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سال هفتم ـ  شماره 266 ـ شنبه 1 تیر 1398   ـ 18شوال 1440 ـ  22 ژوئن  2019 ـ 4 صفحه ـ 500 تومانسال رونق تولید گرامی باد

معاون دانشگاه علوم پزشکی کرمان :

 بیش از 
 چهار هزار ماده سمی 
و چهل ماده سرطان زا 
 در سیگار 
وجود دارد

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

4

 الیاس حضرتی با البی گری رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شد 

وقتی کارنامه اقتصادی دکتر 
 پورابراهیمی نادیده گرفته می شود!

تقاطع 
غیرهمسطح 
شهید ا... دادی
 )پل ابوذر( 

کرمان
 با حضور معاون 

وزیر کشور 
 افتتاح شد

3

انتخاب گل گهر 
4به عنوان شرکت برتِر پیشرو در بهره وری 

مدیرکل کمیته امداد استان کرمان  : 

1۰ نیروگاه خورشیدی 
برای مددجویان

  کمیته امداد 
 ده زیار کرمان 
احداث می شود 

4

یکم الی هفتم تیرماه

ریم هفته قوه قضائیه را گرامی میدا
مقام معظم رهبری )مدظله العالی(: باید عدالت به عنوان یک پرچم برافراشته در دست مسئوالن قوای سه گانه و مسئوالن کشور باشد و به دنبال عدالت حرکت بکنند.

روایت عضو کمیسیون اقتصادی مجلس
از چگونگی رئیس شدن الیاس حضرتی:

او با البی گری رای آورد
* صبح دکتر پورابراهیمی

رای بیشتری داشت؛ 
عصر یکدفعه حضرتی رئیس شد!
2

2

قابل توجه 
اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمان 

آبخیز داری استان 
3کرمان را دریابید!

مجتمع مس سرچشمه
روابط عمومی 

 رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان :

اجرای پروژه های اقتصادی مقاومتی باید 
 به اصالح ساختار اقتصادی منجر شود 

2
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و  کرمـان  مـردم  نماینـده  پورابراهیمـی  محمدرضـا  دکتـر 
گذشـته  سـال  سـه  طـی  اسـامی  شـورای  مجلـس  در  راور 
را  مجلـس  اقتصـادی  کمیسـیون  ریاسـت  متوالـی  طـور  بـه 
مدیریـت  دکتـری  مـدرک  دارای  او  اسـت؛  داشـته  عهـده  بـه 
مالـی و عضـو هیئـت علمـی دانشـگاه تهـران اسـت و کارنامـه 
اقتصـادی کشـور و اسـتان کرمـان دارد. بـاری در عرصـه   پـر 
بـه گزارش کرمـان۱۴۰۰؛ دکتر محمدرضـا پورابراهیمی نماینده 
مـردم کرمـان و راور در مجلس شـورای اسـامی طی سـه سـال 
گذشـته به طور متوالی ریاسـت کمیسـیون اقتصـادی مجلس را 
بـه عهـده داشـته اسـت؛ او دارای مـدرک دکتـری مدیریت مالی 
و عضـو هیئـت علمـی دانشـگاه تهـران اسـت و کارنامه پـر باری 

در عرصـه اقتصادی کشـور و اسـتان کرمان دارد.
وی از سـال ۱۳۶۴ مقـارن بـا دوران جنـگ تحمیلـی در زمـان 
تحصیـل در دبیرسـتان بـه عنـوان بسـیجی بـه جبهه رفـت و تا 
پایـان جنـگ در عملیات هایـی ماننـد والفجـر هشـت، کربـای 
یـک، کربـای چهار، کربای پنـج ،والفجر ده و نیـز عملیات های 
 تهاجمی تک های شـلمچه در روزهای پایانی جنگ شرکت نمود.
مدیریـت  رشـته  کارشناسـی  مقطـع  در   ۱۳۶۹ سـال  در  او 

گردیـد  تحصیـل  بـه  مشـغول  اصفهـان  دانشـگاه  در  بازرگانـی 
و پـس از آن در سـال ۱۳۷۴ در دانشـگاه شـهید بهشـتی در 
مالـی  گرایـش  بازرگانـی  مدیریـت  ارشـد  کارشناسـی  مقطـع 
ادامـه تحصیـل داد و پـس از اتمـام ایـن مقطع در دانشـگاه های 
اسـتان اصفهـان و کرمـان بـه عنـوان مـدرس دروس تخصصـی 
بـه  مشـغول  اقتصـاد  و  حسـابداری  مدیریـت،  رشـته های 
تدریـس گردیـد، پـس از آن در مقطـع دکتـری مدیریـت مالـی 
تخصصـی  ارتبـاط  دلیـل  بـه  و  گردیـد  تهـران  دانشـگاه  وارد 
رشـته تحصیلـی بـا فعالیت هـای بـازار سـرمایه کشـور از سـال 
 ۱۳۸۲ وارد فعالیت هـای اجرایـی بـازار سـرمایه کشـور گردیـد.
دکتـر پورابراهیمـی بـه عنـوان مؤسـس و اولیـن مدیـر بـورس 
در  سـرمایه  بـازار  تخصصـی  فعالیت هـای  کرمـان  ای  منطقـه 
بـه  و  نمـود  آغـاز   ۱۳۸۳ سـال  ابتـدای  در  را  کرمـان  اسـتان 
دانشـگاه  مدیریـت  دانشـکده  در  علمـی  هیئـت  عضـو  عنـوان 
حضـور  از  پـس  و  گردیـد  همـکاری  مشـغول  باهنـر  شـهید 
در سـازمان بـورس اوراق بهـادار کشـور کـه بـه عنـوان مدیـر 
برتـر آن سـازمان نیـز تعییـن گردیـد و بـه پیشـنهاد اسـتاندار 
کرمـان از اواسـط سـال ۱۳۸۴ مسـولیت معاونـت برنامه ریـزی، 
گرفـت. عهـده  بـه  را  کرمـان  اسـتانداری  مالـی  و   اداری 
در آذر ماه سـال ۱۳۸۴ به پیشـنهاد وزیرامـور اقتصادی و دارایی 
و تصویـب هیئـت وزیـران بـه عنـوان شـخص حقیقـی و عضـو 

خبـره مالـی عضـو شـورای عالی بـورس ایران شـد. 
پـس از آن وی بـرای یـک دوره پنـج سـاله دیگـر بـر اسـاس 
بـرای  و  مجـددا  وزیـران  هیئـت  سـال ۱۳۹۰  تیرمـاه  مصوبـه 
 دومیـن بـار بـه عضویـت شـورای عالـی بـورس انتخـاب گردید.
در تابسـتان سـال ۱۳۸۶ بـا موافقـت اسـتاندار کرمـان به شـرط 
قبـول حکـم مسـئولیت پیگیـری طرح هـای اقتصـادی اسـتان 
و  برنامه ریـزی  معاونـت  در  و  گردیـده  تهـران  روانـه  کرمـان 
اجتماعـی  تأمیـن  سـازمان  سـرمایه گذاری  شـرکت  اقتصـادی 
از بزرگتریـن بنـگاه هـای اقتصـادی کشـور مشـغول بـه فعالیت 
گردیـد و همزمـان به دعـوت دانشـکده مدیریت دانشـگاه تهران 
همـکاری خـود را جهـت تدریـس دروس تخصصـی در مقاطـع 
نمـود. آغـاز  دانشـگاه  آن  در  ارشـد  کارشناسـی  و   کارشناسـی 
از  حمایـت  صنـدوق  رئیـس  عنـوان  بـه   ۱۳۸۹ سـال  در  وی 

جمهـوری  ریاسـت  علمـی  معاونـت  فنـاوران  و  پژوهشـگران  و 
منصـوب گردیـد و پـس از مدتـی بـه عنـوان نماینـده معاونـت 
علمـی و فنـاوری ریاسـت جمهـوری جهـت تنظیـم سـند ملـی 
تجـاری سـازی بـه عضویـت کار گـروه تجـاری سـازی شـورای 

عالـی انقـاب فرهنگـی منصـوب گردیـد.
در سـال ۱۳۹۰ بـا تألیـف کتـاب ” درک وتحلیـل صـورت هـای 
مالـی ” دکتـر پورابراهیمـی بـه عنوان پژوهشـگر نمونه دانشـگاه 

شـهید بهشـتی انتخاب شـد.
در اسـفند سـال ۱۳۹۰ بـا حضـور در انتخابـات دوره نهم مجلس 
شـورای اسـامی توانسـت بـه عنـوان نماینـده حـوزه انتخابیـه 
کرمـان و راور بـه مجلـس شـورای اسـامی وارد شـود و در دوره 
نهـم مجلـس دکتـر پورابراهیمـی توانسـت بـه عنـوان یکـی از 
چهـره های شـاخص و محـوری مجلس در حوزه هـای اقتصادی 
مطـرح شـود. در ایـن دوره مجلـس وی عـاوه بـر دو دوره نائـب 
رئیسـی کمیسـیون اقتصـادی مجلـس مسـئولیت هایـی ماننـد 
نایـب رییـس کمیسـیون ویـژه حمایـت از تولیـد ملـی و عضـو 
شـورای اقتصـاد کشـور و همچنیـن عضـو شـورای پـول و اعتبار 
کشـور را نیـز بـر عهـده داشـت ؛ پـور ابراهیمـی از محـور هـای 
کلیـدی انجـام تحقیـق و تفحـص از شـرکت ملی مـس و صنعت 

بیمـه ایـران در مجلـس نهـم بوده اسـت.
در اسـفند ۱۳۹۴ دکتـر پورابراهیمی توانسـت با کسـب باالترین 
رای در تاریـخ انتخابـات حـوزه انتخابیـه کرمـان و راور مجددا به 
مجلـس شـورای اسـامی )دوره دهـم( راه یابـد. وی توانسـت در 
ایـن دوره بـا رای قاطـع اعضای کمیسـیون اقتصادی به ریاسـت 
یابـد. دسـت  اسـامی  شـورای  مجلـس  اقتصـادی   کمیسـیون 
دکتـر پورابراهیمـی از سـال ۱۳۹۷ بـا حکم مقـام معظم رهبری 
 عضـو شـورای هماهنگـی اقتصـادی سـران قـوای کشـور شـد.
وی همچنیـن از جمله افردی اسـت کـه در جهت اجرای منویات 
مقـام معظـم رهبـری و کمـک به فضـای تولید در کشـور اصاح 
 قانـون مالیات بر ارزش افزوده را در دسـتور کار مجلس قرار داد .
حـال بـا وجود چنیـن سـوابق پرباری در طـی روز های گذشـته 
چهارمیـن اجاسـیه انتخاب هئیت رئیسـه کمیسـیون اقتصادی 
مجلـس شـورای اسـامی برگزار شـد و الیاس حضرتـی به عنوان 

رئیس کمیسـیون اقتصـادی مجلس انتخاب شـد!

 الیاس حضرتی با البی گری رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شد 

 وقتی کارنامه اقتصادی دکتر پورابراهیمی نادیده گرفته می شود!
روایت عضو کمیسیون اقتصادی مجلس از 

چگونگی رئیس شدن الیاس حضرتی:

او با البی گری رای آورد/ 
صبح دکتر پورابراهیمی 

رای بیشتری داشت؛ عصر 
یکدفعه حضرتی رئیس شد!

موسـوی الرگانـی گفـت: در رای گیـری برای تعییـن رئیس 
کمیسـیون اقتصـادی، رای آقـای دکتـر پورابراهیمـی و رای 
آقـای حضرتـی ۱۱ بـر ۱۱ مسـاوی بـود و آقـای حضرتـی با 

قرعـه کشـی رای آورد.
ناصـر موسـوی الرگانـی، عضو کمیسـیون اقتصـادی مجلس 
در گفتگـو بـا »نـود اقتصـادی« اظهـار کـرد: در رای گیـری 
رای  اقتصـادی،  کمیسـیون  رئیـس  تعییـن  بـرای  امـروز 
آقـای دکتـر پورابراهیمـی و رای آقـای حضرتـی ۱۱ بـر ۱۱ 
 مسـاوی بـود و آقـای حضرتـی بـا قرعـه کشـی رای آورد.
وی افـزود: رای آوری در کمیسـیون های مجلـس مبتنـی بـر 

اسـت.   البی گری 
تـا صبـح امـروز آقـای دکتـر پورابراهیمـی و آقـای بحرینـی 
بـرای ریاسـت کمیسـیون اقتصـادی، رقیـب بودنـد و آقـای 
دکتـر پورابراهیمـی رای بیشـتری داشـت، ولـی عصـر بـه 
یکبـاره آقـای حضرتـی کاندید شـد و یکـی از رای دهندگان 
اقتصـادی حضـور  هـم،  هنـگام رای گیـری در کمیسـیون 
نداشـت، همیـن مسـئله باعث شـد تـا آقای حضرتـی رئیس 

کمیسـیون شـود!

و  بـرق  مسـائل  جلسـه  در  نصرالهـی  علی اصغـر 
انـرژی اسـتان کرمـان بیـان داشـت: مصـرف برق 
در بخـش کشـاورزی اسـتان ۳۸ درصـد اسـت که 
بیشـترین مصـرف را در اسـتان به خـود اختصاص 

داده اسـت.
وی افـزود: میـزان مصـرف برق در بخـش صنعتی 
در اسـتان کرمـان حـدود ۳۵ درصـد اسـت کـه با 
توجـه بـه ورود صنایـع جدیـد در آینـده در ایـن 

خصـوص رشـد خواهیم داشـت.
کرمـان  اسـتان  منطقـه ای  بـرق  مدیرعامـل 
گفـت: بایـد تدابیـری بـرای تولیـد بـرق در آینده 

اندیشـیده شـود زیرا در آینده و از سـال ۱۴۰۰ به 
بعـد بـا تراز منفـی برق اسـتان روبـرو خواهیم بود.
نصرالهـی اظهـار داشـت: با آمـدن صنایـع در حال 
و  اسـت  صنعتـی  اسـتان  غالـب  مصـرف  حاضـر 
مصـرف بعدی کشـاورزی خواهـد بود. رشـد بار در 
۲۲ سـال اخیر ۳۹۶ درصد متوسـط رشـد سـاالنه 

اسـتان برابـر ۷.۷ بوده اسـت.
اشـاره  رو  پیـش  چالش هـا  و  مشـکات  بـه  وی 
کـرد و گفـت: از جملـه مشـکات پیش رو مشـکل 
قیمت هـا،  ثبـات  عـدم  طراحـی  بـار  پراکندگـی 
طراحـی  اولیـه  مـواد  تامیـن  از  ناشـی  مشـکات 

اوراق  از  اسـتفاده  بـه  پیمانـکاران  تمایـل  و عـدم 
مشـارکت اسـت کـه بایـد بـه آن توجـه شـود.

در ایـن جلسـه همچنیـن وحیـد مهـدوی مدیـر 
عامـل بـرق جنـوب اسـتان کرمـان بیـان داشـت: 
در اسـتان کرمـان نقدینگـی مناسـب برای توسـعه 
مـا  انشـعاب  فـروش  بـا  موضـوع  ایـن  و  نداریـم 

نـدارد. هم خوانـی 
وی افـزود: پیمانـکاران بیـش از دو میلیـارد تومان 
از مـردم طلـب دارنـد در شـرایطی کـه مـردم پول 
نقـد می دهنـد لـذا ایـن پول به دسـت پیمانـکاران 

نمی رسـد.

 مدیر عامل برق منطقه ای کرمان عنوان کرد:

هشدار در خصوص احتمال منفی شدن تراز برق استان کرمان از سال ۱۴۰۰ 

 رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت آبفا کرمان :

نزدیک به5۰ کیلومتر شبکه 
آبرسانی در سطح استان 

توسعه یافت و بازسازی شد 
  

محمـد طاهـری رئیـس هیئـت مدیـره و مدیرعامل شـرکت 
آبفـا با بیـان اینکه شـرکت 
بـزرگ آبفـا اسـتان کرمـان 
بـا تحـت پوشـش داشـتن 
۷۰شهر سـابقه ای پرافتخار 
در کشـور دارد، بیـان نمود: 
کارکنـان  توانایـی  و  ارزش 
آبفـا کرمـان بعـد از اتمـام 
فصل سـخت تابسـتان های 
۹۶ و ۹۷بیـش از پیـش بـر 

همـگان اثبات شـده اسـت.
مدیرعامـل شـرکت آبفا اسـتان کرمـان ارتقاء شـاخص های 
خدمـات رسـانی و افزایـش رضایـت شـهروندان رایکـی از 
دغدغـه هـای مسـئولین شـرکت عنـوان کـرد و افـزود: در 
کارهـای عمرانـی و جهـادی شـروع گسـترده ای داشـتیم و 

بـه پیشـرفت هـای قابـل توجـه ای دسـت یافتیم.
رییـس هیئـت مدیـره شـرکت آبفـا اسـتان کرمـان ضمـن 
قدردانـی از تـاش هـای شـبانه روزی کارکنـان آبفـا گفت: 
کارکنـان آبفـا اسـتان کرمـان در همه  معاونت ها و بخشـها 
دیـن خـود را در خدمات رسـانی بـی وقفه به شـهروندان ادا 
کـرده انـد و امیدواریـم این گونـه خدمت رسـانی به صورت 

مسـتمر ادامـه یابد.
وی در ادامـه سـخنان خـود بـه گوشـه ای از اقدامـات ایـن 
شـرکت در سـال جـاری در بخـش های توسـعه و بازسـازی 
شـبکه، تعویـض کنتـور خـراب و واگـذاری انشـعاب بـه این 
شـرح  اشـاره کـرد: طی دو ماه نخسـت سـال جـاری میزان 
توسـعه و بازسـازی شـبکه آبرسـانی در مقایسـه بـا مـدت 
زمـان مشـابه سـال قبل، بـا رشـد ۲۹ درصدی بـه ۴۹۶۲۱ 
متـر رسـید کـه ایـن میـزان شـامل ۲۱۳۸۸ متـر توسـعه 
شـبکه و ۲۸۲۳۳ متر بازسـازی شـبکه فرسـوده آبرسانی در 

سـطح اسـتان می باشـد.
همچنیـن طـی ایـن مـدت بـه منظـور کاهـش آب بـدون 
مصرفـی  آب  میـزان  دقیـق   تعییـن  در  دقـت  درآمـد، 
مشـترکین و جلوگیـری از هدررفـت آب، ۴۱۸۱ دسـتگاه 
کنتـور خـراب و معیوب مشـترکین در اسـتان تعویض شـد 
کـه ایـن میـزان نیز در مقایسـه با میـزان تعویـض کنتور در 

مـدت زمـان مشـابه سـال قبـل،۱۱ درصـد رشـد دارد.
تعـداد انشـعابات آب واگذار شـده در این مـدت ۲۶۶۸ فقره 
مـی باشـد که رشـد ۳۳ درصدی در مقایسـه با مـدت زمان 

مشابه سـال قبل دارد.

  3۴8 مورد زنده گیری انواع مار 
 توسط آتش نشانان 

در شهر کرمان انجام شد
آتـش  سـازمان  عامـل  مدیـر 
ایمنـی  خدمـات  و  نشـانی 
انجـام  از  کرمـان  شـهرداری 
۳۴۸ مـورد زنـده گیـری انـواع 
مـار طی سـه مـاه ابتدای سـال 
جـاری در شـهر کرمان خبر داد 
و گفـت: الزم اسـت شـهروندان 
نـکات ایمنـی در خصوص نحوه 

محافظـت از خـود در برابـر مارهـا را فراگیرنـد .
بـه گـزارش روابـط عمومی سـازمان آتـش نشـانی و خدمات 
ایمنـی علـی عسـکری  اظهـار کرد: بـا توجه به ایـن موضوع 
کـه در سـه مـاه ابتدای سـال جـاری ۳۴۸ مورد زنـده گیری 
انـواع مارهـا در منـازل شـهروندان و محیـط شـهری توسـط 
آتـش نشـانان شـهر کرمـان انجـام گرفتـه اسـت الزم اسـت 
شـهروندان در خصـوص نحـوه محافظـت از خـود در برابـر 
مارهـا و همچنیـن اقدامـات اولیـه در مقابـل مـار گزیدگـی 

را بداننـد .
عسـکری بـا تاکید بر لزوم آشـنایی شـهروندان با انـواع مارها 
 گفت:مارهای سـمی دارای سـر مثلثی بزرگتـر از عرض بدن,
مردمـک چشـم بیضی شـکل و فرو رفتگی در بین دو چشـم 
هسـتند ,در مارهـای سـمی دندانهـای نیش از سـایر دندانها 
بزرگتـر و بـه خوبـی قابـل تشـخیص اسـت ,مارهـای سـمی 
داری دم کوتـاه و معمـوال پوسـتی رنگیـن و پـر از خـط و 

خال هسـتند .
وی ادامـه داد: مارهـای غیـر سـمی داری سـر گـرد یا بیضی 
هسـتند و از قسـمت میانـی بـدن تـا دم باریـک میشـوند و 
مارهـای نیمـه سـمی همـه مشـخصات مارهـای غیر سـمی 
را دارا میباشـند و تنهـا تفـاوت آنهـا بـا مـار غیـر سـمی دم 
متوسـط شـان میباشـد که  کوتاهتر از مارهای غیر سـمی و 

بلندتـر از مارهای سـمی میباشـد.
علـی عسـکری بـه شـهروندان توصیه کـرد: اگـر در طبیعت 
چـادر زده انـد درب آن بسـته باشـد و شیشـه و دربهـای 

اتومبیـل  را بـاز نگذارنـد.
وی افـزود: از  تـردد غیـر ایمـن در مکانهایـی کـه فاقـد دید 
کافـی و یـا دارای گل و گیـاه فـراوان هسـتند پرهیز شـود و 
شـهروندان بـرای کـوه نـوردی و پیـاده روی در طبیعـت از 
کفشـهای سـاقه بلند ماننـد چکمـه و پوتین اسـتفاده کنند.
مدیـر  عامـل سـازمان آتـش نشـانی و خدمـات ایمنی شـهر 
کرمـان بـا اشـاره  بـه اینکه هر مـار گزیدگـی را بایـد جدی 
گرفـت و سـمی تلقـی کـرد گفـت:  چنانچـه شـخصی دچار 
مـار گزیدگـی شـد ازشـکافتن و مکیـدن محـل گـزش یـا 
تزریـق مـواد شـیمیایی و دارویـی در محل گـزش خودداری 
شـود .وی همچنیـن بـر لـزوم پرهیـز از قـرار دادن کیسـه 
یـخ در محـل گـزش افـزود :در صـورت مـار گزیدگـی ابتـدا 
بایـد سـعی در آرامـش بیمـار شـود و ضمن بـی حرکت نگه 
داشـتن عضـو دچار مـار گزیدگی آن ناحیه از بدن در سـطح 

پایـن تـر از قلـب نگه داشـته شـود .
علـی عسـکری گفـت :بایـد نسـبت بـه دور کـردن بیمـار از 
محـل آسـیب و انتقال او در سـریعترین زمان بـه نزدیکترین 
مرکـز درمانـی مناسـب حتـی در غیـاب عایم مـار گزیدگی 
اقـدام شـود .وی از شـهروندان خواسـت در صـورت رویئـت 
مـار در منـزل و محیـط اقامـت از برخـورد تهاجمـی بـا مـار 
پرهیـز کننـد و با حفظ خونسـردی با شـماره ۱۲۵ سـازمان 

آتـش نشـانی و خدمـات ایمنـی تمـاس گرفته شـود.

جعفـر رودری  بـا اشـاره بـه اینکـه در بحـث اقتصـاد مقاومتی در 
اسـتان سـه سـرفصل پیگیـری می شـود اظهـار داشـت: یکـی از 
ایـن سـر فصل هـا رشـد اقتصـادی اسـتان اسـت و در ایـن حـوزه 
فعالیت هایـی دنبـال می شـود کـه بـه افزایـش تولید و رفـع موانع 

واحدهـای تولیـدی در اسـتان منجـر شـود.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه امسـال از سـوی مقـام معظـم رهبـری 
سـال رونـق تولیـد نامگـذاری شـده اسـت افـزود: در ایـن راسـتا 
حـل مشـکات واحدهایـی تولیدی موجود اسـتان در برنامه اسـت 
کـه ایـن اقدامـات بـا محوریـت ادارات کل صنایع و معادن اسـتان 
کرمـان دنبال شـده و موانع این واحدها شناسـی و آسیب شناسـی 

می شـود. 
رئیـس سـازمان مدیریـت و برنامه ریـزی اسـتان کرمـان بـا بیـان 
اسـتان  در  جدیـد  سـرمایه گذاری های  دوم  بخـش  در  اینکـه 
پیگیـری می شـود گفـت: در این حـوزه تاکنون ۲۷۳ پـروژه مهم و 
تاثیرگـذار در اسـتان شناسـایی شـده که این پروژه هـا حجم باالی 

سـرمایه گذاری را بـه خـود اختصـاص داده انـد.
مقاومتـی اقتصـاد  پروژه هـای  اجـرای  بـا  اینکـه  عنـوان  بـا   وی 
 ۱۷ هـزار میلیارد تومان سـرمایه گذاری در اسـتان انجام می شـود 

بیـان کـرد: بـا اجرای ایـن پروژه ها زمینه اشـتغال حـدود ۱۵ هزار 
نفر در اسـتان فراهم می شـود.

رودری با اشـاره به اینکه در سـرفصل دوم اقتصـاد مقاومتی تحقق 
اهـداف سـند چشـم انداز را در برنامـه داریـم گفـت: در برنامه های 
اقتصـاد مقاومتـی در اسـتان تاکیـد مـا بـر ایـن کـه ایـن برنامه ها 
صـرف یـک برنامـه کوتـاه مـدت نباشـد و اهـداف بلنـد مـدت و 

اصاحـات سـاختاری را در اقتصـاد مـا بـه دنبال داشـته باشـد.
وی بـا بیـان اینکه نگاه مـا در برنامه هـای اقتصاد مقاومتی اسـتان 
افـق بلنـد مـدت ۱۴۰۴ و حتـی ۱۴۱۵ اسـت افـزود: در ایـن بازه 
زمانـی و در آمایـش بلنـد مـدت بایـد وضعیـت اسـتان کرمـان 

بررسـی و بـرای اهـداف اسـتان برنامه ریـزی شـود.
رئیـس سـازمان مدیریـت و برنامه ریـزی اسـتان کرمـان بـا اشـاره 
بـه اینکـه مسـئله آب بـه طـور مشـخص یکـی از مسـائل مهـم ما 
در اسـتان اسـت بیـان کرد: سـازگاری با مسـئله کم آبـی از جمله 
 مهمتریـن مـواردی اسـت کـه توجـه ویـژه ای بـه آن شـده اسـت.

رئیـس سـازمان مدیریـت و برنامه ریزی اسـتان کرمان با اشـاره به 
اینکـه اقدامـات انجـام شـده در اسـتان در دو حوزه کوتـاه مدت و 
بلنـد مـدت انجام می شـود گفـت: در پروژه های بلند مدت اسـتان 

افزایـش تـوان مقاومتـی اسـتان بیـش از هر چیز مد نظر اسـت.
وی بـا بیـان اینکه سـال گذشـته ۲۹۴ پـروژه اقتصـاد مقاومتی را 
در اسـتان آغـاز کردیـم کـه ۹۰ درصـد اهـداف ایـن پروژه هـا در 
سـال ۹۷ محقق شـده اسـت عنـوان کـرد: ۷ هـزار و ۵۰۰ میلیارد 
تومـان سـرمایه گذاری در ایـن پروژه هـا انجـام شـده و بـرای ۹ 
هـزار نفـر اشـتغالزایی جدیـد در اسـتان ایجـاد شـده اسـت کـه 
تاثیـر پروژه هـای اقتصـاد مقاومتی اسـتان را در ایـن پروژه ها بهتر 

می تـوان مشـاهد کـرد.

 رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان :

 اجرای پروژه های اقتصادی مقاومتی باید به اصالح ساختار اقتصادی منجر شود 

بـه گـزارش روابـط عمومـی فرمانـداری: بـا 
دسـتگاه  فرماندارکوهبنـان  هـای  پیگیـری 
لـرزه نـگاری در شهرسـتان نصـب وحرکات 
و  ثبـت  آنایـن  صـورت  بـه  گسـلهارا 
 مـورد بررسـی قـرار مـی دهد.بـا توجـه بـه 
زلزلـه خیـز بـودن شهرسـتان کوهبنـان و 
زلزلـه های سـالها و ماههای اخیر، دسـتگاه 

لـرزه نگار درشهرسـتان یکـی از نیازهای مبرم 
شهرسـتان  بـود تـا  میـزان لـرزش  وحـرکات 
گسـل هـای منطقـه توسـط کارشناسـان مورد 
بررسـی قـرار گیـرد کـه پـس ازپیگیـری های 
ایـن  کوهبنـان  فرمانـدار  سـاالری  مهنـدس 

دسـتگاه در شهرسـتان نصـب گردیـد. 
افـزود:  رابطـه  ایـن  در  سـاالری  مهنـدس 

دسـتگاه  شـده   انجـام  پیگیـری  از   پـس 
لـرزه نـگاری در محـل فرمانـداری شهرسـتان 
آخریـن  اکنـون  هـم  و  نصـب  کوهبنـان 
را  فعالیـت  گسـل هـای منطقـه  و  اطاعـات 
بصـورت آنایـن در اختیـار سـتاد لـرزه نگاری 
 کشـور و سـتاد مدیریـت بحـران اسـتان  قـرار 

می دهد .

 با پیگیری های فرماندارکوهبنان :

 نصب دستگاه لرزه نگاری در این شهرستان 

مراسم  پرفیض دعای ندبه 

ساعت 6:۴5 صبح جمعه در حسینیه ثارا...

هیات رزمندگان اسالم استان کرمان

بـه گـزارش روابـط عمومـی شـرکت توزیـع نیروی 
اختتامیـه  مراسـم  کرمـان،  اسـتان  جنـوب  بـرق 
ممیـزی اسـتقرار سیسـتم مدیریـت یکپارچـه بـر 
اسـاس الزامـات سیسـتم هـاي مدیریـت کیفیـت 
و  ایمنـی  اسـتاندارد  و   ISO۹۰۰۱:۲۰۱۵
 ۱۸۰۰۱:۲۰۰۷ OHSAS بهداشـت حرفـه ای
و راهنمـایHSE_MS بـا حضـور مدیـر عامـل، 
بـرق  مدیریـت  و  شـرکت  مدیـران  و  معاونیـن 
شهرسـتان هـای بافـت و کهنـوج به صـورت ویدئو 
مشـاوره  و  ممیـزان  تیـم  همچنیـن  و  کنفرانـس 
مربوطـه در سـالن کنفرانـس ایـن شـرکت برگـزار 
اسـتان  بـرق جنـوب  عامـل شـرکت  مدیـر  شـد. 
کرمـان در ایـن نشسـت بیـان نمـود: ایـن شـرکت 
در راسـتای خـط مشـی مدیریـت کیفیـت موظف 
بـه رعایـت تعهداتـي مـي باشـد از جملـه: تعهد به 
حفـظ محیط زیسـت و سـامت ذي نفعـان، تعهد 
بـه توسـعه و ترویـج تفکـر سیسـتمي و اسـتفاده 
از تفکـر مبتنـي بـر ریسـک، تاکیـد بـر مدیریـت 
دانـش و ثبـت تجارب و اسـتفاده کاربـردي از آنها، 
مدیریـت کار آمـد بحـران هـا، کاهـش حـوادث و 
نهایـت  ایـن تعهـدات در  مخاطـرات کـه همگـي 

منجـر بـه رضایتمنـدي مشـترکین خواهـد شـد.
وی افـزود: بـرای حصول اطمینـان و تعریف اجرای 
سیسـتم مدیریـت و اثـر بخشـی اقدامـات، یکي از 
روش هـا انجـام ممیـزي مي باشـد تا بتوانـد نقاط 
قـوت و قابل بهبـود خود را شناسـایي و جهت رفع 

آن هـا گام برداریم.
مهـدوی نیـا از تشـکیل کارگاه تجزیـه و تحلیـل 
و  سـتاد  مدیـران  و  کارشناسـان  کلیـه  بـرای 
مدیریـت بـرق شهرسـتان هـا خبـر داد و گفـت: 
هـا  فعالیـت  و  هـا  سیسـتم  بخشـي  اثـر  بـراي 
هـاي  داده  آوري  جمـع  بـا  بتوانیـم  بایسـتي 

درسـت تجزیـه و تحلیـل مناسـب و کارشناسـانه 
انجـام دهیـم و بـراي ایـن منظـور طـي تشـکیل 
یـک کارگاه در نظـر اسـت رونـد صحیـح و علمـي 
 تجزیـه و تحلیـل بـه همـکاران آموزش داده شـود.
ضمـن  خـود  سـخنان  پایـان  در  نیـا  مهـدوی 
گواهـی  تمدیـد  و  اخـذ  ممیـزی،  تیـم  از  تشـکر 
یکپارچـه  مدیریـت  سیسـتم  هـای   نامـه 
کیفیـت  مدیریـت  هـاي  سیسـتم 
و  ایمنـی  اسـتاندارد  و   ISO۹۰۰۱:۲۰۱۵
 ۱۸۰۰۱:۲۰۰۷ OHSAS بهداشـت حرفـه ای

گفـت. تبریـک  همـکاران  بـه  را 

ضمـن  ممیـزی،  تیـم  از  نمایندگـی  بـه  هرنـدی 
آن  از  نمـود:  بیـان  شـرکت  عملکـرد  از  رضایـت 
جایـی کـه فعالیـت در عرصـه صنعـت برق بسـیار 
مخاطـره آمیـز مـي باشـد دقـت و نظـارت باالیـي 
را مـي طلبـد. وی افزود:دیـدگاه در فعالیـت هـای 
و  اجـرا  اولیـه،  ریـزی  طـرح  مبنـای  بـر   HSE
نظـارت و کنتـرل برنامـه و اقـدام بـر روی فعالیـت 
 مـورد نظـر مـی باشـد کـه شـرکت در خصـوص
 طرح ریزی برنامه ها بسیار خوب عمل نموده است.
هرنـدی در پایـان ازاخـذ گواهـی نامـه راهنمـای 
تمدیـد  و   ))HSE بهداشـت  و  ایمنـی  اسـتاندارد 
ویرایـش   ISO۹۰۰۱۲۰۱۵هـای نامـه  گواهـی 
و  داد  ۱۸۰۰۱۲۰۰۷خبـر   OHSAS و   ۲۰۱۸
گفـت: بـا توجه به اقدامـات خوبی که شـرکت برق 
جنـوب کرمـان انجـام داده و فرایندهـای مذکور به 
خوبـی انجام میشـوند شـرکت موفق به کسـب این 

گواهـی نامـه ها شـده اسـت.
الزم بـه توضیـح اسـت کـه فراینـد ممیـزی طـی 
سـه روز در مدیریت برق شهرسـتان هـای کهنوج، 
بافـت و سـتاد شـرکت توزیـع نیـروي بـرق جنوب 

کرمـان انجـام گردید.

اخذ گواهی نامه استقرار سیستم مدیریت یکپارچه 
 در شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان

 مدیر کل غله و خدمات بازرگانی :

3۰۰  هزار تن گندم 
در استان کرمان تولید می شود 

خدمـات  و  غلـه  مدیـر کل 
بازرگانـی  کرمـان بـا اشـاره بـه 
اینکـه تاکنـون ۱۵۵ هـزار تـن 
اسـتان  کشـاورزان  از  گنـدم 
گفـت:  اسـت  شـده  خریـداری 
حـدود ۳۰۰ هـزار تـن گندم در 

می شـود.  تولیـد  اسـتان 
جلسـه  در  نژادبیگلـری  مجیـد 
وقـوع  از  پیشـگیری  شـورای 

جـرم اسـتان کرمـان کـه بـا حضـور فدایـی اسـتاندار کرمان 
در سـالن شـهید بهشـتی دادگسـتری اسـتان برگزار شـد با 
اشـاره بـه اینکـه پیش بینی خریـد تضمینی گندم اسـتان در 
سـال جـاری ۲۰۰ هـزار تـن گندم بوده اسـت اظهار داشـت: 

عمـده خریـد گنـدم در جنـوب اسـتان کرمـان اسـت.
وی بـا بیـان اینکه جلسـاتی با کشـاورزان و مسـئوالن محلی 
در ایـن زمینـه برگـزار شـده اسـت گفـت: ایـن اقدامـات بـا 
هـدف جلوگیـری از خـروج و قاچـاق گنـدم انجام می شـود.
مدیـر کل غلـه و خدمـات بازرگانـی اسـتان کرمـان با اشـاره 
بـه اینکـه تاکنـون ۱۵۵ هزار تن گندم از کشـاورزان اسـتان 
خریداری شـده اسـت افزود: کـه از این مقـدار ۱۲۲ هزار تن 
گنـدم معمولـی و مابقـی گنـدم درم اسـت که بـرای مصرف 

صنعتـی بـه کار می رود.
وی بـا بیـان اینکـه از ۱۵۵ هزار تن گندم خریداری شـده در 
اسـتان ۵۵ هـزار تـن گنـدم مربوط به شـمال اسـتان کرمان 
اسـت عنـوان کـرد: سـال گذشـته ۱۱۰ هـزار تـن گنـدم در 
جنـوب اسـتان کرمان خریداری شـده که امسـال پیش بینی 

خرید ما بیشـتر از سـال گذشـته اسـت.
نژادبیگلـری بـا اشـاره بـه اینکه حـدود ۳۰۰ هزار تـن گندم 
در اسـتان تولیـد می شـود کـه شـرکت غلـه گنـدم مـازاد بر 
نیـاز کشـاورز را خریـداری می کند گفت: پیشـنهاد می شـود 
کنتـرل مرزهـای اسـتان به خوبـی انجـام شـود و از خـروج 

گنـدم از اسـتان جلوگیـری کنیم.
وی بـا بیـان اینکه ۲۵۳ هـزار تن فضای ذخیره سـازی گندم 
بخـش دولتـی و ۱۵۰ هـزار تـن فضـای ذخیره سـازی گندم 
توسـط بخـش خصوصی در اسـتان وجود دارد افـزود: فضای 
نگهـداری گندم در اسـتان کاما فضای اسـتانداردی اسـت.

رییس اداره اوقاف و امور خیریه ناحیه یک 
 شهرستان کرمان:

اجرای طرح تابستانی نشاط 
معنوی درمراکز فرهنگی و اماکن 

متبرکه شهرستان کرمان 
عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه   
اداره کل اوقـاف و امـور خیریـه 
اسـتان کرمان، حجت االسـام 
رییـس  فاطمـی  رضـا  سـید 
خیریـه  امـور  و  اوقـاف  اداره 
ناحیـه یـک شهرسـتان کرمان 
طـرح  دوره  دهمیـن   گفـت: 
تابسـتانی »نشـاط معنـوی«در 
راسـتای ارتقـاء سـطح معرفتی 

ایجـاد  بـا  فرهنگـی  و  علمـی  هـای  حرکـت  و  معارفـی  ـ 
یـک فضـای فراغتـی بـرای نوجوانـان و جوانـان، در آسـتان  
امامـزادگان و مراکـز فرهنگـی و مذهبـی شهرسـتان کرمان 

اجـرا مـی شـود. 
در  تحصیلـی  مختلـف  مقاطـع  در  طـرح  ایـن  افـزود:  وی 
امامـزاده محمـد )ع( شـهر کرمـان، حـرم مطهر ابناء موسـی 
بن جعفر)ع( جوپار، سـقاخانه حضرت ابوالفضل)ع( روسـتای 
 ده زیـارو مسـجد امـام زمـان )عـج( شـهر کرمـان برگـزار 
مـی شـود. حجت االسـام فاطمی ادامـه داد: کاسـهای این 
طـرح توسـط مبلغیـن مسـتقر در بقـاع و مربیـان آمـوزش 
دیـده  از ۱۳ تیرمـاه به مـدت ۴۵ روز در اماکن مجری طرح 

برگـزار می شـود. 
را کاهـش آسـیب هـای  ایـن طـرح  اجـرای  از  وی هـدف 
اجتماعـی و رشـد فکری نوجوانـان و جوانان اعـام و تصریح 
تربیتـی،  آموزشـی، مذهبـی،  هـای  برگـزاری کاس  کـرد: 
ورزشـی و برگـزاری اردوهـای تفریحـی یـک روزه از جملـه 

برنامـه هـای ایـن طـرح سـازمانی اوقـاف  هسـتند.
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این شماره از هفتواد تقدیم می شود به
 شهید » اصغر حاج علیزاده «

خالصه زندگي شهيد:
 شـهيد در تاريخ 62/1/1 
در روسـتاي بـاب تنـگل 
از توابـع شهرسـتان زرند 
اي مذهبـي  در خانـواده 
ديـده بـه جهـان گشـود 
درس  ديپلـم  مقطـع  تـا 
خوانـد، از همـان كودكي 
عالقـه زيـادي به مراسـم 
عضـو  داشـت،  مذهبـي 
بسـيج بـود در مهـر مـاه 
خدمـت  بـه   82 سـال 
مقـدس سـربازي اعـزام، دوره آمـوزش را در مركـز آمـوزش 
بيرجنـد طـي نموده و سـپس بـراي ادامـه خدمت بـه تايباد 
مشـهد اعزام شـد و پس از گذشـت 9 ماه از خدمت سـربازی 
در درگيـري با اشـرار مسـلح بـه فيض عظماي شـهادت نائل 

. مد آ

یادی از شهید نیروی انتظامی

فرزند با سواد چوپان
چوپانـی را فرزنـدی بـود زيـرک و كاردان و ايـن پسـر كمک 
از  آمارگيـری  و  شـمارش  )احصـاء(  در  كـرد  همـی  پـدر 
گوسـفندان. چنـان چه هـر غروب پسـر گوسـفندان را همی 
شـمرده و چنـد و چـون كار بـه پـدر گـزارش همـی داده تـا 

پـدر بـه نتيجـه همی رسـاند.
تـا اينکـه پسـر بزرگ شـد و بـه دنبال كسـب مـدرک راهی 
شـهر شـد؛ بعد از چند سـال تالش و كوشـش و جد و جهد 
باالخـره پسـر باسـواد شـد و بـه خدمت پـدر بازگشـت. پدر 
در كمـال مسـرت روزی از او خواسـت تـا بـاز در شـمارش 
گوسـفندان بـه او كمـک كنـد؛ فرزنـد هـم بـا تمام اشـتياق 

كرد. قبـول 
گوسـفندان وارد آغـل شـدند امـا گويـی كار پسـر بـه انجـام 
نرسـيده بـود چـون معلـوم بود كـه هنـوز نتوانسـته آن ها را 
بشـمرد. بـه هميـن دليـل از پدر خواهـش كرد كه بـار ديگر 
گوسـفندان را برگردانـد و از نـو وارد آغـل كنـد؛ ولـی مثـل 
ايـن كه ... پسـر نتوانسـت برای بـار دو م و... بـار ... هم موفق 

شـود و نصف شـب شـد.
پـدر كـه تـا آن موقـع حوصله كـرده و چيـزی نگفته بـود از 
كـوره در رفـت و بـا عصبانيـت از پسـر ش پرسـيد: قبـاًل بار 
اول گوسـفندان را دقيـق مـی شـمردی و آمـارش را بـه من 
تحويـل مـی دادی، امـا االن تـا نصف شـب هم از عهـده اين 

كار بـر نيامـده ای؟ علت چيسـت؟ 
پسـر گفـت: قبـاًل كـه بـا سـواد نبـودم و ضـرب و تقسـيم و 
تـوان نمـی دانسـتم كلـه گوسـفندان را می شـمردم اما االن 
با سـواد شـده ام، پای گوسـفندان را می شـمرم و تقسـيم بر 

4 مـی كنـم ولـی نمـی دانـم چرا جـور در نمـی آيد.
نتيجه!

گاهـی انسـان به علت داشـتن يک سـری اطالعات سـطحی 
فکـر مـی كنـد كـه با ايـن اطالعـات بايـد تمـام سـواالت را 
جـواب دهـد يـا آن هـارا بـه گونـه ای پيچيـده و در هم كند 
امـا دوسـتان عزيـز هميشـه بـه يـاد داشـته باشـيم كـه هـر 
سـوال جـواب آسـانی دارد و نيـازی نيسـت آن را عجيـب و 
غريـب تـر كنيـم. چـون شـما بـار هـا تجربـه كـرده ايـد كه 
جـواب سـواالت بعـد از حـل آن هـا چـه قـدر آسـان بـوده 

ست.  ا
پـس يادمـان باشـد علم و سـواد قدمی اسـت رو بـه جلو، نه 

پيچيـده كردن دانسـته هـای قبلی! 
 تهيه و تنظيم : محمود جعفری از کوهبنان 

صالبت و جواب انقالبی
)واليت فقيه( در عصر غيبت   

شايسته ی )رهبری( و )امامت(   
رهبر فرزانه سالم عليک    

كبير اين خانه سالم عليک  
نايب بر حق امام زمانی    

تو صادق سياست جهانی   
صادقترينی تو به چشم ملل   

بصيرت تو شده ضرب المثل   
تو چون خمينی و، چو مرتضايی   

وارث باغيرت انبيايی  
سياست تو با ديانت عجين   

اقتدار آورده بر اين سرزمين   
در بينش سياسی باالترين   

واالتر از )سياسيون وزين(   
كه افق ديد شما بيکران    

فراتر از مکان و حتی زمان   
با تو به آينده ی خود پل زديم   

به خواستن از )توان خود( گل زديم  
تو گفتی، ما خود را نموده باور   

كزان شد علم ما شگفتی آور   
هر جا تو را ديديم و با تو بوديم   

آهنگ استقالل خود سروديم   
كز غيرت و انگيزه ی جهادی   

معنويت باليد و اقتصادی   
هرجا كه كرديم سر تو )برف برجام(   

رد شديم از خط و مرام امام!  
درياب فردا را تو ای نازنين   

ز نقشه و توطعه ی خائنين   
آن متعّفنان در خيانت    

نمی كشند از شهدا خجالت   
از شهدا، به آب و نان رسيدند   

در )بوق ضد شهدا( دميدند   
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 دلـم پـردرد بشـنو شـهرداری تورم آمـده درد من نـداری - من از 
سـن 12 سـالگی در كرمان زندگی و سـالها ناظر كار شـهرداری و 
آسـفالت خيابانهای شـهركرمان بوده ام در سـال  هـای 1339بين 
سرآسـياب و كرمـان راه همـوار نبـود وآسـفالت نبـود بـا دوچرخه 
يـا بـا اتوبـوس و يـا پياده به سـمت مدرسـه مـی آمديـم در قديم 
اعصـاب هيـچ كـس ُخـرد و خسـته نبـود و هيـچ جوانـی معتـاد 
نبـود و در كوچـه وخيابـان و پـارک سـيگار نمـی كشـيد در قديم 
شـهرداری در مركـز شـهر و نزديـک دادگاه بـود و اگـر سـربازی 

كرايه رفتن به شـهرش را نداشـت سـرهنگ محمد كاظم خشـايار 
بـرای سـرباز 20تا 25 ريـال از شـهرداری ميگرفت و به سـربازمی 
داد تـا كرايـه راهـش تأميـن شـود تا آنجا كه يادم هسـت وسـعت 
شـهر كرمـان محدود به فلکه مشـتاق و بازار كرمـان و ميدان ارگ 
آرامـش در كرمـان حس ميشـد و افراد خارجی در كرمـان نبودند.
كرمـان دل عالـم و همـه  كرمانيهـا بقول شـاه نعمـت ا... ولی باور 
كنيـد اهـل  كمـک  بـه هـم بودنـد در قديم شـهرداری تنهـا نهاد 

كرمـان سـاز و آبـاد كننده شـهر بود .

 1 ناحيـه  شـهرداری  بـه  خانـه  عـوارض  پرداخـت  بـرای  ديـروز 
مراجعـه كـردم باهمـه مهربانـی كارمنـدان شـهرداری تـورم از پله 
هـای شـهرداری هـم بـاال رفتـه و عـوارض گـران بـود بـه هرحال 
چـون بنـده قناعـت را بـا حرف » ط« مينويسـم عوارض سـال 98 
راپرداخـت و از همـکاری كارمنـدان شـهرداری تشـکر ميکنم .  ان 
شـاا... كـه تـورم در سـالها ی بعـد از پله های شـهرداری بـاال نرود 

و شـهرداری بـه فکـر كارمنـدان پير باشـد .                                                                                               
با تشکر حمزه فریفته 

 درد و دل با شهرداری کرمان                                                       

طـرح  آبخيـزداری سـنگ و سـيمانی بُنـدر والـی آبـاد در فاصلـه 
يکصدوپنجـاه متـری  بـاال دسـت مـادر چـاه قنـات بُندر والـی آباد 
طراحـی و اجرا شـده اسـت. ازمحل مادر چـاه قنات بُنـدر والی اباد 
تا محل بند سـنگ و سـيمانی , سـنگی و قابليت نفـوذ برای تغذيه 
مصنوعـی قنـات را نـدارد. ايـن طـرح در حالی كـه مراحـل پايانی 
سـاختمان آن انجـام مـی شـده با بارندگـی های مـورخ98/2/31 و 
جاری شـدن سـيل شکسـته و تخريب گرديده اسـت. دره مشـرف 
بـه طرح آبخيـزداری كوهسـتانی و دو طـرف آنرا ارتفاعات سـنگی 

صخـره ای احاطـه نمـوده اند. 
بواسـطه سـنگی بـودن يکپارچـه ريـزش  های جـوی يـا بارندگيها 
عمدتـاً بـه روان آب تبديـل شـده واز طريـق ايـن دره و از مجاورت 
قنـات بُنـدر والـی آبـاد  بـه رودخانـه فصلـی سرآسـياب فرسـنگی 
كرمان منتهی می گردند. نداشـتن بررسـی كارشناسـی درسـت از 
دره مطروحـه منجـر بـه ارائـه طرحـی گرديده كـه با سـاختار دره  

مطروحـه سـازگاری نداشـته و تخريب شـده اسـت.  
ارزيابيهـای كارشناسـی نشـان می دهد در شـرايطی كـه الزاماً می 
بايسـت خاكبـرداری و حذف رسـوبات واريزه ای تکيـه گاهها و پی 
طـرح آبخيـزداری بطـور كامل, بصورتـی انجام پذيرد كه به سـنگ 

بسـتر برسـد. اينـکار بـا دقت انجام نشـده , پـس از وقـوع بارندگی 
و جمع شـدن آب ناشـی از سـيالبها پشـت بند سـنگ و سـيمانی 
آب جمـع آوری شـده بـه راحتـی از پـی بنـد و تکيـه گاه سـمت 
چـپ نفـوذ و پـس از انتقـال رسـوبات واريـزه ای پـی بنـد و تکيـه 
گاه , حـدودا يـک سـوم بنـد بـه راحتـی به طـرف مخـزن واژگون 

شـده است.
 شکسـتن بنـد سـنگ و سـيمان نشـان مـی دهـد كه كيفيـت كار 
اجرائی سـنگ و سـيمان در سـاختار جسم سنگ سـيمانی مناسب 
نبـوده، اگـر بـر روی ايـن پارامتر بخوبی دقت شـده بـود, بند تحت 
هيـچ شـرايطی نمی شکسـت و  تبديـل به پل می شـد، در حاليکه 
عـدم حـذف رسـوبات واريـزی تکيـه گاه سـمت چپ , پـی و عدم 
كيفيت سـنگ سـيمان  سـه مولفه تخريب و شکسـته شـدن طرح 
آبخيـزداری سـنگ سـيمانی شـده انـد.از آنجائيکه قبـل از تصميم 
گيـری و شـروع بـه كار مخالفتهايـی هـم صـورت گرفتـه بـود بـه 
سـرعت نسـبت به رفوگـری نمودن بند اقـدام نموده انـد، بطوريکه 
نشـان دهدكـه اصـاًل اتفاقی نيفتـاده اسـت. در حاليکـه تمامی پی 
زيـر بنـد سـنگ و سـيمانی  و حتـی تکيـه گاه سـمت راسـت هـم 
مسـئله دار و بـه سـنگ بسـتر دوخته نشـده اند. با توجـه به چنين 

شـرايطی اگـر فـرض كنيـم پی قسـمت تخريب شـده را به سـنگ 
بسـتر و تکيـه  گاه سـمت چـپ پيونـد دهنـد, تکيـه گاه سـمت 
راسـت و بخشـی از پـی فاقـد زيـر سـازی مناسـب هسـتند و قطعا 
در آبگيـری بعـدی ايـن بخش از جسـم سـنگ و سـيمانی تخريب 

و شکسـته خواهد شـد.
شـتابزدگی در امـر بازسـازی صحيـح نبـوده و تنهـا بـا صبـوری و 
ترميـم صحيـح تمامـی پـی و تکيـه گاهها,  می توانسـتند بـه بقاء 
طـرح بنـد سـنگ و سـيمانی كمـک نمايد. مسـئله مهمتـر اين كه 
در ايـن موقعيـت از دره بُنـدر والـی آبـاد, مـادر چاه قنـوات بُندر و 
الـی آبـاد، انجوجکـی، بخشـی از كوره و چـاه های  ميلـه ای قنات 
عبـاس آبـاد واقـع شـده اند.  سـئوال اينجاسـت كـه آيا مسـئولين 
قبـل از مطالعـه و اجرا با شـركت سـهامی آب منطقـه ای و مالکين 

محلـی هماهنگـی و صورتجلسـه تنظيم نمـوده اند؟
تمامـی ارزيابـی هـا و پيـش بينـی هـای مرتبـط بـا مسـائل دره 
مطروحـه قبـل از شـروع كار در مـورخ 97/8/25 پـس از اينکـه 
مشـخص شـد, كـه قطعـا قصد اجـرای طـرح را دارند تحـت عنوان 

آبخيـزداری يا جلوگيری از توسـعه قنات 
بُنـدر والـی اباد گزارشـی تنظيم وسـايت  
خبـری تابنـاک كرمان آنرا منتشـر نمود.

قابل توجه اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمان 

آبخیز داری استان کرمان را دریابید!

مهندس حسن اشرف گنجوئی
کارشناس رسمی و محقق تامين آب و 
بازرس اسبق استانداری کرمان 

پيوسـتن مدیرعامل، مدیـران، کارکنان و کارگران شـرکت عمـران علوی ماهـان کرمان )مجری 
محـور گردشـگری ملـی هفت بـاغ علوی( و نيـز واحدهای وابسـته به این شـرکت به پویش بسـيج 

ملی کنترل فشارخون
* سنجش رايگان و استاندارد فشار خون            * بی خبری مردم از ابتال به فشارخون باال

* بـا يـک انـدازه گيـری سـاده بـه راحتـی مـی تـوان از وضعيـت فشـارخون خـود باخبرشـده و از بـروز عـوارض 
سـنگين بعـدی ) سـکته هـای قلبـی و مغـزی و...( جلوگيـری كـرد

* فوت ساالنه 97 هزار ايرانی بر اثر فشار خون باال                  
* مهلت مراجعه: تا 15 تير ماه 

محل مراجعه: مراكز خدمات جامع سالمت، پايگاه های بهداشتی شهری و روستايی، خانه های  بهداشت، 
بيمارستان های دولتی و خصوصی و ايستگاه های ثابت وسيار

بـه گزارش پايـگاه خبری پليس، سـرهنگ حجت 
هماهنگـی  شـورای  نشسـت  در  نـژاد  امامعلـی 
موادمخـدر كـه بمنظـور برنامـه ريـزی مناسـبت 
موادمخـدر  بـا  مبـارزه  جهانـی  روز  تيرمـاه   5
برگـزار شـد گفـت: بر كسـی پوشـيده نيسـت كه 
معضـل اعتيـاد و گرايـش به مـواد افيونـی يکی از 
مهمتريـن معضالت سـابق و كنونی جامعه اسـت.
از  يکـی  كـه  دانيـم  مـی  همـه  افـزود:  وی 
ماموريتهـای اصلـی پليـس نيـز برخـورد بـا ايـن 
معضـل در قالب پيشـگيری از حمـل و توزيع مواد 
مخـدر، انهـدام باندهـای خـرد و كالن قاچـاق و 

 پاكسـازی محلـه ها از لوث خرده فروشـان اسـت.
سـرهنگ امامعلی نـژاد بيان داشـت: در اين ميان 
جـای يـک سـری اقدامـات فرهنگـی اجتماعـی 
را  كار  تمـام  چراكـه  اسـت  خالـی  جامعـه   در 
خـرد  قاچاقچيـان  بـا  برخـورد  در  توانيـم  نمـی 
و كالن خالصـه كنيـم بلکـه اگـر بـا يـک سـری 
را كاهـش دهيـم  تقاضـا  اقدامـات سـعی كنيـم 
مسـلما در امـر عرضـه نيـز تغييـرات خوبـی رخ 

مـی دهـد.
وی بـا اشـاره بـه تجاربـی كـه در امـر مشـاوره و 
مـددكاری داشـته اسـت تصريـح كـرد: فـرد يـا 

خانـواده هـای گرفتار اعتيـاد از آسـيب پذيرترين 
اقشـار اجتماعـی هسـتند كـه الزم اسـت بـا نگاه 

ويـژه ای مـورد توجـه قـرار بگيرنـد.
سـرهنگ امامعلی نژاد با اشـاره بـه در پيش بودن 
مناسـبت پنجـم تيرمـاه  يـادآور شـد: در مواجهه 
بـا پديـده شـوم اعتيـاد بايد فراتـر از مناسـبت ها 
گام برداريـم و همـگان را در حـل ايـن معضـل 
دخيـل كنيـم كه در ايـن رابطه مجموعـه معاونت 
اجتماعـی آمادگی دارد همچون هميشـه در بحث 
آمـوزش همگانـی جوامـع هـدف در برنامـه هـای 

آموزشـی مشـاركت نمايد.

 سرهنگ حجت امامعلی نژاد :

 معضل اعتیاد و گرایش به موادمخدر با مشارکت همگانی قابل حل است 

تقاطـع غيرهمسـطح شـهيد ا...دادی )پـل ابوذر(  بـا حضور مهدی 
روسـتايی  و  شـهر  امـور  توسـعه  و  عمرانـی  معـاون  جمالی نـژاد 
وزيـر كشـور، اسـتاندار كرمـان و سـاير مسـئوالن افتتـاح شـد، 

تقاطـع غيرهمسـطح شـهيد ا...دادی از مجمـوع 9 پـروژه  قـرارگاه 
تفاهم نامـه آن در سـال 93  خاتم االنبيـاء در كرمـان اسـت كـه 
منعقـد شـد. بـه گفتـه فـالح مديـر عامـل گـروه تخصصی شـهيد 
رجايـی، طـول مسـير اين پروژه يک هـزار و 100 متر و بيشـترين 
عـرض مسـير 21 متـر، ارتفاع عرشـه 18 متر در بيشـترين حد آن 
 اسـت و سـه كيلومتـر در اين پـروژه حفـاری صورت گرفته اسـت.

وی خاطرنشـان كـرد: 3 هـزار تـن ميلگـرد، 20 هـزار مترمکعـب 
مصـرف  پـروژه  ايـن  در  آسـفالت  تـن   100 و  هـزار   2 و  بتـن 
كرمـان شـهر  بـزرگ  پـروژه  چهارميـن  افتتـاح  اسـت.   شـده 

سـيدمهران عالـم زاده شـهردار كرمـان در آييـن افتتـاح تقاطـع 
غيرهمسـطح شـهيد ا...  دادی اظهـار داشـت: با گذشـت 20 ماه از 
شـورای جديـد و 17 مـاه شـهرداری چهارميـن پروژه بزرگ شـهر 

كرمـان افتتـاح می شـود.
صـورت  بـه  كرمـان  عمرانـی  هـای  پـروژه  اينکـه  بيـان  بـا  وی 
اولويت بنـدی اجـرا می شـوند، ادامـه داد: ترجيـح داديـم بـه جای 
اينکـه پروژه هـا را به صورت موازی پيش ببريـم و منابع مالی نمود 
 كاملـی در آنهـا نداشـته باشـد، پروژه ها را بـا اولويت پيـش ببريم.

عالـم زاده بيـان كـرد: بـا توجـه بـه اينکـه شـهرداری ها درآمدهای 
خوبـی در حـوزه حمـل و نقـل ندارنـد و فقـط يک سـوم هزينه ها 
توسـط مـردم در حمـل و نقل عمومـی پرداخت می شـود، ارتقای 
كيفيـت حمـل و نقـل درون شـهری كرمان در دسـتور كار اسـت.

وی خاطرنشـان كرد: 345 دسـتگاه از اتوبوس های شـهری كرمان 
بازسـازی شـده و در حـال بازنگـری مطالعـات حمـل و نقل شـهر 

كرمان هسـتيم.
 برگزاری جشـنواره تابسـتانی 2020 كرمان از 20 تير تا 20 مرداد
شـهردار كرمان گفت: سـال گذشـته 20 بوسـتان محلی در شـهر 
كرمـان به بهره برداری رسـيد و سـعی شـد در محـالت هدف بحث 
آسـفالت تـا حـدی پيگيـری شـود كـه از طريـق قيـر رايـگان در 

اختيـار قـرار گرفـت كار خوبی انجام شـد.
وی بـاز اتمـام مطالعـات پارک گردشـگری شـهر كرمـان خبر داد 
و افـزود: ايـن پـارک در جنـوب شـرق ايـران منحصر به فرد اسـت 
 و در دو فـاز در جنـگل قائـم و پـارک شـورا اجرايـی خواهـد شـد.

وی بـا بيـان اينکـه ميدان شـورا بـه پيـاده راه تبديل خواهد شـد، 
گفـت: ميـدان ارگ كرمـان هـم مراحـل عملياتـی آن بـه عنـوان 

پيـاده راه بـه زودی آغـاز می شـود.
در  شـهرداری ها  درآمدهـای  عمـده  داشـت:  بيـان  عالـم زاده 
در  نفـر   270 و  می شـود  صـرف  انسـانی  نيـروی  هزينه هـای 
گذشـته  مـاه  در 17  مختلـف  روش هـای  بـا  كرمـان  شـهرداری 
بازنشسـته شـدند و از وزارت كشـور درخواسـت داريـم كـه زمينه 
10 درصـد جـذب ايـن تعـداد را برای تاميـن نيروهـای متخصص 
مـورد نيـاز داشـته باشـيم.وی همچنيـن بـه برگـزاری جشـنواره 
تابسـتانی 2020 كرمـان از 20 تيـر تا 20 مرداد خبـر داد و گفت: 

حضـور گردشـگران خارجـی و داخلـی را داشـته باشـيم.
شـهر  شـورای  عمـران  كميسـيون  رئيـس  كاميـاب  محمدجـواد 
كرمـان درايـن آييـن اظهـار داشـت: عمـده پيمانـکاران در ايـن 
پـروژه بومـی اسـتان كرمـان هسـتند، و بنـا بـر اين گذاشـته شـد 
كـه شـهرداری پروژه هـای نيمـه تمام شـهر را بـا اولويت بـه اتمام 
برسـاند.وی بيـان داشـت: كاهـش بـار ترافيکـی در داخـل شـهر، 
كاهـش زمـان ترفيـک شـهری، افزايـش سـرعت ترافيـک، كاهش 
سـوخت و آاليندگی هـا انتظاراتـی اسـت كـه بعـد از اجـرای ايـن 

پروژه هـا انتظـار داريـم كـه اتفـاق افتـد.

 تقاطع غیرهمسطح شهید ا... دادی کرمان 

تقاطع غیرهمسطح شهید ا... دادی ) پل ابوذر( کرمان 
 با حضور معاون وزیر کشور افتتاح شد

شهدای قضا به هفتم تیر
بنده همواره بوده ام ممنون

ز قضا و عدالت و قانون
خاصه از شيرمرد اين ميدان

ز )بهشتی( مفسر قرآن
انقالبی ترين و صادق بود  

الگوی گفتن حقايق بود
عالم دين مبارزی خالق    

دكتر علم ودانش و اخالق
به روانش سالم ناب و درود   

بانی قوه ی قضائيه بود
بوده بر مکتب و مرام رسول   

ريشه اش )بوتراب( بود و )بتول(
با خدايش چو عهد و پيمان داشت   

ماند بر عهد خويش تا جان داشت
لحظه ای غفلت از خدا، هرگز   

خط سازش با دشمنان قرمز
داد جان را نداد ايمان را    

نفروخته مقام انسان را
كربال بوده پيش چشمانش   

كربال قبله شد بر ايمانش
كرباليی شد و بال ديده    

دعوت از جانب خدا ديده
شد بر هفتاد و دو شهيد دگر   

بهر پرواز روحشان رهبر
راهيان سفينه ی افالک    

سوختند و رها شدند از خاک
ز خدا آفرين به غيرتشان   

مهر مقبوليت به دفترشان
عزت آور برای دين، شهدا   

بيمه شد كشور از همين شهدا
الله های شهيد هفتم تير   

خادمی شد ز كارشان تفسير
شد عملکردشان برای خدا  

شيفته ی كار بر رضای خدا
شد بهشتی شهيد و روحش شاد   

جايگاه نهايی اَش آباد
شد فدا و نشد فنا اين مرد   

رفت در رحمت خدا اين مرد
ز همين الله هاست حاصل ما   

ياد گل ثبت دفتر دل ما
طالب است هر كه باغ رضوان را   

چون بهشتی بر آن دهد جان را
به بهانه بهشت نتوان كشت   

به بها می دهند باغ بهشت
نعمتی برتر از شهادت نيست   

از شهيد زنده تر در عالم كيست
كاش )نقاش( رسی به اين نعمت   

كه سعادت بَُود همين نعمت
بارالها هدايتش فرما    

بر شهادت تو اليقش فرما

غالمحسين رضایی - نقاش

 هفتواد
شعر

 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )504465(

آگهـی تغييـرات شـركت زمردنشـان پارس شـركت سـهامی خاص به شـماره ثبـت 9084 و شناسـه ملـی 10630148232 
بـه اسـتناد صورتجلسـه مجمـع عمومـی عـادی سـاليانه مـورخ 1398/02/30 تصميمات ذيل اتخـاذ شـد : 1ـ اعضای هيات مديره به شـرح 
ذيـل بـه مـدت دو سـال انتخـاب گرديدنـد:ـ  آقـای حميـد بهمنی بـه شـماره ملـی 2431918300ـ  آقـای منصـور حاجيان حسـين آبادی به شـماره 
ملـی 0048367168ـ  آقـای محمدرضـا احمـدی كوهبنانـی بـه شـماره ملـی 5359936381 2- يحـی مالئی مقبلی به شـماره ملـی 3030923584 
بـه سـمت بـازرس اصلـی و خانـم زهـره بهمنی به شـماره ملـی 2420331125به سـمت بـازرس علی البدل بـرای مدت يک سـال مالی انتخاب شـدند. 
3-پـس از قرائـت گـزارش بـازرس قانونـی ترازنامه و حسـاب سـود و زيان شـركت منتهی به سـال1397 مورد تصويب قـرار گرفت. اداره كل ثبت اسـناد 

و امـالک اسـتان كرمـان اداره ثبت شـركت ها و موسسـات غيرتجاری كرمـان )504465(

 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )504464(

آگهـی تغييرات شـركت زمردنشـان پارس شـركت سـهامی خاص به شـماره ثبـت 9084 و شناسـه ملـی 10630148232 به 
اسـتناد صورتجلسـه هيئـت مديـره مـورخ 1398/02/30 تصميمـات ذيـل اتخاذ شـد : 1ـ آقای حميـد بهمنی به شـماره ملی 

2431918300 بـه سـمت مديرعامـل و نائـب رئيـس هيئـت مديـرهـ  آقـای منصـور حاجيان حسـين آبادی به شـماره ملـی 0048367168 به سـمت 
رئيـس هيئـت مديـرهـ  آقـای محمدرضـا احمدی كوهبنانی به شـماره ملـی 5359936381 به سـمت عضو هيئت مديـره 2- كليه اسـناد و اوراق بهادار 
و تعهـدآور شـركت از قبيـل چـک ، سـفته ، بـروات ، قراردادهـا و عقوداسـالمی با امضـاء مديرعامل همـراه با مهر شـركت و كليه اوراق عـادی ونامه های 
اداری بـا امضـاء مديرعامـل يـا رئيـس هيئـت مديـره همـراه بـا مهر شـركت معتبر مـی باشـد. اداره كل ثبـت اسـناد و امالک اسـتان كرمـان اداره ثبت 

شـركت ها و موسسـات غيرتجاری كرمـان )504464(

محمدرضاعليـزاده، مديـركل فرهنـگ و ارشـاد 
طـرح  افتتاحيـه  مراسـم  در  اسـتان،  اسـالمی 
اوقـات فراغـت و دوره آموزشـی تخصصی سـواد 
فضـای مجـازی؛ نقـش مربـی در حـوزه هـای 

مختلـف را مهـم خوانـد و بر اسـتفاده از ظرفيت 
ورزشـی  مراكـز  جملـه  از  رسـمی  مؤسسـات 
در  و...  هنـری  و  فرهنگـی  مؤسسـات  رسـمی، 

برنامـه هـای اوقـات فراغـت تأكيـد كـرد.
كتابخوانـی  و  مطالعـه  فرهنـگ  ترويـج  وی 
برنامـه  در  الزم  رويکـرد  ديگـر  عنـوان  بـه  را 
داد  قـرار  تأكيـد  مـورد  فراغـت  اوقـات  هـای 
خـوراک  تزريـق  بـرای  داشـت:   اظهـار  و 
درخواسـت  اهلـش  از  را  كتـاب  بايـد  فکـری 
داد. قـرار  مخاطـب  اختيـار  در  و   كـرد 

اسـتان  اسـالمی  ارشـاد  و  فرهنـگ  مديـركل 
كرمـان خاطرنشـان كـرد: اگـر بخواهيـم جامعه 
داشـته  اجتماعـی  هـای  آسـيب  از  عـاری  ای 

بايـد سـرانه مطالعـه كـه در اسـتان و  باشـيم 
كشـور هـم رضايت بخـش نيسـت را ارتقـا داد. 
وی در بخـش ديگـری از سـخنانش بـا اشـاره 
بايـد  گفـت:  رسـانه  سـواد  مهـم  موضـوع  بـه 
بپذيريـم اگـر تکنولـوژی نويـن بـه كشـور ورود 
پيـدا كـرده سـواد الزم وجـود ندارد و يـک پيام 
امـروز موج}مثبـت يـا منفـی{ ايجاد مـی كند. 
ايـن نکتـه حائـز اهميـت اسـت و بايـد مديـران 
كانـون هـا بخـش مهمـی از تـالش خـود را بـر 

بگذارند. ايـن 
بخـش  كـه  مطلـب  ايـن  افـزودن  بـا  عليـزاده 
اعظمـی از وقـت بچه هـا در فضـای مجازی می 
گـذرد كـه اگـر اين فضا سياسـت گذاری نشـود 

مشـکالت زبـادی ايجاد می شـود؛ توليـد محتوا 
و اينکـه در چـه فضايـی نشـر داده شـود را مهم 
خوانـد. وی در بخـش ديگـری از سـخنانش بـر 
انجـام فعاليـت هـای نشـاط آور توسـط كانـون 
های مسـاجد در »دهه كرامـت« و »دهه امامت 
و واليت«تأكيـد كـرد و سـپس اهميـت تبييـن 
گام دوم انقـالب را متذكـر شـد و اظهار داشـت: 
بچـه هـای كانـون هـای مسـاجد سـرباز واليت 
فقيـه هسـتند و شـعار سـال و بيانيـه گام دوم 
انقـالب را مـی تواننـد محقـق كننـد؛ ظرفيـت 
630 كانـون مسـجد در شـمال اسـتان كرمـان 
كمتـر جايـی پيدا می شـود لذا بايـد آن را مورد 

قـرار داد. توجه 

 مدیرکل ارشاد کرمان: 

بچه های کانون های مساجد سربازان والیت برای تحقق منویات ایشان هستند
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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 :
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شـاهنامه  در  ای  افسـانه  ای  اسـطوره 
دارای  کـه  کارمانیـا  سـرزمین  از   فردوسـی 
ظالـم  حاکـم  بـا  دختـر   یـک  و  پسـر   هفـت 
دوره اشـکانیان کرمـان بـه مبـارزه پرداختـه، او 
را شکسـت مـی دهـد و قلعـه بـم)ارگ بـم( و قلعـه دختر کرمـان محل حکومـت هفتواد 
بـوده اسـت، امـا بـا روی کار آمـدن ساسـانیان در نبردهـای سـختی بـا اردشـیر بابـکان 
مغلـوب مـی شـود .  تولیـد ابریشـم در دوران  وی در جنـوب شـرق ایـران رونـق داشـته 

 . است 
در زبـان پارسـی میانـه یـا پهلـوی هپتـان بـاد یـا هپتـان بوخت می باشـد بـه معنـای دارای 

هفـت پسـر یـا آزاد شـده از هفت آسـمان .
 چنان  شد دژ   نامور     هفتواد                  که گردش نیارست   جنبید  باد 

حصاری  شد آن پر ز گنج و سپاه             نبودی بر  آن باره بر باد  راه 

  منابع: شاهنامه فردوسی، لغت نامه دهخدا

هفتواد یعنی هچ؟

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

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

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

مکانیـزه شـامل تخفیـف  10 درصـد خواهـد بود.

مالک توسعه و پیشرفت استان 
واگذاری خدمات به بخش خصوصی 

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

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

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

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

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

باشـند.
» هدف از برون سپاری خدمات ثبت 

احوال، رضایت مندی و افزایش کیفیت 
خدمات رسانی «

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

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

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

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

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

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

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

گشـت.
خبرنگار : مرضیه قاضی زاده

فرصت4ماهه مردم 
برای دریافت کارت هوشمند ملی در سال 96

  رئیس جهاد کشاورزی شمال استان کرمان:

19 هزار هکتار اراضی کشاورزی 
به سیستم های آبیاری نوین 

مجهز می شوند

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

 . ند شو
عبـاس سـعیدی بـا اشـاره بـه تجهیـز 43 
کشـاورزی  اراضـی  از  هکتـار  هـزار 
اسـتان کرمـان به سیسـتم آبیـاری تحت 
فشـار از اول انقـالب تـا سـال 93 اظهار 
کـرد: طـی چهـار سـال اخیـر بیـش از 
ایـن  بـه  هـم  دیگـر  هکتـار  هـزار   20
سیسـتمهای آبیـاری مجهز شـده اسـت.
در  بحـران آب  امـروز  داد:  ادامـه  وی 
بایـد  اسـتان جـدی اسـت؛ کشـاورزان 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

. د شو

گزارش از : ساره نخعی فر
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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 :
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شـاهنامه  در  ای  افسـانه  ای  اسـطوره 
دارای  کـه  کارمانیـا  سـرزمین  از   فردوسـی 
ظالـم  حاکـم  بـا  دختـر   یـک  و  پسـر   هفـت 
دوره اشـکانیان کرمـان بـه مبـارزه پرداختـه، او 
را شکسـت مـی دهـد و قلعـه بـم)ارگ بـم( و قلعـه دختر کرمـان محل حکومـت هفتواد 
بـوده اسـت، امـا بـا روی کار آمـدن ساسـانیان در نبردهـای سـختی بـا اردشـیر بابـکان 
مغلـوب مـی شـود .  تولیـد ابریشـم در دوران  وی در جنـوب شـرق ایـران رونـق داشـته 

 . است 
در زبـان پارسـی میانـه یـا پهلـوی هپتـان بـاد یـا هپتـان بوخت می باشـد بـه معنـای دارای 

هفـت پسـر یـا آزاد شـده از هفت آسـمان .
 چنان  شد دژ   نامور     هفتواد                  که گردش نیارست   جنبید  باد 

حصاری  شد آن پر ز گنج و سپاه             نبودی بر  آن باره بر باد  راه 

  منابع: شاهنامه فردوسی، لغت نامه دهخدا

هفتواد یعنی هچ؟

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

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

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

مکانیـزه شـامل تخفیـف  10 درصـد خواهـد بود.

مالک توسعه و پیشرفت استان 
واگذاری خدمات به بخش خصوصی 

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

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

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

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

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

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

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

باشـند.
» هدف از برون سپاری خدمات ثبت 

احوال، رضایت مندی و افزایش کیفیت 
خدمات رسانی «

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

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

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

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

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

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

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

گشـت.
خبرنگار : مرضیه قاضی زاده

فرصت4ماهه مردم 
برای دریافت کارت هوشمند ملی در سال 96

  رئیس جهاد کشاورزی شمال استان کرمان:

19 هزار هکتار اراضی کشاورزی 
به سیستم های آبیاری نوین 

مجهز می شوند

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

 . ند شو
عبـاس سـعیدی بـا اشـاره بـه تجهیـز 43 
کشـاورزی  اراضـی  از  هکتـار  هـزار 
اسـتان کرمـان به سیسـتم آبیـاری تحت 
فشـار از اول انقـالب تـا سـال 93 اظهار 
کـرد: طـی چهـار سـال اخیـر بیـش از 
ایـن  بـه  هـم  دیگـر  هکتـار  هـزار   20
سیسـتمهای آبیـاری مجهز شـده اسـت.
در  بحـران آب  امـروز  داد:  ادامـه  وی 
بایـد  اسـتان جـدی اسـت؛ کشـاورزان 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

. د شو

گزارش از : ساره نخعی فر
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نویسنده: صدیقه انجم شعاع
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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

مدیرکل کمیته امداد استان کرمان  : 

۱۰ نیروگاه خورشیدی برای مددجویان
 کمیته امداد ده زیار کرمان احداث می شود 

نیــروگاه  احــداث 10  از  اســتان کرمــان  امــداد  مدیــرکل کمیتــه 
خورشــیدی 5 کیلــو واتــی مددجویــان کمیتــه امــداد در روســتای ده زیــار 

ــر داد.  ــان خب کرم
یحیــی صادقــی در ششــمین شــب برگــزاری نخســتین ســوگواره ملــی 
ــزاری  ــه برگ ــاره ب ــا اش ــتا ب ــن روس ــردم ای ــع م ــار در جم ــه ده زی تعزی
ــم  ــن مراس ــک از ای ــتای کوچ ــن روس ــردم ای ــی م ــکوه و همراه پرش
ــی  ــی و همراه ــتقبال، همدل ــن اس ــار داشــت: همی ــزرگ اظه ــوی ب معن
ــتا  ــن روس ــی در ای ــوگواره مل ــک س ــده ی ــث ش ــه باع ــت ک ــردم اس م

ــود. ــزار ش برگ
ــا بیــان اینکــه برگــزاری ایــن جلســات و حضــور در ایــن محافــل  وی ب
حقیقتــا انســان را بیمــه می کنــد گفــت: بســیاری از مشــکالت و 
ــود. ــل می ش ــت)ع( ح ــه اهل بی ــل ب ــا توس ــا ب ــروز م ــای ام گرفتاری ه

مدیــرکل کمیتــه امــداد اســتان کرمــان بــا اشــاره بــه اینکــه بــه برکــت 
برگــزاری ایــن ســوگواره در ایــن روســتا حضــور پیــدا کــردم و از نزدیــک در جریان مشــکالت مردم ایــن منطقــه و مددجویان 
تحــت پوشــش کمیتــه امــداد در ایــن روســتا قــرار گرفتــم افــزود: مقــرر شــد خدمــات مضاعفــی توســط کمیتــه امــداد در این 
ــگاه توانمندســازی خانواده هاســت گفــت:  ــگاه کمیتــه امــداد ن ــا بیــان اینکــه ن ــه شــود.وی ب روســتا و در ایــن منطقــه ارائ
نــگاه مــا بــر ایــن اســت کــه خانواده هــای تحــت پوشــش کمیتــه امــداد روی پــای خــود ایســتاده و خودشــان مولــد شــده 

و نیــازی بــه کمــک کمیتــه امــداد نداشــته باشــند.
ــرای احــداث نیروگاه هــای خورشــیدی وجــود دارد بیــان  ــن منطقــه ب ــی در ای ــه اینکــه ظرفیــت خوب ــا اشــاره ب صادقــی ب
ــه  ــت ب ــدازی شــده و دول ــازل راه ان ــام من ــی در پشــت ب ــم کــه نیروگاه هــای 5 کیلووات ــت داری ــا دول ــه ای ب کــرد: تفاهم نام

ــد. ــداری می کن ــا را خری ــن نیروگاه ه ــدی ای ــرق تولی ــال ب ــا 20 س ــی ت صــورت تضمین
ــا بیــان اینکــه احــداث ایــن نیروگاه هــا کمــک می کنــد کــه مددجویــان مــا خودشــان بتواننــد از محــل درآمــد ایــن  وی ب
ــی کشــور  ــرق مل ــان در تولیــد ب ــن مددجوی ــزود: از ســوی دیگــر ای ــد اف نیروگاه هــا اقســاط تســهیالت دریافتــی را بپردازن

ــد. ــارکت می کنن ــز مش نی
مدیــرکل کمیتــه امــداد اســتان کرمــان بــا اشــاره بــه اینکــه 10 نیــروگاه خورشــیدی 5 کیلــو واتــی بــرای مددجویــان کمیتــه 
امــداد در روســتای ده زیــار کرمــان احــداث شــده و ایــن یــک نمونــه از کارهایــی اســت کــه توســط کمیتــه امــداد بــرای 

خودکفایــی مددجویــان انجــام می شــود گفــت: قطعــا کمیتــه امــداد در حوزه هــا دیگــر هــم کمــک خواهــد کــرد.
ــا در تمــام ســرفصل های اشــتغال منطقــه  ــا بیــان اینکــه بررســی توانایی هــای دیگــر منطقــه نیــز در برنامــه اســت ت وی ب
ــد و  ــق تولی ــتای رون ــد در راس ــا بتوان ــت ت ــال آن اس ــه دنب ــداد ب ــه ام ــزود: کمیت ــد اف ــک کن ــداد ورود و کم ــه ام کمیت
ایجــاد اشــتغال و خودکفایــی در اقتصــاد منطقــه نقشــی داشــته باشــد.صادقی بــا تقدیــر از هیئــت تعزیــه خوانــی حضــرت 
ابوالفضــل)ع( روســتای ده زیــار افــزود: یکــی از مهمتریــن دالیــل اثرگــذاری چنیــن مراســمی مردمــی برگــزار شــدن آن بــود 

ــودن آن اســت. ــدگاری علــم عــزای اباعبــداهلل)ع( هــم مردمــی ب و علــت موفقیــت و مان
وی بــا بیــان اینکــه درک مصائــب اهل بیــت)ع( در بصیرت افزایــی جامعــه نقــش مهمــی بــر عهــده دارد گفــت: پیــام تعزیــه 
امشــب می توانــد بــر شــرایط امــروز جامعــه مــا بســیار منطبــق باشــد و هوشــیار بیشــتر و نــگاه عمیق تــر را بــرای رســیدن 

بــه اقتــدار و عــزت ملــی بــه دنبــال دارد.

هفته نامه فرهنگی، سیاسی، خبری

انتخاب گل گهر به عنوان
شرکت برتِر پیشرو در بهره وری 

ــه  ــدرو( ك ــران )ایمی ــی ای ــع معدن ــادن و صنای ــره وری مع ــزه به ــش جای ــمین همای در شش
ــا حضــور رییــس هیــات عامــل ایمیــدرو، نماینــدگان مجلــس شــورای اســامی و مدیــران  ب
ــد  ــزار گردی ــل ارم برگ ــای هت ــش ه ــل همای ــران در مح ــادن ای ــع و مع ــدگان صنای و نماین
شــركت معدنــی و صنعتــی گل گهــر در ســال رونــق تولیــد بــا یــك پلــه ارتقــا نســبت بــه 

ــد. ــوان »پیشــروان ۴ ســتاره« گردی ــه كســب عن ــق ب ســال قبــل،  موف

غربت خشکسالی و تجربه تلخ تشنگی 
ره آورد استفاده نادرست از منابع آب در کشوراست

روابط عمومی شرکت آب و فاضالب روستایی استان کرمان 

ــی  ــورای هماهنگ ــگیری ش ــی و پیش ــه فرهنگ ــت کمیت  نشس
مبــارزه بــا مــواد مخدربــا حضــور مدیــر کل بهزیســتی اســتان 
کرمــان و رئیــس کمیتــه فرهنگــی و پیشــگیری شــورای 
ــه  ــر کمیت ــتان  ، دبی ــدر اس ــواد مخ ــا م ــارزه ب ــی مب هماهنگ

ــواد  ــا م ــارزه ب ــی مب ــورای هماهنگ ــگیری ش ــی و پیش فرهنگ
ــزار  ــان برگ ــز کرم ــیمای مرک ــدا و س ــی ص ــه میزبان ــدر ب مخ
شــد .بــه گــزارش روابــط عمومــی اداره کل بهزیســتی اســتان 
کرمــان در ایــن نشســت دســتگاه هــای عضــو کمیتــه 
ــواد  ــا م ــارزه ب فرهنگــی و پیشــگیری شــورا ی هماهنگــی مب
مخــدر برنامــه هــای انجــام شــده خــود در زمینــه پیشــگیری 
را اعــالم و دیدگاههــا و راهکارهــای اساســی بــرای پیشــگیری 
از ایــن معضــل و اســیب اجتماعــی در بیــن  قشــرهای مختلــف 

ــد . ــه کردن ــه ارائ جامع
ــان و  ــتان کرم ــتی اس ــر کل بهزیس ــادق زاده مدی ــاس ص عب
ــی  ــورای هماهنگ ــگیری ش ــی و پیش ــه فرهنگ ــس کمیت رئی
مبــارزه بــا مــواد مخــدر اســتان  از شــیوع مصــرف مــواد مخــدر 
در بیــن جوانــان و دانــش امــوزان خبــر داد و افــزود : متاســفانه 
ــدر »گل«  ــاده مخ ــرف م ــت و مص ــده اس ــران کنن ــا نگ آماره

بیــن دانــش امــوزان شــیوع یافتــه و ضروریســت خانــواده هــا 
ــدان خــود باشــند . بیشــتر مراقــب فرزن

ــا و  ــازمان ه ــه س ــکاری کلی ــل و هم ــر تعام ــد ب ــا تاکی وی ب
ادارات در راســتای پیشــگیری از مصــرف مــواد مخــدر بــه ویــژه 
ــم  ــرد : امیدواری ــوان ک ــان عن ــوزان و جوان ــش آم ــن دان در بی
بتوانیــم بــا اســتفاده از کارگاه هــای آموزشــی و ظرفیــت صــدا 
و ســیما آگاهــی و دانــش خانــواده هــا را در ایــن زمینــه ارتقــاء 
دهیــم. انارکــی دبیــر کمیتــه فرهنگــی و پیشــگیری شــورای 
ــر  ــالوه ب ــم ع ــتان ه ــدر اس ــواد مخ ــا م ــارزه ب ــی مب هماهنگ
ضــروری دانســتن نقــش نظارتــی خانــواده هــا، از دســتگاههای 
مختلــف هــم خواســت بــرای پیشــگیری از آســیبهای جامعــه 
بیشــتر بکوشــند. نجــم الدینــی قائــم مقــام مرکزنیــز گزارشــی 
ــوع  ــا موض ــان ب ــز کرم ــیمای مرک ــات صداوس ــم اقدام از اه

ــه کــرد. آســیب هــای اجتماعــی و اعتیــاد ارائ

مدیرکل بهزیستی استان کرمان : 

 شیوع مصرف ماده مخدر » گل« در بین دانش آموزان نگران کننده است

معــاون دانشــگاه علــوم پزشــکی کرمــان، ســید وحیــد احمــدی طباطبایــی در نشســت 
خبــری بــه مناســبت هفتــه ملــی بــدون دخانیــات اظهــار داشــت:  در طــرح کنتــرل 
فشــارخون تــا کنــون فقــط افــرادی کــه مراجعــه بــه مراکــز بهداشــتی درمانــی دولتی، 
خصوصــی، ایســتگاه هــای ثابــت و ســیار کــه تحــت پوشــش دانشــگاه علــوم پزشــکی 
ــی وزارت بهداشــت  ــان رد شــده و پیــش بین ــر  کرم ــزار نف ــرز   1۷۶ ه ــان از م کرم

بــرای اســتان کرمــان  300 هــزار نفــر در ایــن طــرح شــرکت خواهنــد کــرد .
ــالم،  ــه ناس ــی، تغذی ــی تحرک ــردار  ب ــای غیرواگی ــی بیماره ــل اصل ــزود: عام وی اف
ــت. ــات اس ــتعمال دخانی ــا  اس ــن ه ــه ای ــر از هم ــی و مهمت ــروبات الکل ــرف مش مص

دکتــر احمــدی طباطبایــی بــا اشــاره بــه اینکــه دخانیــات مهــم تریــن عامــل خطــر 
بیمــاری هــای غیرواگیــر اســت، بیــان داشــت: در جهــان یــک میلیــون و 100 هــزار 
نفــر مصــرف کننــده دخانیــات هســتند  و هــر ســاله در دنیــا ۸ میلیــون نفــر بــر اثــر 

مصــرف مــواد مخــدر جــان خــود را از دســت مــی دهنــد.
معــاون بهداشــتی دانشــگاه علــوم پزشــکی کرمــان عنــوان کــرد: ۸0 درصــد مــرگ و 

میرهــای ناشــی از اســتعمال دخانیــات در کشــورهای در حــال توســعه اســت. 
 وی بــا اشــاره بــه اینکــه  30 میلیــارد تومــان در هــر ســال صــرف درمــان 
بیمــاری هــای ناشــی از اســتعمال دخانیــات مــی شــود ، گفت:حــدود 5 هــزار و 500 
ــت  ــود را از دس ــان خ ــان ج ــران و جه ــات در ای ــا دود دخانی ــه ب ــر مواج ــر  در اث نف
مــی دهند.احمــدی طباطبایــی تاکیــد کــرد: تنباکــو همــراه بــا کاغذ،فیلتــر و برخــی 
افزودنــی هــا مــواد اساســی تشــکیل دهنــده ســیگار هســتند و ســوختن ایــن مــواد بــا 
یکدیگــر موجــب پدیــد آمــدن بیــش از 4 هــزار مــاده ســمی و 40 مــاده ســرطان زا 
مــی شــود.وی گفــت: هــر فــرد مصــرف کننــده قلیــان در هــر وعــده معــادل 100 تــا 

200 نــخ ســیگار دود حــاوی مــواد شــیمیایی ســرطان زا دریافــت  مــی کنــد .

ــاداور شــد: ۹0 درصــد افــرادی  ــوم پزشــکی کرمــان ی معــاون بهداشــتی دانشــگاه عل
کــه بــه اســتعمال دخانیــات اعتیــاد پیــدا مــی کننــد از دوران نوجوانــی یعنــی از ســن 

10 تــا 1۹ ســالکی شــروع بــه مصــرف کــرده انــد.
ــان از  ــارد توم ــزار میلی ــش از 110 ه ــاالنه بی ــان داشــت:  س ــی بی ــدی طباطبای احم

ــد. ــی کنن ــات دود م ــد دخانی ــرای خری ــد خودشــان را ب درآم
ــوان ۶11  ــات مــی ت ــول ســاالنه دخانی ــان  پ ــازد توم ــا 110 هــزار میلی ــزود: ب وی اف
کالس درس، 13 هــزار و ۷50 بزرگــراه و آزادراه، یــک هــزار و 3۷5 نفــر ایجــاد شــغل 
ــع منــزل مســکونی و ....ایجــاد  ، 11 هــزار کیلومتــر مســیر ریلــی،3۷ هــزار متــر مرب
کرد.دکتراحمــدی طباطبایــی عنــوان کــرد: ۷ بــاور غلــط در مــورد ســیگار وجــود دارد 
یکــی اینکــه چــون مــن ســالم زندگــی مــی کنــم ســیگار کشــیدن مشــکلی برایــم بــه 
ــی شــوم، دود  و  ــی م ــه وزن و چاق ــرک ســیگار دچــار اضاف ــا ت ــد، ب وجــود نمــی آی
عــوارض ناشــی از ســیگار تنهــا گریبــان گیــر خــودم مــی شــود ، اگــر ســیگار را تــرک 
ــن  ــرای ســالمت م ــت ب ــی شــوم، اســتعمال ســیگارهای الی ــم دچــار اســترس م کن
ضــرر نــدارد، بــرای حفــظ ســالمتیم کافــی اســت تعــداد ســیگارهای کــه مــی کشــم 
را کــم کنــم و ....اســت.معاون بهداشــتی دانشــگاه علــوم پزشــکی کرمــان ابــراز داشــت:  
مهــم تریــن عوامــل گســترش مصــرف قلیــان افــزودن مــواد معطــر و اســانس هــا بــرای 
کــم کــردن ســختی و تنــدی دود توتــون و ایجــاد جذابیــت بــرای مصــرف کننــدگان، 
ــدن  ــرای گذران ــیله ب ــک وس ــوان ی ــه عن ــان ب ــی از قلی ــی و گروه ــتفاده خانوادگ اس

اوقــات فراغــت  و ... اســت. 
وی بــا اشــاره بــه اینکــه  هــر وعــده مصــرف قلیــان معــادل مصــرف 100 تــا 200 نــخ 
ســیگار اســت، افــزود: اســتفاده از قلیــان در قهــوه خانــه هــا و رســتوران هــای ســنتی و 
...باعــث ایجــاد بیمــاری هــای مختلفیمــی شــود کــه مهــم تریــن انهــا ســل، هماتیــت، 

اتفوالتــزا و تبخــال مــی تــوان بــرد.
دکتراحمــدی طباطبایــی ادامــه داد: برخــی افــراد ســود جــو مــواد روانگــردان ماننــد 
گــراس و حشــیش را بــه تنباکوهــا قلیــان اضافــه مــی کننــد تــا مشــتریان را در دام 

اعتیــاد بیندازنــد و درامــد بیشــتری داشــته باشــند.
وی گفــت: از جملــه راهکارهــای کاهــش تقاضــا دخانیــات عبارتنــد از افزایــش مالیــات 
ــرات  ــوص خط ــدار در خص ــات، هش ــت تبلیغ ــل ممنوعی ــرای کام ــات، اج ــر دخانی ب
ــردن در  ــت از م ــات، محافظ ــتعمال دخانی ــرک اس ــه ت ــک ب ــات، کم ــرف دخانی مص
ــات و سیاســت هــای پیشــگیرانه اســت. ــات، پایــش مصــرف دخانی ــر دود دخانی بداب

ــات،  ــه دخانی ــالن عرض ــوز عام ــت مج ــرد: ثب ــوان ک ــی عن ــدی طباطبای  دکتراحم
راه انــدازی کــد رهگیــری و ردیابــی، جــرم انــگاری قاچــاق، جایگزینــی کشــت توتــون 
ــع  ــی، وض ــوالت دخان ــاق محص ــت قاچ ــاورزی، ممنوعی ــوالت کش ــایر محص ــا س ب
ــای  ــه راهکاره ــی از جمل ــوالت دخان ــره محص ــکله و منتش ــواد متش ــر م ــررات ب مق

ــات اســت.  ــش عرضــه دخانی کاه
خبرنگار هفتواد: پهلوانی نژاد

مدیر توزیع برق شهرستان کرمان در نشست با اصحاب رسانه :  

حذف قبوض کاغذي برق از ابتداي تیر در کرمان اجرا مي شود

مدیــر توزیــع بــرق شهرســتان کرمــان گفــت: در راســتاي 
ــن  ــت و همچنی ــاي دول ــت ه ــدن فعالی ــي ش الکترونیک
صرفــه جویــي در مصــرف کاغــذ، ســایر هزینــه هــا 
ــت  ــه دس ــر ب ــق ت ــع و دقی ــه موق ــوض ب ــاندن قب و رس
ــرق از ابتــداي تیــر مــاه در  مــردم، قبــوض مشــترکین ب

ــود. ــي ش ــن شــرکت حــذف م ــي ای ــوزه عملیات ح
ــروي  ــع نی ــرکت توزی ــي ، ش ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
بــرق شــمال اســتان کرمــان، ســید محمــد جــواد 
ــن  ــزود: ای ــگاران اف ــع خبرن ــیني در جم ــادي حس جه
ــتان  ــاه در شهرس ــوت از خردادم ــورت پایل ــه ص ــرح ب ط

ــوض  ــت قب ــراي پرداخ ــد و ب ــاز ش ــد آغ زرن
توســط مشــترکین روش هــاي مختلفــي پیــش 
ــکلي  ــهروندان مش ــا ش ــت ت ــده اس ــي ش بین
در ایــن رابطــه نداشــته باشــند.وي بیــان 
کــرد: مشــترکان بــرق بــا مراجعــه بــه ســایت 
 WWW.Nked.CO.IR شــرکت بــه آدرس
و نصــب نــرم افــزار جامــع خدمــات مشــترکین 
ــه راحتــي قبــوض  ــد ب ــر روي گوشــي خــود مــي توانن ب

ــد. ــت کنن ــرق را پرداخ ب
ــت:  ــار داش ــان اظه ــتان کرم ــرق شهرس ــع ب ــر توزی مدی
ــاي  ــق کده ــد از طری ــي توانن ــترکان م ــن مش همچنی
ــق پیامــک  دســتوري ارســال# شناســه قبــض P از طری
بــه شــماره 2000341121 جهــت ثبــت شــماره همــراه 
ــه  ــک ب ــق پیام ــض D از طری ــه قب ــال # شناس و ارس
ــراه  ــماره هم ــذف ش ــت ح ــماره 2000341121 جه ش

ــد. ــدام نماین ــود اق ــماره خ ــت ش ــه ثب نســبت ب
ــه  ــه ب ــا مراجع ــترکین ب ــن مش ــه داد: همچنی وي ادام
ــت  ــه ثب ــد نســبت ب ــي توانن ــت م ــر پیشــخوان دول دفات
ــدام  ــود اق ــرق خ ــوض ب ــت قب ــن و پرداخ ــماره تلف ش
ــي کــه  ــح کــرد: از نیروهای کنند.جهــادي حســیني تصری
ــي  ــت م ــترکان فعالی ــه مش ــوض ب ــال قب ــش ارس در بخ
ــي  ــتفاده م ــرکت اس ــر ش ــاي دیگ ــمت ه ــد در قس کردن

ــد. ــد ش ــکار نخواه ــي بی ــچ نیروی ــود و هی ش
با همکاري مشترکان،

 امسال خاموشي در تابستان نداریم
وي گفــت:  بــا پیــش بینیهــا و اجــراي طــرح هــاي صرفــه 
ــه  ــه صرف ــي کــه مشــترکان نســبت ب ــي و در صورت جوی
ــند،  ــته باش ــکاري داش ــرق هم ــي الزم در مصــرف ب جوی

تابســتان ســال جــاري در کرمــان خاموشــي نداریــم.
وي بــا بیــان اینکــه پیــک مصــرف در شهرســتان کرمــان 

ــار مصــرف  350 مــگاوات اســت افــزود: منحنــي پیــک ب
در  و  اســت  متفــاوت  روز  در طــول ســاعات شــبانه 
ــوازم سرمایشــي از ســاعت  ــل وجــود ل ــه دلی تابســتان ب
11 تــا 1۶ اوج مصــرف در ظهــر و ســاعت 20 تــا 23 اوج 

مصــرف شــب هســتند.
ــه  ــا برنام ــم ب ــرد: امیدواری ــح ک ــیني تصری ــادي حس جه
ریــزي هایــي کــه صــورت گرفتــه و بــا رعایــت الگوهــاي 
و  کشــاورزي  مشــترکان  و  مــردم  ســوي  از  مصــرف 
صنعتــي، مشــکلي در پیــک بــار شــبکه نداشــته باشــیم و 

ــه خاموشــي نباشــد. ــازي ب نی
وي اظهــار داشــت: اگــر مشــترکان عــادي مــا 10 
ــل  ــال قب ــه س ــبت ب ــود را نس ــرق خ ــرف ب ــد مص درص
کاهــش بدهنــد، 20 درصــد مشــمول پــاداش تخفیــف و 

ــوند. ــي ش ــرق م ــه ب ــودگي هزین بخش
ــه  ــاره ب ــا اش ــان ب ــتان کرم ــرق شهرس ــع ب ــر توزی مدی

ــح کــرد:  ــرق خورشــیدي تصری اســتفاده از پنــل هــاي ب
ــه  ــا توج ــیدي ب ــاي خورش ــامانه ه ــراي س ــه اج در زمین
ــد  ــوب خری ــت خ ــویقي و قیم ــاي تش ــت ه ــه سیاس ب
انــرژي اســقبال خوبــي وجــود دارد و بســیار مقــرون بــه 
ــا 45  صرفــه اســت.وي بیــان کــرد: شهرســتان کرمــان ب
هــزار کیلومتــر مربــع، نیمــي از مســاحت حــوزه عملیاتــي 
ــامل  ــتان را ش ــمال اس ــرق ش ــروي ب ــع نی ــرکت توزی ش
مــي شــود و 3۷0 هــزار مشــترک را در شهرســتان کرمــان 

ــم. تحــت پوشــش داری
ــزار  جهــادي حســیني گفــت: در ســطح شهرســتان ۹ ه
کیلومتــر خطــوط توزیــع فشــار متوســط و فشــار ضعیــف 
ــزار  ــا 1۸0 ه ــر را ب ــهرها و معاب ــنایي ش ــم و روش داری

چــراغ تامیــن مــي کنیــم.
وي بــا اشــاره بــه وجــود برخــي انشــعاب هــاي غیرمجــاز 
بــرق در حاشــیه شــهر کرمــان گفــت: در 2 ســال گذشــته 
بــه تعــداد یــک هــزار و 500 مشــترک در برخــي مناطــق 
انشــعاب بــرق واگــذار شــده اســت و بــراي رفــع مشــکل 
ــي  ــوز قانون ــکار و مج ــد راه ــز بای ــان نی ــایر متقاضی س

صــادر شــود.

معاون دانشگاه علوم پزشکی کرمان :

بیش از چهار هزار ماده سمی و چهل ماده سرطان زا 
در سیگار وجود دارد


