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استاندار کرمان در اولین جلسه 
 ستاد استانی اربعین:

لزوم سنجش
اثرات معنوی، 
اجتماعی و سیاسی

مراسم اربعین 

آدرس سایت هفتواد
  www.Haftvadnews. ir 

هفته نامه فرهنگی، سیاسی، خبری
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ات آزادی ااقتند رد کار نباشد
ستایش ارزنده ای نیز وجود نخواهد داشت
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با درخواست جمعی از بازیکنان بومی باشگاه مس کرمان ، دیدار با نماینده مردم کرمان و 
راور صورت گرفت:

دکتر پورابراهیمی:

 در باشگاه مس، جذب بازیکنان
 و کادر فنی بومی در اولویت باشد

وزیر بهداشت:

خودروسازها ارابه مرگ
 نسازند

 با حضور فرمانده ناجا؛

سردار ناظری  به 
عنوان فرمانده 
انتظامی استان 
 کرمان معرفی شد

3

درپاسخ به جوابیه  اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری 
استان کرمان

آیا اداره کل منابع طبیعی و 
آبخیزداری با مجوز وزارت نیرو 

اقدام به مطالعه 
و اجرای طرح 

بند مملکت کرده ؟
2

شـرکت معدنـي و صنعتـي گل گهر )سـهامي عـام( در نظـر دارد » 
بارگیـری و حمـل محصـول از قبیل دانه بندی و کلوخه سـنگ آهن 
بـا تنـاژ سـالیانه 10،000،000 تـن از معـدن شـماره 3 بـه خطوط 
کارخانجـات فـرآوري گل گهر« خود را از طریـق برگزاري مناقصه 

عمومـي بـه پیمانکار واجد شـرایط واگـذار نماید. 
لـذا کلیـه متقاضیـان مي تواننـد جهـت اخـذ اسـناد مناقصـه بـه 
آدرس الکترونیکـي WWW.GEG.IR  مراجعـه و اسـناد مذکور 
را بـه همراه دسـتورالعمل ارزیابي کیفي و فني و فرم پرسشـنامه 
ارزیابـي تأمیـن کنندگان از قسـمت تأمیـن کنندگان و مشـتریان - 

مناقصـه هـا دانلـود نمایند . 
مهلت تحویل پاکات ساعت 9 الي 14 روز یکشنبه مــورخ 98/4/23 
در محـــل دفترکمیسـیون معــامالت مجتمـع و یـا دبیرخانه دفتر 
مرکـزی تهـران مـي باشـد. ضمنـاً بازدیـد از محـل اجـراي پروژه 
روز سـه شـنبه مورخ 98/4/18 براي متقاضیان بالمانع مي باشـد.

                                                                             

 مدیریت قراردادها و معامالت 
  شرکت معدني و صنعتي گل گهر                         

 آگهي مناقصه عمومي شماره 98/12/ع
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3
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با توجه به شروع فصل گرما و احتمال 
شرایط مصرف بیش از اندازه، استدعا دارد از 
ابتدای تیرماه تا پایان شهریور ماه سال جاری،

نسبت به مصرف بهینه آب و صرفه جویی 
هرچه بیشتر اقدام شود. 

بدیهی است در مدت زمان مذکور، مصارف بیش 
از ظرفیت قراردادی در کاربری های
 غیر مسکونی از 3 تا 12 برابر و 

مصرف در کاربری خانگی بیش از 15 مترمکعب 
در ماه مشمول 36 درصد افزایش بها 

به کل مصرف خواهند شد.

مدیریت روابط عمومی 
شرکت آب و فاضالب استان کرمان

قابل توجه 
 کلیه شهروندان گرانقدر:

زندگی آب در دست ما 
و زندگی ما در دست آب است

روابط عمومی شرکت آب و فاضالب روستایی استان کرمان 

3

شهردار کرمان در نشست مطبوعاتی جشنواره تابستانی 
بیست ـ بیست:

یکی از رسالت های 
شهرداری، 

خدمت رسانی در 
حوزه ی فرهنگی 

2اجتماعی است

 مدیرعامل شرکت فوالد زرند ایرانیان : 

فوالد زرند ایرانیان،اولین شرکت 
صاحب انبار اختصاصی در گمرگ

4
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غالمحسین رضایی - نقاش

در نشست مقام عالی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش 
پزشکی با مسئوالن استان کرمان مطرح گردید:

17011  میلیارد ریال اعتبار مورد 
نیاز برای رسیدن سرانه بخش 

بهداشت و درمان استان به متوسط 
کشوری

روابـط عمومـی  بـه گـزارش 
سـازمان در ایـن جلسـه کـه 
بهداشـت،  وزیـر  حضـور  بـا 
پزشـکی،  آمـوزش  و  درمـان 
اسـتاندار کرمـان، نمایندگان 
در  راور  و  کرمـان  مـردم  
اسـامی،  شـورای  مجلـس 
مدیریـت  سـازمان  رئیـس 
اسـتان،  ریـزی  برنامـه  و 
معاونیـن وزارتخانـه مذکـور، روسـای دانشـگاه هـای علـوم 
پزشـکی اسـتان و جمعـی دیگـر از مسـئولین برگـزار شـد.

دکتـر رودری رئیس سـازمان مدیریت و برنامه ریزی اسـتان 
گزارشـی از وضعیـت موجـود و برنامـه هـای پیـش رو در 
ارتقـاء بخشـی از شـاخص های بخـش بهداشـت و درمـان 
در اسـتان ارائـه نمـود. ایشـان در ابتـدا با اشـاره بـه جایگاه 
بخـش بهداشـت و درمـان در سـند چشـم انـداز منطقـه ۸ 
کشـور کـه ایـن اسـتان را بـه عنـوان یکـی از قطـب هـای 
اصلی سـامت در سـطح ملـی  و فراملی معرفی مـی نماید، 
عنـوان نمـود که در سـند چشـم انداز توسـعه، جایـگاه این 
اسـتان به عنـوان یکی از مراکز خدمات پزشـکی و توریسـم 
درمانی)گردشـگری سـامت( در سـطح ملـی و فراملـی بـا 
تکیـه بـر مراکز درمانـی تخصصی و فوق تخصصی پیشـرفته 
 در نظـر گرفتـه شـده اسـت. رئیـس سـازمان مدیریـت و

برنامـه ریـزی در ادامـه بـه ظرفیـت هـا و تنگناهـای  فـرا 
روی توسـعه اسـتان در بخش سـامت و بهداشـت و درمان 
پرداختنـد. سـپس دکتـر رودری بـه مقایسـه شـاخص های 
بهداشـت و درمان اسـتان با کشـور اشـاره و از سـرانه پایین 
اسـتان  ایـن  درمـان  و  بهداشـت  بخـش  تـر شـاخص های 
نسـبت به متوسـط کشـوری خبر داد و افزود: برای رسـیدن 
ایـن شـاخص های اسـتانی بـه متوسـط کشـوری ، مجموعاً 

17011  میلیـارد ریـال اعتبـار مـورد نیـاز می باشـد.
 در خاتمـه  دکتـر رودری بـا توجـه بـه موقعیـت حسـاس 
و اسـتراتژیک اسـتان کرمـان و وجـود پروژه هـای نیمه تمام 
متعـدد در این بخـش و نیاز مردم محروم این اسـتان، توجه 
ویژه وزارتخانه مذکور در بخش سـامت اسـتان را خواسـتار 
و همچنیـن انعقـاد تفاهم نامه  بیـن وزارت بهداشـت، درمان 
و آموزش پزشـکی با سـازمان برنامه و بودجه کشـور، جهت 
اسـتفاده طـرح های حوزه سـامت از تسـهیات تبصره 1۸ 
قانـون بودجـه سـال 1۳۹۸ را از خواسـته های مهم اسـتان 

برشمردند.

دیدار مدیر دفتر روابط عمومی 
شرکت توزیع برق جنوب با مشاور 

روابط عمومی استانداری کرمان

بـه گـزارش روابـط عمومـی شـرکت توزیـع بـرق جنـوب 
اسـتان کرمان، مهـرداد محسـنی مدیر دفتر روابـط عمومی 
بـا تقـی زاده مدیـر کل روابـط عمومـی و مشـاور رسـانه ای 

اسـتانداری کرمـان دیـدار و گفتگـو کـرد.
در ایـن دیـدار تقـی زاده ضمـن تشـکر از اطـاع رسـانی 
مناسـب شـرکت بـرق جنـوب اسـتان کرمـان، بیـان کـرد: 
رضایـت مشـترکین بـرق و باال بـردن کیفیت زندگـی مردم 

پشـتوانه کار ایـن شـرکت مـي باشـد.
وی افـزود: بـا توجـه بـه اینکـه کشـور مـا دچـار بحـران 
اقتصادی شـده اسـت مـردم ما بیـش از هر زمـان دیگر نیاز 

بـه شـنیدن اخبـار امیـد بخـش دارند.
مدیـر کل روابـط عمومـی و مشـاور رسـانه ای اسـتانداری 
کرمـان در ادامـه سـخنان خـود خاطر نشـان کـرد: خدمات 
شـرکت بـرق جنـوب اسـتان کرمـان علـی رغـم شـرایط 
نامسـاعد آب و هـوا در نواحـی جنـوب اسـتان کـه تحـت 
حـوزه عملیاتـی ایـن شـرکت مـي باشـد بسـیار ارزنـده و 
قابـل تقدیـر مـي باشـد.در ایـن نشسـت همچنیـن مدیـر 
دفتـر روابـط عمومـی شـرکت بـه ارائـه برخـی از فعالیت ها 
از جملـه مبادلـه تفاهـم نامه همکاری آموزشـی و پژوهشـی 
انعقـاد  تکمیلـي،  تحصیـات  و  باهنـر  هـای  دانشـگاه  بـا 
تفاهـم نامـه بـا آمـوزش و پـرورش و بسـیج ادارات،  نصـب 
 کنتـور هوشـمند بـراي ادارات و پایـش آن هـا در راسـتاي 

صرفه جویي مصرف برق اشاره نمود.
روابـط  بـا  بیشـتر  تعامـل  و  محسـنی خواسـتار همـکاری 
و  محتـوا  تولیـد  واحـد  خصوصـا  و  اسـتانداری  عمومـی 
همچنیـن اسـتفاده از ظرفیـت فضـای مجـازی در راسـتاي 

آگاه سـازي مـردم بـراي مصـرف بهینـه بـرق شـد.
روابـط  وظیفـه  تریـن  مهـم  کـرد:  خاطرنشـان  محسـنی 
انتقـال  و  سـازمان  برجسـته  اقدامـات  شناسـایی  عمومـی 
آن بـه مـردم مـی باشد.شـایان ذکـر اسـت دکتر تقـی زاده 
انتصـاب آقـای مهـرداد محسـنی مدیـر جدیـد دفتـر روابط 

عمومـی را بـا ارسـال نامـه ای تبریـک گفـت.
در ایـن نامـه چنیـن آمده اسـت: احترامـا انتصاب شایسـته 
جنـاب عالـی بـه سـمت مدیـر دفتر روابـط عمومی شـرکت 
نیـروی بـرق جنـوب اسـتان کرمـان را صمیمانـه تبریـک 
عـرض مـي نمایـم؛ از درگاه خداونـد متعـال مزیـد توفیقات 
در عرصـه روابـط عمومـي و پیشـبرد اهـداف آن شـرکت را 

برایتـان مسـئلت دارم.

مدیرعامل شرکت آبفار استان کرمان گفت:

190روستای استان کرمان 
در6ماه اخیر آبرسانی شدند

اسـتان  آبفـار  مدیرعامـل شـرکت 
اخیـر  6مـاه  در  گفـت:  کرمـان 
بـا تـاش پرسـنل شـرکت آبفـار 
هـای  وتـاش  کرمـان  اسـتان 
عملیاتـی  هـای  تیـم  مجاهدانـه 
1۹0روسـتای اسـتان به شبکه آب 

شـدند. متصـل  سـالم  شـرب 
عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 

شـرکت آبفـار اسـتان کرمـان، مهنـدس علـی رشـیدی بـا 
اشـاره بـه منابـع مالـی محـدود این شـرکت در سـال جاری 
اظهـار داشـت: درهمیـن مـدت بـا تـاش پرسـنل ومدیـران 
شهرسـتانی موفق شـدیم به 1۹0 روسـتای اسـتان آب سالم 
را برسـانیم. وی بیـان داشـت: بـرای آبرسـانی بـه ایـن تعداد 
روسـتا 42۹میلیـارد ریـال اعتبارهزینـه شـده اسـت وبا این 
حجـم کار جمعیـت 57هزار و600نفر در روسـتاهای مختلف 

اسـتان آبـدار شـده اند.
در  زندگـی  دررونـق  آب  براهمیـت  تاکیـد  بـا  رشـیدی 
روسـتاها اظهـار کـرد: بـا سـختی های زیـادی که تیـم های 
پیمانـکاری دراجـرای پـروژه ها متحمل شـدند دراین راسـتا 
4۸۳کیلومتـر لولـه گـذاری خطـوط انتقـال و شـبکه داخلی 
اجـرا شـد. رئیس هیئـت مدیره شـرکت آبفار اسـتان کرمان 
تصریـح کـرد: برای آبرسـانی به برخی نقاط روسـتایی الجرم 
ایجـاد مخـزن ذخیـره آب در برنامـه قـرار گرفـت واحـداث 
درهمیـن  سـازی  ذخیـره  مخـزن  و۸60مترمکعـب  6هـزار 
برنامـه انجـام شـد. وی خاطرنشـان کـرد: بـرای آبرسـانی به 
ایـن 1۹0روسـتا 5ایسـتگاه پمپـاژ دربرخـی پـروژه هـا ونیز 

حفـر وتجهیز14حلقـه چـاه آب اجرایـی شـد.
هـای  پـروژه  تریـن  مهـم  ازجملـه  کـرد:  تاکیـد  رشـیدی 
آبرسـانی درایـن مـدت آبرسـانی بـه 45روسـتا درسـفر وزیر 
درجنـوب  را  و500نفـر  1۳هـزار  جمعیـت  کـه  بـود  نیـرو 
نعمـت  بـه  جنوبـی  محـروم  هـای  شهرسـتان  در   کرمـان 
آب شـرب رسـانید. وی بیـان کـرد: اعتبـار آبرسـانی بـه این 
45روسـتا 155میلیـارد ریـال بـود کـه عمـده آن از محـل 
صندوق توسـعه تامین شـد. مدیرعامل شـرکت آبفار اسـتان 
کرمـان اظهارکـرد: همچنین کلنـگ زنی همزمـان ۸مجتمع 
آبرسـانی بـا اعتبار120میلیـارد ریـال نیـز درجنـوب کرمان 

دیگـر برنامـه مهـم آبرسـانی شـرکت دراین 6مـاه بود.

مدیر عامل 
سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهر کرمان:

طعمه حریق شدن 3 خودرو 
طی 3 ساعت در کرمان!!

 
سـازمان عامـل   مدیـر 

آتش نشـانی و خدمـات ایمنی 
شـهر کرمـان از وقـوع ۳ مورد 
حادثـه آتـش سـوزی مربـوط 
کرمـان  شـهر  در  خـودرو  بـه 
عسـکری«   »علـی  داد.  خبـر 
در تشـریح جزییـات ایـن خبر 
گفـت: طـی تمـاس تلفنـی در 

سـاعت17و 20 دقیقـه عصـر  12 تیرمـاه  بـا سـتاد مرکـز 
فرماندهـی عملیـات )125( ایـن سـازمان از طعمـه حریـق 

شـدن یـک دسـتگاه خـودرو کامیونـت آگاه شـدیم.
وی محـل ایـن حادثه را بلوار قائم )شـرف آبـاد( اعام کرد و 
افـزود: بافاصلـه تیم اطفاء حریـق از نزدیکترین ایسـتگاه به 
محـل حادثـه اعـزام و آتـش سـوزی در کمترین زمـان مهار 
شـد و از پیشـروی و طعمـه حریـق شـدن دیگـر بخش هـای 

کامیونـت جلوگیـری به عمـل آمد.
مدیـر عامـل سـازمان آتشنشـانی و خدمـات ایمنـی شـهر 
کرمـان اظهـار کـرد: در فاصلـه چنـد دقیقـه از ایـن حادثـه 
پـژو 405  دسـتگاه خـودرو  یـک  از طعمـه حریـق شـدن 
نیـز  جمعـه  امـام  خیابـان  در  دقیقـه  17و55  سـاعت  در 
 مطلـع شـدیم کـه بـا حضـور بـه موقـع آتـش نشـانان ایـن 
آتـش سـوزی مهـار شـد. وی بـه حادثـه سـوم اشـاره  و از 
اطفـاء حریـق یـک دسـتگاه خودرو پـژو آر دی توسـط آتش 
نشـانان خبر داد و گفت: در سـاعت 20 و 20 دقیقه شـامگاه 
چهارشـنبه گذشـته نیـز از ایـن آتش سـوزی اطـاع یافتیم.  
عسـکری محـل ایـن حادثـه را خیابـان الهیـه در بلـوار نصـر 
ایـن حادثـه کـه خـودرو دچـار  افـزود: در  و   عنـوان کـرد 
آتش سـوزی شـدید شـده بود بافاصله دو تیـم اطفاء حریق 
ایـن سـازمان از دو ایسـتگاه آتـش نشـانی در محـل حادثـه 
انفجـار احتمالـی  از  بـه سـرعت اطفـاء و  حاضـر و حریـق 
خـودرو حلوگیـری بـه عمـل آمد. وی بـه شـهروندان توصیه 
کـرد: در فواصل زمانی مشـخص از صحت و سـامت قطعات 
خـودرو خصوصـا قطعـات مربـوط بـه بـرق و سوخت رسـان 

خودروهـای خـود اطمینـان حاصـل نمایند.
 

اقدامات 
شرکت برق منطقه ای کرمان 

به منظور گذر موفق از پیک بار 
به گـزارش دیسـپاچینگ جنوبشـرق، 
بـه منظـور گـذر موفـق از ایـام گـرم 
و پیـک بـار و تامیـن بـرق مطمئـن و 
پایـدار بـرای مشـترکین اقدامات الزم 
صـورت گرفتـه اسـت. بـر این اسـاس 
تهیـه سـند بازیابی شـبکه انتقال برق 

نمـودن  مشـخص  منظـور  بـه  اسـتان 
نقشـه مسـیر برقداری شـبکه در صورت بروز حادثه، اختال 
در شـبکه بـرق و بـروز خاموشـی که منجـر به افزایـش بهره 
وری، کاهـش زمـان بازیابـی شـبکه، کاهـش مـدت زمـان 
خاموشـی و انـرژی توزیـع نشـده مـی گرددیکـی از اقدامات 
انجـام شـده اسـت. بر اسـاس این گـزارش، با توجـه به محل 
اسـتقرار نیـروگاه کرمـان در مرکز ثقل بار جنوبشـرق کشـور 
اهمیـت ویـژه و منحصر به فردی در احیای شـبکه سراسـری 
بـرق را دارد آزمـون خـود راه انداز واحدهای نیروگاه سـیکل 
ترکیبـی کرمـان با همکاری شـرکت برق منطقـه ای کرمان، 
نیـروگاه سـیکل ترکیبی کرمان و شـرکت مدیریت شـبکه با 
موفقیـت کامل بـر روی واحد G17 صـورت پذیرفت،از اینرو 
باتوجـه بـه فعـال بـودن قابلیـت خـود راه انـداز بـودن کلیه 
واحـد هـای گازی نیـروگاه مذکـور در صـورت بـروز حادثه و 
خاموشـی باتوجـه به محل اسـتقرار نیروگاه کرمـان در مرکز 
ثقـل بار جنوبشـرق کشـور اهمیـت ویژه و منحصـر به فردی 

در احیـای شـبکه سراسـری بـرق را دارد .
تجهیـزات  کلیـه  سـرویس  و  تسـت  انجـام   همچنیـن 
ایسـتگاه هـای انتقـال و فـوق توزیـع اعـم از خـط، ترانـس، 
خـروج  از  پیشـگیری  منظـور  بـه   ... و  سکسـیونر  بریکـر، 
و  آمادگـی  مصـرف،  اوج  سـاعات  در  تجهیـزات  خـودکار 
بـروز نگـه داشـتن دیزل هـای سـیار و انجـام اقدامـات الزم 
بـا همـکاری شـرکت توانیـر شـرکت توزیـع شـمال ، جنوب 
اسـتان و صنایـع اسـتان بـه منظـور کنتـرل اوج بـار مصرف 
بـار خانگـی و صنایع اسـتان کرمـان بمنظور عبـور از اوج بار 

1۳۹۸ صـورت پذیرفتـه اسـت . 

                                        بالنسبت ماله کشهای ساختمان
ماله در دست بر فساد سران عده ای از )رسانه های زرد(   

شده اند قبله های ماله کشان بسکه ماله کشیده اند آنها   
*** *                                                     

ولی آنها چو قبله اش کردند بُرد بُردی نبوده در )برجام(   
خائن و دین فروش و نامردند ماله کشهای ارذل و غربی   

را  اربعیـن حسـینی  مراسـم  از  اصلـی  هـدف  کرمـان  اسـتاندار 
دسـتیابی بـه آثـار معنـوی، اجتماعی و سیاسـی دانسـت و گفت: 
سـنجش نظـرات و دیدگاه های اقشـار مختلف شـرکت کننده در 
مراسـم اربعیـن به صورت شـفاهی و مصاحبه و یـا ثبت خاطرات، 
ضمـن ثبـت و ضبـط ایـن رویـداد بـزرگ، در تصمیـم گیـری 

مسـئولین بـرای چگونگـی برگـزاری مراسـم موثـر خواهـد بود.
بـه گزارش روابـط عمومی اسـتانداری کرمان، دکتـر محمد جواد 
فدائی در اولین جلسـه سـتاد اسـتانی اربعین در سـال ۹۸ افزود: 
بدلیـل گسـتردگی برگـزاری مراسـم راهپیمایی اربعین، جلسـات 
سـتاد اسـتانی از هـم اکنـون تشـکیل مـی شـود تـا بـا فرصت و 
زمـان مناسـب، بهتریـن برنامه ریزی بـرای برگزاری هـر چه بهتر 

این مراسـم انجام شـود.
دربـاره  اقشـار مختلـف  از  نظرخواهـی  لـزوم  بـه  اشـاره  بـا  وی 

بـا  کـرد:  تصریـح  گذشـته  سـال  در  مراسـم  ایـن  برگـزاری 
و  مثبـت  نقـاط  و  و شناسـایی مشـکات  مـردم  از  نظرخواهـی 
توانیـم  مـی  قبـل  عملکـرد سـال  از  دقیـق  ارزیابـی  همچنیـن 
 برنامـه ریـزی مناسـبی بـرای خدمـت بـه زائـران انجـام دهیـم.

دکتـر فدائـی بیـان داشـت: خدمت در سـتاد اربعین مسـئولیت و 
وظیفـه اداری نیسـت و برخاسـته از یـک شـور و اشـتیاق به ائمه 

اطهار و امام حسـین)ع( اسـت.
بـه گـزارش روابـط عمومی اسـتانداری، معـاون سیاسـی، امنیتی 
و اجتماعـی اسـتانداری  نیـز در ایـن جلسـه بـا اشـاره بـه ابـاغ 
اربعیـن در سـال ۹۸ توسـط  دسـتورالعمل سـاماندهی مراسـم 
بـرای  کشـور  وزارت  در  کمیتـه  چهـارده  گفـت:  کشـور  وزارت 
سـاماندهی این مراسـم تشـکیل شـده اسـت کـه چهـارده کمیته 

متناظـر در اسـتان هـا نیـز تشـکیل مـی شـود.
محمـد صـادق بصیـری افـزود: اسـتان های مرزی کشـور بیشـتر 
درگیـر برگـزاری مراسـم اربعین هسـتند و اسـتان کرمـان عاوه 
بـر داشـتن زائـران مخصـوص بـه خـود، در معـرض عبـور زائران 

سـایر کشـورها نیز اسـت.
برگـزاری  نواقـص  و  مشـکات  رفـع  لـزوم  بـر  تأکیـد  بـا  وی 
داشـت:  اظهـار  گذشـته  هـای  سـال  در  اربعیـن  مراسـم 
رعایـت امنیـت،  و  نظـم  برقـراری  اربعیـن،  فرهنـگ   ترویـج 

 سـنت هـا و ارزش هـای دولـت و ملـت عـراق، مـردم محـوری، 
مدیریـت  و  کنتـرل  هدایـت،  و  هماهنگـی  گـری،  تسـهیل 
انتظـارات بـه عنـوان اصـول و سیاسـت هـای حاکـم بـر مراسـم 
 اربعیـن، سـرلوحه فعالیـت تمامی سـتادهای اسـتانی خواهد بود.

مدیـر کل امنیتـی و انتظامـی اسـتانداری کرمـان نیـز در ایـن 
جلسـه بـا اشـاره بـه برگـزاری جلسـات سـتاد اسـتانی طـی پنج 
سـال گذشـته بـه صـورت متوالـی گفـت: مراسـم اربعین از سـال 
۹4 بـا دو هـزار شـرکت کننده در اسـتان شـروع شـد که بـا روند 
تصاعـدی حضـور در ایـن مراسـم، تعـداد زائـران اسـتان کرمـان 
 در سـال گذشـته بـه رقمـی حـدود 62 هـزار نفر رسـیده اسـت.
خلیـل همایـی راد بـا ارائـه گزارشـی پیرامـون عملکـرد سـتاد 

اسـتانی اربعیـن در سـال ۹7 تصریـح کـرد.

 استاندار کرمان در اولین جلسه ستاد استانی اربعین:

لزوم سنجش اثرات معنوی، اجتماعی و سیاسی مراسم اربعین 
 * ویزای رایگان اربعین سال ۹۸

 بـرای احقـاق حق ورزشـکاران بومـی، با هیـات مدیره و 
مدیرعامل شـرکت مس جلسـه خواهیم گذاشـت.

 بـا توجـه بـه اتفاقات و بـی عدالتی هـای صورت گرفتـه در چند 
روز اخیـر در باشـگاه مس و نادیـده گرفته شـدن بازیکنان بومی،  
تعـدادی از بازیکنـان تیـم فوتبـال ایـن باشـگاه بـه همـراه چنـد 
تـن از خاک خـورده هـای ورزش با دکتـر پورابراهیمـی، نماینده 

مـردم کرمـان و راور در مجلس شـورای اسـامی دیـدار کردند.
در ایـن دیـدار کـه در دفتر دکتـر پـور ابراهیمی و به درخواسـت 
ایـن فوتبالیسـت هـا برگـزار شـد، وحیـد کریـم زاده، سرپرسـت 
اداره کل ورزش و دکتـر قرایـی رییـس هیـات فوتبـال نیـز بـه 

عنـوان متولیـان ورزش و فوتبـال اسـتان حضـور داشـتند.
در ایـن جلسـه و در ابتـدا، بازیکنـان فوتبـال بـه بیـان دغدغـه 
و مشـکات پیـش آمـده پرداختنـد کـه دکتـر پـور ابراهیمـی بـا 
صبـوری بـه صحبـت های آنهـا گوش دادنـد. جوانانی که بخشـی 
از فوتبالیسـت هایـی بودنـد کـه زحمـات زیـادی بـرای فوتبـال 
اسـتان کشـیده انـد و اکنـون کـه زمـان بـه ثمـر رسـیدن شـان 

اسـت ، بـه دالیلـی کنـار گذاشـته و بـه حاشـیه رفتـه انـد.
بعـد از صحبـت های بازیکنـان فوتبال ، دکتـر پورابراهیمی ضمن 
ابـراز نگرانـی و تاسـف از وضعیت و نگاه به وجود آمده در باشـگاه 
صنعـت مس، بـا بیان اینکه در این جلسـه اعتراضات ورزشـکاران 
فوتبالیسـت بومی که سـابقه درخشـانی در فوتبال این مرز و بوم 
داشـتند را شـنیدیم ،  ادامـه داد: بنـده بـه عنـوان مسـوول بایـد 
پیگیـر مشـکات جامعـه ورزش اسـتان باشـم،  امـا شـما نیـز به 

عنـوان فوتبالیسـت هـای ایـن مرز و بـوم در این زمینـه باید بنده 
را مشـاوره و یـاری دهیـد کـه با اطاعاتـی جامع و کامـل ، قضایا 

را پیگیـری نماییم.
 بازیکنان غیر بومی باید ارزیابی فنی شوند.

نماینـده مـردم کرمـان و راور پیشـنهاد داد: درصـدی از اعضـای 
تیـم فوتبـال مـس کرمان بر اسـاس آنچه در سـوابق این باشـگاه 
اسـت، بـه افـراد کرمانـی اختصـاص یابـد و امسـال نیز بـه مانند 

سـال گذشـته 60 و40 درصـد اجرایی شـود.
دکتـر پـور ابراهیمـی بـا تاکیـد بـر اینکه بازیکنـان غیـر بومی در 
مقایسـه بـا بازیکنـان بومی باید ارزیابی فنی شـوند، بـر جلوگیری 

از بی عدالتـی و گـروه بـازی تاکیـد کرد.
 همچنیـن ایشـان تاکیـد کـرد: بـرای احقـاق حـق بازیکنـان و 
ورزشـکاران بومـی، جلسـه ای با حضور هیات مدیـره و مدیرعامل 

شـرکت ملـی صنایع مـس برگـزار خواهیـم کرد.
  افـرادی کـه نمـی توانند در  باشـگاه مـس از منافع ورزشـکاران 

دفاع کنـد، اسـتعفا دهد ...
دکتـر پـور ابراهیمـی در ادامـه ضمن ابـزار نارضایتی از سـکوت و 
عـدم دفـاع آقای کهنـدل ، عضو کرمانـی حاضـر در هیئت مدیره 
و همچنیـن مدیرعامـل باشـگاه مـس ، گفـت : آقایـان محمودی 
نیـا و کهنـدل کرمانـی هسـتند و باید بـا اینگونـه برخوردها و بی 
عدالتـی هـا در خصـوص بازیکنـان بومی تیـم مس با دیگـر اعضا 
برخـورد کـرده و سـکوت نکنند .وی یاد آور شـد: اگر کسـی نمی 
توانـد در باشـگاه مـس از منافـع ورزشـکاران دفـاع کننـد ، بایـد 

اسـتعفا دهـد. بـا ورود افـراد غیـر بومی به هیئـت مدیره باشـگاه 
مـس مخالـف بودیم... 

 دکتـر پورابراهیمـی بـا تاکیـد بـر اینکـه از ابتـدا بـا ورود افـراد 
غیـر بومـی بـه هیئت مدیره باشـگاه مـس مخالف بودیـم ، افزود: 
متاسـفانه از ایـن اتفـاق بـی خبـر بودیم و بـدون اطـاع، انتصاب 
افـراد انجـام شـد و اکنـون کـه این اتفـاق افتـاده همه اعضـا باید 

از حقـوق بازیکنـان دفـاع کنند.
وی گفـت : اگـر بازیکنـان غیـر بومی که جذب شـده انـد از توان 
باالتـری نسـبت بـه بازیکنـان بومـی برخـوردار باشـند، همـه بـا 
کمـال میـل مـی پذیرنـد ولـی نخواهیـم گذاشـت قـرارداد هـای 
کان بـا بازیکنـان غیـر بومـی کـه بصـورت سـلیقه ای انتخـاب 
شـده انـد، بسـته شـود و در این مسـیر با کسـی تعـارف نداریم .

با درخواست جمعی از بازیکنان بومی باشگاه مس کرمان ، دیدار با نماینده مردم کرمان و راور صورت گرفت:

دکتر پورابراهیمی:

 در باشگاه مس، جذب بازیکنان و کادر فنی بومی در اولویت باشد

از رسـالت های مهـم شـهرداری ها  شـهردار کرمـان گفـت: یکـی 
عـاوه بـر خدمت رسـانی در حوزه هـای عمرانی و خدمات شـهری، 

خدمـت رسـانی در حـوزه ی فرهنگـی و اجتماعی اسـت.
 سـید مهـران عالـم زاده  در نشسـت خبـری خود با اصحاب رسـانه 
افـزود: ایفـای نقـش فرهنگی و اجتماعی شـهرداری به شـدت تابع 
رویکـرد شـهرداران اسـت و همـه مـا در دوره ی فعلـی مدیریـت 
شـهری، اعتقـاد داریـم کـه بایسـتی شـهروندان در کنـار خدماتی 
کـه از حـوزه  هـای عمرانـی و خدمـات شـهری می گیرنـد، خدمات 

فرهنگـی و اجتماعـی نیـز دریافـت کنند.
وی ادامـه داد: بـا ایـن اعتقـاد در ایـن دوره اقداماتی چون تشـکیل 
شـوراهای اجتماعـی محـات و برگـزاری جشـنواره های نوبهـار و 

تابسـتان 20 - 20 در دسـتور کار قـرار گرفـت.
شـهردار کرمـان بـا بیـان اینکـه جشـنواره نوبهـار کرمـان بـرای 
نخسـتین بار در شـهر کرمان برگزار شـد و اگر چه نواقصی داشـت 
امـا تجربـه خوبی بود؛ افزود: جشـنواره شـهروندی تابسـتان کرمان 
از 20 تیرمـاه تـا 20 مردادمـاه بـه صـورت ملی برگزار خواهد شـد 
و بـا رایزنی هایـی کـه بـا مسـئوالن کشـوری داشـتیم  هتـل هـای 
پـارس و جهانگـردی تخفیـف ۳0 تا 50 درصـد و هواپیمایی ماهان 
نیـز تخفیـف ۳0 درصـدی ویـژه تورهایـی کـه بـا آژانـس هـا بـه 

کرمـان می آینـد را لحـاظ خواهنـد کرد.
وی ادامـه داد: همچنین در نشسـت با کمیسـیون گردشـگری اتاق 
بازرگانـی کرمـان، مقـرر شـد صنوفی کـه در زمینـۀ پذیرایی فعال 
هسـتند، ازجملـه برخـی از رسـتوران ها و اماکـن پذیرایـی نیز طی 

این جشـنواره بـه گردشـگران تخفیفاتی ارائـه کنند.
وی تصریـح کـرد: برنامـه های جشـنواره 20 تا 20 از سـاعات عصر 
تـا پایـان شـب برگـزار می شـود زیـرا هوای شـب های کرمـان در 

این سـاعات مناسـب و  مطلوب اسـت.
شـهردار کرمـان تاکیـد کـرد: برنامـه هـای ایـن جشـنواره به سـه 
دهه تقسـیم می شـوند کـه مختص همه ی اقشـار و رده های سـنی 
هسـتند امـا دهـه ی دوم ایـن برنامـه هـا بـا محوریـت کـودکان و 
نوجوانـان بـه عنوان سـرمایه های اصلی کشـور برگزار خواهند شـد.
عالـم زاده گفـت: از آنجـا کـه شـهرها بایـد بـه شـهرهای دوسـتدار 
کـودک تبدیـل شـوند؛ ایـن برنامـه ی کارشناسـی شـده می توانـد 

سـرآغاز رسـالت مـا در ایجـاد شـهر دوسـتدار کـودک در کرمـان 
. شد با

وی خاطرنشـان کـرد: همچنیـن این جشـنواره عاوه بر شـادابی و 
نشـاطی که در شـهر ایجـاد می کنـد می تواند در رونق گردشـگری 

شـهری کـه یکـی از انواع گردشـگری های مهم و سـرآمد .
وی  بـا بیـان اینکه ۳7 درصد از گردشـگران دنیا به دنبال اسـتفاده 
برگـزاری  بـا  گفـت:  هسـتند،  مختلـف  فرهنگـی  برنامه هـای  از 
می توانیـم  فرهنگـی  رویدادهـای  و  کرمـان  تابسـتان  جشـنواره 
گردشـگران را بـرای اسـتفاده از برنامه هـای متفـاوت و جـذاب بـه 

کرمـان جـذب کنیـم.
برگـزاری  ماننـد  برنامه هـا  سـری  یـک  گفـت:  کرمـان  شـهردار 
کنسـرت در همـه جـای ایـران برگـزار می شـوند و افـراد می توانند 
آنهـا را در شـهر خودشـان دنبـال کننـد بنابرایـن مـا بایـد دنبـال 
اجـرای برنامه هـای متفـاوت و جذابـی باشـیم کـه افـراد را از دیگر 
نقـاط کشـور به شـهر کرمـان جذب و جلـب کنند و حتی کسـانی 
کـه بـرای دیـدن اماکـن تاریخـی و نقـاط گردشـگری شـهر مـا به  

کرمـان سـفر می کننـد جـذب برنامه هـای فرهنگـی هـم شـوند.
وی ضمـن تشـکر و تقدیـر از همـه ی ارگان هایـی کـه در برگـزاری 
جشـنواره ی 20 – 20 شـهرداری بـا ایـن نهـاد همـکاری می کنند 
گفـت: امیدواریـم این جشـنواره بتواند در جذب گردشـگر به شـهر 
کرمـان موثـر شـود و بـا کـم شـدن نواقـص آن، بـه عنـوان یـک 

رویـداد فرهنگـی در سـال هـای بعـد نهادینه شـود.

شهردار کرمان در نشست مطبوعاتی جشنواره تابستانی بیست ـ بیست:

یکی از رسالت های شهرداری، خدمت رسانی در حوزه ی فرهنگی اجتماعی است

حجـت االسـام و المسـلمین اسـماعیل تدینـی، مدیـرکل اداره 
اوقـاف و امور خیریه در نشسـت خبـری پیرامون طرح تابسـتانی 
نشـاط معنـوی و بزرگداشـت دهـه کرامـت گفـت: برنامه نشـاط 
معنـوی بـرای پـر کـردن اوقـات فراغت جوانـان در ایام تابسـتان 
اسـت. وی افـزود: یکـی از کار های مـا در دهه کرامـت معرفی و 
تجلیـل بقـاع متبرکـه اسـت، یکـی از کار هـای مهم مـا بازنگری 

در مدیریـت ایـن امام زادگان اسـت.  
تصریـح  کرمـان  اسـتان  مـردم  مذهبـی  ِعـرق  اشـاره  بـا  وی 
کـرد:21۸ بقعـه متبرکـه در اسـتان داریـم و هـر کـدام حداقـل 
5 نفـر نیـرو و خـادم دارنـد؛ تمـام هیئـت امنـا هـا بـاز نگـری 

مـی شـوند. 

تدینـی اذعـان کـرد:روال آن اسـت کـه مـا در 22 بقعه شـاخص 
مـان ، طـرح هـا و احـکام از تهـران ارسـال می شـود. 

وی خاطرنشـان کـرد: همـه امـام زاده ها باید طرح جامع داشـته 
باشـند کـه به توسـعه آنها کمک شـایانی مـی کند. 

وی ادامه داد: زمان کار های سـلیقه ای به پایان رسـیده اسـت و 
اگـر کاری خارج از برنامه انجام شـود ، هزینه مربوط آن پرداخت 
 نخواهد شـد.  به گفته ی این مسـئول ،در بقاع متبرکه مراکز افق 
راه انـدازی مـی شـوند و عـاوه بـر کار هـای فرهنگـی و قرآنی ، 

کار هایـی در زمینـه اجتماعـی نیـز انجـام می شـود. 
مدیـر کل اداره اوقـاف یـادآور شـد: ایـن طـرح ابتـدا در فـاز اول 
در 22 بقعـه شـاخص در اسـتان انجـام سـپس پـس از مدتی در 

بقـاع دیگـر اجـرا می شـود. 
وی گفـت: یکـی دیگـر از کار های مـا در اداره اوقـاف اعزام مبلغ 

بـه امام زاده هـا و مناطق محروم اسـت.
مـا از 1۳ تیـر تـا 2۹ مـرداد مـاه طـرح نشـاط معنـوی را برگزار 
 خواهیـم کـرد کـه از 25 خـرداد ثبـت نـام آغاز شـد و تـا کنون

 6 هـزار نفر ثبت نام کرده اند.
خبرنگار هفتواد : پهلوانی نژاد

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان کرمان :  

مراکز افق در بقاع متبرکه راه اندازی می شود 

 دیدار نماینده شهربابک در مجلس شورای 
اسالمی با مدیرعامل شرکت آبفا

علـی اسـدی نماینـده شـهربابک در مجلس شـورای اسـامی 
بـا طاهـری مدیرعامـل شـرکت آبفـا اسـتان کرمـان دیـدار و 

کرد. گفتگـو 

در ایـن نشسـت کـه در محـل شـرکت آبفـا اسـتان کرمـان 
برگـزار شـد در رابطـه با وضعیت آبی شـهرهای دهـج و جزوم 

بحـث وگفتگو شـد.
مدیرعامـل شـرکت آب و فاضاب اسـتان کرمـان در خصوص 
آخریـن وضعیـت طـرح آبرسـانی به شـهر های دهـج و جوزم 

گفـت: خـط انتقـال طـرح تـا مخـزن جـوزم تکمیـل شـده و 
لوله هـای کل طـرح جهـت اجرا تا شـهر دهج خریداری شـده 

و پیمانـکار درحـال اجـرای باقیمانـده خط انتقال اسـت.
وی افـزود: ایسـتگاه های پمپـاژ و مخـازن باقـی مانـده نیز به 
پیمانـکار واگـذار شـد و در حـال تجهیـز کارگاه اسـت و در 
تـاش هسـتیم کـه عملیـات آبرسـانی بـه شـهر جـوزم را تـا 

پایـان شـهریور مـاه سـال جـاری بـه اتمام برسـد.

گفتگوی تلفنی مدیرعامل شرکت آبفا 
استان کرمان با برنامه رادیویی 

»کرمان سالم«

طاهـری ضمـن تاکیـد بر صرفه جویی آب توسـط شـهروندان 
گفـت: هیـچ تصمیمـی بر قطـع آب نداریم و سـعی می کنیم 
بـا کنتـرل فشـار شـبکه، آبرسـانی بـه مشـترکین را مدیریت 
کنیـم.  محمـد طاهـری رئیـس هیئـت مدیـره و مدیرعامـل 
شـرکت آب و فاضـاب اسـتان کرمـان در گفتگـوی تلفنـی با 
برنامـه رادیویـی »کرمـان سـام« ضمـن بیـان توضیحاتی در 
رابطـه بـا وضعیـت تامیـن آب شـهر کرمـان گفت: همـکاران 

مـا بـه صـورت 24 سـاعته در تاش هسـتند و تمـام ظرفیت 
تولیـد را بـه کار مـی گیرنـد کـه آب آشـامیدنی بـه صـورت 

شـبانه روز در اختیـار شـهروندان قـرار گیرد.
 مدیرعامل شرکت آبفا استان کرمان در رابطه با این سوال که آیا 
صرفـه جویـی در منـازل نقـش قابـل توجهـی بـر آبرسـانی 
آب  جویـی  صرفـه  گفـت:  دارد،  شـهروندان  بـه  مسـتمر 
در  کـه  ای  گونـه  بـه  اسـت  گـذار  تاثیـر  قطعـاً  منـازل  در 
شـهر  در  شـهروندان  از  برخـی  کـه  تعطیلـی  روز  چنـد 
حضـور نداشـتند و بـه نقـاط دیگـر مسـافرت کـرده بودنـد 
کمتـر  در  و  بـود  یافتـه  افزایـش  مخـازن  ذخیـره   ،حجـم 

نقطه ای از شهر کم آبی داشتیم.
بـر  تاکیـد  ضمـن  خـود،  سـخنان  ادامـه  در  طاهـری 
گفـت:  آبفـا  بـا شـرکت  مـردم  همیـاری  و  لـزوم همـکاری 
 شـرکت آبفـا اسـتان کرمـان بـه تنهایـی و بـدون پشـتیبانی

مردم قادر نیست خدمات مطلوبی به مشترکین ارائه دهد.
از  خـودداری  بـا  داریـم  تقاضـا  شـهروندان  تمامـی  از 
خصوصـا  آب  بهینـه  مصـرف  و  ضـروری  غیـر  مصـارف 
در  خـود  خادمیـن  رسـان  یـاری  جـاری،  مـاه  دو  در 
نیـاز  مـورد  شـرب  آب  بتوانیـم  تـا  باشـند  آبفـا  شـرکت 
 تمامـی شـهروندان را بـه صـورت مسـتمر و پایـدار تامیـن 

نماییم.

اخبار آب فاضالب استان کرمان
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                                                 کاله جدید
 کاله فریب و فراخ فرنگ     چرا عاشق کله ی ما شده؟
 از این رو که این سو جنابی ظریف    ز وادادگی نیش او وا شده
 خدایا تو کبر و غرورم بریز     بده غیرت ملی و دینی ام

ببینم کاله گشاد فرنگ   که رفته سرم تا نوک )بینی ام(

این شماره از هفتواد تقدیم می شود به
دانشمند شهید »دکتر مجید شهریاری«

شرح وصیتنامه:
آدمهـا به خاطر مشـغله های 
گوناگـون معمـوالً از معاد و 
زندگـِی پس از مـرگ غافل 
ایـن غفلـت  و  مـی شـوند، 
بـه  را  انسـان  توانـد  مـی 
شـر  بـه  عاقبـت  تـا  مـرور 

شـدن پیـش ببـرد.
اندیشـیدن  ی  قضیـه  لـذا 
حسـاب  روز  و  معـاد  بـه 
مـا  و  اسـت  جـدی  بسـیار 
بایـد مراقـب باشـیم کـه در 
خـواب غفلـت فرو نرفتـه و کاری کنیم تا یادآورِی حسـاب و 
کتـاِب پـس از مرگ ، برایمان ترمزی شـود در مسـیر گناه و 

مـا را از معصیـت بـازدارد...
یکـی از راه های یادآوری حسـاب و کتـاب قیامت و دوری از 
گنـاه ، و در نهایـت جلوگیـری از عاقبت به شـری ، محاسـبه 

نفس شـبانه است
ایـن مسـاله ی محاسـبه ی نفـس آنقدر حیاتی و مهم اسـت 
کـه امـام کاظم )ع( فرمودند: از ما نیسـت کسـی کـه هر روز 
بـه حسـاب نفـس خود نرسـد؛ تا اگـر نیکی کـرده از خداوند 
طلـب ازدیـاد آن را کنـد و اگـر بـدی کـرده از خداوند طلب 

آمـرزش نموده و توبـه نماید.

یادی از یک شهید 

غالمحسین رضایی - نقاش

کوه )قدرت طلبان( زور زد و، 
زایید موش

)مصلحان بدلی( گوش به خارج دارند   
طبق خواست ُدوَّل خارجی گل می کارند

دسته گلهای زیادی ز همینها بر آب    
هسته ای بُد )گل دانش( که به خارج دادند

**
دعوت از خارجی بر )تحریم ایران( کردند  

روح ملت را با این شیوه پریشان کردند
دستشان در همه جا بر سر کار مردم   

اقتصاد را به رکود برده و، ویران کردند
**

دشمن از دعوت اینها خط تحریم آورد   
تا که ما را ببرد در خط تسلیم، آورد

آرزویی که به گور می برد ان شاءا...   
باید )احزاب سیاه( را همه جا نفرین کرد

**
دست دشمن ز همینها سر مردم شد مشت  

وسط معرکه به ملت خود کرده پشت  
می رسد هر دم از این طیف نفاقی تازه  

)اِبن ملجم( ز نفاق )شمس عدالت( را کشت  
**

باور ما ز )عملکرد بد( اینها مرد   
که چهل سال ز ما عمر و جوانی را برد

انقالبی نه و، در خط والیت نیستند   
اعتماد بوده گلی کز دم اینها افسرد

**
وعده در وعده و پس وعده فراوان دارند  

)رو( چو دارند فراوان همه جا نان دارند  
بعضی ها ضد علی بر سر نی در میدان   

)پیرهن عثمان( و یا )مصحف قرآن( دارند
**

خائنانی که دل خویش به دشمن دادند  
که به تکرار خطا پیرو )حزب باد(ند  

)ژن برتر( تو همین طیف به کرسی بنشست  
در نفاقی که بر آنند، بسی استادند

**
تا که )اصالح طلب( بر سر بازار ماست   

که نه اصالح، خرابی همه در کار ماست
هرچه خواستند چهل سال به سر ما دادند  

اینکه هستند هنوز، حاصل ایثار ماست  
**

وضع موجود که آشفتگی اَش بسیار است  
ز عملکرد همین )هیئت بدکردار( است  

گرچه حاجت به بیان نیست و عیان می بینیم  
سند گفته ی من )وضعیت بازار( است

**
رأی مردم، به پریشانی امروز نبود   

داشتن اخم به پیشانی امروز نبود
کوه این )بی عمالن( موش بزایید امروز  

آششان فاسد و یخ بود و دهان سوز نبود  
**

آی )نقاش(خرابی ز نظام ما نیست   
همه زیر سر تیمی که فسادش مرئی ست

انتقادت ز )سه قوه( بَُود حرف مردم   
که چرا ضد فساد سابقه اش کوتاهی ست؟

**
تبر قاطعیت کند و، فساد پر ریشه   

قطع افساد ز قضات بخواهد تیشه
)اقتصادی( و )سیاسی( و )فساد فرهنگ(  

سرطانند که فاسد بکنند اندیشه

غالمحسین رضایی - نقاش

حجاب و عفاف زینت آدم
به خدایی که سفارش به طهارت کرده   

بر حفاظت ز بشر حکم عفاف آورده  
زینت آدمیت دامن پاک آدم   

هرزگی باعث خسران و هالک آدم   
چند روزی که بشر مهلت زیستن دارد   

چه در این مزرعه بر دار فنا می کارد
گل خلقت بشر است و ز بهشت آوردند  

سند اشرفیت دیده به نامش کردند  
تن شریف است و شرافت به طهارت بسته  

جان طاهر ز طهارت به صفا پیوسته  
زندگی برتر از این ظاهر و این بازی ها   

بندگی نیست در این پرده براندازی ها
بی حجابی سبب هیز شدن می گردد   

عامل آفت و حراج بدن می گردد  
علف هرز لگدمال سم حیوان است   

غنچه زان پاک که در پرده ی خود پنهان است  
شهوات یاد خدا را ز بشر می گیرد   

دل که غافل شود از یاد خدا می میرد  
دل پژمرده و بی یاد خدا که دل نیست  

معرفت چونکه در او نیست چو    
سنگ و گل نیست

ُمشک در ناف نهان از نظر و پنهان است  
آگه از تله و دام و خطر رندان است  

گنج البته که گنجینه ای محکم دارد   
حافظ از بهر گرانمایه فراهم دارد  

بی حجابی چو کلید در خالی شدن است  
چوب حراج به فرهنگ و روان و بدن است  

ملت لخت سالح و زره از کف داده   
پیش توپخانه ی دشمن به شکست افتاده  

چون بینداخته سپر خط دفاعش ریخته  
چون کبابی که ز ُرخ اشک بر آتش ریخته  

پشه حتی بزند نیش بر اندام لخت   
آش تسلیم به هر حادثه را لختی پخت  

باید اندیشه ز مسواک مطهر گردد   
چشم دل پاک چو شد دیده منور گردد  

جان آگاه برهنه نشود از فرهنگ   
نپذیرد خط ذلت که بَُود خواست فرنگ  

لطف حق گر نشود شامل حال بنده   
اهرمن چتر فساد بر سر ما افکنده  

بارالها تو به )نقاش( عنایت فرما   
سوی اندیشه ی پاکیزه هدایت فرما  

غالمحسین رضایی - نقاش

 هفتواد
شعر

حرمت سخن پیامبر )ص(

چنـد روز پـس از رحلـت پیامبـر صلـی ا... علیـه و آله مردی 
بـه محضـر فاطمـه علیه السـالم مشـرف شـد و عـرض کرد: 
ای دختـر رسـول..چیزی نزد شـما به یادگار گذاشـته اسـت 

تـا مـرا از آن بهره مند سـازی؟
فاطمه علیه السالم به کنیز خود فرمود: آن نوشته رابیاور.

کنیز بدنبال نوشته رفت اما آن را پیدا نکرد.
فاطمـه علیـه السـالم فرمـود: آن را پیـدا کـن کـه ارزش آن 

بـرای مـن برابر حسـن و حسـین اسـت.
کنیـز بـه جسـتجو پرداخت تـا آن را پیـدا کرد و بـه خدمت 

آن حضـرت آورد. در آن نوشـته آمـده بود:
از مومنین نیسـت کسـی کـه همسـایه اش از آزار او در امان 
نیسـت و کسـی کـه بـه خداونـد و روز قیامـت ایمـان دارد 

سـخن خـوب مـی گویـد یا سـکوت مـی کند.
خداونـد انسـان خیـره، بردبـار و عفیـف را دوسـت دارد و 
انسـان بدزبـان، کینـه تـوز و گـدای اصـرار کننده را دشـمن 
می دارد. حیا از ایمان اسـت و ایمان سـبب ورود در بهشـت 
مـی باشـد و فحـش از بـی شـرمی سـبب ورود در جهنم اسـت

بحار النوار، ج 43، ص 82و 83
تهیه و تنظیم : محمود جعفری از کوهبنان

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

در فکر دیگران و برای دیگران

روزی امـام حسـن مجتبـی )ع( وارد اتـاق مـادرش ، حضرت 
زهـراء علیهـا السـالم گردیـد ، دیـد کـه مـادرش در حـال 
رکـوع نمـاز اسـت و بـرای مردهـا وزن هـای مـؤ من بـا ذکر 

نامشـان دعـا مـی کند .
گـوش کـرد ، کـه دیـد مـادرش فقط بـرای دیگـران دعا می 
نمایـد و بـرای خویـش ، هیچ دعائـی نمی فرمایـد ، جلو آمد 
و اظهـار داشـت : ای مـادر! چـرا مقـداری هـم بـرای خودت 
دعـا نمـی کنـی همـان طـوری کـه بـرای دیگـران دعـا می 

ئی؟ نما
 ! فرزنـدم  ای  داد:  پاسـخ  علیهـا  ا...  زهـراء سـالم  حضـرت 
اّول مـا بایـد بـه فکـر نجات همسـایه باشـیم و سـپس برای 

خودتـالش و دعـا کنیـم. )1(
و در حدیثـی وارد شـده اسـت کـه : دعـای مـؤ مـن در حّق 
دیگـران مسـتجاب مـی شـود و موقعـی کـه انسـان در حـّق 
دیگـران و بـرای دیگران دعـا کند ، مالئکه الهـی برای او دعا 
خواهنـد کـرد، کـه حتمـا، دعـای آن هـا مسـتجاب خواهـد 

. شد
1- احقاق الحّق : ج 25 ، ص 255 

تهیه و تنظیم : محمود جعفری از کوهبنان 

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

در دل پیاده روها در کرمان

در سـابق پیـاده روهـا مربـوط بـه رفـت و آمـد افـراد پیـاده 
و مریـض بـود اگـر پیرمـرد یـا پیرزنـی خسـته مـی شـد در 
پیـاده رو لحظه ای می نشسـت و اسـتراحت میکـرد با تغییر 
تمـدن در جهـان پیـاده رو هـا هـم از تمـدن عقـب نمانده و 
موتورسـواران بـا سـرعت مثـل دوچرخـه سـواران در پیـاده 
روهـا مـی تازنـد و تعمیـرکاران خودرو هـای تعمیـری را در 
پیـاده روهـا جـک زده و تعمیـر مـی کننـد، ضمنـاً تخلیـه و 
بـا  انجـام مـی گـردد  بارگیـری خودروهـا در پیـاده روهـا 
 ایـن نوشـته خواسـتم بعـرض افـراد پیاده برسـانم کـه برای 
رفـت و آمـد خـود بفکر چاره باشـند کـه پیاده رو ها وسـیله 

موتور سـواران مورد اسـتفاده قـرار میگیرد.

» حمزه فریفته «
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وزیـر بهداشـت، درمـان و آمـوزش پزشـکی بـا تاکیـد بـر لـزوم 
توجـه بـه بحـث تصادفـات جـاده ای گفـت: در این خصـوص باید 
پیشـگیری در دسـتور کار باشـد و خودروسـازها را تشـویق کنیم 

کـه ارابـه مرگ نسـازند.
سـعید نمکـی در آئیـن افتتـاح سـاختمان جدیـد بیمارسـتان 
شـهید باهنر کرمان بیان داشـت: کرمان اسـتان عجیبی اسـت 
ایـن اسـتان پـر از رمـز و رازهاسـت و خـوش به حال شـما که 

نگهبـان ایـن مجموعـه نفیس هسـتید.
وی افزود: بعد از انقالب دسـتاوردهای زیادی داشـتیم و شـاید 
بـه جـرأت بتوان گفـت کـه بهترین ایـن دسـتاوردها در بخش 

بهداشـتی درمانی و پزشـکی بوده اسـت.
وزیـر بهداشـت درمـان و آمـوزش پزشـکی کشـور گفـت: در 
گذشـته از هـر 1۰۰۰ کودکـی کـه بـه دنیـا می آمدنـد 12۰ 
کـودک بـه یـک سـالگی هـم نمی رسـیدند و در اثـر بیمـاری 
فـوت می کردند.نمکـی تصریح کـرد: قبل از انقـالب از هر 1۰۰ 
هـزار زن بـاردار 2۷۰ نفـر از بیـن می رفتنـد و ایـن در اسـتان 

کرمـان بـه بـاالی 5۰۰ زن می رسـید؛ پـس از انقـالب شـاهد بـه 
وجـود آمـدن دسـتاوردهای بسـیاری در حـوزه بهداشـت و درمان 
بودیـم.وی افـزود: در ایـن میـان خیـران هم بـه میـدان آمدند ما 
بنیادهـای خیریـه زیـادی داریـم از خیـران بـی ریای مهربـان و با 

گذشـت در ایـن مملکـت کـم نداریم.
وزیـر بهداشـت درمـان و آمـوزش پزشـکی گفـت: در دولت جدید 
پدیـده ای بـه عنـوان طـرح تحـول نظام سـالمت با هـدف کاهش 
بـه  زیرسـاخت ها، رسـیدگی  توسـعه  بیمـار،  از جیـب  پرداخـت 
بیمـاران صعـب العـالج و خـاص به وجود آمده اسـت لـذا جا دارد 
از زحمـات همـه وزرای گذشـته به خصوص هاشـمی تشـکر ویژه 
داشـته باشـم. نمکـی اظهار داشـت: آنچه امروز به عنـوان گام دوم 
طـرح تحـول نظـام سـالمت مطـرح اسـت اولویـت پیشـگیری بر 
درمـان و اولویـت درمـان سـرپایی بـر بستریسـت این تابـع تعداد 

زیـادی از محاسـباتی اسـت کـه در گذشـته انجام گرفته اسـت.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه مـا امـروز دچـار چالش هایـی زیـادی در 
حـوزه نظام سـالمت هسـتیم، افـزود: یک بیمـار سـرطانی هزینه 
درمانـش برابـر اسـت بـا واکسـینه کـردن بچه هـای یک شـهرک 
برابـری می کنـد مـا بایـد گام هایـی برداریـم تـا نیـاز بـه تخـت 

بیمارسـتان کاهـش یابـد.
نمکـی بیـان کرد: در سـال 1۳۹۶ حدود ۳۸۰ هزار مرگ داشـتیم 
کـه از ایـن آمـار ۳1۳ هزار مورد بـه دلیل بیماری هـای غیر واگیر 
دار معـادل ۸2 درصـد بـوده اسـت. از ایـن تعـداد ۹۷ هـزار مرگ 
بـه دلیـل افزایـش فشـار خـون 1۶1 هـزار بـه دلیـل بیماری های 
بـه صـورت مسـتقیم و غیرمسـتقیم مرتبط با فشـار خـون بوده و 
تنهـا 25 هـزار مـرگ در اثـر بیماری هـا واگیـردار بـوده بنابرایـن 

تقـدم پیشـگیری بر درمان اسـت.
وی افـزود: ۴۰ درصـد از بیمـاران فشـار خون متأسـفانه تـا زمانی 

کـه بیمـاری آن هـا پیشـرفت نکنـد از بیمـاری خـود اطالعـی 
ندارند.

وزیر بهداشـت درمان و آموزش پزشـکی گفت: اسـتان کرمان در 
طـرح فشـار خـون باال رتبه باالیی کسـب کـرد و در این خصوص 
اولیـن اسـتانی بـوده کـه درخشـید زیـرا در اسـتان کرمان 5۰ 
درصـد از جمعیـت ۳۰ تـا ۷۰ سـال را رد کـرده و بـه مـرز ۹۰ 

درصـد جمعیت هدف رسـیده اسـت.
وی بـه دیابـت و افسـردگی بـه عنـوان بیماری هـای دیگـر در 
جامعـه اشـاره کـرد و افـزود: مملکتـی بـا انسـان های افسـرده 
و دلمـرده هسـتیم کـه اعتیـاد، خشـونت، سـکته های قلبـی و 
افسـردگی در آن افزایـش دارد کـه بایـد بـه ایـن مطلـب توجه 

. د شو
نمکـی یـادآور شـد: در بحث تصادفـات جاده ای هـم باید توجه 
شـود لـذا ما در این خصـوص در بعد پیشـگیری کار می کنیم و 
بایـد آمـوزش بدهیم به مردم و خودروسـازهای خود را تشـویق 

کنیـم ارابه مرگ نسـازند.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه خیلـی از بیمـاران مـا فقـط در نقـل و 
انتقـال بـه مراکـز درمانی جـان خود را از دسـت می دهنـد، گفت: 
سـاالنه 1۶ هـزار مـرگ داریـم که خیلـی از این ها بـه دلیل نقل و 

انتقال هـای نامناسـب و دیـر رسـیدن فـوت می کننـد.
نمکـی عنـوان کـرد: همچنیـن ما یـک کشـور بالخیز هسـتیم ما 
نبایـد بنشـینیم و منتظـر شـویم بـال نـازل شـود و باید بـرای آن 

برنامه ریـزی داشـته باشـیم.
وی افـزود: در حـال حاضـر دشـمن قصـد دارد بـا طراحـی همـه 
راه هـا را بـر مـا ببندد اما شـک ندارم بـا تالش همـه از این مرحله 
هـم عبـور خواهیم کرد. سـال سـختی اسـت اما قـول می دهم کار 
توسـعه ای هـم انجـام دهیـم و مـن مصمم هسـتم تا نقـاط کمتر 
توسـعه یافتـه را با همـه ناهمواری ها توسـعه دهم مـن فقط برای 

توسـعه این مناطـق آمده ام.

وزیر بهداشت:

خودروسازها ارابه مرگ نسازند
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 جوابیـه اداره کل منابـع طبیعـی و آبخیـزداری اسـتان حکایـت از 
نقـش ویرانگـر سـیالبهای مناطـق  کوهسـتانی اطراف شـهر کرمان 
را مـی نمایـد کـه برای مهـار و کنتـرل آنها متاثـر از پیشـینیان که 
بنـد مملکتـی احـداث نمـوده انـد، منطقـه ای را مورد مطالعـه قرار 
داده و بـا طراحـی بندهـای سـنگ و مالئـی و خاکـی با انجـام امور 
آبخیـزداری بـرای خنثـی نمـودن اثـر سـیالبها برنامه ریـزی نموده 
انـد. بندهـای سـنگ و مالتـی پیـش بینـی شـده اسـت,که یکی از 
آنهـا بنـد M2 واقـع در دره بُنـدر والـی آبـاد کرمـان بـوده اسـت. 

طرحـی کـه پـس از اولیـن سـیالب تخریـب گردیده اسـت.
از  بهـره گرفتـن  بـا  نویسـنده گـزارش  اداره کل  ایـن  در جوابیـه 
از وقـوع  را پـس  بنـد  آبخیـزداری تخریـب  تئـوری هـای علمـی 
بارندگـی مـورخ 1۳۹۷/2/۳1 امـری طبیعـی و عـادی جلـوه داده 
اسـت. در حالیکـه تحقیقـات صحرائـی از محـل احـداث بند سـنگ 
و مالتـی کـه در دره ای سـنگی بـا پـی و تکیـه گاههـای سـنگی 
شناسـایی شـده, نشـان مـی دهد کـه  تهیـه کننده گـزارش , حتی 
محـل بنـد بُنـدر را بخوبـی ارزیابـی و بررسـی ننمـوده و یـا بـرای 
توجیـه کاری نخواسـته ورود پیـدا کنـد. سـئوال اینجاسـت که اگر 
نویسـندگان کتـب عالـی آبخیـز داری که با هـزاران خـون دل و به 
روشـهای آزمـون خطـا بـر روی کار هـای آبخیـز داری اجرائـی ویـا 
آزمایشـگاهی وتدویـن خـط خـط مطالب و نظراتشـان, میدانسـتند 
قـرار  خرابکایهـا  توجیـه  و  اسـتفاده  سـوء  وسـیله  چگونـه  کـه 
هواپیمائـی  میتـوان  میکردند؟؟مینوشـتند؟؟چگونه  چـه  میگیرنـد 
کـه صرفـا بـه دلیـل سـهل انـگاری و عـدم دقـت در تنظیـم و جـا 
انداختـن قطعـات سـقوط نموده,با تئوریهـای هواپیما سـازی اثبات 
 نمـود کـه امـری طبیعـی بوده؟؟وسـهل انـگاران را رهـا نمـود؟؟؟ 
بررسـی هـای کارشناسـی دقیـق نشـان مـی دهـد کـه برخـالف 
اهـداف مطـرح شـده در گزارش برای شکسـتن سـرعت سـیالبها از 
پـی و تکیـه گاههـای محل احـداث بند, رسـوبات واریـزه ای حذف 

نگردیـده اسـت. کار سـاختمانی بند سـنگ و سـیمانی بـر روی آنها 
انجـام گرفتـه، پـس از ارتفـاع گرفتـن بنـد و وقـوع سـیالب و جمع 
 شـدن سـیالب از مخزن بند سنگ و مالتی کار نفوذ آب از گودترین 
 نقطـه پـی مجاورتکیـه گاه سـمت چـپ آغـاز  و بـا حمل رسـوبات 
واریزه ای شـدت, بطوریکه زیر بخشـی از تکیه گاه سـمت چپ بند 

را کامال تخلیه نموده اسـت. 
بررسـی هـای انجـام شـده بـر روی بـرش ناشـی از شکسـته شـدن 
بنـد کیفیـت پائیـن مصالـح و غیر مسـتغرق بودن سـنگها در مالت 

سـیمان, جسـم سـنگ و مالتـی را اثبـات مـی نماید. 
ایـن پارامتـر, همـراه با فشـار وزن بند منجـر به شکسـته و واژگونی 
 ایـن بخـش از بند سـنگ و مالتی گردیده اسـت.  به اسـتناد تمامی 
در  کـه سـعی  مطروحـه  بندهـای  در  اشـاره شـده  هـای   تئـوری 
سـوء اسـتفاده از دانـش وفـن مهندسـی آبخیـز داری شـده اسـت، 
رفوگـری  ,کار  پاسـخگوئی  بـرای  العـاده  خـارق  شـتابزدگی  ونیـز 
بسـرعت آغـاز شـده تا نشـان داده شـود کـه اصـاًل اتفاقـی نیافتاده 

اسـت.  در اینجـا سـواالت ذیـل مطـرح مـی گـردد:
1- از آنجائیکـه طبـق قانـون توزیع عادالنه  آب هر کاری در مسـیر 
و یـا حریـم رودخانـه هـا نیـاز بـه مجـوز از وزارت نیـرو دارد، آیا در 

ارتبـاط بـا ایـن کار انجـام شـده ؟, اداره کل منابع طبیعـی با مجوز 
وزارت نیـرو اقـدام بـه مطالعـه, اجـرای طـرح آبخیـزداری سـنگ و 

مالتـی نموده یـا خیر؟
2- نظـر بـه اینکـه طـرح سـنگ و مالتـی در فاصله یکصـدو پنجاه 
متـری مـادر چـاه قنـات بُنـدر والی آبـاد کرمـان در شـرایطی اجرا 
گردیـده کـه سرتاسـر این فاصلـه بسـتر دره ای سـنگی و غیر قابل 
نفـوذ مـی باشـد به عبـارت بهتر طـرح اجرا شـده هیچگونه نقشـی 
در تغذیـه مصنوعـی سـفره هـای زیـر زمینـی و افزایـش آبدهـی  
 قنـات نـدارد. نیـز درصـورت تکـرار شکسـتن همـه رسـوبات بـه 
چـاه هـای میلـه ای و کـوره قنـات بُنـدر والـی آبـاد، انجوجکـی، 
عبـاس آبـاد منتهی میگردنـد, آیا بـا مالکین و حق آبه بـران محلی 

هماهنگـی و صورتجلسـه تنظیـم گردیـده.؟
۳- مطالعـه بنـد بند گزارش انـگار مطالعه کتب آبخیـزداری و صرفاً 
تئـوری اسـت . نویسـنده با طرح تئـوری های آبخیـزداری تالش در 
مخفـی نمـودن و بـا اصطالحی کـه بکار بـرده, طبیعی جلـوه دادن 

تخریب بند سـنگ و سـیمانی M2نموده اسـت.
۴- چـرا مدیریـت آبخیـزداری اسـتان علـی رغـم ادعاهایـی کـه 
مکتـوب  نمـوده اسـت , برای یکدفعـه خرابکاری بند های سـنگ و 
سـیمانی و یـا خاکـی را تقبل و بـرای اصالح سیسـتم داخلی درس 

و راهنمـا قـرار نمـی دهد؟
5- بجـای طـرح احجـام سـنگ و سـیمان و خاکریـزی , طرح های 
آبخیـزداری، در دفتـری بـه نام طـرح , موقعیت، حجـم خاکریز و یا 
سـنگ سـیمان ، نام پیمانکار ، نام ناظر، را ثبت و رسـانه ای نمائید 

تـا خبرنـگاران بتواننـد بازدیـد و در خصـوص 
کار در حیـن اجـرا گزارش تهیـه نمایند.

درپاسخ به جوابیه  اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمان

آیا اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری 
با مجوز وزارت نیرو اقدام به مطالعه و اجرای طرح بند مملکت کرده ؟

مهندس حسن اشرف گنجوئی
کارشناس رسمی 
و محقق تامین آب

 با حضور فرمانده ناجا؛

 سردار ناظری  به عنوان فرمانده انتظامی استان کرمان معرفی شد
ــا  ــردار »عبدالرض ــا س ــده ناج ــور فرمان ــا حض ــی و ب ــی آیین ط
 ناظــری« بــه عنــوان فرمانــده انتظامــی اســتان کرمان معرفی شــد.
ــده  ــه فرمان ــع و معارف ــن تودی ــدی فر در آیی ــا بنی اس ــردار رض س
انتظامــی اســتان کرمــان بیــان داشــت: فرصــت ۴۶ ماهــه 
فرماندهــی انتظامــی اســتان کرمــان را بــه فــال نیک می گیــرم و از 
همــه نهادهــا، ســازمان ها و ... کــه بــا مــا همــکاری کردنــد تشــکر 
می کنــم. وی بــا اشــاره بــه افزایــش معنــادار بخــش جرائــم نســبت 
بــه وقــوع آن افــزود: اســتان کرمــان توانســته اســت در ایــن رابطــه 
موفــق بــه کســب رتبــه برتــر در ســه ســال متوالــی شــود. فرمانــده 
ســابق نیــروی انتظامــی اســتان کرمــان گفــت: نیــروی انتظامــی 
ــی در  ــال متوال ــه س ــوری در س ــر کش ــه برت ــان رتب ــتان کرم اس
ــوزه  ــن در ح ــد همچنی ــب کن ــته کس ــه ای را توانس ــوزه مقابل ح
ــه خــود  ــی ب ــر را در ســه ســال متوال امنیتــی انتظامــی رتبــه برت

اختصــاص داده اســت.
ــان  ــتان کرم ــی اس ــروی انتظام ــرد: نی ــح ک ــدی فر تصری بنی اس

ــال  ــه س ــی س ــی ط ــی اخالق ــوزه امنیت ــر در ح ــه برت کســب رتب
ــا  ــه ب ــاوره ای مقابل ــای مش ــرده و در حوزه ه ــب ک ــی را کس متوال
اعتیــاد ســه ســال متوالــی کســب رتبــه برتــر را بــه خــود اختصاص 
ــزان احســاس امنیــت  ــه ســوم می ــه کســب رتب داده اســت. وی ب
ــرد و  ــاره ک ــتان اش ــی اس ــروی انتظام ــط نی ــور توس کالن در کش
ــه ســوم در  ــه کســب رتب ــق ب ــا در ســال ۹۷ موف ــادآور شــد: م ی
ــتان  ــی اس ــروی انتظام ــابق نی ــده س ــدیم. فرمان ــی ش ــت مال امنی
ــه  ــان رتب ــتان کرم ــی اس ــروی انتظام ــت: نی ــار داش ــان اظه کرم
برتــر در جــذب و اســتفاده از ظرفیــت خیــران امنیــت ســاز را در 

ــه خــود اختصــاص داده اســت.  ســطح کشــور ب
همچنیــن در حــوزه نیــروی انســانی موفــق بــه کســب رتبــه برتــر 
ــه برکــت  ــا ب ــی شــده اســت کــه همــه آنه در چهــار ســال متوال
تحــول جمعــی در راســتای امنیــت مــردم و همــکاری همــه میســر 
ــن مراســم ســرتیپ دوم »عبدالرضــا ناظــری«  شــده اســت. در ای
کــه پیــش از ایــن فرمانــده انتظامــی شــرق تهــران بــود بــه ســمت 

ــات  ــد و از خدم ــوب ش ــان منص ــتان کرم ــی اس ــده انتظام فرمان
ســردار »رضــا بنــی اســدی فــر« تقدیــر شــد.

حضوردکتر سعیدی مدیر عامل شرکت شسکام در مخابرات منطقه کرمان 
بـه گـزارش اداره  روابـط عمومـی مخابـرات منطقـه کرمان  جلسـه  

تاسیسـات  و  هوائـی  کابـل  شـبکه  بـه  مربـوط  مسـائل  بررسـی 
ایـن  در  کار  پیشـرفت  چگونگـی  و  کرمـان  منطقـه  مخابـرات 
شـرکت  محتـرم  عامـل  مدیـر  سـعیدی  حضوردکتـر  بـا  منطقـه  
شسـکام و هیـات همـراه و مهنـدس سـید رهـام حسـینی مدیـر 
نماینـدگان شـرکت  شسـکام در کرمـان  ایـن منطقـه،  مخابـرات 
وجمعـی از مدیـران و بـا ارتبـاط ویدئوکنفرانسـی  با روسـای ادارات 
مخابراتهـای شهرسـتانها در سـالن مرکـز سیدالشـهداء برگـزار شـد.
گفتنـی اسـت در ایـن نشسـت مهنـدس حسـینی ضمـن خـوش 
آمدگویـی و خیرمقـدم بـه بیـان مسـائل مربـوط بـه فعالیتهـای این 
شـرکت در ایـن اسـتان پهنـاور پرداخـت .وی در ادامـه گفـت : مـن  
وهمکارانـم بـا تمـام تـوان همت خـود را بکارگرفتـه ایم تـا ارتباطی 
سریع،شایسـته و پایدار در این منطقه داشـته باشـیم وبه هدف اصلی 

مخابـرات ایران ونتیجه مطلـوب همان ارتباط اسـتوار و رضایتمندی 
مشـتریان و راس آنهـا خداونـد متعال برسـیم وشـرکت شسـکام در 
کنـار مـا و هـدف اصلـی مـا رفـع مشـکالت ارتباطـی مـی باشـد. 
در ادامـه ایـن جلسـه دکتـر سـعیدی اهـم مسـائل تحویـل و تحول 
نگهـداری، جـذب  متریـال شـبکه  تامیـن  هـا، چگونگـی   فعالیـت 
پـروژه هـای توسـعه و نحـوه انعقـاد قـرارداد شـبکه را مـورد بحث و 
تبـادل نظـر قـرار داد و تصمیماتـی جهـت ارتقـا کیفیـت خدمات و 
افزایـش رضایتمنـدی ذی نفعـان اتخاذ نمود.در ادامه دکتر سـعیدی 
طـی نشسـتی بـا عوامل اجرایـی شسـکام در منطقه  بر انجـام دقیق 
و بـا کیفیـت امـور نگهـداری شـبکه و نظـارت مسـتمر نحـوه ارائـه 
خدمـات و مدیریـت بهینـه منابـع تاکیـد کـرد و اولویـت اصلـی کار 
در شـرکت شسـکام را کیفیـت بخشـیدن بـه کار دانسـت وتربیـت 
نیـروی انسـانی برتـرو متخصـص را از اهـداف این شـرکت بیان کرد.

گزارشی از مجمع عمومی سالیانه شرکت سیمان ممتازان

 همه شاخص ها نشان از عملکرد مطلوب ممتازان در سال 97 داشت

مجمـع عمومـی سـالیانه شـرکت سـیمان ممتـازان 
بـه منظـور بررسـی عملکـرد مالـی منتهـی به سـال 
1۳۹۷ بـا حضـور اکثریت سـهامدران برگزار شـد که 
گـزارش ارائـه شـده نشـان از عملکرد بسـیار مطلوب 

شـرکت در همـه شـاخص ها داشـت.
در این نشسـت، مدیرعامل شـرکت سـیمان ممتازان 
ایـن شـرکت در سـال  ارایـه گـزارش عملکـرد  بـه 

گذشـته پرداخت و گفت: سـالیانه بیـش از ۴ میلیارد 
تـن سـیمان در دنیـا تولید می شـود که ایـران با 5۴ 
میلیـون تن تولیـد، در رده یازدهم قرار گرفته اسـت.
محمـد ربانـی، با بیـان اینکـه ظرفیت تولید سـیمان 
کشـور در سـال 1۳۸۰ حـدود 2۸ میلیون تـن بود و 
در سـال های بعـد بـه ۸۶ میلیـون تـن رسـید، گفت: 
در  خـوب  بسـیار  عملکـرد  از  نشـان  افزایـش  ایـن 

دارد.  ظرفیت سـازی 
را  در سـال ۹۷  تولیـد سـیمان کشـور  میـزان  وی 
اینکـه   بیـان  بـا  و  حـدود 5۴ میلیـون تـن عنـوان 
ممتـازان  سـیمان  کلینکـر  تولیـد  اسـمی  ظرفیـت 
سـاالنه ۹۹۰ هزار تن اسـت، اظهار داشـت: در سـال 
۹۷، یـک میلیـون و ۸5 هـزار تن کلینکر در شـرکت 

سـیمان ممتازان تولید شـد کـه 11۰ درصد ظرفیت 
بود.  اسـمی 

تولیـد  ایـن سـال،  در  داد: همچنیـن  ادامـه  ربانـی 
سـیمان ممتـازان بـه ۹۳2 هـزار تـن رسـید کـه ۹1 

درصـد ظرفیـت تولیـد اسـمی شـرکت اسـت.
ربانـی در خصـوص فـروش داخلـی سـیمان ممتازان 
گفـت: در سـال۹۶، ۷۹2 هـزار تـن فـروش داخلـی 
ثبـت شـده و در سـال ۹۷، ۸۳5 هـزار تن، که رشـد 
خوبـی داشـتیم و کاهـش صـادرات را از ایـن طریـق 

کردیم.  جبـران 
وی ادامـه داد: همچنیـن فـروش کلینکـر نیز از 1۴۶ 
هـزار تـن در سـال ۹۶ بـه 1۳۷ هـزار تـن در سـال 
۹۷ رسـید کـه مقـداری افـت داشـت و دلیـل آن به 

بر می گـردد. تحریم هـا  موضـوع 
مدیرعامـل شـرکت سـیمان ممتـازان همچنیـن بـه 
دیگـر شـاخص های اثرگـذار شـرکت از جمله مصرف 
انـرژی اشـاره کرد و گفـت: وزارت نیـرو فرمولی برای 
کارخانه هایـی ماننـد سـیمان ممتـازان تنظیـم کرده 
و در آن حـد مجـاز بـرای مصـرف انـرژی بـر هـر تن 
نظـر  وات سـاعت در  کلینکـر حداکثـر 1۰5 کیلـو 
گرفتـه شـده کـه میـزان مصـرف سـیمان ممتـازان 
در سـال ۹۷، کمتـر از 1۰1 کیلـو وات سـاعت بـوده 

ست. ا
گفـت:  نیـز  حرارتـی  انـرژی  خصـوص  در  ربانـی   
سـوخت کارخانـه گاز اسـت و مصـرف ۷۴۰ کیلـو 
کالـری بـر کیلوگـرم کلینکر بـرای سـیمان ممتازان 
تعریـف شـده کـه در سـال ۹۷، ۷۴5 و نیـم کیلـو 
کالری مصرف داشـته ایم و نسـبت به سـال گذشـته 
حـدود  ۳تـا ۴ کیلو کالـری کاهش پیدا کرده اسـت.
وی در ادامـه بـه بحـران آب اشـاره کـرد و افـزود: 

گذشـته  سـال  در  کارخانـه  صنعتـی  آب  مصـرف 
نسـبت بـه سـال ۹۶، حـدود 25 هـزار متـر مکعـب 
افزایـش داشـته کـه علـت آن نقـص در قسـمت برج 
خنـک کننـده کـوره بـود و بـه دلیـل نبـود قطعـات 
یدکـی باعـث می شـد آب بیشـتری مصرف شـود اما 
در مصـرف آب غیـر صنعتـی کاهـش داشـتیم و از 
1۷2 هـزار متـر مکعـب بـه  155 هـزار متـر مکعـب 

رسـیدیم.
مدیرعامـل شـرکت سـیمان ممتـازان اظهار داشـت: 
بـرق  انـرژی  هزینـه  در  گذشـته  سـال  همچنیـن 
اگـر  کـه  شـکل  ایـن  بـه  داشـتیم،  صرفه جویـی 
تابسـتان هـا بـا وزارت نیـرو همـکاری و از ماشـین 
آالت بـه گونه ای اسـتفاده کنیم که در سـاعات پیک 
نظـر  در  را  مشـوق هایی  نیایـد  شـبکه  بـه  فشـاری 
می گیرنـد و سـیمان ممتازان طی سـال های گذشـته 
ایـن مشـوق ها را دریافـت کـرده کـه ایـن میـزان در 

سـال گذشـته 2۸۹ میلیـون تومـان بـوده اسـت.
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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
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نگاه نگران نسل های آینده را با مصرف بهینه آب
 به آرامش تبدبل کنیم

روابط عمومی شرکت آب وفاضالب روستایی استان کرمان

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

رودبـار جنوب نواخته شـد.

هم زمان با سراسر کشور؛

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

می کنیــم.
سرانجام راضی شدند

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

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

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

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

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

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

»سین جیم «

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

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

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

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

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

: وحیــد یوســف زاده، آرزو لطفــی.

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

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

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

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

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

زندگـی، مابقی آنها در اسـتان کرمان شـعبه دارند.

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

. هستند
از  ایـران  بیمـه  درصـدی   42 سـهم  بـه  اشـاره  بـا  وی 
شـرکت هـای بیمـه اسـتان کرمـان بیـان کـرد: یـک سـوم 
کرمـان شـهر  بـه  مربـوط  اسـتان  تولیـدی  بیمـه   حـق 

اسـت، سـیرجان 17 درصد، جنوب 15 درصد، رفسنجان، 
انـار و شـهربابک 14 درصـد، شـرق اسـتان 8 درصـد و 
راور، کوهبنـان و زرنـد 4 رصـد سـهم بـازار اسـتان را 

دارند.

استاندار کرمان در دیدار با مدیران بیمه مطرح کرد:

نقش بیمه در توسعه اقتصاد و اشتغال افزایش یابد

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

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

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

عظیـم مسـئولیت را بـه نحـو احسـن بـه مقصـد برسـانیم . 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

مدیرعامل شرکت توزیع برق شمال استان کرمان:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

را سـتایش کردنـد.
خبرنگار : علی دریا قلی بیگی

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

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

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

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

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

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

نرسـد؛ بقیه اش بماند
اّما

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

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

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

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

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

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

هدف یاران خراسانی آقاست 
عباس دالور - منبع: ذوالفقار كرمان

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

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

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

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

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

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

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

استاد دانشگاه تهران:

اصالح طلبان شکست را قبول کنند

هفته نامه فرهنگی، سیاسی، خبری

ــه  ــان اســت ک ــتان کرم ــرکت در اس ــن ش ــان اولی ــد ایرانی ــوالد زرن ــرکت ف ش
ــار اســت. ــک هکت ــه مســاحت ی ــرک ب ــار اختصاصــی گم صاحــب انب

ــبت روز  ــه مناس ــری ب ــت خب ــژاد در نشس ــهراب ن ــاا… س ــدس ماش  مهن
ــی  ــزود: نگران ــان اف ــد ایرانی ــوالد زرن ــه ف ــدن در محــل کارخان ــت و مع صنع
ــدارد  ــود ن ــوالد وج ــت ف ــوژی در صنع ــر تکنول ــور از نظ ــم کش ــرای تحری ب
ــود. ــد می ش ــور تولی ــل کش ــی در داخ ــات مهم ــبختانه قطع ــون خوش  و اکن
وی ادامــه داد: همــکاران میدکــو بســیار توانمندنــد و تحریم هــا مانــع فعالیــت 
مــا نخواهــد شــد و تمامــی کارخانجــات فــوالد میدکــو بــا تــوان بومــی قابــل 

راه انــدازی و در حــال اجــرا اســت.
مدیرعامــل شــرکت فــوالد زرنــد ایرانیــان گفــت: شــرکت ذوب آهــن اصفهــان 
ــاز  ــن ذغــال خــام نی ــه بیــش از هفــت میلیــون ت ــان ب ــد ایرانی ــوالد زرن و ف
دارنــد و ســه میلیــون تــن ذغــال ســنگ اینــک در کشــور تولیــد می شــود.
وی ادامــه داد: ضــروری اســت کــه ذغــال ســنگ از نظــر کمیــت و کیفیــت 

افزایــش یابــد تــا نیــاز بــه واردات ایــن محصــول وجــود نداشــته باشــد.
ــم و  ــا دانشــگاه ها ارتباطــی تنگاتنــگ داری ــزود: ب ــژاد اف مهنــدس ســهراب ن
از ظرفیــت فنــی دانشــگاه ها در پروژه هــای تحقیقاتــی، قراردادهــای توســعه 
ــنل  ــوزش پرس ــرای آم ــه ب ــگاه های منطق ــن از آموزش ــوژی و همچنی تکنول

ــود. ــتفاده می ش اس
پنج هزار شغل مستقیم در فوالد زرند ایجاد شد

مدیرعامــل شــرکت فــوالد زرنــد ایرانیــان بــا اشــاره بــه تاکیــد وزیــر صنعــت، 
معــدن و تجــارت بــر اطــالع رســانی اقدامــات انجــام شــده در ایــن شــرکت 
گفــت: فــوالد زرنــد تــا امــروز پنــج هــزار نفــر بــه صــورت مســتقیم و 100 

هــزار نفــر غیــر مســتقیم از اســتان کرمــان اشــتغالزایی کــرده اســت.
وی ادامــه داد: روزانــه بیــش از یکهــزار و 200 کامیــون بــرای حمــل 
ــردد  ــان ت ــد ایرانی ــوالد زرن ــه و محصــوالت تولیــدی در شــرکت ف ــواد اولی م
می کننــد کــه ایــن آمــار جــزو اشــتغالزایی شــرکت محاســبه نشــده اســت.
ــئوالن  ــردم و مس ــه م ــوان مطالب ــه عن ــتخدام ها ب ــه اس ــان اینک ــا بی وی ب
ــد از  ــش از ۹2 درص ــزود: بی ــت اف ــت اس ــراد دارای اهمی ــی اف ــرای تمام ب
ــد هســتند و در  ــی زرن ــم بوم ــوق دیپل ــم و ف ــدرک دیپل ــا م اســتخدامی ها ب

ــت. ــوده اس ــان ب ــتان کرم ــر اس ــتخدام از سراس ــانس اس لیس
مهنــدس ســهراب نــژاد تصریــح کــرد: بــه جــز مدیــران ارشــد شــرکت فــوالد 
زرنــد کــه نقــش راهنمــا را دارنــد مابقــی از نیروهــای بومــی اســتفاده شــده 
اســت. وی افــزود: بــه عنــوان معیــن اقتصــادی شهرســتان زرنــد ۸00 میلیــون 
ــه  ــر هزین ــتغالزایی 100 نف ــا اش ــی ب ــوله دار قال ــداث 2 س ــرای اح ــان ب توم

شــده کــه ایــن پــروژه در مرحلــه اجــرا اســت.
آخرین حلقه زنجیره تولید فوالد امسال بهره برداری می شود

مدیرعامــل شــرکت فــوالد زرنــد ایرانیــان بیــان کــرد: زنجیــره تولیــد فــوالد 
از معــدن تــا شــمش را برنامــه ریــزی کردیــم و امســال آخریــن حلقــه بــزرگ 

زنجیــره تولیــد ایــن مجموعــه بــه بهــره بــرداری می رســد.
ــه  ــن زیرمجموع ــان بزرگتری ــد ایرانی ــوالد زرن ــان اینکــه شــرکت ف ــا بی وی ب
ــه  ــی از جمل ــد معدن های ــوالد زرن هلدینــگ میدکــو اســت گفــت: شــرکت ف
ــال  ــادن طبــس و ذغ ــاد، مع ــال ســنگ خمــرود، ســنگ آهــن جــالل آب ذغ

ــار دارد. ــا را در اختی شــویی پابدان
مهنــدس ســهراب نــژاد اضافــه کــرد: 2 واحــد کارخانــه کنســتانتره هرکــدام 
بــه ظرفیــت 2 میلیــون تنــی، گندلــه ســازی )2/5( دو و نیــم میلیــون تنــی، 
ــط زیســتی  ــروژه محی ــی، پ ــزار تن ــازی 400 و ۸00 ه ــای کک س کارخانه ه
CDQ، فوالدســازی بــا ظرفیــت 1.۷ میلیــون تــن متشــکل از هفــت واحــد 

مختلــف توســط شــرکت فــوالد زرنــد احــداث شــده اســت.
ــوالدی در  ــای ف ــن پروژه ه ــی از بزرگتری ــازی یک ــد: فوالدس ــادآور ش وی ی
حــال ســاخت کشــور اســت و ایــن پــروژه ســنگین زیربنایــی وســیعی دارد و 

ــن وســعت در کشــور احــداث نشــده اســت. ــه ای ــه ای ب ســال ها کارخان
مدیرعامــل شــرکت فــوالد زرنــد ایرانیان افــزود: 3۷1 هکتــار وســعت کارخانه، 
ــن  ــزار ت ــزی، 130 ه ــرداری و خــاک ری ــاک ب ــب خ ــر مکع ــون مت 10 میلی
تجهیــزات در کارخانــه مصــرف شــده، 2 هــزار و 200 کیلومتــر کابــل کشــی، 
 ۷۶0 هــزار قطــر اینــج لولــه گــذاری و لولــه کشــی، 300 هــزار مترمکعــب ب

تن ریزی این شرکت را به ابر کارخانه تبدیل کرده است.

پروژه محیط زیستی فوالد زرند
۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد

مهنــدس ســهراب نــژاد بــا اشــاره بــه اینکــه بــرای رفــع نگرانــی مــردم پــروژه 
ــه کک  ــار کارخان ــک( در کن ــه روش خش ــردن کک ب ــوش ک CDQ )خام
ســازی احــداث شــده اســت گفــت: ایــن پــروژه اینــک ۹0 درصــد پیشــرفت 
 CDQ فیزیکــی دارد. مدیرعامــل فــوالد زرنــد ایرانیــان تصریــح کــرد: پــروژه
یــک پــروژه زیســت محیطــی اســت و نیــاز بــه اطــالع رســانی عمومــی دارد 
و بســیاری از کارخانجــات فــوالد کشــور ایــن تکنولــوژی را در اختیــار ندارنــد 

ــود. ــوش می ش ــا آب خام ــول کک ب ــا محص ــایر کارخانه ه ــرا در س زی
فوالد زرند آالینده نیست

ــه  ــان اینکــه توســعه فضــای ســبز را در برنام ــا بی ــژاد ب مهنــدس ســهراب ن
داریــم اضافــه کــرد: 100 هکتــار فضــای ســبز در کنــار ایــن کارخانــه انجــام 
شــده و بــرای  2 هــزار هکتــار بیابــان زدایــی برنامــه ریــزی شــده کــه بخــش 
از آن در اطــراف کارخانــه گندلــه و کک ســازی فــوالد زرنــد ایرانیــان انجــام 
شــده اســت. وی تاکیــد کــرد: بــا اقدامــات انجــام شــده، بنــا بــه اذعــان اداره 
ــزو  ــد ج ــوالد زرن ــت ف ــان، صنع ــتان کرم ــت اس ــط زیس ــت محی کل حفاظ

صنایــع آالینــده قــرار نــدارد.
آب مورد نیاز فوالد زرند از پساب کرمان تأمین می شود

مهنــدس ســهراب نــژاد بــا بیــان اینکــه ظرفیــت اســتفاده از پســآب کرمــان 
و فــوالد بوتیــا را افزایــش دادیــم عنــوان کــرد: 3۷ کیلومتــر از فــوالد بوتیــا تــا 
فــوالد زرنــد را بــرای تأمیــن آب ایــن شــرکت، لولــه کشــی کردیــم و اینــک 

ایــن خــط لولــه بــه کارخانــه رســیده اســت.
ــه  ــل کارخان ــر در داخ ــک کیلومت ــزان ی ــه می ــی ب ــه کش ــزود: لول  وی اف
ــرداری  ــره ب ــاده به ــی و آم ــده نهای ــاه آین ــک م ــا ی ــا ی ــه ت ــده ک ــی مان باق
ــه اســتفاده  ــا اشــاره ب ــان ب ــد ایرانی ــوالد زرن می شــود. مدیرعامــل شــرکت ف
ــالب  ــرکت آب و فاض ــا ش ــراردادی ب ــی ق ــت: ط ــد گف ــآب زرن ــروژه پس از پ
زرنــد تعهــد کردیــم طــی 2 ســال آینــده پــروژه فاضــالب زرنــد را بــه اتمــام 

ــر از آب چــاه اســت. ــدار ت ــوع آب پای ــن ن ــرا ای ــانیم زی برس
وی بــا اشــاره بــه یکــی از اقدامــات مناســب در مجموعــه فــوالد زرنــد ایرانیان 
بــا تدبیــر مدیرعامــل میدکــو فکــری اساســی بــرای آب ایــن مجموعــه شــده 
تصریــح کــرد: کارخانه هــای فــوالدی در اســتان کرمــان نبایــد روی آب 

کشــاورزی و چــاه حســاب کننــد.
فوالد زرند برای اکتشافات جدید معدنی برنامه ریزی دارد

مهنــدس ســهراب نــژاد گفــت: برنامــه توســعه اکتشــافات معدنــی بــا تاکیــد 
ــرار  ــد ق ــوالد زرن ــه صــورت جــدی در برنامــه شــرکت ف هلدینــگ میدکــو ب

دارد و شــرکت خاصــی در شــرکت هلدینــگ میدکــو مســئولیت اکتشــافات 
ــی را برعهــده دارد. ــد معدن جدی

ــزان 25 ســال ذخیــره  ــه می ــاد ب ــه اینکــه معــدن جــالل آب ــا اشــاره ب وی ب
ــذا ایمیــدرو در حــال اجــرای پــروژه اکتشــافی  فــوالد دارد اظهــار داشــت: ل
در ایــن معــدن اســت و طــی یــک ســال ذخایــر جدیــد را کشــف می کنیــم.
وی افــزود: در معــدن خمــرود نیــز ایــن اقــدام انجــام می شــود زیــرا ذخایــر 

دســت نخــورده ذغــال ســنگ در معــدن خمــرود بســیار فــراوان اســت.
فوالد زرند صاحب انبار اختصاصی گمرک می شود

مدیرعامــل شــرکت فــوالد زرنــد ایرانیــان بــا اشــاره بــه قــرارداد ایــن شــرکت 
بــا اداره کل گمــرکات اســتان کرمــان، عنــوان کــرد: شــعبه انبــار گمــرک را 
ــد  ــم و چن ــد وارد کردی ــوالد زرن ــه ف ــه مجموع ــی کاال، ب ــرای واردات دائم ب
روز گذشــته قــرارداد آن امضــا شــده کــه اتفاقــی بزرگــی بــرای ایــن شــرکت 

بــوده اســت.
ــداث  ــار اح ــک هکت ــعت ی ــه وس ــد ب ــوالد زرن ــرک ف ــار گم ــت: انب وی گف
ــزگان وارد  ــرک هرم ــه گم ــا ب ــاز م ــورد نی ــای م ــال و محموله ه ــده و ذغ ش
نمی شــود و مســتقیم بــه زرنــد وارد می شــود. مهنــدس ســهراب نــژاد بیــان 
کــرد: داشــتن انبــار اختصاصــی، فعالیــت مــا را در واردات تســهیل می کنــد.
ــه  ــد از کارخان ــن بازدی ــگاران ضم ــت خبرن ــن نشس ــه ای ــن در ادام  همچنی
ــد فعالیــت  ــا رون ــد ایرانیــان ب کک ســازی و فوالدســازی شــرکت فــوالد زرن

ایــن شــرکت از نزدیــک آشــنا شــدند.
خبرنگار هفتواد : پهلوانی نژاد

 مدیرعامل شرکت فوالد زرند ایرانیان : 

فوالد زرند ایرانیان، 
اولین شرکت صاحب انبار اختصاصی در گمرگ

مهنــدس  آقــای  انتصــاب 
ــت  ایرانمنــش در پســت مدیری
عمومــی  روابــط  جدیــد 
صنعتــی  و  معدنــی  شــرکت 
تمامــی  بــه  را  گهــر  گل 
ــان  مدیران؛کارمندان؛وکارشناس
صمیمانــه  مجموعــه  ایــن 
تبریــک عــرض نمــوده و بــرای 
آقــای مهنــدس مرتضــوی نیــز آرزوی موفقیــت وســربلندی داریم.چــرا 
ــزرگ مدیــران، مهندســان  ــه تنهــا در انعــکاس دســتاوردهای ب کــه ن
و کارگــران ســخت کــوش و آهنیــن اراده عرصــه رونــق تولیــد موفــق 
بــوده اســت بلکــه در راســتای مســئولیت هــای اجتماعــی وفرهنگــی 
توانســته اســت نقــش تعاملــی بــا رســانه هــای اســتان را در مســیری 

شــفاف و صادقانــه بخوبــی ایفــا کنــد .
ــی  و  ــط عموم ــد رواب ــت جدی ــم مدیری ــتا امیدواری ــن راس در همی

همــکاران پــر تالششــان در مــدت تصــدی مســئولیت خــود شــجاعانه 
و صادقانــه بانــگاه فراگیر؛کلــی نگر؛عدالــت محــور و سیاســت حمایتــی، 
ــد و ســرفصل  رضایــت قاطبــه اصحــاب رســانه اســتان را جــذب نمای

ــل بوجــود آورد. نوینــی در همــکاری هــای متقاب
ماجمعــی از مدیــران مســئول رســانه هــای اســتان کرمــان بــا حفــظ 
ــط  ــت محــور رواب ــش عدال ــن روش ومن ــی خــود ای رســالت مطبوعات
 عمومــی گل گهــر را بــه فــال نیــک گرفتــه، تشــکر و قدردانــی 
ــا  مــی نماییــم. وامیدواریــم ایــن روش و نــگاه مدیریتــی همگرایانــه ب
ــته  ــدوام داش ــه ت ــرای همیش ــان ب ــدس مالرحم ــای مهن ــت ه حمای
ــت  ــی و رضای ــز تعامل؛همگرای ــت رم ــت وصداق ــه عدال ــرا ک ــد چ باش
ــا آرزوی  ــود، ب ــد ب ــی خواه ــه صنعت ــن مجموع ــا ای اصحــاب رســانه ب
ــدر کاران روابــط  ــرای دســت ان ســربلندی و موفقیــت هــای بیشــتر ب

ــر ســیرجان ــی گل گه ــی و صنعت ــی شــرکت معدن عموم

جمعی از مدیران مسئول نشریات استان كرمان

 تقدیر جمعی از رسانه های استان کرمان از
روابط عمومی شرکت معدنی و صنعتی گل گهر سیرجان

در جلسه  هفتگي کاهش پیک بار سال 98 در شرکت توزیع نیروي برق شمال استان کرمان عنوان شد :

بهره گیري از تمامي ظرفیت ها و امکانات 
در گذر از پیک بار تابستان

بــا حضــور مدیــر عامــل شــرکت توزیــع نیــروي بــرق شــمال اســتان 
کرمــان  ، معاونــت هــاي بهــره بــرداري ، برنامــه ریــزي ، مهندســي و 
نظــارت ، مشــترکین و مدیــران امورهــا ، ، بــر برنامــه ریــزي و اجــراي 

طــرح هــاي مدیریــت بــار در ســال ۹۸ تاکیــد گردیــد.
ــرق  ــع نیــروي ب مهنــدس محمــود شــهبا  ، مدیرعامــل شــرکت توزی
ــکاري و  ــب هم ــت جل ــه اهمی ــاره ب ــا اش ــان  ب ــتان کرم ــمال اس ش

ــاي  ــان ه ــتان و زم ــل تابس ــع در فص ــارکت صنای مش
ــدن  ــي ش ــا نهای ــرد ، ب ــدواري ک ــار امی ــار اظه ــک ب پی
ــار بــا صنایــع اســتان و  موافقــت نامــه هــاي مدیریــت ب
ــزي اجــراي طــرح هــاي مدیریــت  بررســي و برنامــه ری
ــک(  ــقف پی ــي )س ــداول ابالغ ــق ج ــال ۹۸ طب ــار س ب
ــت  ــازي مدیری ــگ س ــر و فرهن ــرکت توانی ــوي ش از س
ــدون  ــم ب ــه کمــک شــهروندان، بتوانی ــرق و ب مصــرف ب

ــم. ــذر نمائی ــتان، گ ــار تابس ــک ب ــي از پی خاموش
مهنــدس رســول عبداللهــي مدیــر دفتــر مدیریــت 
بنــدي مدیریــت  تقســیم  بــه  اشــاره  ،بــا  مصــرف 
ســایر و  مصــرف  ضریــب  براســاس  مناطــق   بــار 

: جلــب مشــارکت  تاثیرگــذار گفــت  مولفــه هــاي 
ــا خاموشــي چــاه هــا و صنایــع  مشــترکین کشــاورزي ب
ــد  ــي توان ــار  م ــخگویي ب ــاي پاس ــرح ه ــتان در ط اس
ــار تابســتان بنمایــد. کمــک زیــادي در شــرایط پیــک ب
ــراي  ــالوه براج ــرف ع ــت مص ــر مدیری ــزود:  دفت وي اف
ــا  ــزرگ ب ــترکین ب ــکاري مش ــب هم ــاي جل ــرح ه ط
ــه  ــگ بهین ــم فرهن ــت تعمی ــترده در جه ــات گس تبلیغ
مصــرف بــرق از طریــق عقــد قــرار داد بــا صــدا وســیما 
ــاي  ــب بیلبورده ــق نص ــهرداري از طری ــارکت ش و مش
ــدان از  ــکاري بســیج کارمن ــي ســطح شــهر، هم تبلیغات
تمامــي ظرفیــت هــاي موجــود در جهــت اطــالع رســاني 

ســریع وشــفاف اســتفاده نمــوده  تــا مدیریــت پیــک بــار بــه درســتي 
انجــام شــود. 

در ادامــه پــس از ارائــه گــزارش مدیــران واحدهــاي اجرایــي از اقدامات 
هفتــه گذشــته پیرامــون پایــش و مدیریــت بــار مطابــق ســقف تعییــن 
شــده ، توســط امورهــاي تابعــه  هماهنگــي هــاي الزم در اعــالم زمــان 

و میــزان همــکاري مشــترکین مــورد تاکیــد قــرار گرفــت.

مراسم  پرفیض دعای ندبه 

ساعت 6:45 صبح جمعه در حسینیه ثارا...

هیات رزمندگان اسالم استان کرمان


