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سال هفتم ـ   شماره 272 ـ شنبه12 مرداد 1398  ـ 1 ذی الحجه 1440 ـ  3 اوت  2019 ـ 4 صفحه ـ 500 تومانسال رونق تولید گرامی باد

با پیگیری دکتر پورابراهیمی صورت گرفت

افتتاح فاز اول پروژه 
آب رسانی روستاهای 
رباط و سعدی 
با اعتبار بالغ 
بر ۵3 میلیارد ریال

آدرس سایت هفتواد
  www.Haftvadnews. ir 

هفته نامه فرهنگی، سیاسی، خبری

2

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

2

قـابـل توجـه شهـرداری کرمـان

جابه جائی مّیت این بار 
در کرمان!

در محور گردشگری هفت باغ کرمان صورت 
گرفت : 

آینده نگری هتل 
سبز کرمان برای 
صنعت گردشگری

4

2

2

2
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جوابیه شرکت آب و فاضالب  
استان به هفته نامه هفتواد 
در خصوص مطلب تقدیر از 

بی آبی توسط استاندار

قابل توجه سازمان جهاد کشاورزی کرمان و بخشدار ماهان 

بهره برداری نامناسب 
از سد کریم آباد ماهان 

چگونه اتفاق افتاد !!!
3

جوابیه شرکت آب و فاضالب 
به هفتواد 

در خصوص یادداشت 
کارشناس و محقق آب

2

رنج نامه ای 
در سوگ تاریخ تمدن کرمان 

)گودال خشت مالها( 4

ساعت 6:45 صبح جمعه
در حسینیه ثارا...

ساعت 6:30 صبح جمعه در حسینیه ثارا...

هیات رزمندگان اسالم استان کرمان

3

3

3

جناب آقای محمدرضا رجب پور
انتصاب شایسـته حضرتعالی رابه سـمت » سرپرسـت امـور اجتماعی 
و روابـط عمومی مجتمع مس سرچشـمه رفسـنجان« را تبریـک عرض 

نمـوده وتوفیـق روزافزون جنابعالـی را ازخداوندمتعال خواسـتاریم.

نشریه هفتواد کرمان

تبریک

ملـی پوش 20 سـاله کرمانی بعد  
از کسـب مـدال برنـز مسـابقات 
هاربیـن  میزبانـی  بـه  آسـیایی 
چیـن بـه دیـار کریمان بازگشـت

تبریکسید محمد لهسایی 

یادداشت کارشناس و محقق آب
در پاسخ به جوابیه  

شرکت آب و 
فاضالب شهری به 
هفته نامه هفتواد

3
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غالمحسین رضایی - نقاش

                                        از ماست که بر ماست
بر سر ما سنگ بارد از فضا                                         مزد اعمال بد خود دیده ایم

از ثریا تا به ثریا بد شدیم                                           ما نه با هم، که به هم خندیده ایم
رهبری در پیش دشمن سخت و سفت                        پله ی پایین ترش چون موم نرم

دشمن هتاک با اینها چو یخ                                       اینها بر وادادگی داغ و ولرم

                                                    حقوق بشر

ای که هستی پی حقوق بشر                             هست کاملترین آن در دین
خاصه در دین ناب اسالم است                          مترقی ترین گل آیین

متن نهج البالغه را بنگر                                    ز حقوق بشر بَُود سرشار
غرب دارد اگر قوانینی                                      ناقص است و، به نفع استکبار

غالمحسین رضایی - نقاش

جابه جایی ابرقدرت ها در دنیا 
ایــران جــواب کلــوخ را بــا ســنگ 
ــتضعفان  ــان و مس ــد و هم پیمان می ده
آینــده  بــه  امیــدواری  بــا  جهــان 
می نگرنــد و دریافتنــد ابرقدرت هــای 
دنیــا در حــال جابه جایــی هســتند.  
انگلیســی توســط  توقیــف نفتکــش 
دریایــی  ویــژه  نیروهــای  یــگان 
عبــور  هنــگام  و   )S.N.S.F( ســپاه 
ــررات  ــض مق ــت و نق ــیر نادرس از مس
ــودن  ــوش ب ــه خام ــی از جمل بین الملل
مکانیابــی،  و  ناوبــری  سیســتم های 
حرکــت در مســیر خــاف جهــت ورود 
بــه تنگــه هرمــز و عــدم پاســخگویی بــه 
ــا  ــتی ها و قایق ه ــر کش ــه دیگ ــی ک ــی رخ داد، در حال ــای ایران ــای نیروه پیام ه
ــگان  ــن ی ــه هشــدارهای ای ــا جایــی کــه ب ــود، ت ــرار داده ب  را در معــرض خطــر ق
بــی توجهــی کــرد و ناوچــه جنگــی نیــروی دریایــی ســلطنتی انگلســتان را نیــز 

ــف  ــر ک ــای جــان ب ــت و ســرعت عمــل نیروه ــا قاطعی ــا ب ــد ام ــه کمــک طلبی ب
ــری  ــه کارگی ــا ب ــده ســپاه ب ــای زب ــگان چــاره ای جــز تســلیم ندید.نیروه ــن ی ای
ــد و  قابلیت هــای رزمــی در نهایــت توانســتند هدایــت نفتکــش را در دســت گیرن
بــا موفقیــت آن را در نزدیکــی ســاحل بنــدر عبــاس زمینگیــر کننــد، آنــان تجربــه 
قهرمانانــه دســتگیری ملوانــان متجــاوز آمریکایــی در دی مــاه 1394 پــس از ورود 
ــار  ــه آب هــای ســرزمینی جمهــوری اســامی ایــران، را ب شــناورهای آمریکایــی ب
دیگــر تکــرار کردنــد و طعــم شــیرین تحقیــر ابرقدرت هــا را بــه کاممــان نشــاندند.

ــک  ــتخوان های ی ــدن اس ــرد ش ــتن و خ ــخراش شکس ــدای گوش ــه ص ــال ک ح
بــا  انگلیــس می کوشــد  بــه گــوش جهانیــان می رســد، دولــت   ابرقــدرت 
ــات  ــردن اتهام ــرح ک ــا ط ــل و ب ــازمان مل ــت س ــورای امنی ــا ش ــگاری ب ــه ن نام
ــتی رانی در  ــوه کش ــور در نح ــران، قص ــامی ای ــوری اس ــه جمه ــاس علی بی اس
ــا جنجــال رســانه ای صــدای  ــا نگــذارد ب ــرد ت ــران، را نپذی آب هــای ســرزمینی ای

ــد. ــان برس ــوش جهانی ــه گ ــه اش ب ــتن هیمن شکس
ــا  ــد ت ــکایت کردن ــل ش ــازمان مل ــت س ــوای امنی ــه ش ــتیصال ب ــر اس ــان از س آن
آبرویشــان بــر ســر تحقیــر ایــران در پاســخ قاطــع ایــران بــه دزدی دریایــی آن هــا 
و توقیــف غیرقانونــی نفتکــش »گریــس 1« کــه حامــل دو میلیــون بشــکه نفــت 
ــود  ــه خ ــن رو در نام ــود از ای ــظ ش ــود، حف ــارق ب ــه جبل ط ــران در تنگ ــام ای خ
ــال  ــد به دنب ــد و می گوین ــام می برن ــود ن ــت خ ــه اولوی ــش را در منطق ــظ آرام حف

ــا ایــران نیســتند. درگیــری ب

تــا جایــی کــه »لیــن اســمیت« رهبر اســبق حــزب محافظــه کار و از سیاســتمداران 
ــدن  ــرای لن ــزرگ« ب ــتی ب ــش را »شکس ــن نفتک ــف ای ــس، توقی ــهور انگلی مش
ــوش  ــا ســر پ ــاع انگلیــس ب ــر دف ــاون وزی ــوود« مع ــاس ال ــرد و »توبی ــف ک توصی
گذاشــتن بــر ســر تحقیــر ایــن کشــور بــرای آن توجیــه تراشــید و عــدم تخصیــص 
ــی  ــروی دریای ــاوگان نی ــودن ن ــک ب ــلح و کوچ ــای مس ــه نیروه ــی ب ــه کاف بودج

ارتــش انگلیــس را عامــل ایــن رخــداد معرفــی کــرد.
نیــاز بــود یــک گوشــمالی بــه ایــن کشــور داده شــود تــا بــه بهانــه واهــی اجــرای 
تحریم هــای اتحادیــه اروپــا علیــه ایــران نفتکــش بــزرگ ایرانــی را بــدون 
ــدام،  ــن اق ــا ای ــه نظــر می رســد ب ــا ب ــرد، ام ــروگان نگی ــه گ ــی ب ــه تخلف هیچگون
ــم باشــگاه  ــردن عضــو دائ ــرون ک ــه در بی ــه تحــوالت خاورمیان ــران توانســت ب ای
قــدرت مثلــث شــوم منطقــه شــتاب بیشــتری بدهــد و ان شــاا... دســت یکــی از 
ــان  ــرای همیشــه آن ــاه و ب ــه کوت ــزی را از منطق ــت و فتنه انگی ــای خباث جرثومه ه

ــرت کــرد. ــه بیــرون پ ــا حقــارت از منطقــه ب را ب
ــل را  ــه مث ــه ب ــن مقابل ــوم« ای ــه ای »رأی الی ــه فرامنطق ــه روزنام ــی ک ــا جای ت
افتخــاری بــرای جهــان اســام برشــمرد کمــا اینکــه ایــران نشــان داد اگــر دشــمن 
ــیم و  ــش می کش ــر صورت ــه ب ــل پنج ــا در مقاب ــد م ــان ده ــت نش ــدان خصوم دن
ــا دوراندیشــی اســت و ایــران قدرتمنــد بــه هیــچ  پاســخ مــا قاطعانــه، ســریع و ب
ــد. ــرزمینش را نمی ده ــه س ــرض ب ــا تع ــن ی ــازه توهی ــا اج ــی در دنی گردن کش

ــز  ــات موفقیت آمی ــن عملی ــر ای ــترده ای ب ــه ای گس ــرا منطق ــه ای و ف ــاد منطق ابع

ایــران مرتبــط اســت، آنکــه دنیــا بــه دنبــال ســقوط پهپــاد گلوبــال هــاوک آمریــکا 
و توقیــف نفتکــش اســتنا ایمپــرو فهمیــد، دنیــا در حــال تحمــل درد زایمــان تولــد 
یــک قــدرت منطقــه ای اســت و ایــران جــواب کلــوخ را بــا ســنگ می دهــد و دوم 
ــد و  ــده می نگرن ــه آین ــدواری ب ــا امی ــان ب ــتضعفان جه ــان و مس ــه هم پیمان اینک
دریافتنــد ابرقدرت هــای دنیــا در حــال جابه جایــی هســتند و نیروهــای مقاومــت 
منطقــه در عــراق، ســوریه، لبنــان، فلســطین، یمــن، بحریــن و... نبــض خاورمیانــه 
را در دســت گرفتــه و نظــم نویــن حاکــم بــر منطقــه را مــا تعریــف می کنیــم نــه 

متجــاوزان و نــه شــیطان  بــزرگ آمریــکا و آل ســقوط.
ــر خواهــد  ــد، هــر کنشــی واکنشــی را در ب کشــورهای مرتجــع همســایه فهمیدن
ــد  ــی خواه ــان در پ ــیطنت آن ــل ش ــی در مقاب ــخی دردناک ــاً پاس ــت و طبع داش
ــکا  ــس و آمری ــد انگلی ــان همانن ــه ای آن ــتوانه های منطق ــد پش ــت و فهمیدن داش
ــی  ــرت بزرگ ــن درس عب ــتند و ای ــکننده هس ــالی و ش ــر، پوش ــدر ضربه پذی چق
بــرای آنــان خواهــد بــود. امیدواریــم دشــمنان دیگــر مــا را نیازماینــد، چــون اگــر 
ــن  ــت، ممک ــان گام برداش ــتی آن ــه کش ــا روی عرش ــه ایرانی ه ــه چکم ــن دفع ای
ــرا  ــد، زی ــاد ده ــه ب ــان را ب ــان دودمانش ــم ایرانی ــه خش ــد صاعق ــه بع ــت دفع اس
ــار دیگــر اگــر رگ  ــذا ب ــد ل ایرانــی حافــظ خــون شــهدایی اســت کــه جــان دادن
خباثــت انگلیســی بجنبــد، بایــد بداننــد رگ غیــرت فرزنــدان ایــن ســرزمین بــه 

ــود. ــد ب ــودار نخواه ــی جل ــچ نیروی ــر هی ــد و دیگ ــوش می آی ج

احمدعلی مقدم  ) عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسالمی(

ــازه ای  ــان جن ــالخانه  کرم ــدیم در غس ــر ش ــا خب ــه ب ــد از اینک بع
ــواده اش داده شــده و مســائل و مشــکاتی  ــل خان ــتباهی تحوی اش
ــازه از  ــز ت ــن عزی ــواده ای ــا خان ــه ب ــر آن شــدیم ک ــرده  ب ایجــاد ک
دســت رفتــه گفتگویــی داشــته باشــیم و ماجــرا را از زبــان ایشــان 
بشــنویم. آقــای حســین پــور کــه تــازه داغــدار خواهــر خــود شــده 

ــد . ــواد آمدن ــه دفترنشــریه هفت ــا را پذیرفتنــد و ب ــود دعــوت م ب
و اما ماجر از زبان ایشان :

 » چنــد روز قبــل خواهــرم را از دســت دادیــم جنــازه ایشــان را بــه 

ســردخانه بهشــت زهــرا کرمــان )واقــع در جــاده جوپــاری( تحویــل 
ــام  ــن انج ــن و دف ــل اداری کف ــد از مراح ــد، بع ــه روز بع ــم ک دادی

بدهیــم. 
ــی  ــنایان حت ــوام و آش ــی اق ــه تمام ــی ک ــد هنگام ــح روز بع صب
از ســایر اســتان هــا جمــع شــده بودنــد کــه مراســم تشــیع 
ــه  ــدیم ک ــه ش ــاوری متوج ــال ناب ــا کم ــود . ب ــام ش ــازه انج  جن
ــت و  ــده نیس ــر بن ــد خواه ــل داده ان ــا تحوی ــه م ــه ب ــازه ای ک جن
ــدد  ــای متع ــری ه ــد از پیگی ــت بع ــرا نیس ــت زه ــازه در بهش جن

احتمــال دادنــد اشــتباهی تحویــل داده  شــده اســت  همــه آشــنایان 
کــه آنجــا حضــور داشــتند معتــرض شــدند و بلوایــی بــود مراســم 
بــه هــم خــورد ... بعــد از پــرس و جــو بــه مــا گفتنــد قبــل از شــما 
جنــازه ای تحویــل دادیــم احتمــاال همــان جنــازه از شــما بــوده مــا 
فــورا خودمــان را بــه مســجد صاحــب الزمــان  رســاندیم خداروشــکر 
هنــوز جنــازه دفــن نشــده بــود متاســفانه خانــواده ای کــه اشــتباه 
جنــازه را تحویــل گرفتــه بودنــد قبــول دار نمــی شــدند کــه جنــازه 
ــد  ــا نبودن ــه م ــازه ب ــان دادن جن ــه نش ــر ب ــت و حاض ــتباه اس اش
ــوده  ــه هــم خــورده ب ــه تنهــا مراســم تشــیع جنــازه  خواهــرم  ب  ن
ــورد  و  ــم خ ــم به ــواده ام  ه ــازه آن خان ــیع جن ــم تش ــه مراس بلک
ــی  ــا پادرمیان ــد  ب ــده بودن ــران ش ــردرگم و حی ــراد س ــی اف تمام
ــازه  ــه جن ــم بل ــه دیدی ــد ک ــا نشــان دادن ــه م ــازه را ب ــران جن دیگ
خواهــرم  اســت کــه اگــر خــدای نکــرده چنــد دقیقــه دیرتر رســیده 
بودیــم جنــازه دفــن شــده بــود دیگــر بایــد دنبــال مراحــل قانونــی 
و نبــش قبــر و ... مــی بودیــم خاصــه اینکــه مــا دوبــاره جنــازه را 
ــاد انجــام  ــر زی ــا تاخی ــه مراســم ب ــم بهشــت زهــرا و بقی برگرداندی

شــد . 

ــه  ــت ک ــواده اس ــر خان ــالخانه : مقص ــئول غس *  مس
ــد .  ــل گرفتن ــایی و تحوی ــتباهی شناس ــازه را اش جن

ــازه را  ــه جن ــواده ای ک ــرا خان ــت زه ــئول بهش ــه مس ــب اینک جال
تحویــل گرفتنــد و بــرای دفــن بــرده بودنــد را مقصــر مــی دانســت 
ــام  ــدن ادارات تم ــتمی ش ــا سیس ــه ب ــت ک ــن اس ــز ای ــر ج مگ
ــق  ــا راطب ــازه ه ــرا، جن ــت زه ــی بهش ــده حت ــروز ش ــات ب امکان
ــر اســاس کــد و شــماره نامــه کــه از قبــل  ــی خــود و  ب  روال قانون
ــل  ــازه ای قاب ــر جن ــه اگ ــال آنک ــد؟ ح ــی ده ــل م ــد تحوی داده ان
شناســایی نباشــد بــه هــر خانــواده کــه آمــد ادعــا کــرد جنــازه مــال 
ــد؟ اگــر کســی براســاس  ــل مــی دهن خودشــان اســت آن را تحوی
قصــد و ســوء خاصــی جنــازه ای را شناســایی کنــد بــاز بــه او جنــازه 
را تحویــل مــی دهنــد؟؟ اخــر ایــن چــه منطــق و قانونــی هســت! 
بــه مــا مــی گوینــد قبــا ســابقه نداشــته، االن کــه ســابق دار شــده 
ریشــه ایــن مشــکل کجاســت! چــرا ایــن اتفــاق افتــاده؟ چرا بهشــت 
ــتباه را  ــت  اش ــه در رأس آن اس ــان ک ــهرداری کرم ــا ش ــرا ی  زه
ــه  ــگار ک ــذرد ان ــی گ ــار آن م ــی راحــت از کن ــرد و خیل ــی پذی نم
چیــزی نشــده. مــن ایــن مــورد را عنــوان کــردم کــه جلــوی ایــن 

 اشــتباهات گرفتــه شــود قانونــی نقص دارد اصاح شــود مســئول کار 
دیــده تــری بایــد بــکار گرفتــه شــود خــوب اینــکار صــورت بگیــرد 
ــای داغ  ــواده ه ــرار نشــود خان ــتباهات تک ــن اش ــرده ای ــدای ناک خ
دیــده شــرایط روحــی مناســبی ندارنــد کــه بخواهنــد بــا ایــن چنین 
مســائل و مشــکاتی مواجــه بشــوند«. آقــای حســین پــور در پایــان 
ــواد کــه حــرف هــای  گفــت: ضمــن تشــکر از عوامــل نشــریه هفت
ــا اطــاع رســانی بشــود امیــدوارم ایــن چنیــن  بنــده را شــنیدند ت
اشــتباهات فاحشــی نــه در بهشــت زهــرا و غســالخانه  و نــه در هیــچ 
ــن داغ را  ــواد ای دســتگاه اداری دیگــری تکــرار نشــود. نشــریه هفت
بــه خانــواده حســین پــور و اقــوام و آشــنایان ایشــان تســلیت عــرض 
ــه گــری خــود منتظــر  ــه رســانه ای و مطالب نمــوده و طبــق وظیف
پاســخگویی دســتگاه هــای مربوطــه بــه ویــژه شــهرداری کرمــان در 
ایــن زمینــه مــی باشــد. شــایان ذکــر اســت خبرنــگار هفتــواد طــی 
چندیــن مرتبــه تمــاس تلفنــی خواســتار پیگیــری موضــوع از روابــط 
ــا دیگــر مســئوالن بهشــت زهــرا و غســالخانه کرمــان  عمومــی و ی

شــدند امــا متاســفانه همــکاری صــورت نپذیرفــت.
 خبرنگار هفتواد: کمالی فرد

قـابـل توجـه شهـرداری کرمـان

هفتواد گزارش می دهد : 

جابه جائی مّیت این بار 
در کرمان!

این شماره از هفتواد تقدیم می شود به
سردار شهید »مرتضی عبداللهی«

ترس در وجود او نبود
هی نگاهت بکنم، 

گم بشوم در چشمت 
گم شدن در شِب چشمان تو 

پیدا شدن است... 

فرازی ازوصیـتنامه : 
؛  شـدم  شـهید  اگـر  دارم  دوسـت 
پیکـری نداشـته  باشـم از ادب دور 
اسـت که  در پیشـگاه سیدالشهدا با 

تنـی  سـالم و کفـن پـوش محشـور شـوم...
افتخار ما خادمی شهداست

یادی از یک شهید 

محیـط  طبیعـی،  منابـع  محدودیت هـای  گفـت:  کرمـان  اسـتاندار 
زیسـت و میـراث فرهنگـی باعـث شـده  کـه از ۸۸ درصـد معـادن 
اسـتان نتوانیـم اسـتفاده کنیـم. شـورای گفت وگوی دولـت و بخش 
خصوصـی اسـتان کرمـان  با حضـور فدایی اسـتاندار کرمـان و دکتر 
پورابراهیمی نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شـورای اسـامی 
برگـزار و در زمینـه مجـوز پهنه هـای معدنی اسـتان و عملکرد منابع 

طبیعـی و محیـط زیسـت در ایـن زمینـه بحـث و تبادل نظر شـد.
اشـاره  بـا  جلسـه  ایـن  در  کرمـان  اسـتاندار  فدایـی  محمدجـواد 
بـه اینکـه همـه اسـتان کرمـان را بـه عنـوان معدنـی می شناسـند 
اظهـار داشـت: امـا محدودیت هـای منابـع طبیعـی، محیـط زیسـت 
و میـراث فرهنگـی باعـث شـده  کـه از ۸۸ درصـد معـادن اسـتان 
نتوانیـم اسـتفاده کنیم.مهـدی رجبـی زاده مدیرکل منابـع طبیعی و 

آبخیـزداری اسـتان کرمـان در ایـن جلسـه با اشـاره به اینکـه باالی 
90 درصـد عرصه هـای منابع طبیعی اسـتان ثبت معدن شـده اسـت 
گفـت: وقتـی منطقـه ثبت معدن اسـت عما فعالیـت در این منطقه 

غیرممکـن می شـود و قانونـی نیسـت.
و  ایـن جلسـه مهـدی حسـینی نژاد مدیـرکل صنعـت، معـدن  در 
تجـارت اسـتان کرمان نیـز اظهار داشـت: 5 درصد از معادن اسـتان 
کـه شـامل 600 پرونـده می شـود فضـای اسـتان  را اشـغال کـرده 
اسـت. در ایـن جلسـه نماینـده شـرکت نفـت با اشـاره بـه اینکه  در 
سـامانه تجـارت آسـان بدین گونـه اسـت کـه مصرف کننـده ابتـدا 
درخواسـت می دهـد و بعـد از اختصـاص سـوخت بـه مصرف کننـده 
شـرکت نفـت بـر آن نظـارت می کنـد افـزود: شـرکت نفت مشـکلی 

بـرای تخصیـص سـوخت بـه ماشـین آالت معدنی نـدارد.

استاندار کرمان:

 امکان بهره برداری از ۸۸ درصد معادن استان کرمان وجود ندارد

بـا پیگیـری دکتـر پورابراهیمـی نماینـده مـردم 
کرمـان و راور در مجلـس شـورای اسـامی  فـازه 
و  ربـاط  روسـتاهای  بـه  رسـانی  آب  پـروژه  اول 
 سـعدی بـا اعتبـار بالـغ بـر 53 میلیـار ریـال بـه 
بهـره بـرداری رسـید بـه گـزارش روابـط عمومی 
دفتـر ارتباطـات مردمـی نماینـده مـردم کرمان و 
راور در مجلس شـورای اسـامی، فاز اول آبرسانی 
بخـش  ربـاط  و  سـعدی  روسـتایی  مجتمـع  بـه 

مرکـزی شهرسـتان کرمـان امـروز افتتاح شـد.

بـا اجـرای ایـن پـروژه بـه طـول 2۸ کیلومتـر که 
53 میلیـارد ریـال اعتبـار در بـر داشـته اسـت، 
تعـداد ۸ روسـتا از آب شـرب بهداشـتی بهره مند 
افتتـاح  پورابراهیمـی در مراسـم  شـدند.  دکتـر 
ایـن پـروژه گفت: آبرسـانی بـه روسـتاهی رباط و 
سـعدی مدتهـا زمـان بـرد و مشـکات و مسـائل 
زیـادی در فراینـد کاری بـه دلیـل تفکیـک اب 
امـروز  و  شـهری و روسـتایی آن وجـود داشـت 
شـاهد آب باکیفیـت و اسـتانداردی هسـتیم کـه 

مـردم مدتهـا در انتظـار آن بودنـد.
وی بیـان کـرد: سـرانه میـزان منابـع مالـی کـه 
بـرای جمعیتـی در ایـن منطقـه اسـت اختصاص 
پیـدا کـرد، باالتریـن سـرانه منابعـی اسـت که در 
اختصـاص  کرمـان  اسـتان  روسـتاهای  بیـن کل 
پیـدا کـرده اسـت. پورابراهیمـی افـزود: شـرکت 
آبفـار شـبانه روزی بـرای ابرسـانی به ایـن منطقه 
نهایـت  نیـز  وقـت گذاشـته شـد و توزیـع بـرق 

همـکاری را داشـتند.

با پیگیری دکتر پورابراهیمی صورت گرفت

افتتاح فاز اول پروژه آب رسانی روستاهای رباط و سعدی با اعتبار بالغ بر ۵۳ میلیارد ریال

سـید مهـران عالـم زاده در مراسـم دهـه ی دوم 
بـا  کرمـان  شـهرداری   20  -  20 جشـنواره ی 
عنـوان جشـن شـادپیمایي شـاد کودکانـه کـه 
در  اسـامي  موتلفـه  حـزب  دبیـر  حضـور  بـا 
 اسـتان کرمـان، جمعـي از مدیـران شـهرداري، 
خانـواده هـا و بـا شـرکت کـودکان و نوجوانـان 
برگـزار شـد؛ افـزود: یکـي از معیارهـاي قضـاوت 
وجـود  شـهرها،  ارزیابـي  بـراي  المللـي  بیـن 
امکانـات و تبدیـل یـک شـهر به شـهر دوسـتدار 
شـهرداري  راسـتا  ایـن  در  کـه  اسـت  کـودک 
کرمـان قصـد دارد ایـن امر مهـم  را محقق کند .

وي با اشـاره به این که مطالعات شـهر دوسـتدار 

کـودک بـه زودي توسـط مشـاور شـروع خواهد 
شـد؛ خاطرنشـان کـرد: شـهر کرمـان از لحـاظ 
وجـود فضـاي فیزیکـي و غیـر فیزیکـي  ارزیابي 
مـي شـود و مـوارد مود نیـاز که باید در راسـتاي 
تحقق شـهر دوسـتدار کودک به آن توجه شـود؛ 

پیگیـري خواهد شـد.
شـهردار کرمـان تصریـح کـرد: امیدواریـم شـهر 
کرمـان در پنـج سـال آینـده در حـوزه عمرانـي، 
خدماتـي ، فرهنگـي و اجتماعـي شـهري قابـل 

قبـول بـراي کـودکان و نوجوانـان باشـد.
وي افـزود: تمـام تـاش خـود را خواهیـم کرد تا 
شـهر کرمـان بـه عنـوان شـهر دوسـتدار کودک 

در دنیا شـناخته شـود و در  سـطح بیـن المللي، 
حرفـي براي گفتن داشـته باشـد.

همراهـي  و  مسـاعدت  درخواسـت  ضمـن  وي 
افـزود:  هـدف  ایـن  تحقـق  راسـتاي  در  مـردم 
از اداره کل فرهنـگ و ارشـاد اسـامي، کانـون 
پـرورش فکـري کـودکان و نوجوانان، بهزیسـتي 
و سـایر دسـتگاههاي اجرایـي کـه مـي توانند در 
ایـن راسـتا یاري گر ما باشـند درخواسـت کمک 

و همراهـي داریـم.
شـاد  شـادپیمایي  استجشـن  ذکـر  بـه  الزم 
کودکانـه از سـوي دبیـر حـزب موتلفـه اسـامي 

گرفـت. قـرار  ارزیابـي  و  بازدیـد  مـورد 

شهردار کرمان گفت:

شهر کرمان ظرف مدت ۵ سال آینده شهر دوستدار کودک خواهد بود

)اسـکلتي،  جسـماني  سـامت  پایـش  طـرح 
سـامت  کامـل  بررسـي  هـدف  بـا  عضانـي( 
کارکنـان، غربالگـري، کنتـرل سـامت بـه منظور 
پیشـگیري قبـل از بـروز ناهنجـاري هاي جسـمي  
و حمایـت از همـکاران در معـرض خطـر انجام مي 

گیـرد.
بـه گـزارش روابـط عمومي شـرکت توزیـع نیروي 
برق شـمال اسـتان کرمان  و به نقـل از نادرخواجه 
پایـش سـامت جسـم  کلـي طـرح  پـور، هـدف 
و روان طوالنـي ترکـردن زمـان زندگـي مفیـد و 
درخدمـات  انسـاني  نیـروي  وري  بهـره  افزایـش 

رسـاني بـه مـردم مي باشـد.
وي بـا بیـان اینکـه طـرح پایـش سـامت بـراي 
اولیـن بـار در شـرکت هاي وابسـته بـه وزارت نیرو 

توسـط شـرکت توزیـع نیروي برق شـمال اسـتان 
کرمـان انجـام شـده اسـت، گفـت: در سـال1395 
بـا پیشـنهاد کارگـروه ورزش و سـامت شـرکت با 
مشـارکت دانشـگاه شـهید باهنر کرمان فازنخست 
سـپس و  خوداظهـاري  پرسشـنامه   توزیـع   بـا 
 تسـت هـاي مختلف نظیر اسـکن کف پـا، ارزیابي 
سـاختار اسـکلتي عضانـي و انـدازه گیـري قـد، 

وزرن آغازشـد.
شـمال  بـرق  توزیـع  شـرکت  مدیرعامـل  مشـاور 
اسـتان کرمـان درادامـه افـزود:  درفـاز اول اجراي 
ایـن طـرح کـه مرحلـه غربالگري و پایش سـامت 
و  پرسـنل  از  1150نفـر  تعـداد  بـوده  جسـمي 
نیروهـاي پیمانـکاري مـورد سـنجش قرارگرفتند. 
هـدف  ،بـا  پـروژه  دوم  فـاز  گفـت:  پـور  خواجـه 

تحلیـل داده هـاي جمـع آوري شـده و ارائـه نتایج 
بـه صـورت جمعـي و انفـرادي نیـز انجـام شـده 
اسـت. وي عنـوان کـرد: درفـاز نهایـي ایـن پـروژه 
داوطلـب  صـورت  بـه  همـکاران  34نفـراز  تعـداد 
انتخـاب شـدندکه درایـن مرحلـه ضمـن برگزاري 
کاس هاي آموزشـي درارتباط با مسـائل ورزشـي 
ورژیـم درماني نسـبت بـه انجام تمرینات ورزشـي 
اصاحـي بـه مـدت 3مـاه بـراي داوطلبیـن انجـام 
نتایـج حاصـل  بـه زودي  افـزود:  خواهدشـد. وي 
شـده براي الگوبرداري سـایر اسـتان ها به شـرکت 

توانیـر ارسـال خواهدشـد.
گفتنـي اسـت که ایـن پروژه بـه عنوان یـک طرح 
تحقیقاتـي کشـوري دردبیرخانـه تحقیقـات وزارت 

نیـرو به ثبت رسـیده اسـت.

مشاورمدیرعامل و رئیس كارگروه ورزش اعالم كرد:

طرح پایش سالمت كاركنان براي اولین بار در وزارت نیرو توسط شركت توزیع برق شمال استان كرمان

پیغمبران خبر
روز خبرنگاران هفده ی مرداد شد         

 خبر ز این طایفه از قفس آزاد شد
ایل خبرنگاران خط شکنان خبر         

 نبوده اند و نیستند دنبال نان خبر
)خبرنگار بیدار( در سنگر حوادث          

که بارها داده جان بر خبر حوادث
جان را به کف گرفته تا به حقیقت رسد       

 به جامعه گزارش ز واقعیت دهد
پیغمبران اخبار، صادق و، با مردمند         

 گر چه سر سفره ها از غایبان و، گمند
پته ی )دیکتاتوران( از این جماعت بر آب     

   )ستمگران عالم( زین طایفه در عذاب
که )مخبر مو شکاف( خواهان شفافیت        

  که رسد از مسیر شفافیت عافیت
عافیت سیاسی، ضامن اقتصاد است        

  گر شد سیاست خراب، آینده اش فساد است
خبرنگار می زند خود را به آب و آتش     

   بر اعتای کشور غیرت او چو آرش
نگاه این پیمبر به پشت پرده دقیق        

  هرگز نمی شود با دشمن خانه رفیق
ز )انگلیس خبیث( گوید و، از نفاقش       

   که آتش تفرقه می رسد از اجاقش
پلی میان )ملت( با دولت و بزرگان          

پیگیر خواسته های به حق مستضعفان
دنبال رفع عطش بر بوستان مردم         

 می طلبد حاوت بر جسم و جان مردم
این گل پیام آور )آزادی و بهار( است     

     خواهان میهنی بر مدار )اقتدار( است
)صارمی( که فدای رسالت خبر شد     

     بر شب طالبان زد، ستاره ی سحر شد
از یادها نرفته، زیرا نمیرد شهید         

 )خورشید آزادی( از غیرت اینها دمید
)نقاش( بر اهل خبر دارد درود ویژه        

  که بافت این عزیزان ز تار و پود ویژه

غالمحسین رضایی - نقاش   

سخن زمان 
ُخرد پامال حقیقت در جهان پول    

َخرد مرده مزن خود را شما گول
خرد نادار ثروت ماندگار است         

 بکن باور که ثروت کارساز است 
 توجه کن به کشتار پیش کسوت           

   عوض گشته زمانه عصر قدرت  
همه می میرند در زندگانی            

   پدر رفت تو نباشی جاودانی
خرد خوار ثروت گشته  قدرت          

   َخرد نادار قدرت پول و ثروت
به مشکل جهان آدم بی تفاوت      

  کمک به هم فراموش ظلم گشته عادت 
زمان اندر جهان گردیده تزویر       

   حقیقت گفتم مشو تو دلگیر 
جوان مانی بکش رنج زمانه            

  تحمل بهر حمزه نازدانه 
تحمل می کنم ظلم جهانی        

   بشر متمدن می کند کارندانی

حمزه فریفته

 هفتواد
شعر

شیر بی یال و ُدم و اِشکم
شیر بی یال و ُدم و اِشکم که دید

 این چنین شیری خدا کی آفرید
مولوی

»آزمـوده  گوینـد  مـی  کـه  اسـت  زبانـزدی  فارسـی  زبـان  در 
گونـه  همـه  امـروزی  جهانیـان  و  خطاسـت«  آزمـودن   را 
اندیشـه هـای بشـری را در کار فرمانروائی و حکومـت آزموده اند 
 و پاسـخی پسـندیده دلخواه و سـودمند از هیچکدام آنها بدسـت 
نیـاورده انـد و همانگونـه کـه مـی بینیـم مردمان سراسـر گیتی 
در سـایه ای دلگیـر و تـار و نـه تار روزگار می گذراننـد و به امید 
هسـتند تـا آفتابـی جهـان تـاب از پشـت ابرهـای تیـره نمایـان 

گـردد و بـی دریـغ همه جا را روشـن سـازد. 
ایـن آفتـاب روشـنی بخـش همان اسـام اسـت کـه خداوند در 
هـزار و چهارصدسـال پیـش آنـرا بـر همـه مردمـان روی زمیـن 
ارزانـی داشـته تـا در پرتـو آن آسـوده و شـاد و خـّرم زندگـی 
کننـد. اّمـا بـه نوشـته تاریخ دشـمنان دوسـت نما از بنـی امّیه و 
بنـی عبـاس تـا خاندان هـای پادشـاهی از غزنویان تـا قاجاریه و 
پهلـوی ماننـد ابرهای تیـر و تار نگذاشـتند تا پرتـو گرمی بخش 
ایـن خورشـید جاویـدان بـر همه انسـان هـا روی زمیـن بتابد. 

و امـروز، مردمـان جهـان آزموده شـده و همه گونه اندیشـه های 
بشـری بـرای فرمانروایـی را دیـده و سـختی هـا و رنجهایشـان 
را کشـیده و آزمـوده شـده انـد و خـوب مـی داننـد کـه چنیـن 

حکومـت هایـی هرگـز بـاز نخواهند گشـت. 
تاریـخ نشـان مـی دهـد که تـا یکصد سـال پیش و پایـان جنگ 
اول بیـن المللی بیشـتر کشـورهای اروپـا و آسـیا و آفریقا دارای 

حکومت شـاهی و پادشـاهی بـوده اند. 
در اروپـا کشـورهای روسـیه، آلمـان، اتریش، صربسـتان، آلبانی، 
پادشـاهی  خاندانهـای  دیگـر  کشـور  چنـد  و  بلژیـک  یونـان، 
فرمانروایـی داشـته انـد کـه بـا بیـداری و آگاهـی مردمانشـان 
سـرنگون گشـته و از میـان رفتـه انـد. همچنیـن در قـاره آسـیا 
عـراق  ایـران،  کامبـوج،  کـره،  ویتنـام،  چیـن،  پهنـاور  کشـور 
و دیگرشـاهان و پادشـاهان فرمانروایـی مـی کـرده انـد کـه بـا 
انقـاب مردمـی سـرنگون گردیـده اند.بـه قـاره آفریقـا کـه نگاه 
مـی کنیـم، سـرنگونی ملـک قـارون در مصـر، ملـک اِدریـس 
در لیبـی و هـای الس السـی را در اِتیوپـی مـی بینیـم کـه در 
همیـن سـده بیسـتم میـادی روی داده و هنگامـی کـه این فرو 
 ریختـن کاخ شـاهان و سـاطین و ملـک هـا را دنبـال می کنیم 
می بینیم هیچ کدامشـان بازگشـت نداشـته و بایـد بیرون راندن 
شـاهان و ملـک هـا و سـاطین را در یـک انقاب اسـتفراغ یک 
جامعـه دانسـت. چـه، هنگامـی که یـک تـن گرفتار ناسـازگاری 
بـاالی  و  گردانـد  برمـی  خـورده  را  آنچـه  و  شـود  مـی   شـکم 
مـی آورد، هرگـز آنچـه را خـورده و اسـتفراغ کـرده دوبـاره نمی 
خـورد  و جامعـه نیز صـد در صد همین ویژگـی را دارد هنگامی 
کـه انقـاب کـرد و دم و دسـتگاه شـاه و ملـک یـا سـلطان را 
برچیـد هرگـز آنـرا برنمـی گرداند چه تزار ورسـیه ویلهـم آلمان 
و باتـووای ویتنـام و مینچـو چیـن و ملـک فـاُروق مصـر و ملک 

اِدریـس لیبـی باشـد و چـه پهلـوی ایران .
نویسنده کیخسرو شهریاری

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان 
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رفسنجان )۵۵2649(

آگهــی تغییــرات شــرکت یاقــوت نهفتــه کویر شــرکت ســهامی خاص به شــماره ثبــت 29۸6 و شناســه ملــی 14003623409 
بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی عــادی بطــور فــوق العــاده مــورخ 1397/0۸/22 : اعضای هیــات مدیــره عبارتند از 

1- آقای ابراهیم رمضانی رنجبر ابراهیم آبادی به کد ملی 3040032674 
2- آقای عباس رمضانی رنجبر ابراهیم آبادی به شماره ملی 3040415352 

3- آقــای رســول طاهــری نســب بــه کــد ملــی 304001127۸ بــه مــدت دو ســال انتخــاب گردیدنــد. آقــای میثــم آخونــدی علــی 
آبــاد بــه کــد ملــی 3052211420 بــه ســمت بــازرس اصلــی و آقــای ســعید خوارزمــی بــه کــد ملــی 3040113۸52 بــه ســمت 
 بــازرس علــی البــدل بــرای مــدت یــک ســال مالــی انتخــاب شــدند. اداره کل ثبــت اســناد و امــاک اســتان کرمــان مرجــع ثبــت 

شرکت ها و موسسات غیرتجاری رفسنجان )552649(

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان 
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رفسنجان )۵۵264۸(

ــی  ــه مل ــت 29۸6 و شناس ــماره ثب ــه ش ــاص ب ــهامی خ ــرکت س ــر ش ــه کوی ــوت نهفت ــرکت یاق ــرات ش ــی تغیی آگه
14003623409 بــه اســتناد صورتجلســه هیئــت مدیــره مــورخ 1397/0۸/22 : 

1ـ آقای ابراهیم رمضانی رنجبر ابراهیم آبادی به کد ملی 3040032674 به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره
2- آقای عباس رمضانی رنجبر ابراهیم آبادی به شماره ملی 3040415352 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره

3- آقای رسول طاهری نسب به کد ملی 304001127۸ به سمت عضو هیئت مدیره 
کلیــه اســناد و اوراق بهــادار و تعهــدآور و ســایراوراق عــادی و اداری بــه امضــای آقــای ابراهیــم رمضانــی رنجبــر ابراهیــم آبــادی بــه کــد ملــی 
3040032674 بــه ســمت مدیرعامــل همــراه بــا مهــر شــرکت معتبــر مــی باشــد اداره کل ثبــت اســناد و امــاک اســتان کرمــان مرجــع ثبــت 

شــرکت هــا و موسســات غیرتجــاری رفســنجان )55264۸(



  www.Haftvadnews. ir 

                                                            نسخه ی قطر شکم
ساده ای پرسید از پر فوت و فن                                              قطر اشکم از چه می آید به دست؟

گفت باید دست و ُدم خویش را                                                بر ُدم غارتگران ویژه بست
شرعیات را زیر پای کج نهاد                                                    رد شد از قانون و قانون را شکست

خط بکش بر روی پاکی و حالل                                                بر سر هر سفره ای باید نشست
غالمحسین رضایی - نقاش

سال هفتم ـ شماره 272 ـ شنبه 12 مرداد 1398  ـ 1 ذی الحجه 1440 ـ  3 اوت  2019

جوابیه شرکت آب و فاضالب  استان به هفته نامه هفتواد در خصوص مطلب تقدیر از بی آبی توسط استاندار

                                                      به سنت محمد)ص(
ازدواج علی)ع( و فاطمه)س( است                               که از آن، روز ازدواج آمد
از برای بقای نسل بشر                                                 ازدواج بهترین عالج آمد
سنت مصطفی به امر خدا                                             تاج تشکیل خانواده شده
برکت و احترام و آرامش                                               در دل ازدواج داده شده

 بـا سـالم حضـور مدیرمسـئول و دسـت انـدرکاران محترم 
نشریه وزین هفتواد

احترامـاً در پاسـخ بـه مطالـب منـدرج در صفحـه سـوم آن نشـریه 
وزیـن بـه تاریـخ شـنبه 29 تیـر 1398 شـماره 270 بـه اسـتحضار 
مـی رسـاند بـا توجه بـه مسـئولیت مدیـر محترم نشـریه بـه عنوان 
مدیرمسـئول، انتظـار آن مـی رفـت تـا هـر مطلبـی کـه وارد دفتـر 
تحریریـه مـی گردد را ابتدا با دقت مورد بررسـی قـرار داده و صحت 
و سـقم آن را از دسـتگاه ذیربـط مطالبـه و پـس از اطمینـان از همه 

جوانـب امـر ، مبـادرت بـه انتشـار آن نماید.
لـذا بـا احتـرام به رسـالت مطبوعاتی همه دسـت انـدرکاران امر الزم 
مـی دانـد بـه صـورت دقیـق و شـفاف پاسـخ مـوارد مطرح شـده در 
نشـریه را عنـوان نمـوده و مدیریـت محتـرم برابـر قانـون مطبوعات 

نسـبت بـه درج کامل آن دسـتور اقـدام صـادر فرمایند.
1- جـای بسـی تاسـف اسـت کـه آقـای منصـور ایـران پـور کـه 
خـود را پژوهشـگر و کرمـان شـناس معرفـی مـی کنـد کوچکتریـن 
شـناختی از منطقـه مورگـن و حسـین آباد که تنها بخشـی از شـهر 
بـزرگ کرمـان بـه عنـوان مرکـز بزرگترین اسـتان کشـور می باشـد 
نداشـته و بـر ایـن موضـوع واقـف نمی باشـد کـه منطقه مـورد نظر 
 حداقـل واجـد چندیـن رشـته قنـات و چشـمه بـا نـام های چشـمه 
خـان بیگـی، زردآلـو، گودبـاغ و... می باشـد که هر یک از چشـمه ها 
دارای خـرده مالکیـن متعـددی بـوده و این مناطق جزء مسـتثنائات 

نیز به حسـاب مـی آید.
2- در پاییـن دسـت چشـمه هـای یـاد شـده، قنـات مورگـن قـرار 
دارد کـه توسـط چنـد چشـمه تامیـن آب گردیـده که از زمـان قبل 
از انقـاب شـکوهمند اسـامی آب موجـود از ایـن قنـات از طریـق 
لولـه هـای احـداث شـده منتقـل مـی گردیـده کـه هـم اکنـون هم 
امـر انتقـال کمـاکان ادامـه دارد.همچنیـن خاطـر نشـان می سـازد 
قنـات حسـین آبـاد در انتهـای دره مورگـن بـا فاصلـه 7 کیلومتری 

واقـع گردیده اسـت.
3- جهـت اسـتحضار همـه خوانندگان محترم نشـریه وزیـن هفتواد 
و مـردم شـریف اسـتان ، بایسـتی متذکـر گردیـم آبدهـی قنـوات 
حسـین آبـاد و مورگـن بـه صـورت فصلـی بـا حضـور  سـه نماینده 
)مطابـق صـورت جلسـه تنظیمـی موجـود در آرشـیو شـرکت( کـه 
متشـکل از 2 نفـر نماینـده مالکین و یک نفر از آب و فاضاب اسـت 
انـدازه گیـری مـی شـود و بـر اسـاس قـرارداد منعقده تا سـقف 45 
لیتـر در ثانیـه از آب قنـوات یـاد شـده متعلق بـه کشـاورزان و مازاد 

بـر آن بـرای تامیـن آب شـهر منظـور مـی گردد.
متاسـفانه طـی ده سـال گذشـته بـه دلیل خشکسـالی هـای متعدد 
در بسـیاری از سـالها میـزان آبدهـی قنـوات مذکـور کمتـر از 30 تا 
40 لیتـر در ثانیـه بـوده اسـت کـه مدارک انـدازه گیـری آن موجود 
مـی باشـد و قطـره ای بـه شـبکه آب شـهری تزریق نگردیده اسـت.

بـه  بایسـتی  مورگـن،  قنـات  باالدسـت  تصرفـات  4- در خصـوص 
اسـتحضار برسـاند هرگونـه تصـرف و سـاخت و سـاز بـه هـر سـبک 
و سـیاقی کـه صـورت گرفتـه چه از سـوی افـراد حقیقی یـا حقوقی 
هیـچ گونـه ارتباطی به مجموعه این شـرکت نداشـته  و مـی توان از 

طریـق مراجـع قانونـی ایـن موضـوع را پیگیـری نمود.
5- کلیـه مناطـق متصـرف در حریـم قنـات مورگن توسـط مالکین 
گـردو کاری شـده اسـت و کـراراً هـم ایـن موضوع از سـوی شـرکت 
تذکـر داده شـده اسـت لیکن به دلیـل آنکه تصرفات قبـل از تحویل 

از  کاری  گـردو  بـوده  گرفتـه  فاضـاب صـورت  و  آب   بـه شـرکت 
زمـان هـای قبـل از تحویـل منطقـه بـه آبفـا انجـام شـده اسـت لذا 
مقـرر گردیـد بـه گونـه ای عمـل شـود کـه هیـچ گونـه آلودگـی و 

نفـوذی بـه آب اسـتحصالی صـورت نپذیـرد.
6 - چنانچـه هرگونـه تصـرف و سـاخت وسـازی در ایـن محـدوده 
انجـام شـده و مـن بعـد انجام شـود قانون مسـئولیت هر دسـتگاهی 
را مشـخص کرده و شـرکت آب و فاضاب هیچ گونه مسـئولیتی در 

ایـن خصوص نـدارد.
7- شـرکت آب و فاضـاب در اوایـل دهـه هفتـاد بـه دلیـل اهمیت 
حفـظ و حراسـت منابـع آب و قنوات و از سـویی جلوگیـری از تردد 
افـراد غیـر مسـئول و بعضـا کنتـرل منطقه،اقـدام بـه نصـب درب 
ورودی بـه منطقـه مورگـن نمـود کـه در وحلـه اول مـورد اعتـراض 

مالکیـن و کشـاورزان منطقـه قـرار گرفت.
لیکـن پـس از مدتـی بـر اسـاس دسـتور معـاون محتـرم دادسـتان 
کرمـان درب ورودی بـاز، قفـل موجـود حـذف و اعـام گردیـد کـه 
منطقـه عمومـی بوده و شـرکت آب و فاضاب حـق قفل کردن درب 

را بـر اسـاس شـکایت و خواسـته مالکیـن منطقـه ندارد.
بـه همیـن لحـاظ واضـح و روشـن اسـت کـه ایـن شـرکت مسـئول 
حضـور افـراد معلـوم الحـال و نیز شـکارچیان غیـر مجـاز در منطقه 
نبـوده و نخواهـد بـود و امـکان کنتـرل برای مسـئولین این شـرکت 

میسـر نمی باشـد.
8- در منطقـه پاییـن مشـرف بـه دشـت حسـین آبـاد در قـرون 
گذشـته تعـداد هفـت عـدد چنـار از سـوی افـرادی غـرس گردیـده 
کـه هـم اکنـون سـن آنهـا بـه بیـش از پانصد سـال می رسـد و این 
منطقـه بـه نـام هفت چنـار  نامگذاری شـده که تاسیسـات حوضچه 
آبریـز و هدایـت و انتقـال آب شـهر متعلق به شـرکت آب و فاضاب 

در ایـن بخـش تعبیـه و بـه کار گرفته شـده اسـت.
در زمـان سـازمان آب قدیم )دهه 50( تعدادی درخت گردو کاشـته 
شـد و در اوایـل دهـه 70 بیـن سـالهای 71 تـا 74 تعـدادی درخت 
در مسـیر حوضچـه آبریز شـرکت بـه این گردوهـا اضافـه گردید که 
همگـی آنهـا بـا سیسـتم قطـره ای آبیـاری می شـوند و میـزان آب 

مصرفـی آنهـا چنـدان قابـل توجه نمی باشـد.
محصـوالت ناچیـز حاصل از درختان گردوی کاشـته شـده از سـوی 
شـرکت آب و فاضـاب برابـر اسـناد و مـدارک موجود ثبت شـده در 
امـور مالـی و حسـابداری شـرکت ، پس از برداشـت و فـروش، صرف 

امـور خیریه مـی گردد.
9- در خصـوص تفـرج گاه موجـود در منطقـه هفـت چنـار کـه 
اسـتحضار  بـه  کردنـد  یـاد  آن  از  تفصیـل  بـه  محتـرم   نویسـنده 
مـی رسـاند در مسـیر جـوی آب قدیمـی مورگـن که درختـان چنار 
چنـد صد سـاله غـرس گردیده انـد در اطراف این درختان کهنسـال 
فضای سـیمانی مسـطحی ایجاد شـده که امکان نشسـتن زیر سـایه 
ایـن درختـان را بـرای همـکاران شـرکت فراهـم سـاخته و تعداد 4 
چشـمه سـرویس بهداشـتی و تعدادی وسـائل جزئی بـازی کودکان 

تنهـا و تنهـا امکانـات موجـود در این فضا می باشـد .
10- بـه نظـر مـی رسـد بـرای پرسـنل مجموعـه ای کـه بـه صورت 
را  کرمـان  شـریف  مـردم  بـه  آبرسـانی  خطیـر  امـر  روزی   شـبانه 
نفـر  پانصـد  از  بیـش  بـه  آنهـا  تعـداد  و  باشـند  مـی  دار   عهـده 
مـی رسـد اسـتفاده از سـایه سـار درختان همیشـه سـربلند 7 چنار 
و یـا سـایه ی گردوان کاشـته شـده امـری غیرمعمول و غیـر معقول 

نباشـد چه آنکه بسـیاری از دسـتگاههای اجرایی اسـتان نیز اماکنی 
بـه مراتـب مجهزتـر وکاملتـر برای رفـاه کارکنـان و خانـواده محترم 
ایشـان در اطـراف و اکناف این شـهر و اسـتان در نظـر گرفته اند که 
خـود فرصتـی برای اسـتفاده کارکنان و خانواده ایشـان وسپاسـی از 

قدردانـی تاش هـای آنان می باشـد. 
علـی ایحـال انتظـار آن مـی رفت پژوهشـگر محتـرم و گرامی جناب 
آقـای منصـور ایـران پـور بـا نـگاه منصفانه نسـبت بـه عملکـرد این 

شـرکت قضـاوت و اظهـار نظر مـی فرمودند .
و  نظـرات  نقطـه  دریافـت  آمـاده  شـرکت  ایـن  حـال  هـر  در 
 پیشـنهادات همـه شـهروندان عزیز خصوصـاً نخبـگان و فرهیختگان
عزیـز و ارجمنـد مـی باشـد و خـود را ملـزم بـه پاسـخگویی شـفاف 
 و مسـتند بـه شـهروندان گرامـی بـه منظـور تنویـر افـکار عمومـی 

می داند. 
ذکـر ایـن مهـم را الزم مـی دانیم که شـرکت آب و فاضاب اسـتان 
عـاوه بـر خدمـت رسـانی بـه شـهر کرمـان ،بـه 71 شـهر در اقصی 
ارائـه خدمـت مـی کنـد،   نقـاط اسـتان بـه صـورت شـبانه روزی 
کنتـرل و بهـره بـرداری از تاسیسـات و تجهیـزات اعـم از چاههـا، 
مخـازن، خـط انتقـال، شـبکه توزیـع، مسـائل بهداشـتی و.... کاری 
بسـیار صعـب، سـخت و فرسایشـی اسـت کـه بـا همـکاری بیـش از 
یکهـزار نفـر بـه انجـام مـی رسـد.با توجـه به شـرایط خشکسـالی و 
افـت شـدید منابع آب زیرزمینـی وچالش های متعـددی که فراروی 
خدمتگـزاران مـردم در مجموعه شـرکت در امر آبرسـانی می باشـد، 
غیـر منصفانـه تریـن قضـاوت اسـت کـه آقـای ایـران پـور عملکـرد 
و زحمـات و تـاش هـای شـبانه روزی پرسـنل خـدوم را بـا ایـن 
 بیـان زیـر سـوال بـرده و همـه ایـن خدمـات کـه وظیفه ذاتـی مان 

می باشد را عجوالنه به قضاوت ناعادالنه گذارند.
11- جـای بسـی تاسـف اسـت کـه آقـای منصور ایـران پـور که خود 
راپژوهشـگر و کرمـان شـناس معرفی مـی کنند نه اطاعـی از تاریخ 
و احـداث کارخانجـات شـن و ماسـه شـویی دارنـد و نـه از میـزان 
آبدهـی قنـوات حسـین آبـاد و مورگن که بایسـتی یادآور شـدحجم 
آب تولیـدی قنـوات فـوق الذکر حتی بـه 50 لیتر هم نمی رسـد که 
45 لیتـر آن متعلـق بـه مالکین می باشـد و مابقی سـهم آب شـرب 

شـهروندان مـی باشـد و به ایـن موضوع اشـاره گردید.
بـا ایـن توضیـح جهت مزیـد اسـتحضار اعام مـی دارد شـرکت آب 
و فاضاب اسـتان کرمان در سـال 1370 تشـکیل و در سـال 1371 
تاسیسـات آب را از شـهرداری تحویـل گرفتـه اسـت.از همـان سـال 
کارخانجـات شـن شـوری متعلـق بـه شـهرداری کرمـان دایـر بـوده 
و فعالیـت مـی کـرده و نیـز کارخانـه ماسـه شـور پاییـن دسـت آن 
نیـز فعـال بـوده و هـم اکنون نیـز ادامه دارد.الزم اسـت پژوهشـگر و 
کرمـان شـناس محتـرم آقـای منصور ایـران پـور بدانند اخـذ مجوز 
کارخانـه تاسیسـات شـن و ماسـه و سـایر کارخانجـات و صنایـع در 
هـر جـای سـرزمین ایـران عزیـز از جهـت حفـظ محیـط زیسـت و 
رعایـت حریـم سـفره هـای آب بـه عهـده سـازمان حفاظـت محیط 
زیسـت بـوده و مـی باشـد کـه ایـن موضـوع درحیطـه وظایـف این 

نهـاد نظارتـی و زیسـت محیطـی تعریف شـده اسـت. 
همچنیـن چنانچـه تصرفـی در عرصـه هـای منابـع طبیعـی صورت 
گیـرد ، بـه عهده اداره کل منابع طبیعی و سـازمان جهاد کشـاورزی 
اسـت کـه موضـع تصرفـات غیـر قانونـی راپیگیـری و دنبـال نمایند 
و بـاز هـم پژوهشـگر و کرمـان شـناس محتـرم بحـث تصرفـات دره 

حقیقـی  اشـخاص  توسـط  مورگـن 
فاضـاب  و  آب  شـرکت  متوجـه  را 

اند!!! سـاخته 
12- بـاز هـم بایـد ابـراز تاسـف کرد 
که پژوهشـگر و کرمان شـناس عزیز 

مـا از وظایـف دسـتگاههای اجرایـی آگاهی نداشـته و اطـاع ندارند 
کـه شناسـایی و تعییـن سـفره هـای آب زیرزمینی بر عهده شـرکت 
هـای آب منطقـه ای بـوده و نیـز حفاظـت از ایـن سـفره هـای آب 
طبـق قانـون بر عهـده سـازمان حفاظت محیط زیسـت می باشـد و 
شـرکت آب و فاضـاب صرفـاً بهـره بـردار و توزیع کننده آب شـرب 

مردم شـریف می باشـد.
13- همچنیـن جـای آن دارد کـه بـه ایـن پژوهشـگر عزیـز خاطـر 
نشـان سـازیم ایـن شـرکت هیچ گونـه اطاعـی از نام و مشـخصات 
مالکیـن قنـوات وچشـمه هـای باال دسـت مورگـن نـدارد ، لیکن بر 
ایـن امـر واقف اسـت کـه در نظـام مقدس جمهـوری اسـامی ایران 
مالکیـت، محتـرم شـمرده شـده و هر کس مـی تواند ملـک تملیکی 
خـود را در چارچـوب قانـون بـه هـر تبعـه ایرانـی از هـر نقطـه از 
سـرزمین ایـران عزیـز بـه فـروش رسـانده و واگـذار نمایـد چـه این 

فـرد سـیرجانی باشـد و چـه اینکـه از سـایر نقاط کشـور. 
خاطر نشـان می سـازد کلیه موارد ادعای پژوهشـگر کرمان شـناس 
گرامـی در مقاله نگاشـته شـده در نشـریه وزین هفتـواد تحت عنوان 
»تقدیـر از بـی آبـی توسـط اسـتاندار کرمـان« قبًا به صـورت مکرر 
توسـط دسـتگاههای نظارتـی اسـتان مـورد بازدیـد و نظـارت دقیق 
و بررسـی هـای کارشناسـانه قـرار گرفتـه و بـا لطف الهـی هیچگونه 

مـورد خـاف و خـارج از ضوابط قانونی مشـاهده نگردیده اسـت.
ایـن نظـارت ،هم از سـوی دسـتگاههای عالـی نظارتی اسـتان و هم 
دسـتگاههای کشـوری مکـرراً ارزیابـی و مـورد بازدیـد قـرار گرفتـه 
و کلیـه مسـتندات و مـدارک آن نیـز در شـرکت مهندسـی آب و 

فاضـاب اسـتان کرمـان موجـود می باشـد.
14- از ابتـدای اجـرای پـروژه آبرسـانی منطقـه مورگـن کـه قریـب 
50 سـال پیـش بـه انجـام رسـیده بـه منظـور تامیـن آب حیـات 
وحـش درطول مسـیر لولـه گذاری آبشـخورهایی تعبیـه گردیده که 
حیوانـات منطقـه قادر به شـرب آب و رفع تشـنگی باشـند و این امر 
موضـوع جدیدی نیسـت و این اقدام توسـط دسـت انـدرکاران زمان 

اجـرای طـرح انتقـال آب انجام پذیرفته اسـت.
ایـن حساسـیت را بـه فال نیک گرفته ودلسـوزی شـهروندان عزیز را 
ارج مـی نهیـم.در پایـان اعـام مـی داریم چنانچـه اسـتاندار محترم 
کرمـان تقدیـر کامـی و لفظـی در جمـع مدیران صنعـت آب و برق 

از کارکنـان خـدوم ایـن صنعت نمـوده اند، 
ایـن اقـدام جـز دلگرمی و تشـویق بـه ادامـه خدمت رسـانی هر چه 
بهتـر بـرای کلیـه کارکنـان صنعـت آب و بـرق چیـز دیگـری را در 
پـی نداشـته اسـت. علی ایحـال مدیرعامـل محترم شـرکت  از طرف 
کلیـه همـکاران خویش در شـرکت مهندسـی آب و فاضاب اسـتان 
کرمـان، تقدیـر کامـی اسـتاندار محتـرم را بـه پژوهشـگر و کرمـان 
شـناس آقـای منصور ایران پـور و همچنین مدیرمسـئول و کارکنان 

هفتـه نامه هفتـواد تقدیـم نمود.

دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی 
شرکت آب و فاضالب استان کرمان

قابل توجه سازمان جهاد کشاورزی کرمان و بخشدار ماهان 

» بهره برداری نامناسب از سد کریم آباد ماهان چگونه اتفاق افتاد !!! «
گفتگـوی اختصاصـی هفتـواد بـا کارشـناس 
و محقـق آب  و اهالـی منطقـه کریـم آبـاد  
ماهـان در خصـوص  بهـره برداری نامناسـب 

از سـد کریـم آباد .

منطقـه  خاکـی  سـد  مـورد  در  هفتـواد: 
کریـم آباد ماهـان کرمان برای مـا توضیح 

بفرماییـد  ؟
بـه نام خـدا - من اشـرف گنجوئی هسـتم کارشـناس 
تآمیـن آب  در سـال 73 -74 مسـئول آب سـازمان 

کشـاورزی کرمـان بودم 
بـرای ما مسـئله تامین ّآب اسـتان کرمـان خیلی مهم 
بـود  بـه همیـن جهـت برنامـه ریـزی کردیـم تمامـی 
حـوزه آبریـز شهرسـتان ها و غیـره را کنتـرل کنیم از 
جملـه جاهایـی کـه کنتـرل کردیـم در حوالـی ماهان 
بـرای   کردیـم  شناسـایی  کـه  هایـی  محـل  از  یکـی 
ذخیـره سـازی  آب محـل سـد کریـم آبـاد ماهـان در 
دره ِهنـک در فاصلـه 20 کیلومتـری بخـش ماهـان 

   . بود 
وسـعت حـوزه آبریـز سـد کریـم آبـاد ماهـان   80 
کیلومتـر مربع اسـت، منتهـی علیه این حـوزه آبریزی 
مناطـق کوهسـتانی قـرار دارد، مناطق کوهسـتانی که 
ریـزش هـای جـوی بـه صـورت بـرف هسـت یعنـی 
ذخیره سـازی در زمسـتان انجام میشـود و در تابستان 
ذوب مـی شـود و گاهـا جریـان سـیل بـه راه میوفتـد

 محلـی کـه انتخـاب کردیـم پـی مخـزن یعنـی  یـک 
محـل زه دار اسـت و عـاوه بـر ایـن در هر یـک از این 
دره هـا رشـته هایـی از قنـوات هسـت این قنـوات در 
مدتـی از سـال ازآنهـا  بهره برداری می شـود در مدتی 
کـه بهـره بـرداری نمی شـود آب می آیید پشـت سـد 

ذخیـره می شـود 
زمانـی ایـن محـل را شناسـایی کردیـم متوجه شـدیم  
یکـی از محـل هـای کـه سـیل را هدایـت مـی کنـد 
بـه سـمت بخـش ماهـان  و خسـارت ایجـاد مـی کند 
همیـن منطقه اسـت سـعی کردیم بـه این محـل بهاء 
بدیـم زمانـی »پـی« را کنتـرل کردیـم متوجه شـدیم 
ایـن »پـی« تمامـاً لجـن و گیاهـان باتاقـی در ایـن 
محـل گرفته  اسـت و قابلیـت بهره برداری نـدارد مگر 
اینکـه بـه خوبـی اصـاح شـود. کاری کـه کردیـم  در 
محـدوده »پـی« سـد تمـام ایـن لجـن هـا را از بیـن 
بردیم  رسـیدیم به سـنگ بسـتر از روی سـنگ بسـتر 
بـا مصالـح باالبنـدی مناسـب شـروع کردیم بـه خاک 
ریـزی الیـه بـه الیـه  و ایـن کار را  تـا ارتفـاع 30 متر 

دادیم  ادامـه 
طـول تـاج سـد 210 متـر اسـت ،  ارتفاع سـی متر از  
بسـتر رودخانه اسـت مخزن آن هم یک مخزن بسـیار 
عالـی نمونـه و مـدرن که می توانـد 2.5 میلیـون تا 3 

میلیـون لیتـر آب را در خـودش ذخیره کند.
بـه  مربـوط  هـای  زمیـن  بـاالی سـد  هـای  قسـمت 
روسـتای ِهنـک قـرار دارنـد مسـئله مالکیت این سـد 
بسـیار بـرای مـا مهـم و مسـئله سـاز بـود کـه بتوانیم 
ایـن مسـائل را حـل کنیـم بعـد کار سـد را شـروع 
کنیـم بـا آقـای امیـن زاده مالـک منطقه ِهنـک بودند  
آقـای  وقـت  فرمانـداری  زمـان  در  هماهنـگ شـدیم 
پنجعلـی زاده بـا ایشـان هماهنـگ شـدند آقـای امین 
زاده را دعـوت کردنـد در جلسـه ای کـه در فرمانداری 
برگزار شـد و صورتجلسـه در فرمانـداری تنظیم کردند 
نسـبت بـه تامیـن آب و حـق آبـه و تمامـی حـق آبـه 
هـای باال دسـت با آقـای امیـن زاده هماهنگ بشـویم 
بـا ایشـان هماهنـگ شـد و در قسـمت پاییـن دسـت 
آب مـورد نیـاز در اختیـار ایشـان قـرار دهنـد . یعنـی  
هـم آب و هـم زمیـن در اختیـار ایشـان قـرار بدهیـم.  
صورتجلسـه آن  تنظیـم شـد و صورتجلسـه دیگـر که 
در سـازمان برنامـه و بودجـه وقـت تنظیم شـد که بعد 
از اتمام سـاختمان نسـبت بـه واگـذاری  و بهره بردای 
پـروژه برنامـه زیـری شـود. بـا ایـن شـرایط پیمانـکار 
مـا )شـرکت جهـاد نصـر(  بـا تمـام امکانـات و عالـی 
تریـن شـکل شـروع بـه کار کـرد ایـن کار در نوبـه 
کار خـودش عالـی بـود  مـا صـد تـا پـروژه خاکـی در 
سـطح کرمـان داریـم از بین آنهـا این پروژه بـا اجرای 
دقیـق مهندسـی در سـطح اول در اسـتان قـرار دارد 
اجـرای ایـن سـد در مدت زمـان حدود هشـت ماه الی  
یکسـال انجام شـد در سـال 75 با اعتبار 100 میلیون 
ایـن چنین پـروژه عظیـم و موفقیت آمیز اجـرا کردیم 
کـه اگـر در زمـان کنونـی انجـام مـی شـود شـاید 10 

الـی 12 میلیـارد تومـان هزینـه مـی برد.
که در نتیجه مسـئولین اسـتان تشویق شـوند و  موارد 
دیگـر را کـه شناسـایی کردیـم برنامـه ریـزی  و کار 

. کنند
هفتـواد: مطابـق گفتـه خودتـان صـورت 
آب  ایـن  از  کـه  شـده  تنظیـم   جلسـه 
بهـره بـرداری شـود االن ایـن آب را چـه 
کسـی یا کسـانی بهر ه برداری مـی کنند؟
زمانـی این سـد را شـروع کردیـم هیچکس یا کسـانی 
نسـبت بـه ایـن پـروژه  مالکیت نداشـتند ما سـدی را 
اجـرا کردیـم هماهنـگ بـا کشـاورزان محـل، یعنی با 
مالـک روسـتای ِهنـک آقای امیـن زاده و صورتجلسـه 
کـه در فرمانـداری وقـت )آقـای پنجعلـی زاده( تنظیم 
شـده بود براسـاس این صورتجلسـه  بعد از اینکه سـد 
سـاخته شـد تمـام زمیـن هایـی کـه در بسـتر مخزن 
ایـن سـد قـرار دارنـد و آبی کـه از قنات آزاد می شـود 
متقابـا در قسـمت هـای پاییـن دسـت به آقـای امین 
زاده واگـذار کنیـم ما زمانـی که این پـروژه را به اتمام 
رسـانیم بـه ما گفتند شـما فقـط کارشـناس فنی بوده 
ایـد  حـق مداخلـه در مسـائل حقوقـی نداریـد مـا هم 
کنـار کشـیدیم ولـی بـه مرورتشـکیاتی ایجاد شـد  و 
یـک شـرکت خصوصی آب را مـورد بهره بـرداری قرار 
داد ایـن شـرکت کارش را از یـک قنات کوچک شـروع 
کـرده بـود )کـه مـادر چـاه آن در قسـمت پایین سـد 
کریـم آبـاد( قـرار دارد . و جـای دارد عـرض کنـم کـه  
زمانـی مـا ایـن پـروژ را اجـرا مـی کردیـم سـوال مـی 
شـد  آیـا سـازمان جهـاد کشـاورزی حاضـر اسـت این 

سـد را بـه مـا بفروشـد ؟ کـه ما اعـام مـی کردیم در 
نیسـتیم.  جریان 

بعـد از اینکه سـد به اتمام رسـید به مـوازات اینکه آب 
گیـری شـد  و ارتفـاع گرفـت  و تـا محل سـرریز سـد 
آبگیـری شـد و خیلی رضایت بخش  بـود که بافاصله 
مـا با اداره شـیات هماهنگ کردیم ایـن اداره آمد 10 
هـزار بچـه ماهـی در دریاچـه سـد آزاد کردنـد که این 
لیـان سـال در ایـن محـل  بودنـد اهالی  ماهی ها سا 
ماهـان یـا از جاهـای دیگـر ماهـی مـی گرفتنـد و این 
خـود زیبایی خاصـی به منطقه داده بود بـا ورود اهالی 
و گردشـگران ایـن محـل از بن بسـت خارج شـده بود

» مسائل حقوقی به شما ارتباط ندارد  «
» بعـد از اتمـام سـد متوجـه شـدیم که همـه کارهای 
ایـن پـروژه بـه یـک شـرکت خصوصـی  محـول شـده 
اسـت. این شـرکت از محل شـیری که از ورودی سـد 
زده بودیـم لولـه گـذاری کـرده بودنـد بـرای آبیـاری 
مـزارع شـرکت خـود اسـتفاده مـی کردنـد زمانـی که 
مـا اعتـراض کردیـم گفتند شـما فقط کارشـناس فنی 
بودیـد و ایـن مسـائل را ارتبـاط دادن بـه سـازمان و 

حقوقی« مسـائل 
مسـئله دیگـر کـه مـا را در اجـرای این پروژه تشـویق 
مـی کردنـد  مـی گفتنـد مـی خواهیـم ایـن سـد را 
بدهیـم بـه شـرکت چنـد منظـوره ) کـه متعلـق بـه 
سـازمان کشـاورزی وقـت بـود ( بعـد هم واگذار شـود 
بـه سـازمان جهـاد کشـاورزی کـه ایـن مـورد عملـی 
نشـد .و در کمـال ناباوری به  شـرکت زیبـا تپه محول 

. شد

» سوء استفاده از آب سد کریم آباد «
هفتـواد: آیـا بنظر شـما در بهـره برداری  
از ایـن سـد سـوء اسـتفاده هـای صورت 

؟ اسـت  گرفته 
شـک نکنیـد در مـورد ایـن مسـئله مـن صـددر صـد 
اطمینـان دارم سـوء اسـتفاده های شـده اسـت زمانی 
کـه بـا جناب آقـای امیـن زاده هماهنگ بودیـم که در 
قبـال دادن زمیـن هـا امتیازاتـی بـه آنهـا بدهیـم و بر 

ایـن اسـاس مـا کارمـان را شـروع کردیم 
چطـور امـروز ایـن زمیـن هـا  و سـد همـه در اختیـار 
شـرکت خصوصـی قـرار گرفتنـد خـود جـای سـوال 

اسـت کـه بایـد پیگیـری شـود . 
هفتـواد: ایـن شـرکت  روی چه حسـابی از 
این سـد بـا ایـن عظمـت بهـره بـرداری 
؟  را خریـداری کـرده  آن  آیـا  کنـد  مـی 

؟ دارد  مالکییـت 
چـون بـه ما اعـام میکردند مـا صرف کارشـناس فنی 
هسـتیم و در مسـائل حقوقـی نبایـد دخالـت داشـته 
باشـیم بهتـر اسـت ایـن مبحـث را از واحـد حقوقـی 
سـازمان جهـاد کشـاورزی پیگیـری کنیـد آنهـا دقیقا 

مـی دانند .
» سازمان حفاظت از محیط زیست 

جلوی نابه سامانی را بگیرد«
کریـم  محلـی  مالکیـن  از  آزادجـو  آقـای  ادامـه  در 
سـال  در  گفـت:  هفتـواد  خبرنـگار  بـه  ماهـان  آبـاد 
75- 76 دولـت مبـادرت بـه ایجـاد سـد روی آبـادی 
ِهنـک کـرد کـه بـدون سـوددهی  بـرای اهالـی شـد 
و  خسـارت و ضـرر و زیـان بـه مـا تحمیـل کـرد و 
در آن زمـان مصـوب شـد در جلسـه فرمانـداری کـه 
فرمانـدار وقـت )آقـای پنجعلـی زاده( کـه آب قنـات 
بـه  داشـت  آب  دبـی  ثانیـه  در  لیتـر   60 کـه  را   مـا 
بهـره بـرداری برسـانند و در قبـال آن زمیـن و آب بـه 
 مـا بدهنـد بـا ایـن همـه قـول و قـرار هیـچ کـدام از 
وعـده هـا عملـی نشـد همـه کاری کـه دولـت کـرد 
آبـادی مـا را تخریـب کـرد پُشـت  ایـن ماجـرا چـه 
اتفاقـی هسـت را نمیدانـم تاریـخ ثبـت ایـن آبـادی 
بیـش از 200سـال قدمـت دارد و 37 هکتـار پـاک 
ثبتـی داریـم و از آن فقـط 7 هکتـار آن برایمـان باقی 
مانـده کـه ایـن هم بـه محض اینکـه ما قنـات را احیاء 
مـی کنیم مجـدد می رود داخل سـد و مورد اسـتفاده 
دیگـران مـی شـود  و مـا اینجـا مسـتأصل شـدیم هر 
گونـه اعتراضـی کـه کردیـم جایی نرسـیدیم و کسـی 

پاسـخگو نیسـت . 
دور تـا دور ایـن آبادی 720 هکتـار پاک ثبتی خورده 

کـه نمیدانـم روی چه حسـابی ایـن اتفاق افتـاده قبا 
امـا  داشـته  وحـش  حیـات  کـه  بودنـد  هـای  محـل 
متاسـفانه االن مکانـی شـده بـرای شـکار سـودجویان 
کـه بایـد محیـط زیسـت ورود کنـد و جلوی ایـن نابه 

سـامانی گرفته شـود .

» چرا شرکت خصوصی مالک آب شد «
مهنـدس اشـرف گنجوئـی در ادامـه گفـت : این ملکی 
کـه در ایـن قسـمت قـرار گرفتـه اول یک قناتـی بوده 
مـادر چـاه  ایـن  و  بـوده  ِهنـک  مـادر چـاه دره  کـه 
باچـاه هـای میلـه ای هدایـت  مـی شـده وسـط ایـن 
مزرعـه مظهر می شـده و کشـت و کاری حـدود 4 -5 
هکتـار داشـته و بـه مرورتوسـعه پیـدا کرد به شـرکت 
خصوصـی در کنـار این شـرکت سـد کریم آبـاد ماهان 
یـک دفعـه متعلـق شـد بـه ایـن شـرکت اینکه بـا چه 
مکانیزمـی بـه چـه صـورت ایـن مبادله صـورت گرفته 
نمیدانـم . بنـده در تمام مراحل سـد اعم از شناسـایی 
سـد ، مراحـل اجرایـی  کار در جریـان بـودم متوجـه 
ایـن نقـل و انتقـال نشـدم بعـدا هـم متوجه شـدم که 
گرفتـه شـده  زمیـن  هکتـار  تـا 1000  حـدود 700 
اسـت دور ایـن زمیـن بـرای اینکـه رفت آمـد محدود 
باشـد خنـدق  بـا عمـق زیـاد توسـط بیـل مکانیکـی 
 ایجـاد کردنـد کـه کسـی در ایـن محـل رفـت و آمـد 
اینجـا عبـور مـی کـردم دیـدم  از  بارهـا  نکنـد مـن 
حیوانـات وحشـی )آهـو ( در این محدود قـرار گرفتند 
و راهـی بـرای بـاال آمدنـد نداشـتند و جـای دارد کـه 
سـازمان محیـط زیسـت اسـتان بـه ایـن مسـأله ورود 

کند. پیـدا 

گفتگو از : محمد حسنی سعدی

غالمحسین رضایی - نقاش

جوابیه
شرکت آب و 

فاضالب به هفتواد 
در خصوص 

یادداشت کارشناس 
و محقق آب

مدیرمسئول محترم نشریه وزین هفتواد
با سام 

مطـرح  مـوارد  بـه  پاسـخ  در  احترامـاً 
اشـرف  حسـن  آقـای  سـوی  از  شـده 
در  آب،  محقـق  و  کارشـناس  گنجـوی 
در  »یادداشـتی  عنـوان  تحـت  مطلبـی 
مدیرعامـل  خبـری  نشسـت  خصـوص 
در  شـده  درج  کرمـان«  اسـتان  آبفـای 
شـماره 271 مـورخ 5 مردادمـاه، ضمـن 
الزم  نظـرات،  نقطـه  بیـان  از   تشـکر 
و  ایشـان  اسـتحضار  بـه  دانـد  مـی 
کـه  برسـاند  اسـتان  شـریف  مـردم 
ایـن  کـه  اسـت  تعجـب  بسـی  جـای 
رسـمی  وکارشـناس  محقـق   فـرد 
کـه  نیسـتند  جریـان  در  و  داننـد  نمـی 
دقیـق  لیسـت  تهیـه  شناسـایی چاههـا، 
آمـار قنـوات در شـهرها و روسـتاها، اخذ 
آمـار مجـاز چاههـا ،تجدیـد نظـر بـرای 
تامیـن آب از دره مورگـن، تجدیـد نظـر 
بـر میـزان مصـرف غیـر اسـتاندارد آب از 
وظایـف  از  زیرزمینـی  آب  هـای  سـفره 
شـرکت سـهامی آب منطقـه ای بـوده و 
شـرکت آب و فاضـاب حـق دخالـت در 
ایـن امر را ندارد و بایسـتی بـه توزیع آب 
از آب منطقـه ای مبـادرت ورزد.   تحویلـی 
خصـوص  در  سـازی  شـفاف  همچنیـن 
جـاده  در  واقـع  شـویی  شـن  کارخانـه 
ماهـان از وظایف سـازمان محیط زیسـت 
و شـرکت سـهامی آب منطقه ای اسـتان 
مـی باشـد که چـرا و بـه چه علـت مجوز 
تاسـیس و بهـره بـرداری صـادر گردیـده، 
ضمـن اینکـه مالکیـت ایـن کارخانـه بـا 
شـهرداری کرمـان مـی باشـد نـه آب و 

فاضـاب.

دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی

به استحضار میرساند : 
حفاظـت و حراسـت از منابـع آب شـرب یـک شـهر. پیش بینـی نیازهـا. وپیگیری 
و طـرح میـزان آب مـورد نیـاز شـهر از سـوی مدیـر آبفـا کـه مدعـی سـقائی . 
اهمیـت  و  ارزش  پاسخگوئی.میباشـد.وقتیکه  دلسـوزی.فداکاری.و...و...و....برای 
قنـوات مورگـن و کلیـه قنـوات تامیـن کننـده آب شـرب کرمـان  از نظـر مدیر به 
قـدری تقلیـل یافتـه باشـد. کـه از آنهـا در نشسـت خبری اسـم برده نشـود.یعنی 
در حـد صفـر . وتامیـن آب شـرب را رسـما صـد در صـد از چاههـا اعـام نمایـد. 
کـود  تریلرهـای  کامیونهـاو  نمـودن  اضافـه  و  باغـکاری  درک  مدیـری  وقتیکـه 
حیوانی.مرغی.شـیمیائی را بـر روی حساسـترین بخـش زهـدار قنـوات آب شـرب 
در پروسـه چنـد سـاله  مدیریـت درک نکنـد. وقتیکـه مدیـری مسـائل  علمـی 
زمیـن شناسـی. ژئوتکنیـک. آبیـاری و زهکشی.کشـاورزی همـراه با کـود دهی از 
نـوع حیوانـی. حفاظـت از چاههـای قنـوات و....و....و...را نتوانـد معنـی کنـد .  ویـا 
اجـازه  ندهـد کـه از متخصصین مربوطه اسـتفاده شـود. وبجای آن دایـره حقوقی 

و حقوقدانـان را گسـترده نمایـد. دیگـر مفهـوم شـرکت آب و فاضـاب حتی برای 
توزیـع آب از دسـت مـی رود و تبدیـل بـه بنگاهی میشـود.که کیفیـت آب. مکان 
تامیـن آب.پیـش بینـی کارشناسـی. بـاال بـودن ارزش قنـوات بجـای چـاه برایش 
معنـی و مفهومـی نمـی کنـد تـازه تولید مصنوعـی کمبـود آب و ایجاد مشـکات 
خـود وسـیله ای بـرای باال رفتـن محبوبیت مدیـر خواهد شـد. و دوران مدیریت را 
طوالنـی تـر مـی نماید! تـوان تامیـن آب دره مورگن بـرای تامین آب شـرب مردم 
فهیـم و نجیـب شـهر کرمـان. مـی طلبـد کـه شـرکت بـه سـئواالت ذیـل جـواب 

معیـن و مشـخص دهد.
درختـکاری  مورگـن  دره  در  آبـاد،  قنـوات حسـین  واگـذار شـدن  از  قبـل   - 1

بـوده؟ موجـود  وباغـکاری 
2- تاریخ واگذاری قنوات؟ سن درختان موجود در دره؟

3- سـوراخ کـردن  لولـه اصلـی انتقـال آب شـرب شـهر کرمـان و نصب سیسـتم 
آبیـاری تحـت فشـار به دسـتور چـه مقامی و از چـه تاریخـی انجام گرفته اسـت؟

4- موقعیت و محل چاه های میله ای قنوات حسین آباد کجا هستند؟
5- چـاه هایـی کـه کمربند یا سـرپوش و یا پر شـده اند کجا هسـتد؟ و به دسـتور 

چـه مقامی اینکار انجام گرفته اسـت؟
6- واکنـش آب و فاضـاب شـهری به باغکاری های گسـترده بخش تـران قنوات، 
و ویـا سـازی، اضافـه نمـودن کودهـای حیوانـی و آزاد نمـودن سـرویس هـای 
بهداشـتی.باالی  الیـه هـای زهـدار مجاور کـوره قنات چه بوده اسـت؟ مسـتندات 

گردند. مشـخص 
7- نقـش آب و فاضـاب شـهری بـرای توسـعه قنـوات، حفاظـت و حراسـت از 
چاههـای میلـه ای و افزایـش آبدهـی قنـوات در شـرایطی کـه قابلیـت افزایـش 

آبدهـی داشـته انـد چـه بـوده اسـت؟
8- شن شوئی مجاور سیلو چگونه تامین آب می شده؟

9- آبدهـی ورودی بـه لولـه انتقـال اب شـرب مورگن.تخصیـص آب سـهام حـق 
آبـه بـران حسـین آباد.آبدهـی خروجـی  لولـه مورگـن چگونـه معیـن و مشـخص 

میگردد؟ 
10-کنتـرل ورود و خـروج دره مورگـن. از طـرف شـرکت آب و فاضـاب . در چـه 

مقطـع زمانـی و چند سـال بطـول انجامیده اسـت.
11- صـدور کارت بـرای کلیـه افـرادی که باغـکاری بـر روی منطقه زهـدار قنوات 
مورگـن انجـام میـداده اند.نیز ویاسـازی واحـداث سرویسـهای بهداشـتی. از نظر 

شـرکت آب و فاضـاب منعـی نداشـته؟ ویـا مسـئله قابل اعتـراض نبـوده؟ در این 
رابطـه بـرای حفاظـت و حراسـت از حریـم زهـدار قنـوات . شـرکت چـه اقداماتی 

انجام داده اسـت؟
12- در شـرایطی کـه ورود و خـروج بشـدت تحـت نظـر آب و فاضـاب بـوده. 
درختکاریهـای سـه هکتـار. سـه هکتـار در دو طـرف سـاحل رودخانـه توسـط 
بـا  فشـار  تحـت  آبیـاری  از سیسـتم  اسـتفاده  میگرفتـه؟   چـه کسـانی صـورت 
لولـه هـای آرم دار شـرکت بـرای تامیـن آب درختکاریهـا. چگونـه انجـام میشـده 

ست؟ ا
13- برداشت محصوالت چگونه و توسط چه کسانی صورت میگیرد؟

خریـداری.  مدیریـت  دوران  طـول  در  کـه  را  چاههائـی  کلیـه  شناسـنامه   -14
حفـاری. نمـوده ایـد.از جنبـه های عمـق حفاری اولیه. فاصله نسـبت بـه چاههای 

مجـاور. تعداد دفعـات جابجائـی. آبدهی اولیـه. آبدهیهای 
بعدی.....و...وهمـه تحـوالت آنهـا را رسـانه ای فرمائیـد. تا 
حـاال کـه قبـول داریـد ضعیـف عمـل کـرده ایـد. عمـق 
ضعـف و لطمـات جبـران ناپذیـری کـه بـه اسـتان کرمان 

زده ایـد. روشـن گردد.

یادداشت کارشناس و محقق آب
در پاسخ به جوابیه  شرکت آب و فاضالب شهری به هفته نامه هفتواد

مهندس حسن اشرف گنجوئی
کارشناس رسمی  و محقق تامین آب
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بــا ســام ضمــن تشــکر از شــما کــه دعــوت مــا را پذیرفتیــد و بــه دفتــر هفتــه 
نامــه هفتــواد آمدیــد باعــث مســرت مــا هســت کــه مهنــدس جــوان و خاقــی 
هماننــد شــما در اســتان داریــم کــه قــدم هــای بزرگــی بــرای آبادانــی اســتان 

عزیزمــان بــر میدارنــد .
هفتــواد :  در ابتــدا لطــف مــی کنیــد خودتــان را بــرای 

خواننــدگان عزیزمــان معرفــی کنیــد ؟
ــتم  ــکات هس ــر مش ــده امی ــا ســام و تشــکر از شــما بن ــام خــدا و ب ــه ن ب
ــگاه  ــه از دانش ــی زلزل ــد مهندس ــناس ارش ــران و کارش ــدس عم مهن
صنعتــی شــریف تهــران بنــده مدیریــت پــروژه هتــل ســبز کرمــان را برعهده 
دارم کــه در کیلومتــر11 محــور هفــت باغ علــوی در حال احداث اســت، این هتل 
 اولیــن هتــل پنــج ســتاره ســبز ایــران اســت. بــا توجــه بــه اینکــه اســتان کرمــان 
کمبــود  دلیــل  بــه  متأســفانه  دارد  بســیاری  گردشــگری  هــای   جاذبــه 
زیــر ســاخت هــا بــه انــدازه کافــی از بــازار گردشــگری کشــور ســهم نــدارد، بــه 
همیــن دلیــل گروهــی از ســرمایه گــذاران بــه ایــن فکــر افتادنــد کــه احــداث 
هتــل پنــج ســتاره دیگــر )در حــال حاضــر فقــط هتــل پــارس هتــل پنــج ســتاره 
کرمــان اســت( مــی توانــد بــه جــذب گردشــگران بیشــتر کمــک کنــد و ســبز 
بــودن ایــن هتــل می توانــد یــک برنــد ســازی بــرای شــهر کرمــان انجــام دهــد. 
ــظ   ــط زیســت و محاف ــتدار محی ــاز دوس ــان از دیرب ــردم کرم ــه م ــی ک از آنجای
ــل ســبز  ــک هت ــه شــکل ســاخت ی ــد ســازی ب ــن برن ــد ای ــرژی بوده ان آب و ان

انجــام شــده اســت.
هفتــواد:  جنــاب آقــای مهنــدس منظــور شــما از هتــل ســبز 

چیســت؟
بــه ایــن شــکل مــی تــوان گفــت کــه اکثــر هتــل هــا در دنیــا بعــد از احــداث 
ــی  ــویق م ــافران را تش ــال مس ــور مث ــه ط ــد ب ــودن رفته ان ــبز ب ــمت س ــه س ب
کننــد کــه حوله هــا و ملحفــه را یــک روز در میــان تعویــض کننــد و یــا اینکــه 
ــت  ــط زیس ــتدار محی ــه دوس ــی ک ــواد مصرف ــا و م ــامپو ه ــا و ش ــون ه از صاب
اســت اســتفاده کننــد . تعــداد کمــی هتــل هــم  هســتند کــه طراحیشــون ســبز 
اســت یعنــی از همــان ابتــدا بــه شــکلی طراحــی شــدند کــه در مصــرف انــرژی 
ــل  ــه در هت ــی ک ــد، اتفاق ــی کنن ــی م ــه جوی ــی صرف ــع طبیع ــایر مناب آب و س
ســبز  کرمــان افتــاده اســت همیــن طراحــی ســبز اســت کــه الهــام گرفتــه از 
طراحــی بومــی مناطــق کویــری اســت. مــا در مناطــق کویــری طرحــی داریــم 
بنــام گــودال باغچــه کــه  قســمت میانــی بنــا حیاطــی اســت کــه پاییــن تــر از 
 ســطح معابــر ســاخته شــده و باغچــه آن بــه تلطیــف هــوای داخــل خانــه کمــک 
ــت  ــه از خاصی ــث میشــود ک ــا باع ــودن بن ــر ب ــن ت ــن  پایی ــد. همچنی ــی کن م
ــی  ــت ول ــق نیس ــاک عای ــا خ ــود در واقع ــتفاده ش ــراف اس ــاک اط ــی خ حرارت
ــی  ــای کاه گل ــم دیواره ــا در قدی ــدازد مث ــی ان ــر م ــه تاخی ــا را ب ــال دم انتق
ــه  ــه داخــل خان در طــول روز گرمــای هــوا را مــی گرفتنــد و در طــول شــب ب

ــد.   ــی دادن ــال م انتق
ــورت  ــه ص ــه چ ــل ب ــن هت ــازی ای ــو س ــای الگ ــواد:  کاره هفت

ــت؟ اس
بــا توجــه بــه سیســتم هــای مــدرن بادگیــری کــه در ایــن هتــل ایجــاد شــده  
ــگام  ــط در هن ــم و فق ــرمایش نداری ــه س ــادی ب ــاج زی ــتان احتی ــول تابس در ط
ــرای آب هتــل هــم  ــم، ب ــاز داری ــرژی نی ــه ان ــرای گرمایــش هتــل ب زمســتان ب
طراحــی آن بــه گونــه اســت کــه فاضــاب هــا را از همــان ابتــدا بــه دو قســمت 
 تقســیم مــی کنــد آب دوش و روشــویی هــا از ســرویش بهداشــتی جــدا 
ــن  ــد ای ــی گوین ــتری« م ــاب خاکس ــه آن » فاض ــا ب ــه اصطاح ــود ک ــی ش م
فاضــاب قابلیــت بازیافــت راحــت تــری دارد و در سیســتم هــای ویــژه ای کامــا 
تصفیــه مــی شــود در حــدی کــه قابلیــت اســتفاده از ایــن آب بــرای دوش هــم 
ــرای  ــتفاده آن را  ب ــی اس ــی و فرهنگ ــائل عرف ــق مس ــا طب ــا م ــود دارد ام وج

فــاش تانــک هــا و آبیــاری فضــای ســبز گذاشــته ایــم.
ــح  ــکان از مصال ــد ام ــم در ح ــی کنی ــتفاده م ــا اس ــه م ــی ک ــن مصالح همچنی
بومــی اســت بعنــوان مثــال تکنیکــی بــرای دیوارهــای داخلــی اســتفاده کردیــم 
ــال حاضــر در کشــورهای  ــه اســت و در ح ــه خاورمیان ــته از منطق ــه برخواس ک
ــاً  ــک اصطاح ــن تکنی ــه ای ــی شــود ب ــادا اســتفاده م ــد و کان اســترالیا، نیوزیلن

ــای  ــه ج ــک ب ــن تکنی ــاده در ای ــان س ــه زب ــد ب ــی گوین ــده« م ــاک کوبی »خ
 اینکــه از خشــت اســتفاده کننــد از خــود خــاک بــرای دیــوار چینــی اســتفاده 
مــی کننــد کــه البتــه ایــن دیــوار مراحــل تولیــدی خاصــی دارد و از اســتحکام 
ــت را  ــد ســنگ در طبیع ــد تولی ــت فرآین ــوان گف ــودار اســت می ت ــادی برخ زی
بــه صــورت مصنوعــی انجــام مــی دهیــم. از ایــن مــوارد در ایــن هتــل بــه وفــور 
اســتفاده شــده و نتیجــه ی خوبــی تــا بــه ایــن زمــان داشــته اســت کــه انشــاا... 
ســعی بــرآن هســت بعــد از اتمــام کار گواهــی ســبز بــودن هتــل را هــم از مراکــز 

معتبــر جهانــی بگیریــم .
هفتــواد:  آقــای مهنــدس  از خــود فضــا و متــراژ  هتــل برایمان 

؟ یید بگو
هتــل در حــدود ۲۰ هــزار متــر مربــع مســاحت دارد و شــامل صــد اتــاق اســت 
ــات   ــا تمــام امکان ــه ب ــه صــورت ســوئیت و اتاق هــای دو تخت ــا ب ــن واحــد ه ای
ــاط  ــی حی ــر اتاق ــه ه ــن اســت ک ــا ای ــاق ه ــن ات ــارز ای ــی ب ــند ویژگ ــی باش م
ــود و در  ــداث می ش ــه اح ــل در دو طبق ــن هت ــودش را دارد،  ای ــی خ اختصاص
قســمت مشــاعات فروشــگاه هایی وجــود دارد کــه در آن هــا محصــوالت بومــی 
مثــل ســوغات و صنایــع دســتی عرضــه می شــود، هتــل دارای  دو رســتوران و 
مجموعــه ای ورزشــی مشــتمل بــر دو اســتخر مجــزا بــرای خانــم هــا و آقایــان، 
حمــام ســنتی، تــاالر بــرای مراســم عقــد و عروســی و یــک ســالن آمفــی تئاتــر 

ــد. ــا و...( می باش ــرت ها ، همایش     ه ــرای کنس ــوره )ب ــد منظ چن
ــه  ــر گرفت ــروژه در نظ ــن پ ــرای ای ــه ب ــاری ک ــواد : اعتب هفت

ــت ؟ ــدار اس ــه مق ــت چ ــده اس ش
بایــد عنــوان کنــم کــه آغــاز طراحــی ایــن هتــل از ســال 95 شــروع شــده کــه 
ــل انجــام  ــه صــورت کام ــرداری ب ۲۰ درصــد پیشــرفت فیزیکــی دارد خــاک ب
شــده اســت و فونداســیون آن شــروع شــده علــت طوالنــی شــدن مراحــل اجــرا 
ــاز طراحــی  ــی در ف ــوارد فن ــدات و م ــه تمهی ــه ســعی شــده هم ــوده ک ــن ب ای

ــا مشــکلی مواجــه نشــویم. پیــش بینــی شــود تــا بعــدا ب
ابتــدای پــروژه چیــزی حدود4۰میلیــارد تومــان بــرآورد هزینــه مــی شــد کــه بــا 
توجــه بــه نوســان قیمــت هــا و اوضــاع اقتصــادی بــرآورد هزینــه هــم اکنــون در 

حــدود 1۰۰ میلیــارد تومــان می باشــد.
بعــد ازاحــداث هتــل در حــدود 8۰ نفــر نیــروی بومــی در قســمت هــای مختلــف 
مشــغول بــه کارخواهنــد شــد. البتــه بایــد توجــه داشــت در بخــش گردشــگری 
اشــتغال زایــی هزینــه بــر مــی باشــد ولــی مزیــت ایــن صنعــت ایجــاد اشــتغال 
بــه صــورت پلکانــی اســت یعنــی شــغل هــای تابعــی وجــود دارد کــه  در کنــار  

شــغل هــای اولیــه ایجــاد می شــوند.
هفتــواد :  بــا وجــود نوســان هــای ارزی در بــازار احتمــال اینکــه 
اوال پــروژه شــما در زمانبنــدی پیــش بینــی شــده بــه اتمــام 
ــما  ــر راه ش ــع در س ــر موان ــا اگ ــت و ثانی ــدر اس ــد چق برس

ــا آن برخــورد مــی کنیــد؟ بوجــود بیاییــد چگونــه ب

ــاا...  ــود انش ــاد نش ــی ایج ــکلی خاص ــرود و مش ــش ب ــده ال پی ــرایط ای ــر ش اگ
پــروژه تــا ســال 14۰۰ بــه بهــره بــرداری مــی رســد ولــی بــا توجــه بــه شــرایطی 
کــه داریــم احتمــال مــی دهــم پــروژه را بــه دو فــاز تقســیم کنیــم و فــاز اولــش 
را تــا ســال 14۰۰ بــه بهــره بــرداری برســانیم کــه بشــود از درآمــد خــود فــاز 
ــرای اتمــام پــروژه ایــن  ــاز بعــدی را تکمیــل کــرد و مــن فکــر میکنــم ب اول ف
منطقــی تریــن کاریســت کــه می شــود پیــش بینــی کــرد . البتــه بــا توجــه بــا 
نوســان هــای بــازار مــا ســعی کردیــم مقــدار قابــل توجهــی از ســرمایه اولیــه را 
بــه خریــداری مصالــح اختصــاص بدهیــم آهــن آالت مصرفــی کامــا خریــداری 
 شــدند همچنیــن مقــداری از مصالحــی کــه در مراحــل بعــدی  اســتفاده 
ــوان  ــت کار بت ــش رف ــا پی ــم ب ــده اند امیدواری ــداری ش ــز خری ــوند نی ــی ش م

ــرد. ــذب ک ــتری ج ــذار بیش ــرمایه گ س
ــد  ــه بای ــن رابط ــم در ای ــی را ه ــوز های ــما مج ــواد: ش هفت
ــم از  ــی ه ــد مجوزهای ــا بای ــد ؟ و حتم ــی کردی ــت م دریاف
ــکاری  ــتقبال و هم ــد ؟ اس ــت میکردی ــی دریاف ــراث فرهنگ می

ــود؟ ــورت ب ــه ص ــه چ ــاد  ب ــن نه ای
خوشــبختانه همــه دوســتان و مســئولین در ســطح اســتان قــول همــکاری بــه 
مــا دادنــد وحمایــت  معنــوی زیــادی هــم داشــته اند، مراحــل اداری کــه پیــش 
ــت و  ــر هس ــن کاری  زمانب ــرای اینچنی ــت ب ــده اس ــی ش ــده و طراح ــی ش بین
ــیراز و  ــل ش ــهری مث ــم ش ــی کن ــر م ــن فک ــودش را دارد .م ــای خ ــختی ه س
مشــهد بــه دلیــل ســاخت و ســاز هتــل هــا مــوارد ایــن چنیــن بــه صــورت روتین 
شــده امــا شــهری مثــل کرمــان هنــوز نــه، بــه طــور مثــال شــاید شــهرداری یکی 
از مناطــق کرمــان اولیــن یــا دومیــن بــاری باشــد کــه مجــوز بــرای ســاخت هتل 
مــی دهــد و آییــن نامه هــای داخلــی بــرای ســاخت هتــل پیــش بینــی نشــده 
ــه مــرور زمــان ایــن چنیــن  باشــد کــه طبیعتــا زمانبــر مــی شــود امیــدوارم ب
ــپری  ــادی س ــان زی ــدی زم ــای بع ــل ه ــرای هت ــه ب ــود ک ــل ش ــکات ح مش
نشــود. همــه همــکاری کردنــد فقــط پروســه انجــام کارهــا زمانبــر بــوده میــراث 
فرهنگــی هــم کــه یــک نهــاد حامــی اســت خیلــی خــوب همــکاری کــرد و در 
مقابــل مجوزهایــی کــه مــی دهنــد وجهــی دریافــت نمــی کننــد فقــط اصــول 
طــرح را بررســی مــی کننــد مجوزهــا را مــی دهنــد در قســمت هــای مثــل نظــام 
مهندســی، شــهرداری، اداره آب  و  بــرق ... بایــد وجهــی را پرداخــت کنیــم کــه 
ــتان  ــگری را در اس ــت گردش ــعه صنع ــد توس ــه قص ــر ک ــم اگ ــر میکن ــن فک م
ــی داشــته  ــرود و درآمدزای ــروژه پیــش ب ــد پ ــدا بگذارن ــد ابت داشــته باشــیم بای
باشــد بعــد مطالبــات داشــته باشــند  البتــه مصوبــه دولتــی هــم بــه ایــن شــکل 
وجــود دارد کــه پیشــنهاد مــی دهــد نهادهــا تســهیاتی بــه ایــن شــکل در نظــر 

بگیرنــد امیــدوارم ایــن مــوارد هــم بــه مــرور جــا بیوفتــد.
همچنیــن در کشــور چیــزی بــه نــام صنــدوق توســعه ملــی داریــم کــه بخشــی 
ــعه  ــرای توس ــاً ب ــود و صرف ــره می ش ــدوق ذخی ــن صن ــی در ای ــد نفت از درآم
ــرای  ــتانداری ب ــاعدت از اس ــول مس ــود  ق ــتفاده ش ــد اس ــا بای ــاخت ه زیرس

ــر طــی  ــی بخاط ــده  اســت منته ــدوق داده ش ــن صن ــت تســهیات از ای دریاف
ــت.  ــر اس ــی زمانب ــل اداری کم ــدند مراح ش

هفتــواد :   آقــای مهنــدس  چــرا هفــت بــاغ را انتخــاب کردیــد 
داخــل شــهر را انتخــاب نکردید ؟

هفــت بــاغ محــور گردشــگری اســت و آینــده روشــنی بــرای بحــث گردشــگری 
ــاً جاهــای بیشــتری را بررســی  ــده مــی شــود  ســرمایه گــذاران قطع در آن دی
کردنــد بــا توجــه ویژگــی هــای کــه بــرای ایــن هتــل در نظــر گرفتنــد از جملــه 
اینکــه ایــن هتــل ۲۰ هــزار متــر مربــع مســاحت دارد فقــط در دو طبقــه ، یعنــی 
گســتردگی زیــادی دارد در نتیجــه  احتیــاج بــه زمیــن وســیع بــود و همچنیــن 
فضــای ســبز کافــی هــم نیــاز داشــت متاســفانه در مرکــز شــهر زمینــی بــا ایــن 
ــاال مــی رفــت ، هــم چنیــن ســازمان  ــود وهزینــه هــا ب ابعــاد خیلــی گرانتــر ب
عمــران علــوی بســیار همــکاری و پشــتیبانی در همــه مراحــل کردنــد ایــن هــا 
ــم از  ــرای احــداث هتــل ســبز در نظــر بگیری انگیــزه ای شــد ایــن منطقــه را ب
طرفــی خــود شــهر ماهــان هــم جاذبــه هــای دیدنــی بســیاری دارد کیلومتــر 11 
هفــت بــاغ علــوی  هــم بــه کرمــان نزدیــک اســت هــم بــه ماهــان و همچنیــن 
ــا  مراکــز دانشــگاهی کرمــان بنابرایــن احتمــال جــذب گردشــگر علمــی هــم ب
ــات هتــل جهــت برگــزاری  ــر و دیگــر امکان ــه ســالن هــای آمفــی تئات توجــه ب

همایشــها، ســمینارها و گردهمایــی هــا وجــود دارد.
ــگران  ــی گردش ــکر داخل ــر گردش ــاوه ب ــما ع ــواد:  ش هفت

ــت؟ ــد داش ــم خواهی ــی ه خارج
امیدواریــم، بهتــر اســت بــه ایــن صــورت عنــوان کنــم کــه صنعــت  گردشــگری 
ــتگی  ــم بس ــی ه ــائل سیاس ــه مس ــود ب ــه خ ــوط ب ــائل مرب ــر مس ــاوه ب ع
دارد اگــر شــرایط جــوری باشــد کــه گردشــگر خارجــی جــذب اســتان 
ــا  ــل م ــاً هت ــود قطع ــا و...( ش ــیه، اروپ ــن، روس ــگرانی از چی ــان  )گردش  کرم
جذابیــت هــای زیــادی بــرای آن هــا خواهــد داشــت همیــن ســبز بــودن یــک 
ــح  ــتفاده از مصال ــت اس ــه هس ــورد توج ــیار م ــا بس ــه در اروپ ــت ک ــی اس ویژگ
بومــی و طراحــی بومــی کــه مــا داریــم  قطعــاً بــرای گردشــگران خیلــی جالــب 
خواهــد بــود ، از طرفــی هــم گردشــگری صنعتــی فصلــی اســت و فصــل هایــی 
ــر آن  ــه فک ــا ب ــد م ــی آی ــان م ــه ســمت کرم ــری ب ــه گردشــگر کمت ــم ک داری
هســتیم در ایــن فصــول هــم  طــرح هایــی بــرای جــذب گردشــگر ســامت کــه 
از بخــش هــای دیگــر صنعــت گردشــگری اســت داشــته باشــیم تــا کــه هتــل 
خالــی نمانــد و  چــرخ صنعــت گردشــگری در هتــل ســبز بــه خوبــی بچرخــد

ــه  ــه چ ــبز  ب ــل س ــک هت ــداث ی ــده اح ــق ای ــواد: خل هفت
ــود؟ ــورت ب ص

ــه  ــادی ک ــای زی ــورت ه ــا مش ــد ب ــروع ش ــدودی ش ــروه مح ــدا از گ ــده ابت ای
داشــتند بررســی هــای زیــادی انجــام شــد چیــزی کــه بــه صــورت کلــی همــه 
ــیار  ــت و بس ــان اس ــرای کرم ــده داری ب ــوب و آین ــد کار خ ــاورین می گفتن مش
مفیــد خواهــد بــود ولــی چــون از نظــر بازگشــت ســرمایه خیلــی طوالنــی اســت 
)چیــزی حــدود 15 ســال(، بــرای همیــن خیلــی ســرمایه گــذاران عاقــه ندارنــد 
بــه ســمت ایــن پــروژه بیایینــد، امیــدوارم کــه ایــن پــروژه آینــده خوبــی داشــته 

باشــد تــا ســرمایه گــذاران بیشــتری بــه ایــن ســمت جــذب شــوند .
ــت  ــز اس ــه خی ــان زلزل ــهر کرم ــه ش ــاظ اینک ــواد:  از  لح هفت
بــرای ایــن معضــل چــه تمهیداتــی اندیشــیده شــده اســت؟
ــل  ــن هت ــه اینکــه ای ــا توجــه ب شــما وارد بحــث تخصصــی خــودم شــدید ،  ب
ســطحش از ســطح زمیــن پاییــن تراســت  بــا شــرایط اصولــی می تــوان خطــر 
زلزلــه را بــه صفــر رســاند. عــاوه برایــن تیــم مهندســی و آزمایشــگاهی تمــام 
مراحــل طراحــی و اجرایــی را بــا دقــت زیــر نظــر دارنــد تــا ســازه ای بــی نقــص 

بســازند و آرامــش و آســایش رو بــه مهمانــان هتــل ســبز هدیــه بدهنــد. 
در پایــان ســپاس گــزاری مــی کنــم از شــما و مدیــر مســئول نشــریه هفتــواد و 
از تمامــی کســانی کــه در ایــن راه مــا را همــکاری کردنــد و پشــتیبان مــا بودنــد 
از جملــه: ریاســت محتــرم ســازمان عمــران علــوی کرمــان، شــهرداری کرمــان، 
ســازمان نظــام مهندســی کرمــان، ســازمان میــراث فرهنگــی کرمــان  و تمامــی 

نهادهایــی کــه بــا مدیریــت ایــن پــروژه ســبز همــکاری داشــته انــد.
خبرنگار هفتواد: مهین نامجو

در محور گردشگری هفت باغ کرمان صورت گرفت : 

آینده نگری هتل سبز کرمان برای صنعت گردشگری

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

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

اسـت. اروپـا   CE MARK اسـتاندارد 
توجه به استخدام نیروهای بومی 

در شرکت بابک مس

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

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

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

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

محسـوب می شـود.

شرکت بابک مس ایرانیان 
چهارمین تولید کننده لوله مسی 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

اولویـت برنامـه هـای خـود قـرار داده اند.

خبرنگار : مرضیه قاضی زاده

مهندس میرزایی :

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

بـا روش هـای نویـن این کار عملی شـده اسـت . 

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

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

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

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

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

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

اسـتان کرمـان اعـالم کـرد.

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

اشتغال ۱۵۰ فرزند مددجوی کرمانی 
در شرکت رینگ پارس 
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شـاهنامه  در  ای  افسـانه  ای  اسـطوره 
دارای  کـه  کارمانیـا  سـرزمین  از   فردوسـی 
ظالـم  حاکـم  بـا  دختـر   یـک  و  پسـر   هفـت 
دوره اشـکانیان کرمـان بـه مبـارزه پرداختـه، او 
را شکسـت مـی دهـد و قلعـه بـم)ارگ بـم( و قلعـه دختر کرمـان محل حکومـت هفتواد 
بـوده اسـت، امـا بـا روی کار آمـدن ساسـانیان در نبردهـای سـختی بـا اردشـیر بابـکان 
مغلـوب مـی شـود .  تولیـد ابریشـم در دوران  وی در جنـوب شـرق ایـران رونـق داشـته 

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

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

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

  منابع: شاهنامه فردوسی، لغت نامه دهخدا

هفتواد یعنی هچ؟

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

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

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

مکانیـزه شـامل تخفیـف  10 درصـد خواهـد بود.

ماک 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
غامرضــا دشــتی کهنویــی چنیــن پاســخ داد:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

می کنیــم.
سرانجام راضی شدند

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

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

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

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

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

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

»سین جیم «

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

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

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

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

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

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

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

اسـت. اروپـا   CE MARK اسـتاندارد 
توجه به استخدام نیروهای بومی 

در شرکت بابک مس

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

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

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

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

محسـوب می شـود.

شرکت بابک مس ایرانیان 
چهارمین تولید کننده لوله مسی 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

اولویـت برنامـه هـای خـود قـرار داده اند.

خبرنگار : مرضیه قاضی زاده

مهندس میرزایی :

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

بـا روش هـای نویـن این کار عملی شـده اسـت . 

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

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

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

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

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

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

اسـتان کرمـان اعـالم کـرد.

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

اشتغال ۱۵۰ فرزند مددجوی کرمانی 
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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.

ماک توسعه و پیشرفت استان 
واگذاری خدمات به بخش خصوصی 

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

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

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

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

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

باشـند.
» هدف از برون سپاری خدمات ثبت 

احوال، رضایت مندی و افزایش کیفیت 
خدمات رسانی «

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

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

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

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

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

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

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

گشـت.
خبرنگار : مرضیه قاضی زاده
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  رئیس جهاد کشاورزی شمال استان کرمان:

19 هزار هکتار اراضی کشاورزی 
به سیستم های آبیاری نوین 

مجهز می شوند

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

. د شو

گزارش از : ساره نخعی فر

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

نویسنده: صدیقه انجم شعاع
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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
غامرضــا 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 انداز14۰4 
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 کان 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 ویایـی 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 ۲4 خدمت کددار شـامل تسـویه حساب، 
اصـاح 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 ، اصـاح اطاعـات ، اصـاح 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 ، 
اطاعـات 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 
۲1سـاله 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 طایـی 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...
خاصـه مـی دانسـتند تـو هرجـا که باشـی حتی آن سـر دنیـا مدافـع انقاب و 

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

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

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

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

هدف یاران خراسانی آقاست 
عباس دالور - منبع: ذوالفقار کرمان

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

دکتـر ابراهیـم فیـاض، اسـتاد دانشـگاه تهران 
بـا اشـاره بـه همراهـی اصاح 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 اعام 
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  اصاح طلبـان 
بودنـد، خـب ایـن اتفـاق افتـاد و نتیجـه اش را 
هـم دیدنـد. اصاح 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  اصاح 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:

اصاح طلبان شکست را قبول کنند

ــد.  ــان ش ــان کرم ــا کرم ــد ت ــیده ش ــره کش ــه توب ــتمالها ب ــودال خش ــاک گ خ
ــتفاد  ــان اس ــه کرم ــهر اولی ــاختن ش ــرای س ــش ب ــدن خاک ــه از کن ــی ک گودال
ــاه  ــتور تورانش ــه دس ــش ب ــال پی ــد س ــدود نهص ــار ح ــتین ب ــد. نخس نمودن
ســلجوقی یــک مســجد بــه نــام ملــک و تعــدادی تأسیســات نظامــی در اطرافــش 
ــور  ــدان منظ ــن کار ب ــد . ای ــاخته ش ــودال س ــن گ ــاک همی ــتفاده از خ ــا اس ب
ــن و  ــای خف ــه ه ــود را از قلع ــی خ ــکان زندگ ــان م ــه کرمانی ــت ک ــام گرف انج
ــت  ــد. حکوم ــال دهن ــا انتق ــت کارمان ــه دش ــیر ب ــر و بردش ــوی دخت ــو در ت ت
ســلجوقیان بــرای تشــویق مــردم بــه مهاجــرت اقــدام بــه حفــر یــک قنــات بــه 
ــا  ــه نمــود. ام ــن منطق ــا ای ــار ت ــن دســت جوپ ــات پایی ــام مســطوره از ارتفاع ن

ــت. ــه آب میدانس ــودن ب ــک ب ــاه و نزدی ــر از رف ــت را مهمت ــی امنی کرمان
ــه  ــیر ب ــر و بردش ــتحکم دخت ــای مس ــه ه ــاالی قلع ــه اش را از ب ــن خان بنابرای
ــا مشــخص شــد  ــداد و بعده ــال ن ــام انتق ــی ام ــان کنون محــدوده اطــراف خیاب
کــه کارش درســت بــوده. دویســت ســال بعــد یعنــی هفتصــد ســال پیــش و در 
دوران حکومــت بانــوی مقتــدره تــرکان خاتــون قراختایــی بــر کرمــان، همیــن 
شهرســازی بــه گونــه ای دیگــر تکــرار گردیــد و اینبــار مــردم بنــا بــر عاقــه ای 
کــه بــه ایــن بانــوی مقتــدر و متفکــر داشــتند، دل بــه نقــل مــکان داده و شــهر 
ــا  ــه دشــت کارمانی ــوه ب ــای ک ــه ه ــزاران ســال از درون قلع ــس از ه ــان پ کرم
ــام محلــه شــهر میشناســیم  ــا ن انتقــال یافــت. شــهری کــه مــا امــروزه آن را ب
ــن  ــرار داشــته. بدی ــا شــهید چمــران ق ــر ت ــان شــهید باهن و در محــدوده خیاب
ترتیــب ایجــاد شهرســازی و اســتحکامات نظامــی و امنیتــی مســتلزم اســتفاده از 
خــاک و مــات خــوب بــود کــه حکومتهــای ســلجوقیان و قراختائیــان هــر دو بــا 

دویســت ســال فاصلــه از خــاک گــودال خشــتمالها اســتفاده کردنــد.   
ــاخت و  ــی س ــال تمام ــصد س ــدت شش ــه م ــه ب ــا دوران قاجاری ــان ت  از آن زم
ســازهای درون شــهری کرمــان و اســتحکامات نظامــی اطــراف شــهر بــا اســتفاده 
ــورد نیازشــان را از  ــه خــاک م ــی تشــکیل میشــد ک از خشــت و گل و آجرهای

گــودال خشــتمالها تأمیــن میکردنــد. حتــی گفتــه شــده قلعــه محمــود افغــان بــا 
اســتفاده از همیــن خــاک ســاخته شــد . ایــن وضعیــت تــداوم داشــت تــا اینکــه 
ــرج و باروهــای اطــراف شــهر نمــود و  ــدن ب ــه برچی ــدام ب ــوی اق حکومــت پهل

گــودال خشــتمالها تبدیــل بــه جزئــی از کرمــان گردیــد. 
ــرود  ــادش ن ــی ی ــا کرمان ــاخت ت ــیبی وارد نس ــره آن آس ــر پیک ــی ب ــی کس ول
بــرای هــزاران ســال در پنــاه خــاک از گزنــد دشــمنان و بــاد و بــاران و آفتــاب 
محفــوظ مانــده و بقــا یافتــه. بدیــن ترتیــب میتــوان گفــت گــودال خشــتمالها 
بخشــی از اصالــت کرمانــی هــا گردیــد و همــه حاکمــان ایــن ســرزمین در طــی 
نهصــد ســال اخیــر بــه احتــرام تاریــخ و تمــدن کارمانیــا هرگــز بــه خــود اجــازه 
ــر  ــال اخی ــد س ــه در چن ــا اینک ــازند. ت ــر آن وارد س ــدی ب ــت تع ــد دس ندادن

قیمــت زمیــن گــودال خشــتمالها بــه ســبب گســترش شــهر افزایــش یافــت و 
ــر خــاک آن دوختــه شــد.  چشــمهای بیشــماری ب

ــت و فرهنــگ  ــه اصال ــد و ن ــخ اهمیــت میدادن ــه تاری ــه ب ــی کــه ن ــه گران معامل
برایشــان مهــم بــود. بنابــر ایــن هیچــگاه فکــر نکردنــد بهتــر اســت ایــن مــکان 
ــاک و  ــوزه خ ــرت و م ــوزه عب ــامل م ــگری ش ــه ای گردش ــه مجموع ــل ب تبدی
خشــت و جایــی زیبــا بــرای تفریــح و حضــور گردشــگران شــود. بلکــه مســتقیم 
ــام  ــدا ن ــان ابت ــاژ. هم ــه پاس ــل آن ب ــاز و تبدی ــاخت و س ــراغ س ــه س ــد ب رفتن
ــد ســیتی  ــا هنگامــی کــه فهمیدن ــروژه شــان را گذاشــتند ســیتی ســنتر. ام پ
ســنتر زشــت اســت، آن را بــه پــروژه ســاروج پــارس تغییــر دادنــد. ایــن نامهــا 
فرقــی نمیکردنــد. زیــرا مفهــوم کلــی پــروژه چیــزی بــه جــز تخریــب اصالــت 
و هویــت یــک ســرزمین نبــود. تخریبــی کــه ذائقــه آن چنــان کام طرفدارانــش 
ــزودن  ــا اف ــد و ب ــه برایشــان مســئله مــرگ و زندگــی گردی را شــیرین کــرد ک
طبقــات ســیتی ســنتر بــر پیکــره میــراث فرهنگــی کرمــان چــوب حــراج زدنــد. 
کار بدانجــا رســید کــه آهنهــا از راســته بــازار تاریخــی کرمــان و محلــه و بــازار 
ــر  ــه باالت ــر الدول ــان ظهی ــم خ ــه ابراهی ــدان ارگ و مجموع ــه و می ــدان قلع می

ــده میشــدند. رفتنــد و از دوردســتها دی
ــت و  ــر رف ــودال خشــتمالها فرات ــت گ ــب اصال ــان از تخری ــب شرش ــن ترتی بدی
تمامیــت میــراث فرهنگــی و تاریخــی کرمــان از ثبــت جهانــی خــارج گردیــد و 
بــی ارزش شــد. زیــرا هیــچ گردشــگری حاضــر نیســت وارد منطقــه ای تاریخــی 
ــرای  ــان برایشــان ایجــاد نشــود. ب ــه دوره ای از زم ــه احســاس ورود ب شــود ک
مثــال میرونــد اصفهــان تــا وارد دوران صفویــه گردنــد و یــا در یــزد وارد دوران 

تیموریــان و قاجاریــه شــوند. مهــم ایــن اســت کــه آرامــش یــک دوره تاریخــی 
را در حــال و هــوا و ســاختمانها و راههــای همــان دوره ببیننــد. امــا بایــی بــر 
ســر کرمــان آمــد کــه همــه چیــز بــی هویــت گردیــد. بــه گونــه ای کــه حتــی 
مــا کرمانیــان هــم نمیتوانیــم خودمــان را در یــک زمــان مشــخص پیــدا کنیــم. 
ــم  ــوک ه ــت و چغ ــل ســنگ مف ــه از ضــرب المث ــی وحشــتناک برگرفت تخریب
ــدن  ــخ و تم ــک تاری ــودی ی ــث ناب ــر باع ــد نف ــط چن ــان فق ــت، در کرم مف
ــت داده  ــزرگ از دس ــت آوردی ب ــت دس ــان را از باب ــد. ای کاش میراثم گردیدن
بودیــم. نــه از بابــت ســیتی ســنتری کــه شــبیه بــه یــک پاســاژ پیشــرفته دارای 
بیــش از هــزار مغــازه اســت. معاوضــه نمــودن هویــت فرهنگــی و تاریخــی یــک 
ســرزمین بــا هــزار دکان فقــط قــاه قــاه خندیــدن آینــدگان را بــه دنبــال خواهــد 
ــا  ــد در آنه ــزی را بای ــه چی ــت چ ــوم نیس ــه معل ــی ک ــم دکانهای ــت. آن ه داش

فروخــت. 
چــون کرمــان نــه در کنــار دریــا قــرار دارد و نــه مــرز. حتــی مســافران عیــد هــم 
ــد. ای کاش دلباختــگان  ــه بندرعبــاس و قشــم میرون ــد از کرمــان ب ــرای خری ب
ســیتی ســنتر نیــم نگاهــی بــه شــهرهای پــر آوازه و گردشــگری جهــان همچــون 
ونیــز و پکــن و ســئول و قاهــره و اســتانبول و مادریــد و حتــی اصفهــان خودمــان 
مــی انداختنــد و میدیدنــد کــه بــا تاریــخ و تمــدن میتــوان موفــق تریــن شــهر 
ــراث  ــر می ــر ب ــه اخی ــد ده ــه در چن ــی ک ــد. اجحاف ــان ش ــگری جه گردش

فرهنگــی و طبیعــت و تاریــخ کرمــان وارد گردیــد در 
تمامــی طــول تاریــخ بــی همتــا بــوده. حتــی مغــوالن 
ــود  ــگ و محم ــور لن ــار و تیم ــان قاج ــا محمدخ و آق
افغــان هــم دســت بــه تخریــب محــات و خانــه هــای 

زیبــا و تمــدن نزدنــد.                                 
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