 
صمیمانـه تبریـک و تهنیت عـرض می نماییـم و همچنین 
ضمـن قدردانـی از تـالش و زحمـات مدیـر سـابق دفتـر 
روابـط عمومـی ایـن شـرکت جنـاب آقـای محمـد رضوی 
علـوی ، آرزوی توفیـق ایشـان  در سـمت مدیـر خدمات و 

نظـارت بـر خدمـات مشـترکین را داریـم . 

نشریه هفتواد کرمان

جناب آقای مهرداد محسنیتبریک

شهروندان 
گرامی؛
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* شهروندان از مصارف غیر ضروری خودداری کنند

3
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 رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان :
یکی از عوامل پرخطر

 بیماری های غیرواگیر 
 فشار خون است
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غالمحسین رضایی - نقاش

 نگاه دشتهای خشک استانمان برای نجاتشان به سوی همه ی ماست.
روابط عمومی شرکت آب و فاضالب روستایی استان کرمان 

به مناسبت آغاز هفته صرفه جویی 
در مصرف آب و انرژی صورت گرفت؛

دیدار مدیران صنعت آب و برق 
استان کرمان با نماینده ولی فقیه 

در استان و امام جمعه کرمان
در اولیـن روز از هفتـه صرفـه جویی 
مدیـران  انـرژی  و  آب  مصـرف  در 
اسـتان  بـرق  و  آب  صنعـت  ارشـد 
بخشـی  انسـجام  شـورای  عضـو 
صنعـت آب و بـرق با حجت االسـام 
و المسـلمین علیـدادی  نماینده ولی 
فقیه در اسـتان و امـام جمعه کرمان 

دیـدار کردنـد.
بـه گـزارش روابـط عمومی شـرکت آب وفاضاب روسـتایی 
اسـتان کرمـان، در این دیـدار که در محل دفتـر امام جمعه 
محتـرم صـورت گرفت ضمن ارایـه گزارشـی از وضعیت آب 
و بـرق اسـتان توسـط مدیـران مربوطه نسـبت بـه همکاری 
بیشـتر ائمـه جمعـه سـطح اسـتان کرمـان و روحانیـون در 

گسـترش فرهنـگ صرفـه جویی تاکید شـد.
فاضـاب  و  آب  شـرکت  مدیرعامـل  رشـیدی  مهنـدس 
روسـتایی اسـتان در ایـن جلسـه بـر اهمیـت فراگیر شـدن 
فرهنـگ صرفـه جویـی در مصـرف آب در جامعـه تاکیـد 
 کـرد و وجـود ائمـه محتـرم جمعـه در گسـترش فرهنـگ 

صرفه جویی در بین مردم را  مهم دانست.
وی باانتقـاد از نبـود طـرح جامـع و کامـل در زمینـه تامین 
آب روسـتاها خاطرنشـان کرد: بسیاری از روسـتاهای استان 
نظیـر روسـتاهای شهرسـتان زرنـد بـا مشـکات تامین آب  

شـرب مواجه هسـتند.
مهنـدس علیـزاده رییـس شـورای انسـجام بخشـی مدیران 
آب  شـرکت  مدیرعامـل  و  اسـتان  بـرق  و  آب   صنعـت 
منطقـه ای کرمـان نیـز بـا اشـاره بـه نامگـذاری هفتـه اول 
تیرمـاه بـا عنـوان هفتـه صرفـه جویـی در مصـرف آب  و 
 انـرژی خاطرنشـان کرد: آب و بـرق از جملـه نیازهای مردم 
مـی باشـد که نبـود لحظه ای آن مشـکات روحـی و روانی 

در جامعـه ایجـاد میکند.
وی بـا بیـان اینکـه کام روحانیـت بـرای مـردم از اهمیـت 
ویـژه ای برخـوردار اسـت، ادامـه داد:  در گسـترش فرهنگ 
صرفـه جویـی نیازمند عمراهی بیشـتر روحانیـت محترم در 
اسـتان هسـتیم. الزم به ذکر اسـت در ادامه جلسـه مدیران 
صنعـت آب و بـرق اسـتان بـه تشـریح مسـائل و مشـکات 

حـوزه خـود پرداختند.
نماینـده ولـی فقیـه در اسـتان و امـام جمعـه کرمـان نیـز 
بـا اشـا ه بـه فرارسـیدن هفتـه صرفـه جویـی در مصـرف 
بـرق  و  آب  صنعـت  مدیـران  بیـن  وحـدت  انـرژی  و  آب 
چـه  هـر  وحـدت  بـر  و  کـرد  ارزیابـی  مثبـت  را  اسـتان 
 بیشـتر بـرای عبـور از مشـکات ایـن حـوزه تاکیـد نمـود.

وی موضوعـات حـوزه آب و انـرژی را به سـه بخش تقسـیم 
و  اسـت  بسـیار ضعیـف  فرهنـگ مصـرف  افـزود:  و  نمـود 

نیازمنـد کار بیشـتر در ایـن حـوزه اسـت.

نشست کمیسیون انرژی با حضور 
مدیر عامل شرکت مادر تخصصی 

توانیر در اتاق بازرگانی استان کرمان
کمیسـیون انـرژی بـا حضـور، معـاون حقوقـی امور 
مجلـس و پشـتیبانی وزارت نیـرو  و همچنیـن مدیر 
اتـاق  در  توانیـر  تخصصـی  مـادر  شـرکت  عامـل 
بازرگانـی اسـتان کرمان برگـزار و مسـائل مربوط به 

بـرق مطـرح گردید. صنعـت 
بـه گـزارش روابـط عمومـی شـرکت توزیـع نیـروی بـرق 
معـاون  بـا حضـور  نشسـت  ایـن  کرمـان،  اسـتان  جنـوب 
،مدیـر  نیـرو  وزارت  پشـتیبانی  و  مجلـس  امـور  حقوقـی، 
عامـل و رئیـس هیـات مدیـره توانیر بـا هیات همـراه، مدیر 
پژوهشـگاه نیـرو ، اعضای کمیسـیون انرژی مجلس شـورای 
اسـامی، اسـتاندار کرمان، مدیـران عامل شـرکت های برق 
منطقه ای، شـمال و جنوب اسـتان کرمان و مسـئولین اتاق 

بازرگانـی کرمـان  برگزار شـد.
مدیـر عامـل شـرکت توزیـع نیـروی بـرق جنـوب اسـتان 
کرمـان نیـز در ایـن نشسـت بـه معرفـی شـرکت پرداخت و 
گفت: این شـرکت 16 شهرسـتان از 23 شهرسـتان اسـتان 
کرمـان را تحـت پوشـش خـود دارد و پیـک بـار  حـدود 
1150 مـگا وات و 28 هـزار پسـت توزیـع را دارا می باشـد.
وی بـه تعـداد روسـتاهای برق 
دار شـده اشـاره نمـود و گفـت: 
از سـال 92 تـا کنـون شـرکت 
 437 تعـداد  اسـت  توانسـته 
روسـتا را بـرق دار کنـد کـه در 
ایـن زمینه مقـام دوم را در بین 

شـرکت هـای توزیـع دارد.
شـرکت  ایـن  افـزود:  وی 
همچنین توانسـته 33 روستای 
تحـت حـوزه عملیاتی خـود را با 
اسـتفاده از سیسـتم هـای فتوولتاییـک بـرق دار کنـد  کـه 
مقام اول را در کشـور از آن خود کرده اسـت و خوشـبختانه 
تمامی مسـکن هـای مهری که بـاالی 70 در صد پیشـرفت 

داشـتند بـرق رسـانی بـه آنهـا انجـام شـده اسـت.
مهـدوی نیـا بـه برنامـه اسـتراتژیک شـرکت اشـاره نمـود و 
گفـت: برنامـه اسـتراتژیک بـا رویکردهایـی ماننـد کاهـش 
انـرژی توزیع نشـده بـار، وصـول مطالبات، کاهـش تلفات و 

کاهـش مراجعـه حضـوری طـرح ریزی شـده اسـت.
وی در ادامـه سـخنان خـود تاکیـد کـرد: گام برداشـتن در 
مسـیر برنامه اسـتراتژیک سـبب شـده اسـت تـا مـا بتوانیم 
تلفـات انـررژی خـود را کـه در سـال 92 حـدود 25 درصـد 
مطالبـات  وصـول  و  دهیـم  کاهـش  درصـد   12 بـه  بـوده 
شـرکت را از 94 درصـد بـه 107 در صـد افزایـش دهیـم.

انـرژی توزیـع نشـده بیـان نمـود:   وی در زمینـه کاهـش 
ایـن شـرکت توانسـته بـا وجـود تمامـی مشـکات از جمله 
گرمـی هوا در 11 شهرسـتان و پراکندگی باالی مشـترکین، 
خاموشـی هـر مشـترک را که در سـال 92 به طـور میانگین 
750 دقیقـه بـوده و بـا اجـرای برنامـه اسـتراتژیک به 180 

دقیقه در سـال برسـاند.
مدیـر عامل برق جنوب اسـتان کرمان در زمینه اتوماسـیون 
نیز به راه اندازی نرم افزار اسـکادا در شـرکت اشـاره نمود و 
گفـت: این شـرکت جز اولین شـرکت ها در بین شـرکتهای 
توزیـع بـوده کـه توانسـته اطاعـات کنتـوری  پسـت هـای 
فـوق توزیـع را در ایـن نـرم افـزار راه انـدازی نمایـد و مـا با 
اسـتفاده از آن مـی توانیـم پیـک بـار هـر شهرسـتان و هـر 
منطقـه را بصـورت آناین مشـاهده، پایش و کنتـرل نماییم 

 مدیرعامل شرکت آبفا استان کرمان :

کمبود بیش از 1100 لیتر آب 
بر ثانیه در شهر کرمان

* شهروندان از مصارف غیر 
ضروری خودداری کنند

بـا  رابطـه  در  طاهـری 
آب  تامیـن  وضعیـت 
گفـت:  کرمـان  شـهر 
تولیـد  تـوان  حداکثـر 
شـبانه  تـاش  بـا  آب 
مـا  همـکاران  روزی 
چـاه  حلقـه   100 از 
،1850 لیتـر در ثانیـه 
کـه  حالـی  در  اسـت 
نیـاز آب در زمان پیک 
مصـرف 3000 لیتر در 

ثانیـه می باشـد کـه 1150 لیتر کمبـود آب داریـم یعنی یک 
نداریـم. آب  مصـرف  پیـک  در  مـردم  نیـاز  سـوم 

محمـد طاهـری رئیـس هیئـت مدیـره و مدیرعامـل شـرکت 
هفتـه  از  روز  نخسـتین  در  کرمـان  اسـتان  فاضـاب  و   آب 
صرفـه جویـی در مصـرف آب با اشـاره بـه آغاز فصل تابسـتان 
گفـت: پیـک مصرف آب در فصل تابسـتان اسـت کـه گرما به 
اوج می رسـد و تمامی وسـایل سرمایشـی روشـن اسـت و در 
 شـهر کرمـان بـاالی حـدود 4000 کولـر مـورد اسـتفاده قرار 
مـی گیـرد که مصـرف هر کولـر 600 لیتـر آب در شـبانه روز 

می باشـد.
تامیـن آب شـهر  بـا وضعیـت  ادامـه در رابطـه  طاهـری در 
بـا تـاش شـبانه  تولیـد آب  تـوان  کرمـان گفـت: حداکثـر 
روزی همـکاران مـا از 100 حلقـه چـاه ،1850 لیتـر  در ثانیه 
اسـت در حالـی کـه نیـاز آب در زمـان پیـک مصـرف 3000 
لیتـر در ثانیـه مـی باشـد کـه 1150 لیتـر کمبـود آب داریـم 
یعنـی یـک سـوم نیـاز مـردم در پیـک مصـرف آب نداریـم. 
در شـهر زرنـد نیـز نیـاز آبـی 300 لیتـر در ثانیـه مـی باشـد 
 در حالیکـه ظرفیـت تولیـد 180 لیتـر در ثانیـه مـی باشـد

مدیرعامـل شـرکت آبفا اسـتان کرمـان در ادامه بیان داشـت: 
بـا ایـن وضعیـت، با تـاش شـبانه روزی پرسـنل شـرکت آبفا 
در تامیـن آب از منابـع موجـود، تنهـا راه حـل مصـرف بهینه 
آب توسـط شـهروندان و خـودداری از مصـارف غیـر ضـروری 
و غیـر بهداشـتی مـی باشـد و امیدواریـم به همـکاری تمامی 

شـهروندان ایـن فصـل بـا کمتریـن بحران طی شـود.
طاهـری بـا اشـاره به ایـن مطلب کـه جیره بنـدی آب مصرف 
آب را 20 تـا 30 درصـد افزایـش مـی دهد، گفـت: تمام جیره 
بنـدی آب باعـث بوجـود آمـدن جـوی التهابـی در جامعه می 
باشـد و شـهروندان در سـاعات قبـل از آغـاز قطـع آب اقـدام 
بـه ذخیـره آب بیـش از حـد نیـاز می کننـد که ممکن اسـت 
ایـن آب مورداسـتفاده نیـز قـرار نگیـرد. تمـام تـاش مـا این 
اسـت کـه جریـان آب در شـبکه بـه صـورت مـداوم وجـود 
داشـته باشـد و بـا تعدیـل و کـم کردن فشـار بتوانیـم مصرف 

را مدیریـت کنیم.

مدیرعامل شرکت سیمان ممتازان :

تولید مازاد سیمان 
به نفع مصرف کنندگان است

اولین نشسـت از ششـمین 
دوره گردهمایـی منطقه ای 
معاونـت نظارت بـر اجرای 
جنوب  منطقـه  اسـتاندارد 
شـرکت  در  کشـور   شـرق 
سـیمان ممتـازان  برگـزار 

گردیـد.
حضـور  بـا  کـه  نشسـت  ایـن 
اجـرای  بـر  نظـارت  معاونـت 
اسـتاندارد  ملـی  سـازمان 

مهنـدس مرنـدی مقدم، مهنـدس دهقان سرپرسـت معاونت 
هماهنگـی امـور اقتصـادی اسـتاندار کرمان، مهنـدس عاقلی 
مدیـر کل اسـتاندارد اسـتان کرمان، دکتر بیـگ زاده معاونت 
شـمالی،  خراسـان  اسـتانداری  منابـع  و  مدیریـت  توسـعه 
مدیران کل اسـتاندارد اسـتانهای خراسـان شـمالی، خراسان 
رضوی، خراسـان جنوبی و سیسـتان و بلوچسـتان  و جمعی 
از مدیـران و کارشناسـان اداره کل اسـتاندارد اسـتان کرمان 

در محـل کارخانـه سـیمان ممتـازان برگـزار گردیـد.
در ایـن نشسـت مدیرعامـل شـرکت سـیمان ممتـازان نیز با 
بیـان اینکـه پیش از آغـاز تحریم ها، حداقل ها در اسـتاندارد 
تمامـی تولیـد  مـازاد  وجـود  بـا  گفـت:  شـد  مـی   رعایـت 

کارخانـه هـای سـیمان کشـور اکنـون بـه دنبـال اسـتاندارد 
سـازی محصـوالت تولیـدی خود هسـتند زیرا بـرای افزایش 
ارتقـاء  را  فـروش مـی خواهنـد کیفیـت محصـوالت خـود 
دهنـد. محمـد ربانـی نیـز افـزود: سـاالنه 65 میلیـون تـن 
از مجمـوع 85 میلیـون تـن سـیمان تولیـدی در کشـور بـه 
فـروش مـی رسـد و ایـن مـازاد تولیـد موجـب می شـود که 

کـوره کارخانـه هـا غیرفعال شـود.
مهنـدس ربانـی بـا بیـان اینکـه اکنـون تولیـد کننـدگان در 
بـازار رقابـت محصـول خـود را بـا قیمتی مناسـب عرضه می 
کننـد گفـت: محصول سـیمان بـه علت تولید فـراوان و بیش 
از نیـاز کشـور پایینتـر از قیمـت مصـوب به فروش می رسـد 
و فضـای رقابـت در اسـتاندارد سـازی، برای اسـتان کرمان و 

کشـور مطلوب اسـت.

                                               چشم دل کو ببیند عبرتها؟
باعث انحراف مصر جدید  )ُمرسی( آن بسته دم به آمریکا   

به سزای نفاق خود برسید  بوده خائن به ملت و کشور   
کودتا شد سوار بر مردم  منحرف شد چو انقالب مصر   

فردا )السیسی( هم بگردد گم  رفت )سادات( و )حسنی( و )مرسی(  

دادگسـتری  کل  رئیـس  موحـد،  یـدا... 
اعضـای  از  جمعـی  همـراه  بـه  کرمـان  اسـتان 
اسـتانی و پرسـنل   شـورای قضائـی، مسـئوالن 
دسـتگاه هـای وابسـته بـه قـوه قضائیه در شـهر 
کرمـان بـا حضور در گلزار شـهداء بـا اهدای گل 
و قرائـت فاتحـه بـه مقـام شـامخ شـهداء ادای 

نمودند.  احتـرام 
رئیـس سـتاد بزرگداشـت هفتـه قـوه قضائیه در 
اسـتان کرمـان در مراسـم گلبـاران قبـور مطهر 
شـهدا گفت:شـهیدان الگـو هـای مناسـبی برای 
جامعـه اسـامی می باشـند و امیداوریـم همواره 
برداریـم   گام  شـهداء  مسـیر  و  راه  در   بتوانیـم 

محمد باقر اسـامی اظهار داشـت: شـهید مظلوم 
آیـت ا... بهشـتی در پرتـو جامعیـت بـی نظیری 
کـه داشـت توانسـت علیرغـم همـه فشـارهائی 
کـه بـر او وارد مـی شـد در مـدت کوتاهـی کـه 
پـس از پیـروزی انقاب اسـامی فرصت خدمت 
بزرگتریـن  بـود،  یافتـه  را  ملـت  و  اسـام  بـه 
خدمـات را به انقاب اسـامی بعمـل آورد و آثار 

ارزشـمندی از خـود بجـا بگـذارد.
مدیـرکل  سـعدی،  حسـنی  سـردار  ادامـه  در 
گفت:شـهید کرمـان  اسـتان  شـهید   بنیـاد 
آیـت ا... بهشـتی صرفـا متعلـق بـه قـوه قضائیـه 

نیسـت بلکـه او افتخـار جهـان اسـام بـود.

رئیـس شـعبه دوم دادگاه نظامـی کرمـان وجود 
تبعیـض در جامعه اسـامی را خطرناک توصیف 
کـرد و گفت:قضـات بایسـتی منصفانـه ،عادالنـه 
 عمـل کننـد و حـق وحقیقـت را در نظـر بگیرند 
حجت االسـام علـی رضائـی اظهار داشـت:ادب 
شـهید بهشـتی در کام، حتـی در مقابـل کفـار 
قابـل تحسـین اسـت و هیچـگاه به کسـی حتی 
دشـمنان توهیـن نمـی کرد.ایـن مقـام قضائـی 
عنـوان کرد:پایبنـدی شـهید بهشـتی بـه قوانین 
و تـاش بـرای اقامـه نمـاز در اول وقـت از دیگر 
ویـژه گـی های شـهید بهشـتی بـود کـه هموراه 

بـر آنـان تاکیـد مـی نمود.

ادای احترام مسئوالن و کارمندان دستگاه قضائی به مقام شامخ شهدا در کرمان
آیت ا...بهشتی افتخار جهان اسالم است

مدیـرکل صنعـت، معـدن و تجارت اسـتان کرمان با اشـاره بـه اینکه 
سـهمیه اسـتان کرمان در سـال جاری هـزار میلیارد تومـان پرداخت 

تسـهیات بـه واحدهـای تولیـدی اسـتان اسـت گفـت: 4.8 صادرات 
کشـور از اسـتان کرمـان انجام می شـود. 

مهـدی حسـینی نژاد در هفتمیـن سـتاد فرماندهی اقتصـاد مقاومتی 
اسـتان کرمـان کـه بـا حضـور فدایـی اسـتاندار کرمـان برگـزار شـد 
اظهـار داشـت: بایـد بـه این بـاور برسـیم کـه در جنگ اقتصـادی به 

سـر می بریـم.
وی بـا اشـاره بـه برنامه هایـی کـه بـرای رونق تولیـد در نظـر گرفتیم 
گفـت: 31 برنامـه عملیاتی برای سـال رونق تولیـد پیش بینی کردیم 

کـه افزایـش و تثبیت آمـار تولید اسـتان اولویت ما اسـت.
مدیـرکل صنعـت، معدن و تجارت اسـتان کرمان با بیـان اینکه 130 
واحـد صنعتـی را به صـورت ماهانـه رصد می کنیـم تا آمـار تولید آنها 
کاهـش پیـدا نکنـد افـزود: امسـال 6 بانـک بـا صنـدوق توسـعه ملی 
قـرارداد دارنـد کـه متاسـفانه هنوز از سـمت بانک مرکـزی بانک آنها 

در کشـور به آنها اعام نشـده اسـت.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه سـهمیه اسـتان کرمان در سـال جـاری هزار 
میلیـارد تومـان پرداخـت تسـهیات بـه واحدهـای تولیـدی اسـتان 
اسـت بیـان کـرد: ارتبـاط بیـن واحدهـای کوچـک و بـزرگ اسـتان 
در دسـتور کار اسـت و به عنـوان نمونـه فـرم مـدارس اسـتان توسـط 

کارخانجـات پارچه بافـی اسـتان تهیـه می شـود.
حسـینی نژاد بـا بیـان اینکـه یکـی از مـواردی کـه به صـورت ویـژه 
پیگیـری می شـود جلسـات شـورای معـادن اسـت گفـت: از ظرفیت 
مـاده 43 قانـون معـادن بـرای تقویـت واحدهـای تولیـدی اسـتفاده 

کردیم.
وی بـا اشـاره بـه اینکه اسـتان کرمـان یکـی از اسـتان های صادراتی 
کشـور اسـت عنوان کرد: 4.8 صادرات کشـور از اسـتان کرمان انجام 

می شـود.

 مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان کرمان:

۱۰۰۰ میلیارد تومان تسهیالت به واحدهای تولیدی استان پرداخت می شود 

دیدار مدیر شعب بانک ملت 
استان کرمان با

مهندس سید رهام حسینی 

منطقـه  مخابـرات  عمومـی  روابـط  اداره  گـزارش  بـه 
بـا  دردیـدار  رهـام حسـینی  مهنـدس سـید  کرمـان، 
مدیـر شـعب بانـک ملت اسـتان کرمـان آقـای محمود 
بانـک  ایـن  ارشـد  مدیـران  از  جمعـی  و  احمـدی 
برمشـارکت دوسـویه مجموعه مخابـرات منطقه کرمان 

وبانـک ملـت تاکیـد کـرد .
لـزوم  بـه  اشـاره  بـا  احمـدی  آقـای  ایـن نشسـت  در 
تعامـات نزدیـک بانـک ملـت ومخابـرات فـی مابیـن 
مـردم  بـه  رسـانی  خدمـت  در  مخابـرات  ازعملکـرد 
ودرعرصـه ارتباطـات اظهـار امیـدواری کـرد ودر ادامه 
بیـان کـرد که بانـک ملت بـا حمایـت از فعالیـت های 
کمیتـه  راسـتای  در  و  ارتباطـات  سـطح  ارتقـای  در 
مسـئولیت هـای اجتماعی نقـش موثری ایفـا می کند.
گفتنـی اسـت در ایـن دیـدار مقـرر شـد طرفیـن بـا 
تشـکیل کمیتـه های مشـترک در مورد اجرایی شـدن 
تفاهـم نامـه بـا ارائـه راهکارهـای اجرایـی در خصوص 

مبـادالت مالـی باهـم بـه اتفـاق نظـر برسـند.

  

دکتـر  پورابراهیمـی در جلسـه بررسـی مشـکات بازنشسـتگان 
ذغالسـنگ اسـتان کرمان کـه با حضـور قره سـیدرومیانی معاون 
امـور مجلـس و اسـتان های وزیـر تعـاون، کار و رفـاه اجتماعـی 
در سـالن پیامبـر اعظـم)ص( اسـتانداری کرمـان برگـزار شـد بـا 

اشـاره به اینکه بازنشسـتگان ذغالسنگ دو مشـکل اساسی دارند 
اظهـار داشـت: مشـکل اول آنهـا حـق سـنوات آنهـا و مطالبـات 

اسـت.  معوق 
وی بـا بیـان اینکـه احـکام حقوقـی جدیـد آنهـا باید صادر شـود 
و احـکام موجـود بایـد به روز شـود گفـت: ثروتمندتریـن صندوق 

بازنشسـتگی کشـور از نظـر مـا صندوق فوالد کشـور اسـت.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شـورای اسـامی با اشـاره 
بـه اینکـه این صندوق هیـچ ورودی جدید نـدارد و فقط خروجی 
از صنـدوق داریـم افـزود: بازنشسـتگان روزانـه از دنیـا می رونـد. 
وی بـا بیـان اینکـه امـروز اسـت که دارایی هـای صنـدوق به درد 
آنهـا می خـورد و بعـد از مـرگ دیگـر ایـن داریی ها هیچ ارزشـی 
نـدارد عنـوان کـرد: صنـدوق بازنشسـتگی فـوالد وجـود دارد اما 

ندارد. مدیریت صحیـح 
پورابراهیمـی بـا اشـاره به اینکه بیـش از 30 هزار میلیـارد تومان 
مطالبـات قطعـی صنـدوق بازنشسـتگی فـوالد از دولـت اسـت 

گفـت: اگـر ایـن مبلـغ سـپرده بانکـی شـود از محـل سـود ایـن 
سـپرده حقـوق بازنشسـتگان پرداخـت می شـود و نیـاز بـه هیچ 

کار دیگـری نیسـت.
وی بـا بیـان اینکـه امروز بسـیار اسـفبار اسـت که بازنشسـتگان 
فـوالد در کرمـان مشـکل درمان دارنـد عنوان کرد: بازنشسـتگان 
فـوالد در اسـتان کرمـان حـدود 15 هـزار نفـر هسـتند کـه در 

درمـان آنهـا مشـکل داریم.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شـورای اسـامی با اشـاره 
بـه اینکـه مطالبـات آنها باید به روز شـود و احـکام حقوقی جدید 
صادر شـود گفـت: این مطالبه تمام بازنشسـتگان فـوالد در تمام 

کشـور اسـت و معطوف به کرمان نمی شـود.
وی بـا بیـان اینکـه خدمات بیمـه ای آنهـا باید کامل انجام شـود 
افـزود: ایـن بازنشسـتگان در شـرایط سـخت معـدن کار کردنـد 
و امـروز دچـار بیمـاری هسـتند و قدرناشناسـی اسـت کـه بـه 
کمتریـن خواسـته های آنهـا کـه بحث درمان اسـت توجه نشـود.

 نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسالمی :

صندوق بازنشستگی فوالد ۳۰ هزار میلیارد تومان از دولت طلب دارد 

 اسـتاندار کرمـان پیشـگیری و صیانـت را از مهمتریـن نـکات در 
بحـث مبـارزه بـا مـواد مخـدر دانسـت و گفـت: در صیانـت نکته 
قابـل تامل اشـتغال اسـت یعنی وقتی فـردی درمان شـد باید در 

جهـت اشـتغال وی تـاش کنیم.
محمدجـواد فدایـی در شـورای هماهنگـی مبـارزه با مـواد مخدر 
اسـتان کرمـان بیان داشـت: مشـکل مـواد مخدر، جهانی اسـت و 
گریبـان گیر بسـیاری از کشـورها جهان اسـت لذا ایـران و کرمان 

هـم از این قضیه مسـتثنی نیسـت.
وی افـزود: بـر طبـق آمار در کشـور مـا دو میلیـون 800 هزار نفر 
معتاد هسـتند و متوسـط شـیوع معتادین در کشـور ما 5.3 دهم 
است.اسـتاندر کرمـان گفت: برآوردی که در سـال های قبل شـده 
در کشـور مـا سـالیانه 12 هـزار میلیـارد دالر خسـارتی اسـت که 
بـه لحـاظ مالـی به کشـور به مـا تحمیل می شـود کـه 50 درصد 
آن هزینـه مصـرف مواد، 25 درصد خسـاراتی اسـت که به کشـور 
وارد می شـود و 25 درصـد صـرف مبـارزه دولـت بـا ایـن پدیـده 

شـوم است.
رئیـس شـورای هماهنگـی مبـارزه بـا مواد مخـدر اسـتان کرمان 
گفـت: بـر طبق آمار دامنه این مشـکل در کشـور گسـترده اسـت 

کـه بایـد بیشـتر در ایـن زمینـه تـاش شـود تـا بخشـی از ایـن 
خسـارت ها جبـران شـود.

وی افـزود: یکـی از دالیـل درگیـری کشـور بـا مواد مخـدر بحث 
همجـوار بـودن بـا افغانسـتان بـه عنـوان بزرگترین تولیـد کننده 
مـواد مخدر اسـت؛ بر اسـاس آماری کـه در سـال 2009 میادی 
اعـام شـده چهار هـزار تن مواد مخدر در افغانسـتان تولید شـده 
یعنـی 81 درصـد تولیـد تریـاک خالص به کشـور ما وارد شـده و 

باعـث شـده شـرایطی بـر مـا تحمیل شـود کـه باید با آن دسـت 
باشـیم.  گریبان  به 

اسـتاندار کرمـان ابـراز داشـت: بنابرابـن بایـد عوامـل گرایـش به 
 مصرف مواد مخدر را بشناسیم و در مورد آن بررسی صورت گیرد.
فدایـی بـه برخـی عوامـل گرایـش بـه مـواد مخـدر اشـاره کـرد 
عوامـل  روانشـناختی،  ویژگی هـای  و  فـردی  عوامـل  افـزود:  و 
اجتماعـی، سـختگیری و راحتگیـری بیـش از اندازه، امـکان تهیه 
راحـت مواد مخـدر در کوتاه تریـن زمان، عوامل فرهنگی، ارزشـی 
 و عوامـل اقتصـادی از جملـه مـواردی هسـتند کـه گرایـش بـه
مـواد مخـدر را رقـم می زنند.فدایـی گفـت: آگاه سـازی مهمترین 
روش در جهـت پیشـگیری از اعتیـاد در جامعـه اسـت؛ تغییـر 
دانـش، شـیوه نگـرش و رفتـار مـا در برخـورد بـا ایـن پدیـده را 
بـه صـورت  نبایـد  ایـن آگاه سـازی  آگاه سـازی می گوینـد ولـی 
نصیحـت باشـد زیـرا ممکن اسـت نصیحت بـه قضیه دامـن بزند.
وی افـزود: پیشـگیری و صیانـت مهمترین از مهمتریـن نکات در 
بحـث مبـارزه بـا مـواد مخـدر اسـت لـذا در صیانـت نکتـه قابـل 
تامـل اشـتغال اسـت وما ایـن زنجیـره را بایـد کامل کنیـم یعنی 
وقتـی فردی درمان شـد بایـد در جهت اشـتغال وی تاش کنیم.

 استاندار کرمان:

 زمینه اشتغال برای معتادان بهبود یافته فراهم شود

قابل توجه 
سازمان تبلیغات اسالمی استان

از  داریـم  هـا  بنگـی  نـام  بـه  ای  تکیـه  کرمـان  در   وقتـی 
غریبـه هـا چـه توقـع احترامـی مـی تـوان داشـت و فیلمـی هم 

سـاخته میشـود و دادسـتان مجبـور بـه توقیـف آن میشـود . 
کرمـان  اسـتان  گاز  شـرکت  عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 
مهنـدس فـاح ضمن اعـام این خبـر افزود  در حـال حاضر 
طبیعـی  گاز  نعمـت  از  اسـتان  53شـهر  و  روسـتا    1143 
بهـره منـد هسـتند و همچنیـن عملیـات اجرایی  گازرسـانی 
بـه  17 شـهر و 408 روسـتای اسـتان در دسـت اجـرا قـرار 
دارد کـه امیـد مـی رود در پایان سـال 98 با جـذب 35هزار 
مشـترک جدیـد تعـداد کل مشـترکین اسـتان بـه662 هـزار 

مشـترک ارتقـا یابد. 
مدیـر عامل شـرکت گاز اسـتان کرمـان ادامـه داد، تاکنون از 
مجموع 71 شهر استان 53 شهر گازدار گردیده است و از 18 
 شهر باقیمانده، 17 شهر در دست اجرا می باشد و ان شاا... با 
پیگیـری هـای صـورت گرفتـه عملیـات گازرسـانی  به شـهر 
جبالبـارز نیز در سـال 98 در دسـت اجرا قـرار خواهد گرفت.

فـاح ادامـه داد: بـا گازدار شـدن 4شـهر و 280 روسـتا در 
سـال 97، درصـد بهـره منـدی کل خانـوار اسـتان بـه 73 
درصد رسـید. ایشـان به تعهد شـرکت گاز اسـتان در سـال 
98 بـه صنایـع اسـتان اشـاره و افـزود میـزان تعهد شـرکت 
گاز اسـتان تامیـن 50000مترمکعـب گاز طبیعـی صنایـع 
اسـتان مـی باشـد کـه از ایـن میـزان تـا پایـان هفتـه دوم 
خـرداد مـاه 37820متـر مکعـب گاز طبیعـی صنایـع تامین 
شـده اسـت که ایـن آمار نسـبت به مدت مشـابه سـال قبل 
رشـد چشـمگیر و بسـیار باالیـی داشـته اسـت. فـاح ادامه 
داد، در سـال 97 با وجود مشـکات اقتصادی جاری کشـور 
میـزان 1394 کیلومتـر خط تغذیه و شـبکه در اسـتان اجرا 
شـده اسـت کـه در عملکـرد سـاالنه از زمـان تاسـیس ایـن 
شـرکت تـا پایـان سـال 97 ایـن آمار بی سـابقه بوده اسـت.  
همچنیـن میـزان خـط تغذیـه شـبکه و توزیع اجرا شـده در 
فصـل بهـار سـال 1398، سـیصدو بیسـت و شـش کیلومتـر 

اسـت. بوده 
مناطـق  بـه  گازرسـانی  اسـتمرار  بـا  حاضـر   حـال  در 
و  شـایان  کمـک  بـر  عـاوه  اسـتان  جنوبـی  و  محـروم 
مایـع  سـوخت  قاچـاق  از  جلوگیـری   جهـت  بـه  موثـر 
رضایتمنـدی  سـطح  ارتقـاء  راسـتای  در  موثـری  گام 
شـرکت  اصلـی  هـای  اولویـت  از  کـه   عمومـی  رفـاه  و 
امیـد  و  شـد.  خواهـد  برداشـته  باشـد  مـی  اسـتان   گاز 
مـی رود بـا گازرسـانی بـه شـهرهای جنوبی، مناطـق محروم 
روسـتاهای جنوبـی و صنایـع تولیـدی صنعتـی کشـاورزی 

اسـتان  اشـتغال در ایـن مناطـق رونـق بیشـتری بگیـرد.

 مدیر عامل شرکت گاز استان کرمان :

بهره مندی 97 درصد جمعیت شهری و 47درصد جمعیت 
روستایی استان کرمان  از نعمت گاز طبیعی تا پایان سال 1۳98



  www.Haftvadnews. ir 

                                           جای آفتاب، سایه ی سنگین
 مرده )برجام( و ما چو )مرده پرست(                       در طواف جنازه مشغولیم

 لغو تحریمها دروغ و فریب             توی بحر دروغ می لولیم
 میوه گر بر درخت برجام نیست            سایه اش جای میوه اش سنگین

 خورده ایم چوب اعتماد به غرب           بُرد را می کنیم به خود تلقین

این شماره از هفتواد تقدیم می شود به
 شهید »ناصر پورشیخعلی«

خالصه زندگي شهید:
در   1353 سـال  در  شـهيد 
در  مذهبـي  اي  خانـواده 
روسـتاي اندوهجـرد از توابـع 
شـهر كرمـان بـه دنيـا آمـد از 
بسـيار  كودكـي  اوان  همـان 
و  بـود  باگذشـت  و  مهربـان 
بـه خصـوص بـه پـدر و مـادر 
گذاشـت،  مـي  احتـرام  خـود 
بـه مسـائل مذهبـي و دينـي 
اهميـت فراوانـي مـي داد بـه 
خواهـران و بـرادر كوچکتر خود 
نيـز نمـاز اول وقـت خوانـدن را گوشـزد مـي كـرد، شـهيد 
معـزز در روز چهارشـنبه مـورخ 1374/05/18 در روسـتاي 
اندوهجـرد بـا توجـه بـه همـکاری با ناجا مـورد حمله اشـرار 
مسـلح قـرار گرفتـه و بـه درجـه رفيـع شـهادت نائـل آمـد. 

روحـش شـاد و يـادش گرامـي بـاد.

یادی از شهید نیروی انتظامی

غالمحسین رضایی - نقاش

 فتوشاپ کرده سرنگون پهپاد
غرب از ماورای جغرافی    

سر شرق آمد و طلبکار است    
به اميدی كه خواب ما سنگين   

غافل از اينکه شير بيدار است    
جغد را در سحر فرستاده   

بهر جاسوسی از كيان ما    
چشم موشک در انتظار شکار   

چون عقابی در آشيان ما    
موشک بومی تير آرش شد   

كرده ساقط گرانترين پهپاد    
گفته بودند كه فتوشاپ است   

مرگ پهپاد را فتوشاپ داد؟    
بهتر از داخلی بفهميده    

غرب در راس آن )ترامپ شر(    
گر فتوشاپ، چنين توان دارد   

موشک واقعی ست ويرانگر    
ُگر گرفته از آتش موشک   

زير دم )ترامپ صهيونيست(    
پاسخ داغ و آتشين سپاه    

به اميران مفسد غربی ست    
به شيوخ عرب دهد پيغام   

كز شراب )دالِر نفت( مستيد    
ضد ايران خطا نبايد كرد   

زير ديد و نگاه ما هستيد    
روزگار بزن برو، طی شد    

عوض ضربه ضربه ها داريم    
پا اگر شد درازتر ز گليم    

تيغ ها بهر قطع پا داريم    
نفت يا از همه شود صادر   

يا رگ جانتان شود بسته    
می رسد تيری از كمان غيب   

نقتکش به عدم بپيوسته    
طالب امنيت اگر هستيد    

ضامن آن سپاه ايران است    
خانه ی اعتماد به آمريکا   

النه ی عنکبوت و ويران است    
پيروان حسين)ع( و عاشورا   

با يزيد زمانه می جنگند    
گاو هايی كه شيرشان نفت است   

بر حفاظت ز خويش می لنگند    
آن )فلسطين فروش بی ريشه(   

خادم اهرمن، حقير و پست    
نه مسلمان و نه عرب نه بشر   

پشت اعراب را همين بشکست    
مومنيم و مسلحيم به سالح   

بشکنيم پشت هر تجاوزگر    
غرش موشک سپاه َقَدر    

كرده وا چشم كور و گوش كر    
همچو ناموس و خط قرمز ما   

مرزهای هوا و آب و خاک    
گر كسی چپ نگه كند به وطن   

بر عدم می خورد ز ما مسواک    
آمدن با خودش، ولی رفتن   

هست دست جناب عزراييل    
اين بَُود سرنوشت آمريکا    

عربستان و تيم اسراييل    
هرچه دارد ارادت اين )نقاش(   

همچنين بوسه های تقديرش    
همه تقديم اقتدار نظام    

همچنين به سپاه و تدبيرش    
حافظ كشور است و امنيت   

خادم ملت است با دل و جان    
شهدايش گواه اين است كه   

داده جان ها به خاطر ايران    

غالمحسین رضایی - نقاش

قسم به قلم
ای كه قلم هست به دست شما   

محترمش دار بَُود پربها    
خورده خداوند قسم به قلم   

قلم بَُود وسيله ای محترم    
اسلحه ی دفاع از حقيقت   

مدافع مظلوم و     
 مظلوميت

به جوهر حق چو شد آراسته   
آن بنويسد كه خدا خواسته    

وسيله ی تعليم علم وشعور   
تيغ شود برعدم پای زور    

جوهر غيرت چو كند نوش جان   
پرده بگيرد ز رخ خائنان    

قلم ز آزادگی اش معتبر    
كه مالکش از آن بَُود مفتخر    

نمی شود بازيچه ی ظالمان   
عزت خود را نفروشد به نان    

رسالت قلم بَُود بر صالح    
هدايت جامعه سوی فالح   

ديده قداست ز خداوندگار   
به اين عنايت بکند افتخار    

قلم سفارش شده بر طهارت   
تا كه ز انديشه كند حفاظت    

بايد كه انديشه برآيد ز نور   
حق تو نوشته ها بيابد حضور    

پذيرش باطل و تحقير، نه   
برده ی )زور( و )زر( و )تزوير( نه    

معترض تفرقه در جامعه    
طالب همبستگی بر جامعه   

با خدا و دين و برای ملت   
به نفع كشور و فدای ملت    

ارزش هركس بَُود انديشه اش   
چه عطری می تراود از شيشه اش؟   

آنچه كه از زير زبان می رسد   
خير و شر و سود و زيان می دهد    

راز درون را ز زبان بشنويد   
از دو لب اسرار نهان بشنويد    

قلم سخنگوی نويسنده است   
مسئول آنچه كه پراكنده است    

قلم بَُود چون َعلَم قلمدار   
ای كه قلم ميزنی حرمت بدار    

خورده خدا قسم به جان قلم   
چو آيت ا... بَُود محترم    

گوش تو )نقاش( به نوای قلم   
عرض ارادتت فدای قلم    

غالمحسین رضایی - نقاش

 هفتواد
شعر

» اليروبـی رودخانـه ها، اليروبی سـدها، آزاد سـازی حريـم رودخانه 
هـا، آبخيـزداری وحفـظ مراتـع وجنگلهـا ازموضوعـات بسـيار مهـم 
اسـت »مقـام معظـم رهبـری 98/1/13بـی ترديـد يکـی ازكارهـای 
اساسـی درجهـت مديريـت بـارش وكنتـرل روانـاب كـه مـی توانـد 
بحـران رابـه يک فرصـت تبديل نمايـد اجرای طرحهـای آبخيزداری 
اسـت، متاسـفانه درسـنوات گذشـته در كشـوربه ايـن مهـم كمتـر 
توجـه گرديـده، خوشـبختانه بانظـر مثبـت مقـام معظـم رهبـری 
درطـی سـالهای 97و98 آبخيـزداری وحفـظ آبخوانهـا بعنـوان يکی 
ازطرحهـای اساسـی كشـور قلمداد ومشـمول دريافت اعتبـار ازمحل 
صنـدوق توسـعه ملـی گرديدند ، بـی ترديـد هرفعاليـت عمرانی كه 
خـارج ازضوابـط نظـام فنـی واجرايـی كشـور انجـام پذيـرد ضمـن 
هـدر دادن منابـع مـی تواند خسـارت را نيـز باشـد ، اداره كل منابع 
طبيعـی وآبخيـزداری اسـتان كرمـان نيزبعنـوان مجـری طرحهـای 
عمرانـی درحـوزه منابـع طبيعـی ملزم اسـت براسـاس ضوابـط نظام 
فنـی واجرايـی كشـور عمـل نمايد لـذا باايـن مقدمه  پاسـخ مطالب 
درج شـده در هفتـه نامـه هفتواد تحـت عنوان » آبخيزداری اسـتان 
كرمـان را دريابيـد« درخصـوص بنـد سـنگی و مالتـی M2 حـوزه 
آبخيـز بنـد مملکـت شـهركرمان جهـت تنوير افـکار عمومی بشـرح 

ذيـل تقديـم ميگردد.
ايـی  )محـدوده  شـهر  شـرق  ازسـمت  ازديربـاز  شـهركرمان   -  1 
حـد فاصـل روسـتای گجگين ، منطقـه ده باال تـا منطقـه كوهپايه( 
مورد هجوم سـيل قرارداشـته اسـت ، گذشـتگان ما برای جلوگيری 
ازخطرسـيل ، سـيل نبدی حـد فاصل طاق دريا قلی بيـگ تا ابتدای 
جـاده كوهپايـه را احـداث نمـوده بودند كـه به بند مملکـت معروف 
بـوده اسـت ، البته درحـال حاضر وبدليل گسـترش شـهراثری ازبند 

مذكور مشـادهده نمـی گردد.
2 - منطقـه عمومـی ذكـر شـده درمطالعـات ايـن اداره كل بعنـوان 
حـوزه آبخيـز بنـد مملکـت نـام گرفتـه كـه همانطـور دربنـد )1( 
ذكرگرديـد منطقـه وسـيعی بـه مسـاحت 43459 هکتار ومشـتمل 
بر7زيرحـوره بوده كه ميزان متوسـط بارندگی سـاالنه حـوزه مذكور 
حـدود 162 ميلـی متـر )حـدود 30درصد بيـش ازميانگين اسـتان( 

است. برآوردشـده 
3 - مطالعـات ايـن حـوزه آبخيز درسـال 1390 ودرقالـب مطالعات 
تفصيلـی - اجرايـی وباشـرح خدمات ابخيزداری وبه منظور شـناخت 
وآگاهـی ازمسـائل ومشـکالت حـوزه وتعييـن امکانـات وپتانسـيل 
هـا، از طريـق تهيـه گزارشـات پايـه فيزيوگرافـی وتوپوگرافـی، هـوا 
ژئومورفولـوژی، خاكشناسـی  و  اقليـم شناسـی، زميـن شناسـی  و 
پوشـش  زيرزمينـی،  آب  منابـع  هيدرولـوژی،  اراضـی،  قابليـت  و 
اجتماعـی  و  اقتصـادی  مسـائل   و  رسـوب  و  فرسـايش  گياهـی، 
مشـاور  مهندسـين  كل)شـركت  اداره  ايـن  مشـاورمنتخب   توسـط 

ايده پردازان توسعه( انجام گرفته است.
4 - ايـن اداره كل بـه منظـور ازدسـت ندادن زمان، اجـرای عمليات 
آبخيـزداری درحـوزه بند مملکـت را طی موافقت نامـه ای با نظارت 
شـركت مهندسـين مشـاورآبخيزداران دشـت توس و بـه پيمانکاری 
مـاه   6 پيمـان  اوليـه  مـدت  بـه  آراميـس  سـازه  كهنـدژ  شـركت 
آغازنمـوده اسـت كـه يکـی از سـازه هـای مورد قـرارداد بند سـنگ 

ومالتـی شـماره M2 می باشـد.
5- بنـد سـنگ و مـالتM2 همـه اهـداف برشـمرده فـوق راكـم و 
بيـش بـرآورد وتاميـن خواهـد كـرد قطعـا« يکـی ازاثـرات آن نفـوذ 
آب بـه داخـل زميـن بـه جهـت وجـود آبرفـت و رشـته قنـات های 
پائيـن دسـت آن بـوده وايـن مهـم بـه خوبـی محقـق خواهـد شـد 
ويکـی ازداليـل انتخاب دراين مـکان تغذيه مصنوعـی منابع آب زير 
زمينـی  بوده اسـت .الزم به توضيح اسـت كـه در مکانيابی و طراحی 
، مطالعـه و بررسـی هـای كارشناسـی دقيـق فنـی مطابـق معيارهـا 
، اصـول و ضوابـط توسـط شـركت مهندسـين مشـاور ايده پـردازان 
توسـعه بـرای حـوزه و محل سـازه انجـام گرفته كه كتابچـه طراحی 
وگزارشـات مطالعاتـی مويد اين موضوع ميباشـند .همچنين سـوابق 
طراحـی نشـان ميدهـد كليـه مسـائل فنـی درارتبـاط بـا طراحـی 

اعمـال گرديده اسـت .
6- در مورخـه 98/2/31 سـيالب اتفـاق افتـاده در اثـر بارندگـی 
رگبـاری بـا شـدت زيـاد و مـدت كوتـاه كـه طـی سـه دهـه اخيـر 
در منطقـه بـی سـابقه و دارای دوره بازگشـت بااليـی بـوده و بنـد 
سـنگ و مالتـی درتـراز 7 متری و درحال سـاخت بوده ،كه دسـتک 
جنـاح چـپ بنـد درپايـان روزكاری 80 سـانتيمتر پائين تر از سـاير 
قسـمتهای بنـد بـوده وهمچنيـن بـه دليـل عـدم تکميل دسـتک و 
خاكبـرداری بيشـتر  طرفيـن جهـت اجـرای عمليـات بنايـی، دراثر 
عبور سـيالب ازاين قسـمت باعث آبشـويی زير دسـنک بند گرديده 
وبـه علـت وزن سـنگين وتازه بـودن عمليـات بنايی )سـنگ چينی( 
)تاسـه سـاعت قبل ازشـروع بازندگی پيمانکار درحال سـنگ چينی 

بـوده ، عـدم گيـرش كامـل و نرسـيدن بـه مقاومـت الزم( تـرک 
خـورده و فرونشسـته اسـت . الزم بـه ذكراسـت چنانچه بنـد به طور 
كامـل اجراشـده بـود قطـع و يقين آب از محـل سـرريز عبوركرده و 
بـا ورود بـه حوضچـه آرامـش ) حوضچـه آرامش بند سـاخته نشـده 

اسـت ( جريـان آرام شـده و در مسـير طبيعـی حركـت مـی نمود.
باتوجـه بـه اينکـه درطراحـی اينگونـه سـازه هـا كنتـرل هـای الزم 
ازحيـث پايـداری دربرابـر لغزش و واژگونـی انجام می شـود بنابراين 
از ايـن بابـت سـازه بعـد از اتمـام كامـال« پايداربـوده وهيچگونـه 
مشـکلی بـرای آن بوجـود نخواهـد آمـد امـا همانطـور كه ذكر شـد 
بـه دليـل اينکـه بنـد نميـه تمـام و دسـتک در حـال سـاخت بـوده 
 و طرفيـن دسـتک جهـت فضـای كاری خاكبـرداری شـده بـود و
 مـی بايسـت پـس از اجـرای كامـل دسـتک ايـن فضاهـا مجـددا« 
باخـاک پـر و آب بنـدی شـوند لـذا اتفـاق حـادث شـده كامـال« 

طبيعـی وبـه دليـل بارندگـی ناگهانـی ميباشـد .
هفتـواد  نامـه  هفتـه  در  شـده  منتشـر  درمتـن  متاسـفانه   -7
 مطالبـی ذكرگرديـد كـه حاصلـی بجـز تشـويش اذهـان عمومـی و
بـی اعتمادكـردن مـردم بـه نظـام اجرايـی كشـور آنهـم درمقطـع 
زمانـی حاضـر كه كشـور عمال« در حال جنگ با دشـمنان ميباشـد 
در بـر نخواهـد داشـت . اينکـه اظهـار نظر فنـی وكارشناسـی بدون 
بررسـی گزارشـات مطالعاتـی و طراحـی انجـام گرفتـه بـرای حـوزه 
بنـد مملکـت و بنـد سـنگ و مالتـی M2 فاقـد وجاهـت فنـی بوده 
نداشـتن  موضوعاتـی همچـون  القـاء   و  مطالبـی  وانتشـار چنيـن 
بررسـی كارشناسـی درسـت ازحـوزه ، ارائـه طرحهای غيـر اصولی و 
بـی تاثيـر بـودن اجرای سـازه ها بـر مشـکالت منطقه، باعـث ايجاد 
فضـای  بـی اعتمـادی و دلهـره  بـرای زندگی مـردم خواهد داشـت 
و ايـن اقدمـات در واقـع  آب بـه آسـياب دشـمن ريختن می باشـد. 
درهميـن جـا پيشـنهاد مـی گـردد بـا توجـه به سـيل هـای  اتفاق 
افتـاده  بهـار امسـال در برخـی از مناطـق كشـور كـه منجر بـه وارد 
سـاختن خسـارات فراوانی گريده اسـت از افرادی كه خود را محقق 
و متخصـص ايـن امـر مـی داننـد و قـادر به حل مشـکالت هسـتند 
خواسـته شـود تـا نسـبت بـه ارائـه راهـکار و طـرح ايمـن سـازی 
شـهرها خصوصـا« شـهركرمان كه بـا اين مشـکل مواجه اسـت ارائه 

طريـق نمايند .
8-اشـاره بـه نبـود بررسـی كارشناسـی دقيـق از آبراهـه مذكـور 
)حـوزه باالدسـت بند سـنگی مالتـی M2( موضوعيت نداشـته چرا 
كـه جانمايـی سـازه هـا در مطالعـات آبخيـرداری، نتيجـه مطالعات 
تخصصـی پايـه ) فيزيوگرافـی و توپوگرافـی ، هـوا و اقليـم شناسـی، 
اراضـی،  زميـن شناسـی و ژئومورفولـوژی، خاكشناسـی و قابليـت 
فرسـايش  گياهـی،  پوشـش  زيرزمينـی،  آب  منابـع  هيدرولـوژی، 
و رسـوب و مسـائل اقتصـادی واجتماعـی ( بـوده بطوريکـه عصـاره 
و ماحصـل گزارشـات مطالعاتـی و بررسـی هـای كارشـناس منتـج 
بـه گـزارش تلفيـق و طراحـی عمليـات آبخيـزداری مـی شـود كـه 
ايـن مهـم و اقدامـات كارشناسـی بادقـت وكيفيـت مناسـب صورت 
پذيرفتـه و بـر اسـاس اطالعـات بدسـت آمـده طراحی انجـام گرفته 
اسـت بنابرايـن اظهارنظـر دراين خصـوص بدون بررسـی و مطالعات 

مذكـور و بررسـی هـای علمـی فاقـد وجاهـت فنـی ميباشـد .
9- نکتـه حائز اهميت در طراحی سـازه هـا در مطالعات آبخيزداری 
همانـا دبـی طراحـی درسـيالب هـای بـادوره بازگشـت بـاال، قابـل 
وقـوع ميباشـد كـه ايـن مسـئله به لحـاظ حساسـيت منطقـه پائين 
دسـت وتوجيـه اقتصـادی با ضريـب اطمينـان الزم تعييـن گرديده، 
ازسـوی ديگـر بندهـای سـنگ ومالتـی كوتـاه كه بـا مصالـح بنايی 
سـاخته می شـوند برحسـب شـرايط مکانی برروی پی های مختلف 
قابـل اجـرا هسـتند وبـه هيـچ عنـوان درهيچ مرجـع ومنابـع علمی 
ذكر نشـده اسـت كه پی سـازه های آبخيـزداری ) بويـژه در تغذيه ( 
بايد به سـنگ بسـتر رسـانده شـود.و اگرچنيـن اتفاقـی بيفتد هدف 
تغذيـه ازبيـن رفتـه، درثانـی بعضـاً سـنگ بسـتر درعمـق زيـادی 
واقـع شـده اسـت گـه اگـر پـی بخواهـد بـه آن برسـد سـازه تبديل 
 بـه سـد زيرزمينـی مـی شـود تا يـک سـازه تغذيـه ای آبخيـزداری
الزم بـه ذكراسـت كيفيـت اجرايـی سـازه بسـيار مناسـب بـوده بـه 
طوريکـه بـه بنـد هيـچ گونـه آسـيب و صدمـه ای نرسـيده اسـت و 
كامـاًل يگپارچـه مانـده اسـت وچنانچه سـازه تکميل بـود هيچگونه 

مشـکلی بـرای  آن بوجـود نمـی آمـد. 
10- درهيـچ منبعـی الـزام بـه برداشـت كامـل خـاک دامنـه هـا و 
رسـوبات كـف تـا رسـيدن بـه سـنگ بسـتر ذكـر نگرديـده اسـت، 
فقـط توصيـه مـی شـود پـی تـا جائـی خاكبـرداری وپی كنی شـود 
كـه خـاک تـوان باربـری الزم را داشـته وجناحيـن بـه ميـزان كافی 
داخـل دامنـه بـرده شـوند تا امـکان نفـوذ آب گرفتـه شـود معموالً 
 پـس از انجـام عمليـات بنايـی طرفيـن دسـتک هـا خاكريـزی و
آب بنـدی مـی شـوند تا آب از مسـير سـرريز جـاری شـود بنابراين 

بيـان ايـن مطالـب » الـزام خاكبـرداری وحـذف رسـوبات بـه طـور 
كامـل و رسـاندن پـی به سـنگ بسـتر« نشـان دهنده عـدم آگاهی 
وشـناخت كامـل كارشـناس محتـرم ازسـازه هـای آبخيـرداری و 

اصـول، ضوابـط و معيارهـای فنـی طراحـی ميباشـد.
11-به اسـتناد نتايج ارزيابی های صورت گرفته توسـط پژوهشـکده 
تحقيقـات،  سـازمان   ، آبخيـزداری  و  خـاک  حفاظـت  تحقيقـات 
آمـوزش و ترويـج كشـاورزی از 25 پروژه آبخيزداری و 37 ايسـتگاه 
آبخوانداری در سـطح كشـور  مهمترين اثـرات طرحهای آبخيزداری 

و آبخوانـداری بـه شـرح زير می باشـد:
1- حجـم آب ذخيـره شـده سـاليانه بطـور متوسـط 530مترمکعب 

در هکتـار در آبخيـزداری
2-نفـوذ سـاليانه بطـور متوسـط 1000مترمکعـب آب  در هکتار در 

آبخوانداری
3-كنتـرل فرسـايش خـاک سـاليانه بطور متوسـط به ميـزان 9 تن 

هکتار در 
 4- كنتـرل رسـوب سـاليانه بطـور متوسـط 4مترمکعـب در هکتـار

و همچنيـن بـه اسـتناد نتايـج ارزيابـی هـای صـورت گرفته توسـط 
اسـتان  آبخيـزداری  و  طبيعـی   منابـع  كل  اداره  ارزيابـی  اداره 
كرمان)طـی سـال هـای 87-84( سـه مـورد از موثـر تريـن  طـرح 
هـای آبخيـزداری و آبخوانـداری اجـرا شـده در اسـتان كرمـان بـه 

شـرح زيـر می باشـد:
عمليـات  انجـام  بـا  زرنـد،  شهرسـتان  گهـر  بـاب  حـوزه  در   -1
آبخيـزداری بـا احـداث بندهـای خاكـی، دبـی متوسـط 32 رشـته 
قنـات و چشـمه از3/85 ليتـر بـر ثانيـه بـه 7/2 ليتر بـر ثانيه)حدود 

اسـت. برابر(رسـيده   2
2-درحـوزه كـوه پنـج  شهرسـتان بردسـير پـس از اجـرای عمليات 
آبخيـزداری بـا احـداث 97 بنـد خاكـی و 7000مترمکعـب  بنـد 
سـنگی مالتـی دبـی قنـات هـا و چشـمه هـا بيـن 1/5 تـا3 برابـر 
افزايـش يافتـه اسـت . در چ 13قنـات انـدازه گيـری شـده ، دبـی 
متوسـط پيـش از عمليـات آبخيـزداری 12 و پـس از آن 20 ليتـر 

بـر ثانيـه بوده اسـت.
3- در حـوزه راويز شهرسـتان رفسـنجان، متوسـط آبدهی 23قنات 
قبـل از اجـرای عمليـات آبخيـزداری 8/9ليتـر بـر ثانيه بـوده و پس 

از آن 19/2ليتـر برثانيه شـده اسـت.
12- جهـت مزيـد اطـالع درخصـوص اثـرات مفيـد و موثـر اجـرای 
اقدامـات آبخيزداری توسـط ايـن اداره كل دربخش ديگـری ازحوزه 
آبخيـز بنـد مملکـت ) زير حوزه كوهپايه – منطقه دارسـينوئيه و ده 
خانـی ( درسـال 1397 توسـط اين اداره كل وبا اجـرای 3 مورد بند 
خاكـی تراكمـی و2 مـورد بنـد سـنگی ومالتـی انجـام پذيرفـت كه 
خوشـبختانه شـاهد مهـار وكنتـزل سـيالب وجلوگيری ازخسـارات 
زيـاد ناشـی ازبارندگی هـای بی سـابقه دراسـفند 1397 و فروردين 
و ارديبهشـت 1398 بوديـم كـه بـه اذعـان اهالـی محتـرم روسـتا 
هـا ی مذكـور اگـر ايـن اقدامـات انجـام نشـده بـود امـروز اثـری از 
ايـن روسـتاها وجـود نداشـت، توصيـه می نمايـم ديـداری ازمنطقه 
ذكرشـده حتمـا« داشـته باشـيد و در غيـاب مـا ازمردم بپرسـيد آيا 
بـه خادمـان خـود درنظـام مديريتـی كشـور اعتمـاد دارنـد ؟وآيا از 

اجـرای طرحهـای آبخيـزداری راضی وخشـنود هسـتند ياخير؟
13- درپايـان الزم بـه ذكـر اسـت بـا اجـرای عمليـات آبخيـر داری 
وآبخـوان داری در سـطح 16 شهرسـتان شـمال اسـتان كرمـان، 
تاكنـون تعداد7412سـازه سـنگی و مالتی، خشـکه چيـن، گابيونی 
وخاكـی احـداث گرديـده كـه وجود ايـن سـازه هـا دربارندگی های 
سـال زراعـی 98 – 97 تاثيـرات بسـيار مثبتـی بـه همـراه داشـته 
اسـت ازجملـه اثـرات مثبـت پـروژه هـای اجـرا شـده مـی تـوان به 
11/5ميليـون  روانـاب،  مترمکعـب  ميليـون  مهـار 398  و  كنتـرل 
تـن فرسـايش آبـی، كنتـرل 4 ميليـون مترمکعـب رسـوب و نفـوذ 
حدود119ميليـون مترمکعـب آب بـه سـفره هـای آب زيرزمينـی 
اسـتان اشـاره نمـود ، ايـن درحالی اسـت كه كـه از7142سـازه كه 
بعضـاً احجـام آنهـا بسـيار بزرگتر ازسـازه آسـيب ديده مورد اشـاره 
آن سـايت محتـرم ميباشـند دربارندگيهـا ی اخيـر تنها سـه سـازه 
دچـار خسـارت جرئـئ گرديده كه يکـی از آنها بنـد درحالت احداث 

M2 حـوزه آبخيـز بنـد مملکـت شـهركرمان ميباشـد.
باتشکر

مهدی رجبی زاده
مدیرکل منابع طبیعی وآبخیزداری استان کرمان

جوابیه اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمان به هفتواد 
 

 مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان:

 از 7142 سازه احداثی تنها سه مورد خسارت جزئی دیده اند

داشـتن يـک تغذيـه سـالم و اصولـی بـرای رسـيدن بـه سـالمتی 
بسـيار حائـز اهميـت اسـت، همچنيـن برای داشـتن تغذيه سـالم 

بايـد برخـی از نـکات را بـه خوبـی رعايـت كنيد.
چگونه تغذیه ی سالمی داشته باشیم ؟

 بـه معنـای محدوديت های شـديد غذايی ، الغر ماندن و يا محروم 
 كـردن خودتـان از غذاهايی كه دوسـت داريد نيسـت تغذيه سـالم
بلکـه بـه معنـی حـس عالی بـودن، داشـتن انـرژی بيشـتر، بهبود 
سـالمتی و تقويت روحيه شـما اسـت. اما بـا اسـتفاده از اين نکات 
سـاده ، مـی توانيـد رژيـم غذايـی خـوش مـزه، متنوع و مغـذی را 

يـاد بگيريد.
رژیم غذایی سالم چیست؟

يـک رژيـم غذايـی سـالم نبايـد بيـش از حـد پيچيـده باشـد. در 
حالـی كـه برخـی از مـواد غذايـی خـاص يـا مـواد مغـذی تاثيـر 
مفيـدی روی حالـت دارنـد ايـن الگـوی رژيـم غذايی بسـيار مهم 
اسـت. الگـوی رژيـم غذايـی سـالم بايـد جايگزيـن غذای فـرآوری 
شـده بـا مـواد غذايـی واقعـی در صـورت امـکان باشـد. غـذا تـا 
حـد امـکان باعـث ايجـاد تفـاوت زيـادی در نحـوه تفکـر، ظاهر و 

می شـود. احسـاس 
راه هایی برای داشتن تغذیه سالم و مناسب

اصول و اجزای تغذیه سالم
در حالـی كـه برخـی رژيـم هـای غذايـی شـديد ممکـن اسـت به 
غيـر از ايـن نشـان دهنـد، همـه مـا بـه يـک تعـادل پروتئينـی، 
چربـی، كربـو هيـدرات ها، فيبـر، ويتامين، و مواد معدنـی در رژيم 
غذايـی خـود نيـاز داريـم تا يـک بـدن سـالم را حفظ كنيـم. الزم 
نيسـت دسـته هـای خاصـی از غـذا را از رژيـم غذايی خـود حذف 

كنيـد، بلکـه سـالم تريـن گزينـه را از هـر گـروه انتخـاب كنيد.
پروتئین در رژیم غذایی :

بـه شـما انـرژی می دهد كـه بلنـد شـويد و راه برويـد - در حالی 
كـه از روحيـه و عملکـرد شـناختی نيز پشـتيبانی مـی كنيد. 

پروتئيـن زيـاد مـی توانـد بـرای افـراد مبتـال بـه بيمـاری هـای 
كليـوی مضـر باشـد، امـا تحقيقـات اخيـر نشـان مـی دهـد كـه 
بسـياری از مـا بـه پروتيين بـا كيفيت بـاال، به خصوص در سـنين 
بـاال نيـاز داريـم. اين بـدان معنا نيسـت كه شـما بايـد محصوالت 
حيوانـی بيشـتری بخوريد - انـواع منابع گياهـی از پروتيين روزانه 
مـی توانـد اطمينـان حاصـل كنـد كـه بـدن شـما تمـام پروتئين 

مـورد نيـاز را دريافـت مـی كند.
داشتن تغذیه سالم و اصولی

اهمیت  چربی در رژیم غذایی:
همـه چربـی هـا مثـل هـم نيسـتند. اگـر چه چربـی هـای بد می 
تواننـد رژيـم غذايی شـما را خـراب كنند و ريسـک بيمـاری های 
خـاص را افزايـش دهنـد، چربـی هـای خـوب از مغـز و قلب شـما 
محافظـت مـی كننـد. در حقيقت، چربی هـای سـالم - مانند امگا 

3 - بـرای سـالمت جسـمی و عاطفـی حياتی هسـتند. 
گنجانـدن چربی سـالم بيشـتر در رژيـم غذايی می توانـد به بهبود 

حـال شـما كمک كند، سـالمت خود را بهبـود دهيد.

فيبر:خـوردن غذاهـا بـا فيبـر بـاال )حبوبـات، ميـوه، سـبزيجات، 
آجيـل و لوبيـا( مـی تواند به شـما كمک كنـد كه منظـم بمانيد و 
ريسـک خـود را بـرای بيماری های قلبـی، سـکته و ديابت كاهش 
دهيـد. آن هـم چنيـن می توانـد پوسـت را بهبود بخشـند و حتی 

بـه شـما كمک كنـد وزن كـم كنيد.
کلسیم در رژیم غذایی سالم :

عـالوه بـر ايـن كـه نخـوردن آن منجـر بـه پوكـی اسـتخوان مـی 
شـود، نبـود ميـزان كلسـيم كافـی در رژيـم غذايـی نيز مـی تواند 
بـه اضطـراب، افسـردگی و مشـکالت خواب نيـز كمک كنـد. بنابر 
سـن و جنسـيت مهـم اسـت كـه غذاهـای غنـی از كلسـيم را در 
رژيـم غذايـی خود بگنجانيـد، ويتاميـن د ، ويتاميـن ک و منيزيم 

بخوريد. كافـی 
اهمیت کربوهیدرات در رژیم غذایی سالم:

يکـی از منابـع اصلـی انـرژی بـدن اسـت امـا اكثـر آن هـا بايـد از 
كربوهيـدرات هـای پيچيده،سـبزيجات، غـالت سـبوس دار، ميوه(

بـه جـای قنـد و كربوهيـدرات تصفيـه شـده اسـتفاده كننـد. نـان 
سـفيد، شـيرينی، نشاسـته و شـکر راكنـار بگذاريد تا از بـاال رفتن 
سـريع در قنـد خون، نوسـانات در حالت و انـرژی و افزايش چربی، 

كند. جلوگيـری 
راه کارهایـی سـاده ولـی مهم برای داشـتن رژیـم غذایی 

سـالم و تغذیـه اصولی
آهسته غذا خوردن. انتخاب نان سبوس دار به جای تصفيه شده

خوردن  تخم مرغ ترجيحا برای صبحانه
آشاميدن آب كافی برای داشتن رژيم سالم

افزايش مصرف پروتئين برای داشتن رژيم غذايی سالم
كباب يا آب پز كردن به جای سرخ كردن
مصرف امگا 3 و ويتامين د در رژيم غذايی
سيب زمينی را به جای سرخ كردن بپزيد.
ميوه های را به جای نوشيدنی ها بخوريد.

تهیه و تنظیم: سرهنگ دوم امیرشیخ حسینی

چگونه می توانیم تغذیه سالم داشته باشیم ؟

گله از سیب زمینی

سـن مـن حـدود 78 سـال اسـت در ايـن 78 سـال سـيب 
زمينـی از مـوادی بـوده كـه مـرا ياری كـرده و در گـذر عمر 
سـيب زمينـی خـورده ام امـا مدتی اسـت سـيب زمينی هم 
بـه زندگـی افراد نادار مثل گوشـت و سـاير مـوارد بی تفاوت 
و قيمـت خـود را بـه كيلويـی هفـت تـا هشـت هـزار تومان 
رسـانيده اسـت بـا توجه بـه اينکه پـول و َخـرد در اين زمان 
ارزش چندانـی ندارنـد و بـا همـه مشـکالت بجای كاسـب از 
سـيب زمينـی كـه در گذر عمر بـه افراد نادار كمـک ميکرده 
بـدان علـت گلـه مـی كنـم كه قيمـت خـود را بـرای آنکه از 
سـاير مـواد عقب نمانـد افزايش داده و افراد نـادار را فراموش 

كرده اسـت .
 حمزه فریفته 

************

مدیر مدرسه

مديـر مدرسـه ای در كلکتـه هندوسـتان، ايـن نامـه را  چند 
هفتـه قبـل از شـروع امتحانـات بـرای والدين دانـش آموزان 

فرسـتاده است:
والدين عزيز

امتحانات فرزندان شما به زودی آغاز می شود.
مـن مـی دانـم شـما چقـدر اضطـراب داريـد كـه فرزندانتان 

بتواننـد بـه خوبـی از عهـده امتحانـات بـر آيند.
امـا لطفـا در نظـر داشـته باشـيد كـه در بيـن ايـن دانـش 
آمـوزان يـک هنرمنـد وجـود دارد كـه نيـازی بـه دانسـتن 
رياضيـات نـدارد. يـک كارآفريـن وجـود دارد كـه نيـازی به 

درک عميـق تاريـخ يـا ادبيـات انگليسـی نـدارد.
يـک موزيسـين وجـود دارد كه كسـب نمرات باال در شـيمی 
برايـش اهميتـی ندارد.يک ورزشـکار وجـود دارد كه آمادگی 
بدنـی و فيزيکـی برايـش بيش از درس فيزيـک اهميت دارد. 
اگـر فرزندتـان نمـرات بااليـی كسـب كـرد عالـی اسـت. در 
غيـر ايـن صـورت، لطفـا اعتمـاد بـه نفـس و شـخصيتش 
را از او نگيريـد. بـه آنهـا بگوييـد مشـکلی نيسـت آن فقـط 
يـک امتحـان بـود و آنها بـرای انجـام چيزهـای بزرگتری در 

زندگـی بـه دنيـا آمـده اند.
بـه آنهـا بگوييـد فـارغ از هـر نمره ای كه كسـب كنند شـما 
آنهـا را دوسـت خواهيـد داشـت و آنهـا را قضـاوت نخواهيـد 
كـرد. لطفـا اين را انجـام دهيد تـا ببينيد چگونـه فرزندانتان 
جهـان را فتـح خواهنـد كـرد. يـک امتحـان يـا نمـره پايين 
نبايسـتی آرزوهـا، اسـتعداد و اعتمـاد بـه نفـس آنهـا را فـدا 
كنـد. و در پايـان، لطفـا فکر نکنيـد كه دكترها و مهندسـين 
تنهـا انسـان هـای خوشـحال و خوشـبخت روی زمين هسـتند.
تهیه و تنظم :محمود جعفری از کوهبنان 

************

ارزش آدمی

يـک سـخنران معـروف در مجلسـی كه دويسـت نفـر در آن 
حضـور داشـتند، يـک صـد دالری را از جيبـش بيـرون آورد 
و پرسـيد: چـه كسـی مايـل اسـت ايـن اسـکناس را داشـته 

باشـد؟ دسـت همـه حاضريـن بـاال رفت. 
سـخنران گفت: بسـيار خـوب، من ايـن اسـکناس را به يکی 
از شـما خواهـم داد ولـی قبـل از آن می خواهـم كاری بکنم. 
و سـپس در برابـر نـگاه هـای متعجـب، اسـکناس را مچالـه 
كـرد و پرسـيد: چـه كسـی هنـوز مايل اسـت اين اسـکناس 
را داشـته باشـد؟ و بـاز هـم دسـت هـای حاضريـن بـاال رفت. 
ايـن بـار مـرد، اسـکناس مچاله شـده را بـه زميـن انداخت و 
چنـد بـار آن را لگـد مـال كـرد و بـا كفـش خـود آن را روی 
زميـن كشـيد. بعـد اسـکناس را برداشـت و پرسـيد: خـوب، 
حـاال چه كسـی حاضر اسـت صاحب اين اسـکناس شـود؟ و 
بـاز دسـت همه بـاال رفت. سـخنران گفـت: دوسـتان، با اين 
بالهايـی كه من سـر اسـکناس در آوردم، از ارزش اسـکناس 

چيـزی كم نشـد و همـه شـما خواهان آن هسـتيد. 
و ادامـه داد: در زندگـی واقعـی هـم هميـن طـور اسـت، مـا 
در بسـياری مـوارد بـا تصميمـــاتی كـه مـی گيريـم يـا بـا 
مشـکالتی كـه روبـرو می شـويم، خـم می شـويم، مچالـــه 
مـی شـويم، خـاک آلود می شـويم و احسـاس مـی كنيم كه 
ديگـر پشـيزی ارزش نداريـم، ولـی اين گونه نيسـت و صرف 
نظـر از ايـن كـه چه باليی سـرمان آمده اسـت هرگـز ارزش 
خـود را از دسـت نمـی دهيـم و هنـوز هـم برای افـرادی كه 

دوسـتمان دارنـد، آدم با ارزشـی هسـتيم.

تهیه و تنظیم : محمود جعفری از کوهبنان

 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 

کرمان )508908(

ظهـور  ابريشـمی  راه  شـركت  تغييـرات  آگهـی 
يـک نسـل شـركت سـهامی خـاص بـه شـماره ثبـت 14592 و شناسـه ملـی 
14006249782 بـه اسـتناد صورتجلسـه مجمـع عمومـی فـوق العـاده مـورخ 
1398/01/26 سـرمايه شـركت از 1000000 ريـال بـه مبلـغ 417400000 
ريـال منقسـم به 100 سـهم بانـام عـادی 4174000 ريالی از محـل آورده غير 
نقـد طبـق نامـه كارشـناس رسـمی دادگسـتری بـه شـماره 97/1113 مـورخ 
1397/12/02 افزايـش يافـت و مـاده مربوطـه اساسـنامه اصـالح گرديـد. اداره 
كل ثبـت اسـناد و امـالک اسـتان كرمـان اداره ثبـت شـركت هـا و موسسـات 

)508908( كرمـان  غيرتجـاری 

 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 

کرمان )508907(

آگهـی تغييـرات شـركت راه ابريشـمی ظهـور يـک نسـل شـركت سـهامی 
خـاص به شـماره ثبت 14592 و شناسـه ملی 14006249782 به اسـتناد 
صورتجلسـه هيئـت مديـره مـورخ 1398/01/26 - كليـه سـرمايه تعهـدی 

شـركت توسـط صاحبان سـهام پرداخـت گرديده اسـت. 
اداره كل ثبـت اسـناد و امـالک اسـتان كرمـان اداره ثبـت شـركت هـا و 

)508907( كرمـان  غيرتجـاری  موسسـات 

 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 

کرمان )514331(

آگهـی تغييـرات موسسـه بـه فکـران فاخـر عطـارد 
موسسـه غير تجاری به شـماره ثبت 1930 و شناسه ملی 14007752910 
بـه اسـتناد صورتجلسـه مجمـع عمومی فـوق العـاده مـورخ 27/11/1397 
تصميمـات ذيـل اتخـاذ شـد : 1 - محـل شـركت در واحـد ثبتـی كرمان به 
آدرس اسـتان كرمـان ، شهرسـتان كرمـان ، بخـش مركـزی ، شـهر كرمان، 
شـهدای خانـوک ، خيابـان ابوحامـد ، كوچـه ابوحامـد 21 ، پـالک 163 
، طبقـه اول- كدپسـتی 7614843681 تغييـر يافـت و مـاده مربوطـه در 
اساسـنامه بشـرح فوق اصالح گرديد. اداره كل ثبت اسـناد و امالک اسـتان 
كرمـان اداره ثبـت شـركت ها و موسسـات غيرتجـاری كرمـان )514331(
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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
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  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
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نگاه نگران نسل های آینده را با مصرف بهینه آب
 به آرامش تبدبل کنیم

روابط عمومی شرکت آب وفاضالب روستایی استان کرمان

زنـگ عاطفه هـا یازدهـم مهرمـاه بـا حضـور مدیـرکل کمیتـه امداد 
سـالمی  شـهید  مدرسـه  در  نمادیـن  به صـورت  کرمـان  اسـتان 
رودبـار جنـوب نواختـه شـد، ایـن مراسـم کـه بـا حضور سرپرسـت 
رودبـار  فرمانـدار  و  امام جمعـه  کرمـان،  اسـتان  آموزش وپـرورش 

جنـوب و جمعـی از مسـئوالن برگـزار شـد.
کرمـان  اسـتان  امـداد  کمیتـه  مدیـرکل  صادقـی  یحیـی  دکتـر 
برگـزاری مراسـم جشـن عاطفه هـا را فرصتـی بـرای تقویـت حـس 
نوع دوسـتی و نیکـوکاری در بیـن دانـش آمـوزان دانسـت و گفـت: 
تمـام تـالش کمیتـه امـداد بـر این اسـت که هیـچ دانش آمـوزی از 

تحصیـل بازنمانـد و با شـروع سـال تحصیل دانش آمـوزان محروم و 
نیازمنـد نیز بتوانند بانشـاط و شـادی سـال تحصیلی را آغـاز کنند.

وی دیـدار بـا مددجویـان تحـت حمایـت و دلجویی از آن هـا را یک 
اصـل در کمیتـه امـداد اسـتان کرمان دانسـت و افـزود: تمام تالش 
مـا بـر ایـن اسـت کـه مسـائل و مشـکالت محرومـان به خصـوص 

مـردم سـاکن در مناطـق محـروم را برطـرف کنیم.
دکتـر صادقـی در ادامـه توانمندسـازی خانوارهای تحـت حمایت و 
ایجـاد یـک درآمد پایـدار بـرای آن ها را یکـی از دیدگاه هـای اصلی 
کمیتـه امـداد دانسـت و بیـان کـرد: هفت هزار و 800 شـغل سـال 

گذشـته توسـط کمیته امداد اسـتان کرمان ایجادشـده اسـت که بر 
اسـاس راسـتی آزمایی صـورت گرفته توسـط دسـتگاه های مربوطه 
90 درصـد این مشـاغل اصالـت داشـته اند و این موفقیت به واسـطه 

تعامـل و همراهـی همـه دسـتگاه های زیـر ربط بوده اسـت.
خانوارهـای  توانمندسـازی  و  اشـتغال  به منظـور  داد:  ادامـه  وی 
تحـت حمایـت بـه دنبـال ایجاد دو هـزار نیـروگاه خورشـیدی برای 

مددجویـان تحـت حمایـت ایـن اسـتان هسـتیم.
مدیـرکل کمیتـه امـداد اسـتان کرمـان بیـان کـرد: تقویـت بنیـه 
امـر تحصیـل  بـه  و کمـک  تحـت حمایـت   فرهنگـی خانوارهـای 
دانـش آمـوزان نیازمنـد یکـی دیگـر از برنامه هـای مهـم ایـن نهـاد 

اسـت کـه به صـورت ویـژه بـه آن توجـه می شـود.
وی بـه موفقیـت تحصیلـی دانـش آمـوزان نیازمنـد و محـروم تحت 
ادامـه داد:  امـداد اسـتان کرمـان اشـاره کـرد و  حمایـت کمیتـه 
بسـیاری از دانـش آموزان تحت حمایت این نهاد در شـرایط بسـیار 
سـخت تحصیل کـرده و توانسـته اند در مراکـز علمی خوب کشـور و 

در رشـته پزشـکی پذیرفته شـوند.
مدیـرکل کمیتـه امداد اسـتان کرمان تأکیـد کرد: بـه دلیل اهمیت 
خدمات رسـانی در مناطـق محـروم بـا هماهنگـی آموزش وپـرورش 
مراسـم نمادین جشـن عاطفه ها امسـال در مدرسـه شـهید سـالمی 

رودبـار جنوب نواخته شـد.

هم زمان با سراسر کشور؛

زنگ عاطفه ها در پنج هزار مدرسه استان کرمان به صدا درآمد

فضــای مجــازی تیغــی دولبــه اســت کــه هــم می توانــد 
مشــکالت و معضــالت جامعــه را جراحــی کــرده و درمــان 
ــن زده،  ــکالت دام ــه مش ــد ب ــم می توان ــی ه ــد و از طرف نمای
ــه  ــاب را در فضــای جامع ــد و الته ــوه ده ــه جل ــق را وارون حقای

ــد. ــدید نمای تش
ــت و فضــای  ــمند و اینترن ــن هوش ــتفاده از تلف ــا اس ــن روزه ای
مجــازی و پیام رســان های متعــدد، هــم در روشــنگری و آگاهــی 

بخشــی آحــاد ملــت موثرنــد و هــم در کتمــان واقعیت هــا.
و البتــه گاهــی افــرادی ناخــودآگاه و شــاید بــه دلیــل اطالعــات 
ــرف  ــه برط ــد ک ــاد می کنن ــبهاتی ایج ــا ش ــن فض ــص در ای ناق

کــردن آن بــه قــول معــروف، کار حضــرت فیــل اســت.
ــار  ــد، انتش ــر ش ــه مختص ــن مقدم ــتن ای ــه ی نوش ــه بهان آن چ
ــع  ــهیدی از تواب ــر ش ــادر پی ــدر و م ــی از پ ــم و عکس های فیل
ــاده  ــیر ج ــه در مس ــت ک ــان اس ــتان کرم ــان در اس ــهر ماه ش
ســکنج در بیابانــی بــدون امکانــات در آلونکــی مخروبــه زندگــی 

می کننــد. 
آن چــه در نــگاه اول از دیــدن ایــن فیلــم و عکس هــا بــه 
ــئولین و  ــه مس ــت ک ــن اس ــود ای ــادر می ش ــده متب ــن بینن ذه
به خصــوص متولیــان امــر یعنــی بنیــاد شــهید از کنــار مشــکالت 
ــا رد شــده اند؛  ــوان شــهید بی اعتن ــر و نات ــادر پی ــدر و م ــن پ ای
ــود  ــوم می ش ــوع معل ــن موض ــون ای ــی پیرام ــا کنکاش ــا ب ام

ــت. ــری اس ــز دیگ ــت چی حقیق
ــال  ــهریور س ــر ش ــه اواخ ــود ک ــال می ش ــا دنب ــرا از آن ج ماج
جــاری رزمایــش بســیجیان کرمــان در جــاده روســتای ســکنج 
)در 50 کیلومتــری مرکــز اســتان( برگــزار شــد و در خــالل ایــن 
برنامــه دکتــر محمدرضــا پورابراهیمــی نماینــده مــردم کرمــان 
بــا حضــور در محــل ســکونت ایــن خانــواده شــهید کــه نزدیــک 
محــل رزمایــش ســکونت دارنــد، بــه پــدر شــهید قــول می دهــد 
کــه بــا همــکاری دیگــر مســئولین برایشــان در ماهــان منزلــی 
ــته و  ــور داش ــگار حض ــک خبرن ــدار ی ــن دی ــد. در ای ــه کن تهی
ــخ 97/7/7 هماهنــگ نمــوده  پــس از گذشــت دوهفتــه در تاری
ــهید  ــادر ش ــدر و م ــدار پ ــه دی ــگاران را ب ــدادی از خبرن و تع

می بــرد.
خبرنــگاران نیــز از دیــدن وضعیــت زندگــی ایــن پــدر و 
مــادر بزرگــوار کــه بــدون آب و بــرق و گاز در آن بیابــان 
زندگــی می کننــد، حیــرت زده می شــوند و ضمــن 
ــد  ــوال می کنن ــهید س ــوار ش ــدر بزرگ ــا پ ــو ب گفتگ
ــه  ــی ک ــهر و جای ــه ش ــد و ب ــا مانده ای ــرا اینج ــه چ ک
ــا  ــد و اص ــد نمی روی ــود باش ــات موج ــل امکان حداق

ــد؟ ــما می آین ــدن ش ــه دی ــئولین ب ــا مس آی
ــهید  ــرباز ش ــدر س ــی پ ــتی کهنوی ــد دش محم
غالمرضــا دشــتی کهنویــی چنیــن پاســخ داد:

ــم.  ــی می کنی ــکان زندگ ــن م ــه در ای ــت ک ــال اس ــا 57 س »م
ــه فقــط ســه  ــی ک ــه ســومار در حال پســرم ســال 64 در منطق
مــاه از خدمتــش باقــی مانــده بــود، بــه شــهادت رســید و پــس 
از آن تــا هفــت ســال کســی از بنیــاد شــهید بــه مــا ســر نــزد تــا 
اینکــه خــودم بــه بنیــاد رفتــم و اعتــراض و گالیــه کــردم کــه 
ــر  ــد و س ــاد می آین ــددکاران بنی ــئولین و م ــد مس ــه بع از آن ب
می زننــد و گاهــی کاالهایــی می آورنــد. حتــی مدیــر کل بنیــاد 
ــا روســتای  ــد کــه در کرمــان ی ــه مــن پیشــنهاد دادن شــهید ب
ــه  ــم ب ــن گفت ــی م ــد ول ــا می کنن ــی مهی ــم منزل ــکنج برای س

ســکنج و کرمــان نمــی روم. دکتــر پورابراهیمــی گفــت در ماهــان 
ــن و  ــن س ــم در ای ــن گفت ــم، م ــاره می کن ــت اج ــی برای منزل

ــه اجــاره نشــینی نمــی روم.« ســال ب
ــدر و  ــن پ ــری از وضعیــت زندگــی ای ــرد خّی ــام ف ــن ای در همی
ــه و  ــور در منطق ــن حض ــود و ضم ــع می ش ــهید مطل ــادر ش م
تهیــه فیلــم و عکــس در فضــای مجــازی بــا تحریــک احساســات 
مــردم، بــه جمــع آوری کمــک بــه منظــور ســاخت ســرپناه بــرای 
آن هــا بر میآیــد و کار ســاخت یــک اتــاق و ســرویس بهداشــتی 

ــاز می شــود. ــک موجــود آغ ــار آلون ــوک در کن ــا بل ب
انتشــار ایــن مطالــب در فضــای مجــازی موجــی از تخریب هــا و 
توهین هــا نســبت بــه متولیــان امــر و اظهــار نظرهــای مختلــف 
را در برمی گیــرد و خبرنــگاران را وامــی دارد کــه جهــت مطالبــه 
ــدار و  ــا وی دی ــان ب ــتان کرم ــهید اس ــاد ش ــر کل بنی از مدی
ســواالت خــود را مطــرح کننــد. یکــی از شــبهاتی کــه اطرافیــان 
ــود کــه  ــن ب ــد ای ــدر و مــادر شــهید مطــرح کــرده بودن ــن پ ای
ــاد  ــوده، بنی ــش ب ــه ارت ــق ب ــن شــهید، ســرباز و متعل چــون ای

ــد. ــام نمی ده ــواده اش انج ــرای خان ــهید کاری ب ش
میان شهدای ارتش و سپاه هیچ تفاوتی نیست

ســردار محمدرضــا حســنی ســعدی در ایــن دیــدار کــه 97/7/8 
برگــزار شــد اظهــار کــرد: »ایــن شــهید عزیــز هــم ماننــد دیگــر 
ــک  ــغ ی ــه مبل ــده دارد و ماهان ــهید پرون ــاد ش ــهدا در بنی ش
ــز  ــهید واری ــدر ش ــاب پ ــه حس ــان ب ــون و 700 هزارتوم میلی
ــوان  ــر و نات ــدر پی ــون پ ــت چ ــن اس ــه ممک ــه البت ــود ک می ش
ــت  ــان در دس ــی ایش ــاب بانک ــت، کارت حس ــهر دور اس و از ش
ــهید  ــه پدرش ــت و ب ــول را برداش ــا پ ــد و آن ه ــدان باش فرزن

می دهنــد.
 ایــن پــدر شــهید بــه دامــداری مشــغول بــود و زمانــی حــدود 
ــداری  ــش را نگه ــه خــودش و فرزندان ــق ب ــفند متعل 400 گوس
می کــرد؛ ایشــان عالقــه ی شــدیدی بــه زندگــی در محــل 
ــه او  ــه ب ــار ک ــک ب ــه ی ــوری ک ــه ط ــود دارد ب ــکونت خ س
پیشــنهاد دادم بهتــر اســت بــه شــهر بیایــد تــا امکانــات بهتــری 
ــه از  ــی ک ــار داشــته باشــد، مشــت خــود را از آب قنات در اختی
ــات  ــرد و گفــت، مــن تمــام امکان ــرو بُ ــور می کــرد ف آن جــا عب

ــم. ــوض نمی کن ــوا ع ــن آب و ه ــا ای ــهر را ب ش
بــه او گفتــم زمینــی در شــهرک انقــالب روبــروی هزاردســتان 
ــعاب آب  ــه و انش ــم، پروان ــاده کردی ــما آم ــرای ش ــان ب در ماه
گرفتیــم کــه بســازیم، نپذیرفتنــد و گفتنــد مــن بــه شــهر بیایــم 
ــم  ــزرگ از ب ــس ب ــک کانک ــی ی ــس از مدت ــی روم؛ پ ــن م از بی
برایشــان آوردیــم کــه کنــار اتاقکــی کــه داشــتند، نصــب کنیــم، 

ــد. فرزندانشــان مخالفــت کردن
ــه  ــروی تکی ــادره ای روب ــوال مص ــان از ام ــم در ماه ــی ه زمین
ــه آن نشــان  ــی ب ــه تمایل ــذار شــد ک ــا واگ ــه آن ه عباســی ها ب
ــان پیشــنهاد  ــر مســئولین ماه ــا بخشــدار و دیگ ــد؛ نهایت ندادن
ــفندان  ــه گوس ــی ک ــک مرتع ــکنج نزدی ــتای س ــد در روس دادن
َچــرا دارنــد، منزلــی برایشــان ســاماندهی کنیــم. زمینــی آن جــا 
گرفتیــم بنیــاد مســکن زمیــن را شــفته کــرد، اســکلت خانــه را 
ــرد  ــالم ک ــاره اع ــهید یک ب ــدر ش ــه پ ــرد ک ــی ک ــان خال برایش
مــن ســکنج نمــی روم. در حالــی کــه آن جــا عــالوه بــر امکاناتــی 
نظیــر آب و بــرق و گاز، محــل مناســبی هــم بــرای گوســفندانش 

ــد. ــا می ش مهی
ــات  ــا امکان ــز ب ــه ســازمانی مجه ــک خان ــم ی ــن گفت ــس از ای پ

ــم.  ــان می گذاری ــه در اختیارت ــم ک ــاز داری ــورد نی ــایل م و وس
گفــت نــه! مــن در خانــه مــردم ســکونت نمی کنــم. گفتــم بیــا 
ــن  ــس از ای ــن پ ــت م ــم. گف ــاره می کنی ــی را اج ــت جای برای

ــه اجــاره نشــینی نمــی روم. همــه عمــر ب
در تاریــخ 97/7/8 آقــای گروهــی معــاون بنیــاد شــهید تشــریف 
ــدر شــهید گفتنــد شــما  ــد و پ ــا آن هــا صحبــت کردن ــد ب بردن
زمیــن موجــود در ماهــان را بســازید مــا بــه آن جــا نقــل مــکان 

می کنیــم.
سرانجام راضی شدند

ــق  ــی و طب ــاز زندگ ــای ب ــود در فض ــد ب ــهید عالقمن ــدر ش پ
ــفند  ــردن گوس ــرا ب ــا َچ ــرش را ب ــته عم ــال های گذش روال س
ــه،  ــن َگل ــم در ای ــش ه ــون بچه های ــد و چ ــپری کن و دام س
گوســفندانی داشــتند، تمایــل نداشــتند کــه پدرشــان بــه شــهر 

ــد. بیای
ــخ  ــده، تاری ــی نش ــهید کوتاه ــادر ش ــدر و م ــن پ ــق ای در ح
ــا آن هــا انجــام شــده  دیدارهایــی کــه از طــرف بنیــاد شــهید ب
در پرونــده ثبــت اســت. وام مســکن، وام بالعــوض و مــوارد دیگر 
کــه اعطــا شــده اســناد آن موجــود اســت، ضمــن اینکــه خیلــی 

ــع هســتند. ــی توق بزرگــوار و ب
ــد و  ــهر بیاین ــه ش ــه ب ــد ک ــت نمی دادن ــا رضای ــا االن مطلق ت
ــه  ــروز ک ــا ام ــم؛ ام ــم می میری ــهر بیایی ــه ش ــا ب ــد م می گفتن
ــه  ــد، راضــی شــده اند ک ــت کرده ان ــه و صحب ــا رفت همــکاران م

ــد. ــان بیاین ــه شــهر ماه منزلشــان ســاخته شــود و ب
کســانی هــم کــه از روی خیرخواهــی در فضــای مجــازی 
ــا  ــتند و م ــات را نداش ــن اطالع ــد، ای ــر کرده ان ــی منتش مطالب
ــزان  ــن عزی ــه ای ــوده و هســتیم ک ــل ب ــم و مای ــی نکردی کوتاه
ــات پزشــکی، رفاهــی،  ــه امکان ــه ب ــد ک ــی زندگــی کنن در محل
بهداشــتی، آب، بــرق و گاز دسترســی داشــته باشــند کــه 
ــاد  ــک بنی ــا کم ــا ب ــده اند و م ــی ش ــون راض ــبختانه اکن خوش
ــان  ــهر ماه ــکونی در ش ــزل مس ــاخت من ــال س ــکن در ح مس
ــینی  ــک نش ــرای آلون ــود ماج ــن ب ــتیم.«  و ای ــان هس برایش
ــده  ــازی منتشــر ش ــه در فضــای مج ــهیدی ک ــادر ش ــدر و م پ
و از آن جــا کــه فاقــد توضیحــات مدیــرکل بنیــاد شــهید بــوده، 
بســیار ناقــص و بــه دور از انصــاف منتشــر و موجــی از تهمــت و 

ــت. ــته اس ــال داش ــه دنب ــب ب تخری
گزارش:  از آذر همتی

گردشی واقعیت هایی پیرامون حواشی زندگی پدر و مادر شهیدی که در آلونک زندگی می کنند 
نیم ساعته 
با مسابقه 
رادیویی 

»سین جیم «

ــنایی  ــدف آش ــا ه ــان ب ــز کرم ــدای مرک ص
ــاره  ــی درب ــات عموم ــا اطالع ــان ب مخاطب
ــابقه  ــان مس ــتان کرم ــران و اس ــان، ای جه

ــت. ــرده اس ــی ک ــم را طراح ــین جی س
ایــن مســابقه رادیویــی در روزهــای شــنبه، 
ــده  ــورت زن ــه ص ــنبه ب ــنبه و چهارش دوش
ــدت 30  ــه م ــان ب ــی کرم ــبکه رادیوی از ش

ــی شــود. ــه  پخــش م دقیق
ســین جیــم بــه صــورت تلفنــی و بــا 
ــران و  ــان، ای ــاره جه ــئواالتی درب ــرح س ط
 اســتان کرمــان )در زمینــه گردشــگری، 
اماکــن  کرمانــی،  هــای  المثــل  ضــرب 
تاریخــی و مذهبــی و اطالعــات عمومــی( بــا 
 دو شــرکت کننــده بــه صــورت مجــزا تهیــه 
ــا  ــاز ت ــترین امتی ــه بیش ــه ب ــود ک ــی ش م
ســقف 20 برنــده اعــالم و بــه او جایــزه ای 

ــی شــود. ــدا م اه
شــایان ذکــر اســت ایــن مســابقه رادیویــی 
ــان   ــدای کرم ــاعت 17:30 از ص ــا س عصره
تقدیــم عالقــه منــدان برنامــه هــای مســابقه 

و ســرگرمی مــی شــود.
عوامــل تهیــه ایــن برنامــه عبارتنــد از 
ــم  ــرکار خان ــده: س ــه  کنن ــنده و تهی نویس
ــر،  ــتانی ف ــا گلس ــردار: رض ــرزاده صداب می
ــنی  ــری، حس ــن ح ــدی، امی ــین احم حس
ســعدی، سیدحســین گلســتانی گوینــدگان 

: وحیــد یوســف زاده، آرزو لطفــی.
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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 

Telegram.me/haftvadnews91هفته نامه فرهنگی، سیاسی، خبری                                                                     

رکمان

هفته نامه هفتواد
صاحب امتیاز و مدیرمسئول: 
محمد حسنی سعدی
گستره توزیع: استان کرمان

نشانی: کرمان، چهارراه شهید باهنر، جنب اداره معاونت 
ترافیک و حمل و نقل شهرداری کرمان
مجتمع میالد نور، طبقه دوم واحد 305
تلفن: 32253815- 034
نمابر: 32253856- 034، همراه: 09131978997

  Haftvadnews@yahoo.com :آدرس ایمیل
آدرس سایت هفتواد کرمان

 www.Haftvadnews. ir 
پیش چاپ و چاپخانه: مهدوی کرمان 

برخی از نمایندگی های فروش نشریه هفتواد در استان کرمان
* شهرستان کوهبنان: حمیدرضا اکبری 09138353191

* جیرفت:  محمدی ـ آدرس بلوار امام خمینی ـ خیابان امداد- جنب فضای سبز)آبی گرافیک( 09131491068
 * راور: حسن هدایت ـ  آدرس بلوار غربی کتاب فروشی پژوهش 33724126- 09136196720

 * سیرجان: حمداهلل گویینی ـ آدرس ـ خیابان امام کتاب فروشی حافظ میدان گیتی 90  42259404-  09137694267
 * شهر بابک: شعبانی ـ خیابان امام روبروی بانک ملت، کتاب دانشجو  09132900496

 * بافت: حبیبی ـ چهارراه سینما روبروی آتش نشانی جنب اداره مخابرات)باجه مطبوعات رسالت(
 * رفسنجان: محمد فارسی ـ میدان ابراهیم کتاب فروشی و مطبوعات فارسی 34263366 ـ09135004171
*  رفسنجان:  محمد حسین مصلح الدینی ـ خیابان معلم مطبوعات مسلم 34264445 ـ  09137659767

* منوجان:  حسن حیدری ـ کتابفروشی و لوازم تحریراندیشه  43302535 ـ  09131498554
*کهنوج ـآقای گلشنی ـ خیابان امام کتابفروشی کلشنی روبروی پاساژ آزادی 09387250031

* بردسیر- مرتضی خاکساری ـ آدرس خیابان امام، کتابفروشی دانش 33522560 ـ  09131423742 
* قلعه گنج: ادیب حیدری 09132482630                                    * نمایندگی زرند: ابراهیمی 09131426385                       

* نمایندگی بم:  آقای یعقوبی 09139948179                                * نمایندگی شهرستان رابر: تاج الدینی 09133470242

سال ششمـ  شماره 199ـ  شنبه  27 آبان  1396 ـ  29 صفر 1439ـ   18 نوامبر 2017 ـ  4  صفحهـ  500 تومان

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
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نگاه نگران نسل های آینده را با مصرف بهینه آب
 به آرامش تبدبل کنیم

روابط عمومی شرکت آب وفاضالب روستایی استان کرمان

زنـگ عاطفه هـا یازدهـم مهرمـاه بـا حضـور مدیـرکل کمیتـه امداد 
سـالمی  شـهید  مدرسـه  در  نمادیـن  به صـورت  کرمـان  اسـتان 
رودبـار جنـوب نواختـه شـد، ایـن مراسـم کـه بـا حضور سرپرسـت 
رودبـار  فرمانـدار  و  امام جمعـه  کرمـان،  اسـتان  آموزش وپـرورش 

جنـوب و جمعـی از مسـئوالن برگـزار شـد.
کرمـان  اسـتان  امـداد  کمیتـه  مدیـرکل  صادقـی  یحیـی  دکتـر 
برگـزاری مراسـم جشـن عاطفه هـا را فرصتـی بـرای تقویـت حـس 
نوع دوسـتی و نیکـوکاری در بیـن دانـش آمـوزان دانسـت و گفـت: 
تمـام تـالش کمیتـه امـداد بـر این اسـت که هیـچ دانش آمـوزی از 

تحصیـل بازنمانـد و با شـروع سـال تحصیل دانش آمـوزان محروم و 
نیازمنـد نیز بتوانند بانشـاط و شـادی سـال تحصیلی را آغـاز کنند.

وی دیـدار بـا مددجویـان تحـت حمایـت و دلجویی از آن هـا را یک 
اصـل در کمیتـه امـداد اسـتان کرمان دانسـت و افـزود: تمام تالش 
مـا بـر ایـن اسـت کـه مسـائل و مشـکالت محرومـان به خصـوص 

مـردم سـاکن در مناطـق محـروم را برطـرف کنیم.
دکتـر صادقـی در ادامـه توانمندسـازی خانوارهای تحـت حمایت و 
ایجـاد یـک درآمد پایـدار بـرای آن ها را یکـی از دیدگاه هـای اصلی 
کمیتـه امـداد دانسـت و بیـان کـرد: هفت هزار و 800 شـغل سـال 

گذشـته توسـط کمیته امداد اسـتان کرمان ایجادشـده اسـت که بر 
اسـاس راسـتی آزمایی صـورت گرفته توسـط دسـتگاه های مربوطه 
90 درصـد این مشـاغل اصالـت داشـته اند و این موفقیت به واسـطه 

تعامـل و همراهـی همـه دسـتگاه های زیـر ربط بوده اسـت.
خانوارهـای  توانمندسـازی  و  اشـتغال  به منظـور  داد:  ادامـه  وی 
تحـت حمایـت بـه دنبـال ایجاد دو هـزار نیـروگاه خورشـیدی برای 

مددجویـان تحـت حمایـت ایـن اسـتان هسـتیم.
مدیـرکل کمیتـه امـداد اسـتان کرمـان بیـان کـرد: تقویـت بنیـه 
امـر تحصیـل  بـه  و کمـک  تحـت حمایـت   فرهنگـی خانوارهـای 
دانـش آمـوزان نیازمنـد یکـی دیگـر از برنامه هـای مهـم ایـن نهـاد 

اسـت کـه به صـورت ویـژه بـه آن توجـه می شـود.
وی بـه موفقیـت تحصیلـی دانـش آمـوزان نیازمنـد و محـروم تحت 
ادامـه داد:  امـداد اسـتان کرمـان اشـاره کـرد و  حمایـت کمیتـه 
بسـیاری از دانـش آموزان تحت حمایت این نهاد در شـرایط بسـیار 
سـخت تحصیل کـرده و توانسـته اند در مراکـز علمی خوب کشـور و 

در رشـته پزشـکی پذیرفته شـوند.
مدیـرکل کمیتـه امداد اسـتان کرمان تأکیـد کرد: بـه دلیل اهمیت 
خدمات رسـانی در مناطـق محـروم بـا هماهنگـی آموزش وپـرورش 
مراسـم نمادین جشـن عاطفه ها امسـال در مدرسـه شـهید سـالمی 

رودبـار جنوب نواخته شـد.

هم زمان با سراسر کشور؛

زنگ عاطفه ها در پنج هزار مدرسه استان کرمان به صدا درآمد

فضــای مجــازی تیغــی دولبــه اســت کــه هــم می توانــد 
مشــکالت و معضــالت جامعــه را جراحــی کــرده و درمــان 
ــن زده،  ــکالت دام ــه مش ــد ب ــم می توان ــی ه ــد و از طرف نمای
ــه  ــاب را در فضــای جامع ــد و الته ــوه ده ــه جل ــق را وارون حقای

ــد. ــدید نمای تش
ــت و فضــای  ــمند و اینترن ــن هوش ــتفاده از تلف ــا اس ــن روزه ای
مجــازی و پیام رســان های متعــدد، هــم در روشــنگری و آگاهــی 

بخشــی آحــاد ملــت موثرنــد و هــم در کتمــان واقعیت هــا.
و البتــه گاهــی افــرادی ناخــودآگاه و شــاید بــه دلیــل اطالعــات 
ــرف  ــه برط ــد ک ــاد می کنن ــبهاتی ایج ــا ش ــن فض ــص در ای ناق

کــردن آن بــه قــول معــروف، کار حضــرت فیــل اســت.
ــار  ــد، انتش ــر ش ــه مختص ــن مقدم ــتن ای ــه ی نوش ــه بهان آن چ
ــع  ــهیدی از تواب ــر ش ــادر پی ــدر و م ــی از پ ــم و عکس های فیل
ــاده  ــیر ج ــه در مس ــت ک ــان اس ــتان کرم ــان در اس ــهر ماه ش
ســکنج در بیابانــی بــدون امکانــات در آلونکــی مخروبــه زندگــی 

می کننــد. 
آن چــه در نــگاه اول از دیــدن ایــن فیلــم و عکس هــا بــه 
ــئولین و  ــه مس ــت ک ــن اس ــود ای ــادر می ش ــده متب ــن بینن ذه
به خصــوص متولیــان امــر یعنــی بنیــاد شــهید از کنــار مشــکالت 
ــا رد شــده اند؛  ــوان شــهید بی اعتن ــر و نات ــادر پی ــدر و م ــن پ ای
ــود  ــوم می ش ــوع معل ــن موض ــون ای ــی پیرام ــا کنکاش ــا ب ام

ــت. ــری اس ــز دیگ ــت چی حقیق
ــال  ــهریور س ــر ش ــه اواخ ــود ک ــال می ش ــا دنب ــرا از آن ج ماج
جــاری رزمایــش بســیجیان کرمــان در جــاده روســتای ســکنج 
)در 50 کیلومتــری مرکــز اســتان( برگــزار شــد و در خــالل ایــن 
برنامــه دکتــر محمدرضــا پورابراهیمــی نماینــده مــردم کرمــان 
بــا حضــور در محــل ســکونت ایــن خانــواده شــهید کــه نزدیــک 
محــل رزمایــش ســکونت دارنــد، بــه پــدر شــهید قــول می دهــد 
کــه بــا همــکاری دیگــر مســئولین برایشــان در ماهــان منزلــی 
ــته و  ــور داش ــگار حض ــک خبرن ــدار ی ــن دی ــد. در ای ــه کن تهی
ــخ 97/7/7 هماهنــگ نمــوده  پــس از گذشــت دوهفتــه در تاری
ــهید  ــادر ش ــدر و م ــدار پ ــه دی ــگاران را ب ــدادی از خبرن و تع

می بــرد.
خبرنــگاران نیــز از دیــدن وضعیــت زندگــی ایــن پــدر و 
مــادر بزرگــوار کــه بــدون آب و بــرق و گاز در آن بیابــان 
زندگــی می کننــد، حیــرت زده می شــوند و ضمــن 
ــد  ــوال می کنن ــهید س ــوار ش ــدر بزرگ ــا پ ــو ب گفتگ
ــه  ــی ک ــهر و جای ــه ش ــد و ب ــا مانده ای ــرا اینج ــه چ ک
ــا  ــد و اص ــد نمی روی ــود باش ــات موج ــل امکان حداق

ــد؟ ــما می آین ــدن ش ــه دی ــئولین ب ــا مس آی
ــهید  ــرباز ش ــدر س ــی پ ــتی کهنوی ــد دش محم
غالمرضــا دشــتی کهنویــی چنیــن پاســخ داد:

ــم.  ــی می کنی ــکان زندگ ــن م ــه در ای ــت ک ــال اس ــا 57 س »م
ــه فقــط ســه  ــی ک ــه ســومار در حال پســرم ســال 64 در منطق
مــاه از خدمتــش باقــی مانــده بــود، بــه شــهادت رســید و پــس 
از آن تــا هفــت ســال کســی از بنیــاد شــهید بــه مــا ســر نــزد تــا 
اینکــه خــودم بــه بنیــاد رفتــم و اعتــراض و گالیــه کــردم کــه 
ــر  ــد و س ــاد می آین ــددکاران بنی ــئولین و م ــد مس ــه بع از آن ب
می زننــد و گاهــی کاالهایــی می آورنــد. حتــی مدیــر کل بنیــاد 
ــا روســتای  ــد کــه در کرمــان ی ــه مــن پیشــنهاد دادن شــهید ب
ــه  ــم ب ــن گفت ــی م ــد ول ــا می کنن ــی مهی ــم منزل ــکنج برای س

ســکنج و کرمــان نمــی روم. دکتــر پورابراهیمــی گفــت در ماهــان 
ــن و  ــن س ــم در ای ــن گفت ــم، م ــاره می کن ــت اج ــی برای منزل

ــه اجــاره نشــینی نمــی روم.« ســال ب
ــدر و  ــن پ ــری از وضعیــت زندگــی ای ــرد خّی ــام ف ــن ای در همی
ــه و  ــور در منطق ــن حض ــود و ضم ــع می ش ــهید مطل ــادر ش م
تهیــه فیلــم و عکــس در فضــای مجــازی بــا تحریــک احساســات 
مــردم، بــه جمــع آوری کمــک بــه منظــور ســاخت ســرپناه بــرای 
آن هــا بر میآیــد و کار ســاخت یــک اتــاق و ســرویس بهداشــتی 

ــاز می شــود. ــک موجــود آغ ــار آلون ــوک در کن ــا بل ب
انتشــار ایــن مطالــب در فضــای مجــازی موجــی از تخریب هــا و 
توهین هــا نســبت بــه متولیــان امــر و اظهــار نظرهــای مختلــف 
را در برمی گیــرد و خبرنــگاران را وامــی دارد کــه جهــت مطالبــه 
ــدار و  ــا وی دی ــان ب ــتان کرم ــهید اس ــاد ش ــر کل بنی از مدی
ســواالت خــود را مطــرح کننــد. یکــی از شــبهاتی کــه اطرافیــان 
ــود کــه  ــن ب ــد ای ــدر و مــادر شــهید مطــرح کــرده بودن ــن پ ای
ــاد  ــوده، بنی ــش ب ــه ارت ــق ب ــن شــهید، ســرباز و متعل چــون ای

ــد. ــام نمی ده ــواده اش انج ــرای خان ــهید کاری ب ش
میان شهدای ارتش و سپاه هیچ تفاوتی نیست

ســردار محمدرضــا حســنی ســعدی در ایــن دیــدار کــه 97/7/8 
برگــزار شــد اظهــار کــرد: »ایــن شــهید عزیــز هــم ماننــد دیگــر 
ــک  ــغ ی ــه مبل ــده دارد و ماهان ــهید پرون ــاد ش ــهدا در بنی ش
ــز  ــهید واری ــدر ش ــاب پ ــه حس ــان ب ــون و 700 هزارتوم میلی
ــوان  ــر و نات ــدر پی ــون پ ــت چ ــن اس ــه ممک ــه البت ــود ک می ش
ــت  ــان در دس ــی ایش ــاب بانک ــت، کارت حس ــهر دور اس و از ش
ــهید  ــه پدرش ــت و ب ــول را برداش ــا پ ــد و آن ه ــدان باش فرزن

می دهنــد.
 ایــن پــدر شــهید بــه دامــداری مشــغول بــود و زمانــی حــدود 
ــداری  ــش را نگه ــه خــودش و فرزندان ــق ب ــفند متعل 400 گوس
می کــرد؛ ایشــان عالقــه ی شــدیدی بــه زندگــی در محــل 
ــه او  ــه ب ــار ک ــک ب ــه ی ــوری ک ــه ط ــود دارد ب ــکونت خ س
پیشــنهاد دادم بهتــر اســت بــه شــهر بیایــد تــا امکانــات بهتــری 
ــه از  ــی ک ــار داشــته باشــد، مشــت خــود را از آب قنات در اختی
ــات  ــرد و گفــت، مــن تمــام امکان ــرو بُ ــور می کــرد ف آن جــا عب

ــم. ــوض نمی کن ــوا ع ــن آب و ه ــا ای ــهر را ب ش
بــه او گفتــم زمینــی در شــهرک انقــالب روبــروی هزاردســتان 
ــعاب آب  ــه و انش ــم، پروان ــاده کردی ــما آم ــرای ش ــان ب در ماه
گرفتیــم کــه بســازیم، نپذیرفتنــد و گفتنــد مــن بــه شــهر بیایــم 
ــم  ــزرگ از ب ــس ب ــک کانک ــی ی ــس از مدت ــی روم؛ پ ــن م از بی
برایشــان آوردیــم کــه کنــار اتاقکــی کــه داشــتند، نصــب کنیــم، 

ــد. فرزندانشــان مخالفــت کردن
ــه  ــروی تکی ــادره ای روب ــوال مص ــان از ام ــم در ماه ــی ه زمین
ــه آن نشــان  ــی ب ــه تمایل ــذار شــد ک ــا واگ ــه آن ه عباســی ها ب
ــان پیشــنهاد  ــر مســئولین ماه ــا بخشــدار و دیگ ــد؛ نهایت ندادن
ــفندان  ــه گوس ــی ک ــک مرتع ــکنج نزدی ــتای س ــد در روس دادن
َچــرا دارنــد، منزلــی برایشــان ســاماندهی کنیــم. زمینــی آن جــا 
گرفتیــم بنیــاد مســکن زمیــن را شــفته کــرد، اســکلت خانــه را 
ــرد  ــالم ک ــاره اع ــهید یک ب ــدر ش ــه پ ــرد ک ــی ک ــان خال برایش
مــن ســکنج نمــی روم. در حالــی کــه آن جــا عــالوه بــر امکاناتــی 
نظیــر آب و بــرق و گاز، محــل مناســبی هــم بــرای گوســفندانش 

ــد. ــا می ش مهی
ــات  ــا امکان ــز ب ــه ســازمانی مجه ــک خان ــم ی ــن گفت ــس از ای پ

ــم.  ــان می گذاری ــه در اختیارت ــم ک ــاز داری ــورد نی ــایل م و وس
گفــت نــه! مــن در خانــه مــردم ســکونت نمی کنــم. گفتــم بیــا 
ــن  ــس از ای ــن پ ــت م ــم. گف ــاره می کنی ــی را اج ــت جای برای

ــه اجــاره نشــینی نمــی روم. همــه عمــر ب
در تاریــخ 97/7/8 آقــای گروهــی معــاون بنیــاد شــهید تشــریف 
ــدر شــهید گفتنــد شــما  ــد و پ ــا آن هــا صحبــت کردن ــد ب بردن
زمیــن موجــود در ماهــان را بســازید مــا بــه آن جــا نقــل مــکان 

می کنیــم.
سرانجام راضی شدند

ــق  ــی و طب ــاز زندگ ــای ب ــود در فض ــد ب ــهید عالقمن ــدر ش پ
ــفند  ــردن گوس ــرا ب ــا َچ ــرش را ب ــته عم ــال های گذش روال س
ــه،  ــن َگل ــم در ای ــش ه ــون بچه های ــد و چ ــپری کن و دام س
گوســفندانی داشــتند، تمایــل نداشــتند کــه پدرشــان بــه شــهر 

ــد. بیای
ــخ  ــده، تاری ــی نش ــهید کوتاه ــادر ش ــدر و م ــن پ ــق ای در ح
ــا آن هــا انجــام شــده  دیدارهایــی کــه از طــرف بنیــاد شــهید ب
در پرونــده ثبــت اســت. وام مســکن، وام بالعــوض و مــوارد دیگر 
کــه اعطــا شــده اســناد آن موجــود اســت، ضمــن اینکــه خیلــی 

ــع هســتند. ــی توق بزرگــوار و ب
ــد و  ــهر بیاین ــه ش ــه ب ــد ک ــت نمی دادن ــا رضای ــا االن مطلق ت
ــه  ــروز ک ــا ام ــم؛ ام ــم می میری ــهر بیایی ــه ش ــا ب ــد م می گفتن
ــه  ــد، راضــی شــده اند ک ــت کرده ان ــه و صحب ــا رفت همــکاران م

ــد. ــان بیاین ــه شــهر ماه منزلشــان ســاخته شــود و ب
کســانی هــم کــه از روی خیرخواهــی در فضــای مجــازی 
ــا  ــتند و م ــات را نداش ــن اطالع ــد، ای ــر کرده ان ــی منتش مطالب
ــزان  ــن عزی ــه ای ــوده و هســتیم ک ــل ب ــم و مای ــی نکردی کوتاه
ــات پزشــکی، رفاهــی،  ــه امکان ــه ب ــد ک ــی زندگــی کنن در محل
بهداشــتی، آب، بــرق و گاز دسترســی داشــته باشــند کــه 
ــاد  ــک بنی ــا کم ــا ب ــده اند و م ــی ش ــون راض ــبختانه اکن خوش
ــان  ــهر ماه ــکونی در ش ــزل مس ــاخت من ــال س ــکن در ح مس
ــینی  ــک نش ــرای آلون ــود ماج ــن ب ــتیم.«  و ای ــان هس برایش
ــده  ــازی منتشــر ش ــه در فضــای مج ــهیدی ک ــادر ش ــدر و م پ
و از آن جــا کــه فاقــد توضیحــات مدیــرکل بنیــاد شــهید بــوده، 
بســیار ناقــص و بــه دور از انصــاف منتشــر و موجــی از تهمــت و 

ــت. ــته اس ــال داش ــه دنب ــب ب تخری
گزارش:  از آذر همتی

گردشی واقعیت هایی پیرامون حواشی زندگی پدر و مادر شهیدی که در آلونک زندگی می کنند 
نیم ساعته 
با مسابقه 
رادیویی 

»سین جیم «

ــنایی  ــدف آش ــا ه ــان ب ــز کرم ــدای مرک ص
ــاره  ــی درب ــات عموم ــا اطالع ــان ب مخاطب
ــابقه  ــان مس ــتان کرم ــران و اس ــان، ای جه

ــت. ــرده اس ــی ک ــم را طراح ــین جی س
ایــن مســابقه رادیویــی در روزهــای شــنبه، 
ــده  ــورت زن ــه ص ــنبه ب ــنبه و چهارش دوش
ــدت 30  ــه م ــان ب ــی کرم ــبکه رادیوی از ش

ــی شــود. ــه  پخــش م دقیق
ســین جیــم بــه صــورت تلفنــی و بــا 
ــران و  ــان، ای ــاره جه ــئواالتی درب ــرح س ط
 اســتان کرمــان )در زمینــه گردشــگری، 
اماکــن  کرمانــی،  هــای  المثــل  ضــرب 
تاریخــی و مذهبــی و اطالعــات عمومــی( بــا 
 دو شــرکت کننــده بــه صــورت مجــزا تهیــه 
ــا  ــاز ت ــترین امتی ــه بیش ــه ب ــود ک ــی ش م
ســقف 20 برنــده اعــالم و بــه او جایــزه ای 

ــی شــود. ــدا م اه
شــایان ذکــر اســت ایــن مســابقه رادیویــی 
ــان   ــدای کرم ــاعت 17:30 از ص ــا س عصره
تقدیــم عالقــه منــدان برنامــه هــای مســابقه 

و ســرگرمی مــی شــود.
عوامــل تهیــه ایــن برنامــه عبارتنــد از 
ــم  ــرکار خان ــده: س ــه  کنن ــنده و تهی نویس
ــر،  ــتانی ف ــا گلس ــردار: رض ــرزاده صداب می
ــنی  ــری، حس ــن ح ــدی، امی ــین احم حس
ســعدی، سیدحســین گلســتانی گوینــدگان 

: وحیــد یوســف زاده، آرزو لطفــی.

عنـوان  بـه  بیمـه  از  کرمـان  اسـتاندار 
صنعتـی تاثیرگـذار در حـوزه اقتصـاد 
مسـتقیم  غیـر  و  مسـتقیم  اشـتغال  و 
ریـزی  برنامـه  بـا  گفـت:  و  کـرد  یـاد 
هـای مشـترک بیـن بیمـه و اسـتانداری 
کرمـان مـی تـوان کارهـای بزرگـی را 

آغـاز کـرد.
به گـزارش روابـط عمومی اسـتانداری 
کرمـان، دکتـر محمـد جـواد فدائـی در 
دیـدار بـا مدیـران بیمـه اسـتان کرمـان 
افـزود: در حـوزه بیمه کارهـای بزرگی 
را مـی تـوان انجام داد اما عقب هسـتیم 

و بایـد بـا ایـده هـای جدیـد در این راسـتا اقـدام کرد.
وی اظهارداشـت: بـا توسـعه فرهنـگ بیمـه، زمینـه جبران 
خسـارت هـای وارده پـس از بروز حوادث بـه افراد فراهم 
شـده و از مراجعـات مردمـی پـس از حـوادث به دسـتگاه 

هـای دولتی کاسـته می شـود.
مدیرعامـل نمایندگـی بیمـه ایـران در اسـتان کرمـان نیـز 
گفـت: دو دهـم درصـد درصد حـق بیمـه تولیـدی در دنیا 
متعلـق بـه کشـور ماسـت کـه کمتـر از 10 میلیـارد دالر 
اسـت و سـهم اسـتان کرمـان از ایـن عدد 3 درصد اسـت.

عمادآبـادی افزود: 32 شـرکت بیمه در کشـور فعالیت می 
کننـد کـه به جز تعدادی کـه در مناطق آزاد هسـتند و بیمه 

زندگـی، مابقی آنها در اسـتان کرمان شـعبه دارند.

عمادآبـادی تصریح کـرد: 41 هزار دفتـر نمایندگی فروش 
بیمـه در کشـور وجـود دارد کـه از ایـن تعداد یـک هزار و 
12 دفتـر مربـوط بـه اسـتان کرمـان اسـت و نزدیـک به 5 
هـزار نفـر در صنعـت بیمه اسـتان کرمان مشـغول به کار 

. هستند
از  ایـران  بیمـه  درصـدی   42 سـهم  بـه  اشـاره  بـا  وی 
شـرکت هـای بیمـه اسـتان کرمـان بیـان کـرد: یـک سـوم 
کرمـان شـهر  بـه  مربـوط  اسـتان  تولیـدی  بیمـه   حـق 
اسـت، سـیرجان 17 درصد، جنوب 15 درصد، رفسنجان، 
انـار و شـهربابک 14 درصـد، شـرق اسـتان 8 درصـد و 
راور، کوهبنـان و زرنـد 4 رصـد سـهم بـازار اسـتان را 

دارند.

استاندار کرمان در دیدار با مدیران بیمه مطرح کرد:

نقش بیمه در توسعه اقتصاد و اشتغال افزایش یابد

بـه گـزارش روابـط عمومی شـرکت توزیـع نیروی برق شـمال اسـتان 
کرمـان ، مهنـدس محمـود شـهبا در گفتگـوی اختصاصـی بـا روابـط 
عمومـی بـه تمهیدات صـورت گرفته بـرای ارتقای خدمات مشـترکین 
اشـاره کـردو مهمتریـن مولفـه ارزیابـی یک سـازمان را رضایـت ارباب 

تکریـم  منظـور  بـه  گفـت:  و  دانسـت  رجـوع 
و  منـدی  رضایـت  افزایـش  و  رجـوع  اربـاب 
کاهـش مراجعـات حضـوری در بخـش خدمات 
مشـترکین در راسـتای سند چشـم انداز1404 
الکترونیـک بصـورت  فعالیـت خدمـات دولـت 
کرمـان  اسـتان   مرکـز  سـطح  در  کاربـردی 

ایجادشـده اسـت.
مهنـدس شـهبا بـا بیـان اینکـه ایـن شـرکت 
الکترونیـک  پیـاده سـازی دولـت  توانسـته در 
و ارائـه خدمـات غیـر حضـوری بـه مشـترکین 
در سـطح کشـور پیشـگام  باشـد اظهارداشـت: 
زمینـه بـرای انجـام برنامه هـای کالن شـرکت 
الکترونیـک  خدمـات  پیاده سـازی  زمینـه  در 
در امورهـا در جهـت انجـام بخشـی از تکالیـف 
و  الکترونیـک  دولـت  حـوزه  در  بـرق  صنعـت 
هوشمندسـازی فراهـم شـده اسـت و بـه زودی 
اسـتان  شـمال  کل  در  وتعامـل  گرایـی  باهـم 
خدمـات الکترونیـک جامـع مشـترکین فراگیر 
خواهدشـد. وی بهترین راه توسـعه و گسـترش 
خدمـات الکترونیک در صنعت برق را مشـارکت 
و کار جمعـی دانسـت و گفـت: انتظـار مـی رود همه همـکاران دراین 
عرصـه فعـال شـده و کمـک نماینـد تـا بتوانیـم اسـتفاده از ظرفیت و 
تـوان  نیـروی انسـانی موجـود  بـا بهره گیـری از خرد جمعـی این بار 

عظیـم مسـئولیت را بـه نحـو احسـن بـه مقصـد برسـانیم . 

مدیرعامل شـرکت توزیع نیروی برق شـمال اسـتان کرمان ، با اشـاره 
بـه  نصـب نـرم افزار قرائـت ووصول مطالبات هوشـمند تحت سیسـتم 
عامـل اندرویـد ، قرائـت کنتورهـای مناطـق ویالیـی بـا نصـب پـروب 
سـیم باند ، سیسـتم فرآیندی ومکانیزه پذیرش تقاضای انشـعاب ، راه 
انـدازی نـرم افـزار مدیریـت پلمپ بـا هـدف رعایت حقوق شـهروندی 

و تکریـم مشـترکین گفت: 
درراسـتای کاهـش مراجعـات حضـوری مـردم از تیرماه سـال جاری با 
هماهنگی اسـتانداری کرمان 24 خدمت کددار شـامل تسـویه حساب، 
اصـالح نـام ، تغییـر نـام ، آزمایش کنتـور ، افزایش آمپراژ، درخواسـت 
کاهـش آمپـر، وصـل مجددانشـعاب  ،  تسـویه بدهی ، تغییـر تعرفه یا 
گزینـه تعرفـه ، صدورقبض المثنی ،  بررسـی صورت حسـاب ، سـوابق 
مصـارف وصورت حسـاب ، سـوابق پرداخت، درخواسـت انصـراف قبل 
از برقـراری انشـعاب ، تغییـر مکان داخلی ، جمع آوری موقت انشـعاب 
، جمـع آوری دائـم انشـعاب ، اصـالح اطالعـات ، اصـالح سـرویس 
انشـعاب ، قطـع موقـت انشـعاب ، نصـب مجـدد  انشـعاب ، تفکیـک 
یـا ادغـام انشـعاب ، فـروش انشـعاب و واگـذاری برق موقـت را پس از 
پایـش وتجزیـه وتحلیـل ونحـوه وروش انجـام خدمت وفراهـم نمودن 
زیرسـاخت هـا وبسـترهای الزم همـراه بـا آموزش مسـتمر مسـئولین 
واپراتورهـای دفاتـر پیشـخوان دولـت وخدمات عمومی درسـطح حوزه 

عملیاتـی بـه این دفاتـر دردومرحلـه واگذار گردیده اسـت. 
وی بـا بیـان ایـن مطلب که حـدود 35 دفتر پیشـخوان طـرف قرارداد 
شـرکت توزیع نیروی برق شـمال اسـتان آمـاده ارایه خدمـت به مردم 
هسـتند، تصریـح کـرد: برخـی از ایـن خدمـات در سـاعات بعدازظهـر 
نیـز در دفاتـر پیشـخوان بـه مـردم ارایـه می شـود، ضمـن آنکـه بـا 

آموزش هـای الزمـی کـه بـه دفاتـر پیشـخوان دولـت داده ایـم کیفیت 
ارایـه خدمـت بـه مـردم کاهش پیـدا نخواهـد کرد.

وی افـزود: بـه منظور سـهولت در ارائه خدمات به مشـترکین سیسـتم 
فرآینـدی و مکانیـزه پذیـرش تقاضای انشـعاب بـه صـورت پایلوت در 
شهرسـتان زرند راه اندازی شـده و در آینده نزدیک در سـطح شـمال 

اجرا خواهدشد.  اسـتان 
شـمهندس شـهبا همچنیـن از طراحـی و بارگـذاری  نـرم افـزار جامع 
خدمـات مشـترکین  بـا قابلیت نصب برروی گوشـی هـای تلفن همراه 
خبردادوگفـت: درایـن نـرم افـزار مشـترکین  مـی توانند بـا واردکردن 
شناسـه قبـض از سـوابق پرداخـت ، محاسـبه بهـای بـرق مصرفـی ، 
اطالعـات انشـعاب ، سـوابق مصـرف مطلـع شـده و قبـض المثنی نیز 

نمایند.  دریافـت 
 ، کرمـان  اسـتان  شـمال  بـرق  نیـروی  توزیـع  شـرکت  مدیرعامـل 
همچنیـن از برنامـه ریـزی وآغـاز تهیـه نـرم افـزار مبتنـی بـر تلفـن 
هوشـمند تحـت عنوان سیسـتم کاهش پیـک مصرف خبـردادو گفت: 
ایـن نـرم افـزار براسـاس شـرایط دینامیک بـار شـبکه با مدیریـت بار 
سـمت مصـرف کننـده بـه صـورت دوسـویه ارتبـاط بـا مشـترکین را 

مقـدور خواهدسـاخت.
مهندس شـهبا   از نصب کنتورهای هوشـمند طرح فهام در انشـعابات 
دیمانـدی و چـاه هـای کشـاورزی خبردادوگفـت: بـا هـدف کنتـرل و 
برنامـه ریـزی کنتور ووضعیت مصرف مشـترک از طریـق ارتباط از راه 
دور طـرح فهـام در کلیه اشـتراک های کشـاورزی نصب شـده اسـت. 

وی در پایـان از همراهـی و مشـارکت مشـترکین در مدیریـت مصـرف 
بـرق و کاهش پیـک بـار تشـکروقدردانی نمود.

مدیرعامل شرکت توزیع برق شمال استان کرمان:

رعایت حقوق شهروندی ، تکریم ارباب رجوع  
و افزایش رضایت مندی مشترکین با کاهش مراجعات حضوری

از  نمایشـگاهی  کرمـان  اسـتان  نابینایـان  انجمـن  همـت  بـه 
نگارخانـه  سـالن  در  کرمانـی  روشـندالن  هـای  توانمنـدی 
فرهنگسـرای کوثـر برگـزار شـد، ایـن نمایشـگاه بـه مـدت چهار 

گردیـد. برگـزار  روز 
 بـه گفتـه مریـم سـپیدگر زاده یکـی از برگـزار کننـدگان ایـن 
نمایشـگاه ، اختتامیـه نمایشـگاه توأم بـا برگزاری جشـنی به نام 

امیـد و انگیـزه خواهـد بود .
وی هـدف از برگـزاری ایـن نمایشـگاه را آشـنایی بیشـتر مـردم 
بـا توانمنـدی هـا و حمایت اقشـار مختلـف از نابینایان دانسـت .
دکتـر جهـان داری نائـب رئیـس انجمـن نابینایـان اسـتان کـه 
خـود نیـز از نابینایـان بـه شـمار مـی رود  و در حـال حاضـر 
یکی از اسـاتید برجسـته دانشـگاه شـهید باهنر کرمان می باشـد 
ضمن تشـریح اهـداف برگزاری این نمایشـگاه یادآور شـد: بزرگ 
تریـن هـدف ایـن نمایشـگاه برقراری ارتبـاط بین افـراد معلول و 
سـایر اقشـار جامعـه می باشـد و از همه مهمتر ایجـاد خودباوری 

و تقویـت توانمنـدی های آن هاسـت.
وی تاکیـد کـرد: معلولیـت فقـط یـک محدودیت هایـی را ایجاد 
مـی کنـد و فـرد را از حیـز انتفـاع سـاقط نمـی کنـد ولـی بـا 
کنـدوکاوی عمیـق در مـی یابیـم در رشـته های مختلـف هنری 
از جملـه سـفالکاری، قالـی بافـی ، بافندگـی ، تهیـه بسـیاری از 
مـواد غذایـی مثـل ترشـیجات، انـواع عرقیجـات نشـان دهنـده 

توانمنـدی ایـن عزیـزان اسـت .
وی اظهـار امیـدواری کـرد: توانمنـدی دیگـر اقشـار معلـول در 
زمینـه هـای مختلـف به نمایش گذاشـته شـود تا زمینـه پویایی 

بیشـتری ایجـاد گردد.
دکتـر جهـان داری حضـور خـود در جمـع مدرسـین دانشـگاه 
شـهید باهنـر را بـه عنـوان یـک معلـول ایجـاد انگیزه بیشـتر در 
جوانان و دانشـجویان دانسـت و یاد آور شـد: در طی سـی سـالی 
کـه در دانشـگاه شـهید باهنـر تدریـس مـی کنـم همیشـه ایـن 

حضـور روحیـه بخـش بوده اسـت .
شـعار ، آری مـا مـی توانیـم ، ما را بـاور کن و توانـدی هایمان را 

فریـاد بزن ، سـرلوحه فعالیـت نابینایان کرمانی اسـت.
نمایشـگاه  ایـن  کننـدگان  بازدیـد  از  نفـر  چنـد  بـا  همچنیـن 
صحبـت شـد همگی متفـق القول توانمنـدی های عزیـزان نابینا 

را سـتایش کردنـد.
خبرنگار : علی دریا قلی بیگی

آری ما می توانیم 
علیرضـا توانمندی هایمان را فریاد بزنیم  آقـای   وقتـی 

مقـام  قائـم  حسـینی  رزم 
21سـاله فرمانده لشـکر ثارا... 
جانبـاز  مقـدس،  دفـاع  در 
شـیمیایی دارای نشان درجه 
یـک فتـح، دانشـجوی نخبـه 
اقتصـاد  التحصیـل  فـارغ  و 
دانشـگاه شـهید  بازرگانـی  و 
سـابق  اسـتاندار  و  باهنـر 
کرمـان کاندیـدای دو وزارت 
مهم اقتصادی کشـور از سـوی رئیس جمهور و سـه اسـتانداری مهم و حسـاس 
از سـوی وزیـر کشـور شـد و ایـن در حالـی بـود کـه در پیچیـده ترین و وسـیع 
تریـن عملیـات تخریـب و تـرور شـخصیت بـه رگبـار تهمت و افترا بسـته شـده 

د  بو
در ابتـدا بـرای خـودش هـم این سـوال اساسـی وجود داشـت که چـرا ؟ من که 
اسـتانداری را واگـذار کـردم و رفتـم مـن جای چه کسـی را تنگ کـرده بودم !؟

من چه جرمی جز خدمت به مردم دیارم کرده ام؟
من...

پاسخ را همکار خبرنگار معتدل و ارام و شجاعم با زدن تیتر اول در روزنامه شان 
کرمـان امـروز داد؛ گنـاه شـما این بـود کـه راه دزدی دزدان را بسـتید؛ ومن هم 
بـه عنـوان خبرنـگار وخطاب بـه آقای رزم حسـینی مـی گویم؛گناه شـما ندادن 

 پنـج هـزار هکتـار زمیـن دیگـر بـه بزرگتریـن زمیـن دار کشـور بود تـا مجموع 
زمیـن هـای تحت کنترلش  در پهناورترین اسـتان کشـور به پانـزده هزار هکتار 

نرسـد؛ بقیه اش بماند
اّما

چـرا مافیـای قـدرت و ثـروت و فسـاد وقتـی کـه رفتـی تـازه عملیـات اصلـی 
تخریـب و تـرور و تهمـت را شـروع کردنـد ؟بـه نظـر من آنـان یا جایی شـنیده 
بودنـد!!! یـا حـدس زده بودنـد کـه تـو احتمـاال بـرای دو وزارت خانـه مهـم و 
کلیـدی و طالیـی از سـوی رئیـس جمهـور در نظـر گرفتـه شـده ای !!! و البـد 
حـدس زده بودنـد کـه تـو برای سـه اسـتانداری مهـم کشـور و یـا کاندیداتوری 

مجلـس و یـا...
خالصـه مـی دانسـتند تـو هرجـا که باشـی حتی آن سـر دنیـا مدافـع انقالب و 

خـون شـهیدانی و در روز واقعـه مدافـع ایـران و وطن  
هدف زدن نیروهای اصیل انقالب است

شیر مردانی که نه می شود خریدشان و نه می شود تهدیدشان کرد و نه ...
پس باید ترورشان کرد ، بی آبرویشان کرد و اقال نامید و خسته اشان کرد

تـا جـا بـرای آدمهاشـان ، بازنشسـتگانی کـه حتـی بـه زور قانون هم نمی شـود 
از صندلـی و میزهـای طالیـی جدایشـان کرد تنگ نشـود

هـدف زدن سـرداران سـپیده اسـت حتـی به دسـت سـرداران قالبـی و بریده و 
دزد 

هدف یاران خراسانی آقاست 
عباس دالور - منبع: ذوالفقار كرمان

چرا مافیای قدرت ، ثروت و فساد، 
شهدای زنده انقالب را هدف گرفته است!!؟

دکتـر ابراهیـم فیـاض، اسـتاد دانشـگاه تهران 
بـا اشـاره بـه همراهـی اصالح طلبـان بـا  دکتر 
روحانـی در انتخابـات ریاسـت جمهوری گفت: 
ابتـدا هیـچ کـس حاضـر  از بیـن هنرمنـدان 
وقتـی  امـا  کنـد؛  حمایـت  روحانـی  از  نشـد 
آقـای محمـد خاتمـی از دکتـر روحانـی اعالم 
بـه  هنرمنـدان  همـه  یکبـاره  کـرد،  حمایـت 
ماننـد  برخـی  رفتند.حـاال  روحانـی  طـرف 
خاتمـی  آقـای  می گوینـد  حجاریـان  آقـای 
نمی دانسـت اوضـاع کشـور این طور می شـود، 
وگرنـه از دکتـر روحانـی حمایـت نمی کرد، در 
حالـی کـه ایـن طـور نیسـت، آقـای خاتمـی 
هشـت سـال رئیس جمهور کشـور بـود و آقای 
بنابرایـن  او کار می کـرد.  بـا  حسـن روحانـی 

خـوب می دانسـت در انتخابـات از چـه کسـی 
می کنـد. حمایـت 

آقـای حجاریـان امـروز بـه جای ایـن حرف ها، 
کنـد؛  قبـول  را  شکسـت  واقعیـت  بایـد 
غـرب  بـا  مذاکـره  خواسـتار  اصالح طلبـان 
بودنـد، خـب ایـن اتفـاق افتـاد و نتیجـه اش را 
هـم دیدنـد. اصالح طلبـان هیـچ گاه رئالیسـت 
نبودنـد و عاشـقانه بـه ارتبـاط بـا غـرب فکـر 
آقـای  بـه  روزی  نیـز  کردند.اصولگرایـان 
حمایـت  او  از  و  کـرده  اعتمـاد  احمدی نـژاد 

دیدنـد.  هـم  را  نتیجـه اش  امـا  کردنـد؛ 
همـان پایـان سـال نخسـت ریاسـت جمهوری 
اسـتراتژیک  مرکـز  در  احمدی نـژاد  آقـای 
گفتـم  جلسـه  آن  در  کـه  بـود  جلسـه ای 

نتیجـه دولـت آقـای احمدی نـژاد، ظهـور یک 
هـم  همیـن  اسـت،  دوم  هاشمی رفسـنجانی 

. شد
و  خوردنـد  شکسـت  اصالح طلبـان  هـم  اآلن 
قبـول  را  شکسـت  واقعیـت  نیسـتند  حاضـر 
کننـد. حرف هـای آقـای حجاریان هم فـرار به 
جلـو اسـت تـا در انتخابات آینـده رأی بیاورند.

استاد دانشگاه تهران:

اصالح طلبان شکست را قبول کنند

هفته نامه فرهنگی، سیاسی، خبری

ــهید ا... دادی  ــطح ش ــع غیرهمس ــواد :  تقاط ــزارش هفت ــه گ ب
ــوری  ــووالن كش ــور مس ــا حض ــان ب ــهر كرم ــوذر( ش ــل اب )پ
ــه هــزار  ــن طــرح ك ــرای اجــرای ای ــاح شــد ب و اســتانی افتت
ــر و  ــیر 21مت ــرض مس ــترین ع ــول دارد و بیش ــر ط و 100مت
بیشــترین ارتفــاع عرشــه 18متــر اســت، حــدود 30 میلیــارد 
ــا   ــم االنبی ــه شــده اســت.قرارگاه ســازندگی خات ــان هزین توم

ــت. ــوده اس ــل ب ــن پ ــداث ای ــکار اح پیمان
معاون عمرانی و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور :
دور تند افتتاح پروژه های عمرانی در کشور را شاهد 

خواهیم بود 
معــاون عمــران و توســعه امــور شــهری و روســتایی وزیــر کشــور 
مجمــوع  گفــت: 
بودجــه عمرانــی کشــور 
 ۶۶ جــاری  ســال  در 
ــان  ــارد توم ــزار میلی ه
شــهرداری  بودجــه  و 
ــور  ــر کش ــای سراس ه
نیــز ۶5 هــزار میلیــارد 
کــه  اســت  تومــان 
ــوع  ــی مجم ــش بین پی
عمرانــی  بودجــه 
هــم  شــهرداریها 
امســال حــدود2۶ هــزار میلیــارد تومــان مــی باشــد و شــاهد دور 
ــود.  ــم ب ــور خواهی ــی در کش ــای عمران ــروژه ه ــاح پ ــد افتت تن
ــس  ــتانی ریی ــای اس ــفر ه ــان س ــزود: در جری ــژاد  اف ــی ن جمال
جمهــوری محتــرم طــی دولــت یازدهــم 21۷2 پــروژه بــا اعتبــاری 
بالــغ بــر 3۹ هــزار میلیــارد تومــان مصــوب شــد کــه بیــش از 34 
هــزار میلیــارد تومــان اعتبــار بــه ایــن پــروژه هــا تخصیــص یافتــه 

کــه معــادل ۸۶ درصــد اعتبــار مصــوب مــی باشــد.
ــتانی  ــی اس ــارات عمران ــص اعتب ــد تخصی ــرد: درص ــه ک وی اضاف
ــص  ــد تخصی ــد و درص ــوب 100 درص ــار مص ــه اعتب ــبت ب نس
ــار مصــوب حــدود ۸4  ــه اعتب ــی نســبت ب ــی مل ــارات عمران اعتب

ــت. ــوده اس ــد ب درص
ــزار  ــده 30 ه ــن ش ــی تامی ــوع نقدینگ ــه مجم ــان اینک ــا بی وی ب
ــوده اســت،  ــار مصــوب ب ــان معــادل ۷۷درصــد اعتب ــارد توم میلی
افــزود: اعتبــار پــروزه هــای ملــی بیــش از 25 هــزار میلیــاد تومــان 
ــان  ــارد توم ــش از 4۷00 میلی ــتانی بی ــای اس ــروژه ه ــار پ و اعتب

بــود.
ــتانی  ــفر اس ــج س ــان پن ــت: در جری ــن گف ــژاد همچنی ــی ن جمال
ــداد کل  ــم  تع ــت دوازده ــی دول ــرم ط ــوری محت ــس جمه ریی
ــر 5۸00  ــغ ب ــاری بال ــا اعتب ــروژه ب ــوب 2۶0 پ ــای مص ــروژه ه پ
ــار  ــا اعتب ــتانی ب ــروژه اس ــت و 43 پ ــوده اس ــان ب ــارد توم میلی
۸00میلیــارد تومــان و 21۷ پــروژه ملــی بــا 4۹00 میلیــارد 

ــت. ــده اس ــوب ش ــان  مص توم
ــای اســتانی 31  ــروزه ه ــزان پیشــرفت فیزیکــی پ ــزود: می وی اف

ــی 55 درصــد اســت. ــروزه هــای مل درصــد و پ
 استاندار کرمان:

پروژه های عمران شهری باید براساس تصمیمات 
کارشناسی و رعایت اولویت بندی اجرا شوند

دکتــر محمــد جــواد فدائــی در آئیــن افتتــاح تقاطــع غیــر 
ــا تقدیــر از زحمــات تمــام کســانیکه  همســطح شــهید ا... دادی ب
ــد؛  ــت کردن ــان فعالی ــهری کرم ــای ش ــروژه ه ــاخت پ ــرای س ب
افــزود: از فضــای نقــد ایجــاد شــده بــه ویــژه در فضــای مجــازی 
ــه را در  ــازنده و عالمان ــه، س ــد منصفان ــم و نق ــی کنی ــتقبال م اس

ــم. ــی دان ــد م ــی مفی ــا خیل ــور و روش ه ــالح ام اص

ــت  ــر اهمی ــد ب ــا تأکی وی ب
کار کارشناســی در اتخــاذ 
ــروژ  ــام پ ــات و انج تصمیم
اگــر  کــرد:  تصریــح  هــا 
ــای کار  ــر مبن ــات ب تصمیم
ــرد  ــورت گی ــی ص کارشناس
تغییــر  شــاهد  گاه  هیــچ 
تغییــرات  بــا  تصمیمــات 
مدیریتــی نخواهیــم بــود.

اســتاندار کرمــان یکــی از 
ضعــف هــای موجــود در اســتان را اتخــاذ تصمیمــات بــر مبنــای 
کارهــای غیرکارشناســی دانســت و اظهــار داشــت: از یــک طــرف 
ــند و از  ــته باش ــوی داش ــی ق ــه کارشناس ــد بنی ــا بای ــازمان ه س

ــع کار کارشناســی شــود. ــد تاب ــز بای ــت نی ــر مدیری طــرف دیگ
وی بــا تأکیــد بــر رعایــت اصــل اولویــت بنــدی در انجــام پــروژه 
هــای عمرانــی گفــت: وقتــی منابــع مالــی محــدود و درخواســت 
ــت  ــب اولوی ــه ترتی ــا ب ــروژه ه ــد پ ــد بای ــاد باش ــه زی ــا جامع ه
ــا نباشــیم. ــه ه ــع و هزین ــالف مناب ــا شــاهد ات انتخــاب شــوند ت

فدائــی بــا اشــاره بــه وجــود 3000 پــروژه نیمــه تمــام در ســطح 
ــام در  ــه تم ــی نیم ــروژه مل ــود 200 پ ــن وج ــور و همچنی کش
اســتان کرمــان افــزود: وقتــی ســاخت یــک پــروژه حــدود ده تــا 
پانــزده ســال زمــان مــی بــرد ســوال ایــن اســت کــه چــرا ســاخت 

آن پــروژه شــروع شــده اســت.
اســتاندار کرمــان بــا بیــان وجــود روش هــای علمــی بــرای اولویت 
بنــدی تصمیمــات و پــروژه هــا عنــوان داشــت: قطعــا در مســیر 
ــاد  ــی اعتق ــا مشــکالتی وجــود داشــته اســت ول ــروژه ه اتمــام پ
دارم اگــر تصمیمــات بــر مبنــای کار کارشناســی گرفتــه شــود و 

ــه  اصــل اولویــت بنــدی در آن هــا رعایــت شــود شــاهد انجــام ب
موقــع پــروژه هــا خواهیــم بــود.

شهردار کرمان : 
افتتاح چهارمین پروژه بزرگ شهر کرمان

ــاح تقاطــع  ــن افتت ــان در آیی ــم زاده شــهردار کرم ســیدمهران عال
ــت 20  ــا گذش ــت: ب ــار داش ــهید ا...  دادی اظه ــطح ش غیرهمس

مــاه از شــورای جدیــد و 
ــروز  ــاه شــهرداری ام 1۷ م
ــزرگ  ــروژه ب ــن پ چهارمی
افتتــاح  کرمــان  شــهر 

. د می شــو
وی بــا بیــان اینکــه پــروژه 
ــه  هــای عمرانــی کرمــان ب
اولویت بنــدی  صــورت 
اجــرا می شــوند، ادامــه داد: 
ــای  ــه ج ــم ب ــح دادی ترجی
بــه  را  پروژه هــا  اینکــه 

ــی در  ــود کامل ــی نم ــع مال ــم و مناب ــش ببری ــوازی پی ــورت م ص
آنهــا نداشــته باشــد، پروژه هــا را بــا اولویــت پیــش ببریــم.

اینکــه شــهرداری ها  بــه  توجــه  بــا  کــرد:  بیــان  عالــم زاده 
درآمدهــای خوبــی در حــوزه حمــل و نقــل ندارنــد و فقــط یــک 
ســوم هزینه هــا توســط مــردم در حمــل و نقــل عمومــی پرداخــت 
مــی شــود، ارتقــای کیفیــت حمــل و نقــل درون شــهری کرمــان 

ــت. ــتور کار اس در دس
وی خاطرنشــان کــرد: 345 دســتگاه از اتوبوس هــای شــهری 
ــات حمــل و  ــان بازســازی شــده و در حــال بازنگــری مطالع کرم

ــان هســتیم. ــل شــهر کرم نق

به همت شهرداری کرمان چهارمین پروژه بزرگ عمرانی  کرمان به بهره برداری رسید 

 تقاطع غیرهمسطح شهید ا... دادی کرمان افتتاح شد 

پیام قدردانی شهردار کرمان 
 پس از افتتاح پل روگذر شهید ا... دادی 

به نام خدا
من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق ...

ــطح ــر همس ــع غی ــوم« از تقاط ــطح س ــام »س ــا اتم ــروردگار،  ب ــاری پ ــه ی  ب
 شــهید ا... دادی،  چهارمیــن پــروژه بــزرگ شــهرداری کرمــان در دوره فعلــی، نیــز 

بــه اتمــام رســیده و گــره دیگــری از معابــر شــهر کرمــان بــاز شــد.
بــه انجــام رســاندن پــروژه هــای بــزرگ عمرانــی، در دل شــهر و در میانــه شــوارع 
و معابــر عمومــی،  کــه در طــول شــبانه-روز محــل عبــور و مــرور هــزاران دســتگاه 
ــهرهای  ــام ش ــه در تم ــا، بلک ــهر م ــه در ش ــند; ن ــی باش ــون م ــودروی گوناگ خ

کوچــک و بــزرگ دنیــا،  کار چنــدان ســاده ایــی نیســت...
ــی  ــه زندگ ــو و مالحظ ــک س ــا از ی ــروژه ه ــی پ ــی و تکنیک ــات فن ــت الزام رعای
روزمــره ســاکنین پیرامــون پــروژه هــا، از ســوی دیگــر، آنهــم در فصــول مختلــف 
ــر قســم  ــر از ه ــای عمــران شــهری را بســیار ســخت ت ــت پروژه ســال،  مدیری

دیگــری از پــروژه هــای عمرانــی مــی ســازد...
ــی ســابقه  ــه و ب ــای ظالمان ــم ه ــه کشــورمان تحــت تحری در شــرایط حاضــر ک
اقتصــادی اســت; دشــواری هــای انجــام پــروژه هــای عمــران شــهری چندیــن و 

چنــد برابــر مــی گــردد،  تــا آنجــا کــه فراهــم آوردن مصالــح موردنیــاز اجــرای پــروژه هــای عمرانــی کــه بــه ظاهــر ســاده تریــن بخــش 
پــروژه هاســت، بســیار ســخت و دشــوار مــی گــردد ... 

همه اینها اما، چیزی نیست که از اذهان آگاه و منصف شهروندان کرمانی پنهان بماند ...
واقعیــت آن اســت کــه اجــرای همزمــان چندیــن پــروژه بــزرگ عمرانــی در جــای جــای شــهر کرمــان در ســالهای گذشــته،  آنهــم  
در همزمانــی بــا شــرایط بســیار نامســاعد اقتصــادی،  دشــواری هــای بســیاری را بــرای مــردم کرمــان بوجــود آورده کــه بــا غیــرت 
ــا ازخــود گذشــتگی و تــالش  ــی مهندســان،  کارشناســان و کارگــران شــریف شــهرداری کرمــان و همچنیــن ب ــال زدن و همــت مث
ــه بهبــودی اســت.خداوند  ــروژه هــا،  الحمــدا... شــرایط رفتــه رفتــه رو ب ــزرگ ایــن پ ــکاران و مشــاوران کوچــک و ب ــه پیمان خالصان
بــزرگ را شــاکرم کــه بــا برنامــه ریــزی هــای صــورت گرفتــه در دوره فعلــی،  شــهرداری کرمــان،  توانســته ضمــن انجــام وظایــف 
جــاری خــود،  پــروژه هــای بــزرگ واقــع در شــریانهای حیاتــی و اصلــی شــهر را  بــه اتمــام رســانده و ان شــا... در فضــای سرشــار 
ــه نحــو  ــن دوره ی شــورا ب ــده از دوران خدمــت پنجمی ــان باقیمان ــز در زم ــا نی ــروژه ه ــه،  ســایر پ ــی شــکل گرفت ــد و همدل از امی
ــا برنامــه ریــزی دقیــق و علمــی کــه در حــال شــکل گیــری اســت، شــبکه  ــر آن ب ــه اتمــام خواهنــد رســید ... عــالوه ب شایســته ب
حمــل و نقــل عمومــی شــهر کرمــان تکمیــل و تقویــت خواهــد گردیــد و بــه امیــد خــدا بــا کمــک و همراهــی همــه دســتگاه هــای 
دخیــل و شــهروندان گرامــی، عبــور و مــرور در ســطح شــهر کرمــان،  در پایــان دوره پنجــم شــورای شــهر،  در شــرایطی بــه مراتــب 
بهتــر بــه دوره ششــم تحویــل خواهــد گردید.تــالش و کوشــش ارزشــمندی کــه روز پنجشــنبه ســی ام خردادمــاه و بــا بهــره بــرداری 
 از تقاطــع غیرهمســطح شــهید ا... دادی بــه بــار نشســته،  مرهــون زحمــات شــبانه روزی همــکاران بنــده در شــهرداری کرمــان و در 
ــزی،   ــه ری ــادی و برنام ــی و اقتص ــهری و مال ــات ش ــی،  خدم ــور زیربنای ــل و ام ــل و نق ــای حم ــت ه ــون معاون ــی چ ــه های مجموع
شــهرداری هــای مناطــق چهارگانــه بــه ویــژه شــهرداری منطقــه ســه در پــروژه اخیــر و شــهرداری هــای مناطــق یــک و دو در ســه 
پــروژه پیشــین،  ســازمان هــای »مدیریــت و مهندســی شــبکه حمــل و نقــل و شــهرداری«،  »عمــران و بازآفرینــی فضاهــای شــهری«،  
»ســیما، منظــر و فضــای ســبز شــهری » کادر امانــی و البتــه پشــتیبانی بخــش هــای ســتادی نظیــر  دســتگاه هــای نظارتی شــهرداری 
 اســت کــه جــای تقدیــر فــراوان دارد. از ســوی دیگــر صبــوری تحســین برانگیــز همشــهریان گرامــی،  علــی الخصــوص ســاکنین مجاور 
ــی و همراهــی کــم نظیــر اســتانداری کرمــان،  نماینــدگان محتــرم شهرســتان کرمــان در  ــی و حمایــت،  همدل ــروژه هــای عمران پ
مجلــس شــورای اســالمی،  نیروهــای محتــرم نظامــی و انتظامــی و همــه ادارات و نهادهــای مرتبــط بــه ویــژه شــرکت هــای محتــرم 

توزیــع آب و بــرق و گاز و شــرکت مخابــرات و ... مایــه دلگرمــی و درخــور تشــکر و قدردانــی فــراوان اســت.
بــی شــک ایــن مجاهــدت هــا،  مســاعدتها و از خودگذشــتگی هــا، در راه عمــران و آبادانــی دیــار کریمــان در پیشــگاه خداونــد متعــال 

مأجــور و در حافظــه تاریخــی مــردم شــریف کرمــان مانــدگار خواهــد بــود. ان شــاا... 
مهندس سید مهران عالم زاده  -  شهردار كرمان 
 تیرماه نود و هشت

به همت شرکت توزیع نیروی برق شمال استان کرمان انجام شد:

تأمین روشنایی تقاطع غیرهم سطح شهید ا... دادی کرمان
ــرق شــمال اســتان کرمــان از   ــع نیــروی ب معــاون مهندســی ونظــارت  شــرکت توزی
خدمــت رســانی بــه شــهروندان و تأمیــن روشــنایی تقاطــع غیرهــم ســطح شــهید ا... 

دادی کرمــان خبــر داد.
ــا اعــالم ایــن مطلــب افــزود:  بــه گــزارش روابــط عمومــی، محمدرضــا عــرب زاده   ب
یکــی از عوامــل تأثیرگــذار در منظــر شــهری، تقاطــع هــای غیرهــم ســطح  هســتند 
کــه طراحــی و نورپــردازی آنهــا بــه بهبودچشــم اندازهــای شــهری کمــک مــی کنــد. 
وی  بــا اشــاره بــه افتتــاح تقاطــع غیــر هــم ســطح شــهید ا... دادی )میــدان ابــوذر ( 
شــهرکرمان  گفــت: پــروژه روشــنایی معابــر ایــن تقاطــع بــا اعتبــار بالــغ بــر 4میلیــارد 
ــنایی  ــف روش ــار ضعی ــبکه فش ــر ش ــداث هزارو۹00مت ــال و بااح ــون ری و یکصدمیلی
ــرداری  ــه بهــره ب  پایــه فلــزی و نصــب 10۶ دســتگاه چــراغ LED  ۹0وات اجــرا و ب

رسید. 
و  نظــارت  و  مهندســی  دفتــر  همــکاران  از  تقدیــر  بــا  زاده   عــرب 
پــروژه  ایــن  اجــرای  و  تهیــه طــرح  بــرای  کرمــان  غــرب  اموربــرق جنــوب 
ایمنــی  ارتقــاء  و  بــه شــهروندان  بهتــر  بــرای خدمــت رســانی   اظهارداشــت: 
حاشــیه هــای کنــاری بزرگــراه هــا، روشــنایی پــل هــای عابــر پیــاده و تقاطــع هــای 
ــا  ــه ب ــن زمین ــوده در ای ــعی نم ــرکت س ــن ش ــا ای ــراه ه ــطح در بزرگ ــم س ــر ه غی
شــهرداری هــا مشــارکت نماینــد.  گفتنــی اســت در آئیــن افتتاحیــه تقاطــع غیــر هــم 
ســطح شــهید ا... دادی از ســوی شــهردارو رئیــس شــورای اســالمی شــهر کرمــان بــا 
اهــدای لــوح یادبــود  از شــرکت توزیــع نیــروی بــرق شــمال اســتان کرمــان  بخاطــر 

تامیــن بــه موقــع روشــنایی معابــر ایــن پــروژه تقدیــر بــه عمــل آمــد.

مراسم  پرفیض دعای ندبه 

ساعت 6:45 صبح جمعه در حسینیه ثارا...

هیات رزمندگان اسالم استان کرمان

ــا   ــری ب ــیدی نژاد در نشســت خب ــا رش ــر حمیدرض دکت
اشــاره بــه اینکــه بایــد توجــه زیــادی بــه بیماری هــای 
غیرواگیــر در جامعه شــود، اظهار داشــت: یکــی از عوامل 
پرخطــر بیماری هــای غیرواگیــر فشــارخون اســت.

ــزود: یکــی  ــان اف ــوم پزشــکی کرم ــس دانشــگاه عل رئی
ــون  ــار خ ــرل فش ــیج کنت ــای بس ــن هدف ه از مهمتری
ایــن اســت کــه افــرادی کــه دارای فشــارخون هســتند 
درمان هــای  و  می شــوند  مطلــع  خــود  بیمــاری  از 
پیشــگیرانه و فــردی انجــام دهنــد کــه دچــار عــوارض 

ــوند. ــری ش ــاک کمت خطرن
ــون در  ــار خ ــع فش ــه  موق ــان ب ــرد: درم ــوان ک وی عن
ــرگ  ــد از م ــل 30 درص ــود حداق ــث می ش ــراد باع اف
ــت  ــی اس ــزی و قلب ــوارض مغ ــی از ع ــای ناش و میره

کاهــش پیــدا می کنــد.
دکتــر رشــیدی نژاد بیــان داشــت:  اگــر فشــارخون فــرد 
ــوی  ــزی، کلی ــی، مغ ــای قلب ــود از بیماری ه ــرل ش کنت
ــود  ــی می ش ــه نابینای ــر ب ــا منج ــه بعض ــمی ک و چش

جلوگیــری خواهــد شــد.
کــرد:  تصریــح  وی 
طــرح  در  تاکنــون 
کنتــرل  ملــی  بســیج 
فشــار خــون در زیــر 
دانشــگاه  مجموعــه 
ــان  ــکی کرم ــوم پزش عل
ــار  ــر فش ــزار نف 300 ه
گرفتــه  آنهــا  خــون 
شــده یعنــی 50 درصــد 
ــدف در  ــورد ه ــراد م اف

ایــن طــرح شــرکت کرده انــد و 50 درصــد افــرادی کــه 
ــود  ــارخون خ ــد از فش ــرکت کرده ان ــرح ش ــن ط در ای

نداشــتند. اطــالع 

خبرنگار هفتواد : پهلوانی نژاد

 رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان :

یکی از عوامل پرخطر بیماری های غیرواگیر 
 فشار خون است


