
شهادت امام حسن عسکری )ع( بر عموم شیعیان تسلیت

غدیر خم             

 آزادگان      

 شغال و مرغ و روباه      

حوزه هنری کرمان 
رئیس ندارد
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سال هفتم ـ   شماره 274 ـ شنبه26 مرداد 1398   ـ 16 ذی الحجه 1440 ـ  17 اوت  2019 ـ 4 صفحه ـ 500 تومانسال رونق تولید گرامی باد

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس:

اقتصاد جدید بر 
خلق ثروت از 
دانش، علم و 
فناوری مبتنی است 

آدرس سایت هفتواد
  www.Haftvadnews. ir 

هفته نامه فرهنگی، سیاسی، خبری
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ات آزادی ااقتند رد کار نباشد
ستایش ارزنده ای نیز وجود نخواهد داشت

2

قابل توجه استاندارکرمان:

سازمان نظام مهندسی کشاورزی 
و منابع طبیعی را دریابید

مدیر کل بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان کرمان :

کرمانی ها 3۵۰ 
واحد مسکونی 
در حمیدیه خوزستان 
می سازند 
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» قابل توجه شرکت ُپست «

دو عدد لپ تاپ در 
مرسوله پُستی گم شد، 

به همین راحتی !

عمران و آبادانی چراغ خاموش پیشرفت شهر باغین؛

مردم مانعی برای آبادانی شهر 
هستند یا مسئولین؟ 4
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مراسم بزرگداشت حجت االسالم والمسلمین 
حاج شیخ محمدعلی حسنی سعدی 

برگزار می شود
3

عید ع بر تمامی مسلمانان جهان مبارک

شـركت معدنـي و صنعتي گل گهر )سـهامي عـام ( در نظر دارد »خريـد پهناي باند اختصاصـي اينترنت« خود 
را از طريـق برگـزاري مناقصـه محدود بـه پيمانكار واجد شـرايط واگذار نمايد . 

هدف از اين فراخوان شناسايي شركت هاي صاحب صالحيت بمنظور دعوت به مناقصه مي باشد . 
مدارك مورد نياز جهت دعوت به مناقصه :

1-  اساسنامه و اظهار نامه ثبتي شركت )مرتبط با موضوع قرارداد( 
2-  تصويـر آگهـي تاسـيس در روزنامـه رسـمي با آگهـي آخرين تغييرات شـركت حــــاوي معرفـي صاحبان 

امضـاء هـاي مجاز
3-  گواهي اداره ثبت شركتها مبني بر اعتبـاراساسنامه و موجوديت شركت 

4-  مدارك مثبته ثبت نام اينترنتي مربوط به موديان ماليات بر ارزش افزوده.
5-  مجوز FCP و يا ServCo  از سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويی حتما »برابر اصل«

6-  گواهـي ثبـت دفتـر نمايندگـی فروش و ارائه خدمات پشـتيبانی مسـتقر در سـيرجان )قـرارداد نمايندگی 
بـه همـراه آدرس، تلفـن، قـرارداد اجاره و يا سـند ملكی دفتر نمايندگی و گذشـت حداقل دو سـال از تاسـيس 

دفتر(
7-  حداقـل سـه نفـر نيـروی فنـی مسـتقر در سـيرجان )ليسـت بيمـه سـه مـاه اخيـر پرسـنل فنـی بهمـراه 
مـدارك فنـی و رزومـه تخصصی، مشـخصات فـردی، كپی آخرين مدرك تحصيلی و سـمت فـرد بهمراه چارت 

سازمانی(
8-  رونوشـت برابـر بـا اصـل قراردادهـای فـروش اينترنت بـاالی 20مگابيت بر ثانيه در شهرسـتان سـيرجان و 
در صـورت وجـود قراردادهـاي منعقـده با  شـركت هـای منطقـه گل گهر)موضوع قـرارداد، مبلغ قـرارداد، نام، 

آدرس و شـماره تلفـن كارفرما ارسـال گردد(.
9-  شـبكه دسترسـی در سـطح شهرسـتان سـيرجان و منطقـه ويژه اقتصـادی )مختصـات و آدرس دقيق پاپ 

سـايت هـا و محدوده پوشـش دهی(
10-  عضويت در RIPE NCC و ارائه مستندات الزم در اين خصوص 

11-  گواهـي حسـن سـابقه  از قراردادهـای فعلـی و قبلـی )رضايـت نامـه از قراردادهای بـاالی 20 مگابيت بر 
ثانيـه در 2 سـال اخير(

-  كليه مدارك و اسنادي كه بصورت كپي ارسال مي شوند بايستي برابر اصل شده باشند .
-  شـرايط و مـدارك ذكـر شـده فـوق حداقـل شـرايط الزم جهـت شـركت در مناقصـه مـي باشـد و شـركت 
كننـدگان در فراخـوان كليـه مـدارك و مسـتندات فـوق را تكميـل و در پاكـت در بسـته و مهـر مـوم شـده به 
نشـاني دفتـر مركـزي شـركت واقـع در تهـران - خيابـان دكتـر فاطمـي روبـري هتل اللـه - سـاختمان نگين 
، پـالك 273 - دبيرخانـه مركـزي و يـا بـه نشـاني سـيرجان - كيلومتـر 50 جاده شـيراز - مجتمـع معدني و 

صنعتـي گل گهـر - دفتـر كميسـيون معامـالت و حداكثـر تـا تاريـخ 1398/05/26 ارسـال گردد .   
-  روي پاكت ارسالي بايستي قيد گردد »مربوط به فراخوان شماره 98/9/ف« 

-  جهـت كسـب اطالعـات بيشـتر و هرگونـه سـوال در اين زمينـه ميتوانيد بـا شـماره 41423328-034 و يا 
همـراه 09133475779 آقـاي مهنـدس آقابابايـي تماس حاصـل نمائيد.

فراخوان شماره 98/9/ف

شرکت معدنی و صنعتی گل گهر )سهامی عام(

شـركت معدنـي و صنعتـي گل گهـر )سـهامي عـام( در نظـر دارد »اجـراي عمليـات 
حفـاري ژئوتكنيـك بـه ميـزان 13270 متر با قطـر HQ« در معدن شـماره 1 خود را 

از طريـق برگـزاري مناقصـه عمومـي بـه پيمانكار واجد شـرايط واگـذار نمايد.  
لـذا كليـه متقاضيـان مي تواننـد جهـت اخـذ اسـناد مناقصـه بـه آدرس الكترونيكـي 
WWW.GEG.IR  مراجعـه و اسـناد مذكـور را بـه همـراه فـرم پرسشـنامه ارزيابـي 

تأميـن كننـدگان از قسـمت تأمين كنندگان و مشـتريان - مناقصه هـا دانلود نمايند 
. مهلت تحويل پاكات سـاعت 9 الي 14 روز دوشـنبه مـــورخ 98/6/11 در محـــل 
دفتركميسـيون معــامالت مجتمـع و يـا دبيرخانـه دفتـر مركـزی تهران مي باشـد.  
ضمنـاً بازديـد از محـل اجراي پروژه روزهاي شـنبه مـورخ 98/6/2 و يكشـنبه مورخ 

98/6/3 مقرر شـده اسـت.

 مدیریت قراردادها و معامالت 
شرکت معدني و صنعتي گل گهر

آگهي مناقصه عمومي تجدید شده )نوبت دوم( 
شماره 98/4/ع

شرکت معدنی و صنعتی گل گهر )سهامی عام(

مراسم  پرفیض دعای ندبه 

ساعت 6:30 صبح جمعه 
در حسینیه ثارا...

هیات رزمندگان اسالم استان کرمان

مدیر اموربرق جنوب غرب  در ستاد مدیریت بحران 
شهرستان کرمان خبرداد:

آمادگي کامل توزیع برق کرمان 
نسبت به تأمین برق پایدار 

مشترکان براي مقابله با بحران

2

صادرات مس از بندر ماتارانی 
»پرو« از سر گرفته می شود 

2
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غالمحسین رضایی - نقاش

                                           آزادگان
 روز آزادگان، که برگشتند                           ز اسارت به دامن مادر

 روز تقدیر و قدردانی ها                              ز هر آزاده ی )خدا باور(
 شما آزاده های بافرهنگ                             الگوی استقامت ملت

 به شما تا همیشه مدیونیم                           که غیورید و سمبل غیرت

                                             ابن سینا

 ابن سینا طبیب جسم و جان                           دانش او برای مردم بود
 با خدا ارتباط او محکم                                    که کالمش دوای مردم بود

 بوعلی پشت پرده را می دید                           در علومات مختلف سر بود
 من بر این باورم که آن عارف                           قرن ها از زمان جلوتر بود

غالمحسین رضایی - نقاش

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس:

اقتصاد جدید بر خلق ثروت از دانش، 
علم و فناوری مبتنی است 

نماینـده مـردم کرمـان و راور در مجلـس شـورای اسـامی گفت: اقتصـاد ما باید 
بـه سـمت خلـق ثـروت از دانش، علـم و فنـاوری و انتقال داده سـوق داده شـود. 
بـه گـزارش روابـط عمومـی دفتـر ارتباطـات مردمـی نماینـده مـردم کرمـان و 
راور در مجلـس شـورای اسـامی،  دکتـر محمدرضـا پورابراهیمـی در همایـش 
اینفلوئنسـرهای کرمانـی اظهـار داشـت: هدف از اقتصـاد و پیگیـری فعالیت های 
اقتصـادی در دنیـا خلـق ثروت اسـت که بتواند منشـا اثار رشـد اقتصـادی و رفاه 

اجتماعـی در زمینـه هـای فـردی و جمعی باشـد.
وی بیـان داشـت: جنس رفتـار اقتصادی در ده های گذشـته مبتنـی بر اقتصادی 

سـنتی و عمدتـا بـر منابع و مواهب طبیعی اسـت.
دکتـر پورابراهیمـی گفـت: امـا اقتصـاد جدیـد دنیـا متکـی بـه دانـش علـم و 
فنـاوری اسـت کـه اسـاس آن را اطاعات تشـکیل مـی دهنـد و بایـد از امکانات 
غیرفیزیکـی درآمدزایـی کـرد. وی تصریـح کـرد: عموما 10 شـرکت برتـر دنیا در 

اختیـار شـرکت هـای نفتـی بـود اما امـروز جای خود را به شـرکت هایـی داده اند کـه در حوزه اقتصـادی دیجیتال فعالیـت دارند.
عضـو کمیسـیون اقتصـادی مجلـس گفـت: اقتصـاد جدیـد یـا دیجیتـال مبتنـی بر شـفافیت، کاهـش هزینـه، اطاع رسـانی دقیق 
و خدمـات پـس از فـروش اسـت و خلـق ثـروت در حـوزه فعالیـت هـای کشـور بـه غیـر از منابـع طبیعی حرکـت داده می شـود.

دکتـر پورابراهیمـی ابـراز داشـت: ظرفیـت هـای دسـتگاه هایـی چـون گردشـگری، آمـوزش پـرورش و بهداشـت و درمـان آمـاده 
اسـتفاده از خدمـات جدیـد رسـانه ای هسـتند.

وی خاطرنشـان کـرد: از ویژگـی هـای اقتصـاد دیجیتـال ، نبود مـرز جغرافیایی اسـت و میتوانیم خلـق ثروت را از رویکـرد مواهاب 
طبیعـی بـه خلـق ثـروت از دانـش، علـم و فنـاوری و انتقـال داده داشـته باشـیم. وی به مصوبـه اخیر هیئـت وزیـران در ارتباط با 
اسـتفاده از اقتصـاد دیجیتـال هـم اشـاره داشـت و گفت: بـا پیگیری های انجـام شـده در پایان اردیبهشـت ماه آیین نامـه اجرایی 

ایـن بخـش عملیاتـی شـد و حمایـت از شـرکت هـای نوپا کـه در بحث فضـای مجازی قرار اسـت کار کنـد را خواهیم داشـت.
دکتـر پورابراهیمـی گفـت: در کشـور مـی توانیـم منشـا تولیـد ارز دیجیتـال شـویم، روابـط ارزی در دنیا تحـت تاثیر ایـن رفتارها 
قـرار گرفتـه و ارز مشـترک بـا عنـوان دالر و یـورو در حـال کمرنگ شـدن اسـت و از مجموعـه فعالیت هـای جدیدی کـه برای ما 

ایجـاد شـده می توانیـم خلق ثروت داشـته باشـیم.

ششمین جشنواره  فرهنگی گل گهر سیرجان
 با شعار زندگی زیباست 

ششمین جشـنواره  فرهنگی 
گل گهربـا اسـتقبال پرشـور 
اسـامی  آزاد  دانشـگاه  پردیـس  محـل  در  سـیرجان  مـردم 

سـیرجان آغـاز بـکار کـرد .
ایـن جشـنواره کـه ماننـد سـال های گذشـته فضایـی مفـرح و 
نشـاط آور بـرای خانـواده ها به وجود آورده اسـت و بـا افزایش 
تعـداد غرفـه هـای متنـوع و جـذاب نسـبت بـه سـال هـای 
گذشـته باعث شـد کـه در شـب اول برگزاری، جمعیـت زیادی 

از مـردم بـرای بازدیـد بـه ایـن جشـنواره بیایند. 
جشـنواره که امسـال با شـعار »زندگی زیباسـت« فعالیت خود 
را آغـاز کـرده اسـت سـعی بـر ایـن اسـت تـا فرهنـگ زندگـی 

سـالم و بـا نشـاط در بیـن مـردم ترویج داده شـود.   
در ایـن جشـنواره هـر شـب جشـن های شـبانه با حضـور هنرمندان مطرح کشـور و شهرسـتان برگـزار می شـود و همچنین 100 
غرفـه در حـوزه هـای فرهنگـی، اجتماعـی، مذهبـی، ورزشـی، دفـاع مقدس، خانـواده،  هنر، قـرآن و عتـرت،  کتـاب و کتاب خوانی،  
ابربـازی هـا،  خانـه بـازی کـودک،  خانـه مهارت کـودک، کوچـه ی همدلـی و...  و برگزاری نمایشـگاه کتـاب و نقد و بررسـی برخی 
آثـار ادبـی فاخـر بـا حضـور نویسـندگان و مولفان مطرح کشـور و عاقه منـدان از ویژه برنامه های جانبی این جشـنواره می باشـد.

برگزاری یازدهمین دوره 
مسابقات شطرج در شرکت توزیع 

نیروی برق جنوب استان کرمان

بـه گـزارش روابـط عمومی شـرکت 
توزیـع نیـروی بـرق جنـوب اسـتان 
ایـن  شـطرنج  مسـابقات  کرمـان، 
دور از مسـابقات، مطابـق بـا تقویـم 
میزبانـی  بـه   ،۹۸ سـال  ورزشـی 
 سـتاد در مـرداد مـاه سـال جـاری 

برگزار شد.
مجـد زاده دبیـر کمیتـه ورزشـی در 
خصـوص برگـزاری ایـن مسـابقات، 
بیـان نمـود: این مسـابقات در بخش 
آقایـان با حضـور 1۵ نفر در پنج دور 

بـه روش سوئیسـی برگـزار گردید.
وی افـزود: در ایـن دور از مسـابقات، آقایـان سـعید حسـینی بـا کسـب چهـار امتیـاز به علـت پوئن شـکنی بهتر مقـام اول، حمید 

صالحـی بـا چهـار امتیـاز مقـام دوم و رحمـان کافـي زاده با کسـب امتیـاز ۳/۵ مقام سـوم را از آن خـود نمودند.
مجـد زاده همچنیـن خاطـر نشـان کـرد: در بخش بانـوان نیز مسـابقات به صـورت دوره ای با حضور چهـار نفر برگـزار و در نهایت 

خانـم حدیثه سـنجری با کسـب امتیـاز ۳/۵ مقام اول را کسـب نمود.
شایان ذکر است مسابقات شطرنج هر ساله انجام می شوند و امسال یازدهمین دور از مسابقات نیز برگزار گردید.

مدیر اموربرق جنوب غرب  در ستاد مدیریت بحران شهرستان کرمان خبرداد:

آمادگي کامل توزیع برق کرمان 
نسبت به تأمین برق پایدار مشترکان 

براي مقابله با بحران
بـه گـزارش روابط عمومي شـرکت توزیـع نیروي برق شـمال اسـتان کرمان، 
رضـا مسـعودي ، مدیـر اموربـرق جنـوب غـرب در نشسـت سـتاد مدیریـت 
بحـران شهرسـتان کرمـان کـه به ریاسـت فرمانـدار کرمـان برگـزار گردید از 
آمادگـي کامـل نیروهـاي مدیریـت توزیع برق کرمـان براي مقابلـه با حوادث 

احتمالـي و بحـران خبرداد. 
وي افـزود:  بـا توجـه بـه وضعیـت جـوي حاکـم بـر کشـور و احتمـال بارش 
و سـیاب ناخواسـته، مدیریـت توزیـع بـرق کرمـان با تشـکیل سـتاد بحران 
تمـام  بـا  توابـع  و  کرمـان  شهرسـتان  در  بـرق  توزیـع  شـبکه  راهبـري   و 
تـوان و آمادگـي کامـل نسـبت بـه تأمین بـرق پایدار مشـترکان اقـدام کرده 

اسـت.  مدیراموربـرق جنـوب غـرب کرمـان  بـا اعـام آمادگـي کامـل نیروهـاي توزیـع بـر ق کرمـان بـراي مقابله با 
بحـران  گفـت: در حـال حاضـر مشـکل خاصـي در شـبکه توزیـع بـرق وجـود نـدارد ودرصورت نیـاز شـرکت توزیع، 

آمادگـي کاملـي بـراي مقابلـه بـا هرگونه بحـران خواهد داشـت.
وي با بیان اینکه شـبکه برق رسـاني شهرسـتان کرمان  از زیرسـاخت مناسـبي برخوردار اسـت از شـهروندان خواست 
درصـورت پدیـد آمـدن هـر مشـکلي در حوزه بـرق رسـاني ، موارد و مشـکات شـبکه برق را بـه سـامانه فوریت هاي 

بـرق 121 منعکـس و بـا بردبـاري ایـن شـرکت را در تأمین برق مطمئـن و پایدار یاري رسـانند.
گفتنـي اسـت شـوراي هماهنگـي مدیریـت بحـران شهرسـتان کرمـان بـه ریاسـت علـي بابایي فرمانـدار و بـا حضور 
مجیـد سـعیدي مدیـرکل بحران اسـتان و مسـئولین دسـتگاههاي اجرایي عضوشـوراي مدیریت بحران شهرسـتان در 

سـالن والیـت فرمانداري تشـکیل شـده بود.

محمدجـواد فدائـی در شـورای گفت وگوی دولـت و بخش خصوصی 
اسـتان کرمـان بـا موضـوع بررسـی مسـائل و مشـکات ذغالسـنگ 
در اسـتان کرمـان در محـل سـالن پیامبـر اعظـم اسـتانداری کرمان 
برگـزار شـد اظهـار داشـت: ذغالسـنگ کرمـان دنبال رفع مشـکات 

نیسـت. خودش 
وی بـا بیـان اینکـه جلسـات زیـادی در کرمـان برای رفع مشـکات 
این شـرکت برگزار شـده اما مصوبات جلسـات اجرایی نشـده اسـت 
تصریـح کرد: خود شـرکت ذغالسـنگ هـم عدم اجرای ایـن مصوبات 

را پیگیری نکرده اسـت.
بـرای  تومـان  میلیـارد   12۸ اینکـه  عنـوان  بـا  کرمـان  اسـتاندار 
بازنشسـته کـردن و پرداخـت سـهم 4 درصـدی حـق بیمه مشـاغل 
سـخت کارگـران ذغالسـنگ کرمـان الزم اسـت گفـت: پرداخت این 
پول از عهده این جلسـه و اسـتان خارج اسـت و باید از مرکز کشـور 

و هیئـت دولـت پیگیری شـود.
وی بـا اشـاره بـه وجـود ۳ هـزار و 200 کارگـر ذغالسـنگ مشـمول 
بازنشسـتگی عنـوان کرد: نیاز اسـت چهـار درصد حق بیمه مشـاغل 

سـخت آنهـا بـه تامیـن اجتماعـی پرداخت شـود کـه اسـتان کرمان 
قـادر بـه تامین ایـن میزان نیسـت.

فدایـی بـا بیـان اینکـه پرداخـت ایـن مبلـغ بـه دو صـورت پیگیری 
می شـود گفـت: راه اول از محـل حقـوق دولتـی معـادن و راه دوم 
از طریـق پرداخـت تسـهیات بـا اقسـاط ده سـاله بـه معادن اسـت.
از  اینکـه مطالبـات شـرکت ذغالسـنگ کرمـان  بـه  اشـاره  بـا  وی 
ذوب آهـن اصفهـان زیـاد اسـت و باید در اسـرع وقت پرداخت شـود 
افـزود: مصوبـه هیئـت دولـت نیـز وجـود دارد کـه بـرای پرداخـت 
مطالبـات معـادن ذغالسـنگ کرمـان از ذوب آهـن اصفهـان اقـدام 

شـود و بایـد انجـام شـود.
اسـتاندار کرمـان بیـان کـرد: مدیـری دلسـوز اسـت کـه از تمـام 
آن  مـردم  کـه  ظرفیت هایـی  آن  حتـی  و  قانونـی  ظرفیت هـای 
را نمی داننـد و از آن مطلـع نیسـتند بـرای توسـعه اسـتان و حـل 

کنـد. اسـتفاده  مـردم  مشـکات 
ذغالسـنگی  شـرکت های  مطالبـات  پرداخـت  اینکـه  بیـان  بـا  وی 
کرمـان از ذوب آهـن اصفهـان بایـد بـر اسـاس مصوبه هیئـت دولت 

پرداخـت شـود عنـوان کـرد: نحـوه پرداخـت آن در ایـن مصوبـه 
اسـت. شـده  پیش بینـی 

فدایـی بـا اشـاره بـه اینکـه بدهـی مالیاتی شـرکت های ذغالسـنگی 
کرمـان بـا اقسـاط 60 ماهـه و بدون جریمـه از آنها اخذ شـود افزود: 
ایـن مصوبـه جلسـه شـورای گفتگـوی دولـت بـا بخـش خصوصـی 

اسـت کـه بایـد پیگیری شـود.

استاندار کرمان:

مطالبات شرکت ذغال سنگ کرمان از ذوب آهن اصفهان 
باید در اسرع وقت پرداخت شود 

بـا حضور شـهردار کرمـان و با هدف حمایـت از بانـوان کرمانی، تفاهم 
نامـه همـکاری سـه جانبـه بیـن مرکـز رشـد و شـتاب دهی کسـب و 
کار بانـوان اسـتان کرمـان، شـهرداری کرمـان و پـارک علـم و فناوری 

منعقد شـد.
سـعیده صادقـی مدیـر مرکز رشـد و شـتاب دهـی کسـب و کار بانوان  
اسـتان کرمـان در حاشـیه ی مراسـم انعقـاد ایـن تفاهم نامـه، موضوع 
انجـام  ایجـاد و گسـترش همکاری هـای بیشـتر در خصـوص  را   آن 
طـرح هـای پژوهشـی در زمینـه اهـداف مشـترک و انجـام خدمـات 
مشـاوره در حـوزه هـای مرتبـط بـا امـور کارآفرینـی و کسـب وکار در 
حـوزه بانـوان ذکر کـرد. وی گفت: ایـن مرکز زیر مجموعـه پارک علم 
و فـن آوری اسـت و اسـاس کارش بـر این اسـت کـه از ایده های جدید 

و طرح هـای فن آورانـه بانـوان حمایـت می کنـد.
وی افـزود: برگـزاری دوره هـای آموزشـی بـه درخواسـت شـهرداری 
برگـزاری  بـرای  شـهری  فضاهـای  دادن  اختصـاص  طرفـی  از  و 
اسـتارت آپ های مختـص بانـوان از جملـه زمینه هـای همکاری اسـت.
صادقـی بـا اشـاره بـه ارتبـاط نزدیـک شـهرداری بـا مـردم ادامـه داد: 

برگـزاری کارگاه هـای آموزشـی در خصوص صاحبان ایده که از سـوی 
شـهرداری معرفـی مـی شـوند نیـز از جمله مـوارد همکاری مشـترک 
اسـت.وی تصریـح کـرد: طبق ایـن تفاهم نامـه شـهرداری می تواند به 
بانـوان صاحـب ایـده کمـک کـرده و آنهـا را بـه مرکـز معرفـی کند تا 
روش و راهکارهـای اصولـی کسـب و کار بـه آنهـا آمـوزش داده شـود. 
نیـز گفـت: طبـق  بانـوان وخانـواده شـهرداری کرمـان  امـور  مدیـر 
ایـن تفاهـم نامـه برخـی دوره هـای کارآمـوزی و پژوهشـی بانـوان بـا 
هماهنگـی معاونـت برنامه ریـزی و اقتصادی در شـهرداری برگـزار و از 
ظرفیـت هـای علمـی و تخصصـی بهره گرفتـه خواهد شد.سـارا کارگر 
بـا اشـاره به ایـن که در حـوزه توانمندسـازی بانـوان، شـهرداری قصد 
دارد اقداماتـی را انجـام دهـد؛ خاطرنشـان کـرد: ایـن اقدامـات عـاوه 
بـر زنـان کارآفریـن، زنـان نیازمنـد حمایـت را نیـز شـامل مـی شـود.
وی ادامـه داد: بانوانـی کـه در فرهنگسـراها و خانه هـای فرهنـگ در 
زمینه هـای مختلـف آمـوزش می بیننـد؛ از حمایت هـای مرکز رشـد و 
شـتاب دهی کسـب و کار بانـوان نیـز بهره منـد، خواهنـد شـد تا ضمن 
فراگیری مهارت و داشـتن ایده، بتوانند کسـب و کاری را شـروع کنند.

در راستای حمایت شهرداری از کسب و کار بانوان کرمانی:

 انعقاد تفاهم نامه مشترک شهرداری با مرکز رشد و شتاب دهی کسب و کار 
بانوان و پارک علم و فناوری

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان:

کرمان رتبه ۲۲ رضایتمندی مردم از دستگاه های اجرایی را داراست
 

روابط عمومی شرکت آب و فاضالب روستایی استان کرمان

سـخنگوی اپراتـور بنـدر ماتارانـی پـرو گفـت: صـادرات مـس از این 
بنـدر پـس از آنکـه اعتراضـات ضـد معدنـکاری کـه زیر سـاخت های 
کمربنـد مـس جنوب این کشـور را مسـدود کـرده بـود در آخر هفته 

کاهـش یافت، از سـر گرفته شـده اسـت.
 بـه گـزارش پایـگاه خبـری و تحلیلی»فلـزات آنایـن« و بـه نقـل از 
روابـط عمومـی مجتمـع مس سرچشـمه، صـادرات از چهـار معدن- 
سـررو ورده فریپـورت مـک مـوران، الس بامبـاس شـرکت ام ام جـی، 
آنتاپاکـی گلنکـور و کونستانسـیای هودبِـی مینرالز- کـه حدود نیمی 
از مـس پـرو را تولیـد می کننـد بـه خاطر ایـن اعتراضات حدود سـه 
هفتـه متوقـف شـده بـود. اعتراضـات زمانـی شـروع شـد کـه دولـت 
مجوز سـاخت معدن جدیـدی در منطقه - پـروژه 1.4 بیلیون دالری 
تیاماریـای سـاوترن کاپـر- را کـه کشـاورزان نزدیـک به یـک دهه با 

آن مخالفـت کرده انـد، صـادر کرد. 

امـا دولـت ایـن مجـوز را معلق کـرد تـا مقامـات مربوطه بـه ارزیابی 
قانونـی بـودن آن بپردازند. 

خولیـا داویـا، مدیـر ارتباطـات اپراتـور بنـدر ماتارانی، تیسـور، گفت 
تـا معترضان دسـت از انسـداد راه آهن هـا و جاده های مورد اسـتفاده 
بـرای حمـل و نقـل کنسـانتره برداشـته بودنـد و بنابرایـن ماتارانـی 

توانسـت عملیات هـای معمـول خـود را از سـر بگیرد.  
دومینگـو دراگـو، معاون امور شـرکتی شـرکت ام ام جـی، نیز گفت که 
الس بامبـاس و سـه معـدن دیگـری کـه از معـدن ماتارانی اسـتفاده 

می کننـد توانسـتند صادراتشـان را از نو آغـاز کنند. 
بـه گفتـه رسـانه های محلـی در روز سـه شـنبه، بعضـی اعتراضـات 
علیـه تیـا ماریـا در منطقـه جنوبـی آره کوئیپای پـرو ادامـه یافته اند 
چـون اهالـی محـل خواهان لغـو کامل مجوز سـاخت معـدن تیاماریا 

. هستند

صادرات مس از بندر ماتارانی »پرو« از سر گرفته می شود 

ما آب را از پدرانمان به ارث نبرده ایم بلکه از فرزندانمان به امانت گرفته ایم.

تیم سیمان ممتازان قهرمان مسابقات 
آمادگی جسمانی استان شد

ایـن دوره از مسـابقات کـه بـا حضـور تیمهایـی از شـرکتهای مختلـف اسـتان کرمـان 
برگـزار شـد، تیـم آمادگـی جسـمانی کارگـران سـیمان ممتـازان توانسـت مقـام اول 

مسـابقات آمادگـی جسـمانی کارگـران اسـتان کرمـان را کسـب نمایـد.
اعضـا تیـم سـیمان ممتـازان بـه ترتیـب رده سـنی، آقایـان سـجادحضرت قلیـزاده، 
مصطفـی تینویـی، امین سـالمی، محمدرضا حسـین خانی، محمدرضا رضایـی، علیرضا 

صادقـی، علـی حسـنی می باشـد.

رئیـس سـازمان مدیریـت و برنامـه ریزی اسـتان 
رضایتمنـدی  زمینـه  در  کرمـان  رتبـه  کرمـان 
مـردم از دسـتگاه های اجرایـی و تحقـق حقـوق 
شـهروندی در سـال گذشـته را 22 ذکـر کـرد.  

جعفر رودری در دومین جلسـه شـورای راهبردی 
سـالن  در  کرمـان  اسـتان  مدیریـت  توسـعه 
پیامبـر اعظـم )ص( اسـتانداری کرمـان گفـت: از 
فرآیندهـای  اصـاح  در  کـه  برنامه هایـی  جملـه 
اسـتان بایـد اجـرا شـود شـهر هوشـمند و نحـوه 
هویـت  کاغـذی  اسـناد  حـذف  پیاده سـازی 
اسـت. اسـتان  واحدهـای  شناسـنامه در سـطح 

کـه  برنامه هـا  ایـن  در  داشـت:  اظهـار  رودری 
سـه سـاله در نظـر گرفتـه شـده اسـت یکـی از 
برنامه هـای  پیاده سـازی  اسـتاندار  دغدغه هـای 
پیـش روی اسـتان اسـت کـه بخـش زیـادی از 
موفقیـت و عـدم موفقیت هـا بـه خـود سیسـتم 

برمی گـردد. اداری 
وی افـزود: اگـر کارهـا به درسـتی تعریف شـوند، 
لحـاظ  بـه  شـوند  ابـاغ  و  برسـند  تصویـب  بـه 
بـود.   خواهـد  خوبـی  فرصـت  قانونـی  سـاختار 

رودری تاکیـد کـرد: بخش زیـادی از دغدغه های 
موجـود ناشـی از عـدم اجـرای به موقع اسـت که 
اینجـا  اداری کـه  فرآیندهـای  بـه  بـر می گـردد 

می توانـد پوشـش داده شـود.
رئیـس سـازمان مدیریـت و برنامه ریـزی اسـتان 
کرمـان اظهارداشـت: از مهمتریـن وظایـف شـورا 
برنامه هـای ارتقـاء بهـره وری دسـتگاه ها، هدایـت 
تبییـن برنامه هـای اجرایـی دسـتگاه ها، راهبـری 
سـازمان ها، موسسـات و شـرکت ها در خصـوص 
اداری  نظـام  اصـاح  برنامه هـای  دقیـق  اجـرای 
اسـت. رودری بـا بیان اینکـه یکی از مـوارد مورد 
بحـث، حقـوق شـهروندی اسـت، گفـت: قـرار بر 
ایـن اسـت کـه ایـن مـورد در قالب یک شـاخص 
عملکـرد  از  رضایـت  میـزان  سـاله  هـر  کمـی 
دسـتگاه اجرایـی کشـور و اسـتان را رصـد کنـد.

رئیـس سـازمان مدیریـت و برنامه ریـزی اسـتان 

کرمـان افـزود: سـال گذشـته اسـتان کرمـان در 
میـزان آمـار رضایتمنـدی مـردم رتبـه 22 را بـا 
نمـره 6۸.1۸ به خـود اختصـاص داد که کمترین 
میـزان رتبـه 62.2۹ و باالتریـن رتبـه نیز ۷۸/۷۵ 

ست. ا
رودری بـا اشـاره بـه اینکه این شـاخص هر سـاله 
مـورد سـنجش قـرار می گیـرد، گفـت: در طـول 
برنامه هـا 60 درصـد ارتقـای شـاخص را باید طی 
سـه سـال داشـته باشـیم. وی عنـوان کـرد: در 
آیتم هایـی کـه در ایـن سـنجش مـورد اسـتفاده 
اسـت رتبـه میـزان آگاهـی مراجعان کرمـان 22، 
رتبـه میـزان اعتمـاد مراجعان 14 و رتبـه رفتار با 

اسـت. مراجعان 1۸ 
وی گفـت: مـا در سـایر مـوارد هـم رتبـه 2۸ را 
بـه لحـاظ امکانـات داریـم کـه می توانیـم در این 

زمینـه شـاهد ارتقـاء کرمان باشـیم.
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شغال و مرغ و روباه
در زمان تسلط مغوالن            

)قاضی شارع( به داوری مشغول
دور قدرت همیشه می چرخید          

سجده اش بوده بر مقام و پول!
داستانی از آن زمان دارم         

 پند و عبرت در آن فراوان است
همچو آن )شیخ نما( و بی تقوا      

    روبهی، حیله کاِر داستان است
که شغالی در آن زمان قدیم      

    شکمش را ز لقمه خالی دید
فکر رفع گرسنگی افتاد        

    روستایی در آن حوالی دید
نرم نرمک به ده شده نزدیک       

   چنگ و دندان خود نموده تیز
چشمش افتاد به مرغ پیرزنی       

   شد وجودش ز اشتها لبریز
مرغ را زد به نیش و با خود برد     

   پیرزن در پی اَش به صد نفرین
پیرزن داد می زد و می گفت         

 مرغ من بوده )ده من( و سنگین
این شنیده شغال و ناراحت         

 مانده در حرف پیرزن حیران
)روبه( این دید و از شغال پرسید      

  پسرعمه تو از چه ای ناالن؟
گفت مرغی گرفته ام سبک است        

  صحبت صاحبش شده سنگین
گفت روبه که داور مللم!           

 داوری را کنون کنی تحسین
چون ترازوی راستگویانم          

بده تا وزن آن کنم معلوم
تا شغال مرغ را به )داور( داد        

  شد ز دیدار بعد از آن محروم
برد روباه مرغ و این را گفت         

 پیرزن را بگو که گل گفتی
بنویس به حساب من بیشتر        

  کم بر این طعمه ی تپل گفتی
ای پسرعمه حاصل عملت         

 مزد داور شد و تو جیب من
اعتراضت به وزن مرغ مفت        

  شده باعث شود نصیب من
اندران حوزه ای که تقوا نیست        

  داوران فکر جیب و نان هستند
مرغک بینوا به دام و قفس        

  فیل و زرافه در امان هستند
کدخدای جهان شده )شیطان(       

   که از آن منتقد شده سرکوب
نیست مشکل گشا سوار کار          

که سوار جهان شده آشوب
یارب آن )آفتاب عالمتاب(         

 کی کند روشن این شب تیره؟
کی شود آن )عدالت موعود(        

  بر فساد و ستمگران چیره؟
دل )نقاش( روشن و، بی شک      

    می رسد آن یگانه ی خلقت
می زند بر قلوب ما مسواک         

 تیغش آید به گردن ذلت
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 هفتواد
شعر این شماره از هفتواد تقدیم می شود به

شهید »محمدمعماریان«
برو بچه جان!...

وقتـی آمـاده شـدکه بـرود، نگاهـی به 
مـن کـرد وگفـت: محمـدت را خـوب 

کـن... نگاه 
چیـزی نگفتـم. نگاهـش کـردم. ازنگاه 
قاطعـم فهمیـد کـه اهل گریـه و زاری 
نیسـتم. رفـت و در قـاب در خانـه قرار 
بـه  مـا  دیـدار  گفـت:  بلنـد  گرفـت. 

قیامـت. محمـدت را نـگاه کـن! 
بـه  را  تـو  بچه جـان!  بـرو  گفتـم: 
علی اکبـر امـام حسـین)ع( بخشـیدم. رفـت و کمـی آن طرف تـر 

ایسـتاد.
 بـاز گفـت: رفتم ...هـا! نمی خواهـی محمـدت را بـرای بـار آخـر 

کنی؟  نـگاه 
داد زدم: بـرو بچـه! تـو را بـه قاسـم و علی اصغـر بخشـیدم. قـرار 

نیسـت وقتـی چیـزی را دادم، پـس اش بگیـرم...
 رفـت. ۲۱ روز بعـد، خبـر شـهادتش را آوردنـد. در حالیکـه ۱۶ 

سـال و ۳مـاه داشـت.
وقتـی جنـازه اش را آوردنـد... کاسـه سـر محمد خالی بـود و فقط 
صـورت داشـت... جنـازه را خـودم تـوی قبـر گذاشـتم و خـودم 
تلقینـش را خوانـدم. وقتـی دسـتم را از زیـر سـرش برداشـتم، 
خـون تازه دسـتم را رنگین کرد. دسـتم را نشـان جمعیـت دادم و 
گفتـم: ببینیـد بعـد از هفـت روز خون تازه از سـر محمـدم جاری 
اسـت. امـا گریـه نکردم. محکم و اسـتوار همـه کارهایـش را انجام 
دادم و آمـدم بیـرون. بعـد هـم کـه دفن شـد، روی قبر ایسـتادم و 

کردم... سـخنرانی 
راوی: مادرشهید محمدمعماریان

یادی از یک شهید 

                                                    غدیر خم
روز عید غدیر خم آمد                                     روز بیعت با مرتضی علی)ع( است

که خدا گفته اینکه تا به ابد                              که علی)ع( هم وصی و هم ولی است
دست خورشید را قمر بگرفت                           برد باال و اینچنین فرمود

با علی)ع( می رسد کمال دین                           این سفارش ز جانب حق بود

                                             دهمین اختر
علی النقی آن امام همام                                    از گلستان مرتضی آمد

تا بتابد به راه آینده                                          دهمین اختر خدا آمد
از وجود همین امامان است                               که بمانده چراغ دین روشن

کز جمال چهارده معصوم                                   شده روز و شب زمین روشن
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قابل توجه استاندارکرمان:

سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی را دریابید
در معاونـت هـای وزارت کشـاورزی, سـالهای 70، 7۱ ایـن ذهنیت 
شـکل مـی گرفت که بایسـتی ,مشـابه نظام مهندسـی سـاختمان، 

مهندسـین و کارشناسـان کشـاورزی هـم هویت پیـدا کنند. 
بحثها بسـیار جدی و تعیین کننده و در مورد شـکل کار و طراحی 
آن بـا جدیـت جلسـاتی برگـزار و پیگیری می شـد. خالصـه اینکه 
سـازمان نظـام مهندسـی کشـاورزی و منابـع طبیعـی معنـی پیدا 
کـرده کـم کـم, در تهـران و به  دنبال آن در سراسـر کشـور شـکل 
گرفتـه و نهادینـه شـد. بدیـن ترتیـب فـارغ التحصیالن کشـاورزی 
از ایـن بـه بعـد جایـگاه پیـدا میکردند.یعنـی عـالوه بـر اینکـه در 
وزارت کشـاورزی بـکار گرفتـه می شـدند، می توانسـتند با تالش و 
فعالیـت کارشناسـی رسـمی را اخذ و تا سـطح ایجاد دفتـر و انجام 

کار خصوصـی ارتقـاء یابند.
در اسـتان کرمـان هـم بـه مـوازات سـایر اسـتانها و هماهنـگ بـا 
حرکتـی  کشـوری برنامه ریزی بـرای فارغ التحصیالن رشـته های 
مختلـف کشـاورزی آغـاز گردیـد. پرداخـت حـق عضویـت اسـاس 
ارتبـاط بـا سـازمان و متناسـب با شـرایط مختلف, نـرخ و مبلغ آن 
تنظیـم و بـه اعضـاء ابالغ مـی گردید. در ایـن رابطـه کارتهایی هم 
صـادر , تمدیـد ماهانه و سـاالنه آنها در گرو پرداخـت به موقع حق 
عضویـت و یـا همـکاری بـا سـازمان بـود. تبلیغـات بـرای چگونگی 

شـخصیت بخشـیدن بـه اعضـاء فـوق العـاده قـوی, و در سـطح 
بـاال ولـی اجـرای تعهـدات و قـول  و قرارهـای سـازمان نسـبت به 
اعضـاء همـواره ضعیـف و همراه بـا دنیائـی از توجیهات نامتناسـب 
بـوده اسـت. در اسـتان کرمـان ایـن سـازمان پیوندهـای نامرئی  با 
سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان و بتدریج بصـورت مبلغـی تام و 
تمـام قبـل از تحلیل درسـت و یا نادرسـت بـودن امـور مطالعاتی و 
اجرائـی در آمـده اسـت. روابط و چگونگـی انتخاب رئیس سـازمان 
نظـام مهندسـی کشـاورزی و منابـع طبیعـی ، تشـکیل کانونهـای 
اجرائـی و تصمیـم گیـری همه و همه حسـاب شـده، قبـل از اینکه 
اعضـاء  بخصـوص کارشناسـان کاردان , کـه مراحلـی پلکانـی نظام 
 مهندسـی را طـی کـرده باشـند، سـلیقه هـا، روابـط حـرف اول را 
مـی زننـد . در اینجـا سـئوالت ذیـل مطـرح اسـت .که امید اسـت 

ریاسـت سـازمان پاسـخ جامـع و منطقی بـه آنهـا بدهند.
۱- آمار اعضاء سـازمان  نظام مهندسـی کشـاورزی و منابع طبیعی 

اسـتان کرمـان به تفکیک در رشـته های مختلف چند نفر اسـت؟
۲- از بـدو تاسـیس دفتـر سـازمان تاکنـون تحـت عنـوان حـق 
عضویـت از اعضـاء چـه مبلـغ پـول دریافـت شـده و ایـن دریافتها 

چگونـه هزینـه شـده انـد؟
۳- قراردادهـای بیـن سـازمان جهـاد کشـاورزی و نظام مهندسـی 

چگونـه و بـرای چـه طـرح هائـی تنظیـم و شـکل مـی گیرنـد؟ به 
تفکیـک از بـدو تاسـیس تاکنـون لیسـت انهـا اعـالم گردد.

و  چگونـه  هـا  طـرح  قبـال  در  مهندسـی  نظـام  عملکـرد   -4
دسـتورالعمل سـازمان بـرای چگونگـی مطالعـه و اجـرای طـرح ها 

بـه چـه صـورت عملـی مـی شـده اسـت؟
5-پرداخـت هـای طـرح هـا بـه مطالعـه کننـد گان درصدهـای 
تخصیـص داده شـده بـه سـازمان مرکـزی و نیـز سـایر هزینـه هـا 

چگونـه بـوده اسـت؟
۶- قراردادهـای منعقـده آبیـاری تحت فشـار و امـور آب و خاک با 
سـازمان جهاد کشـاورزی توسـط چه افـرادی قابلیـت اجرائی پیدا 
مـی کننـد؟ بـرای  تمامـی طـرح هـای بـه پایـان رسـیده تـا ایـن 

تاریـخ, همینطـور پرداختهـای آنهـا را لیسـت نمائید.
7- صـدور مجوزهایـی کـه در حـال حاضـر  
بـرداران  بهـره  و  کشـاورزان  عمـده  وقـت 
چـه  براسـاس  نمـوده  مشـغول  بخـود  را 
گیـرد. مـی  انجـام  چگونـه  و  پارامترهایـی 

مهندس حسن اشرف گنجوئی
کارشناس رسمی  و محقق تامین آب

مسئول کانون خادمیاران رضوی شهرستان باغین خبر داد:

برگزاری نخستین همایش سادات رضوی کرمان

مسـئول کانـون خادمیـاران رضـوی و امـام جمعـه باغیـن 
از برگـزاری نخسـتین همایـش سـادات رضـوی کرمـان بـه 

مناسـبت دهـه والیـت خبـر داد. 
جمعـه  امـام  زاده،  اسـماعیل  عبـاس  االسـالم  حجـت 
شـهرباغین در خصـوص ایـن همایـش اظهـار کـرد: درایـن 
همایـش کـه برای اولین بـار در کرمان همزمان بـا ایام دهه 
والیـت برگـزار مـی شـود در تالش هسـتیم تا با شناسـایی 
چهـره هـای ویـژه و موثر سـادات رضـوی از جملـه خانواده 

شـهدا، ایثارگـران و جانبـازان، نخبـگان علمـی، فرهنگـی 
و دانشـگاهی و قهرمانـان ورزشـی عـالوه بـر ایجـاد بانـک 
اطالعاتـی مناسـب، زمینـه هـم افزایـی و ایجـاد تشـکیالت 

قانونـی کارگـروه سـادات رضـوی را نیـز دنبـال کنیـم.
کـرد:  تصریـح  رضـوی  سـادات  همایـش  اجرایـی  مدیـر 
از ظرفیـت  اسـتفاده  و  اجتماعـی  هـای  افزایـش سـرمایه 
هـای مردمـی سـادات رضـوی، شناسـایی نخبگان سـادات 
رضـوی در عرصـه هـای دینـی، سیاسـی، اجتماعـی و غیره 
بـه منظـور بهـره گیـری از ظرفیـت ایـن سـرمایه اجتماعی 
در جهـت ایجاد وحـدت، بهره مندی از ظرفیت پژوهشـکده 
انسـاب نبـوی و کارشناسـان مربـوط در جهـت شـجره نامه 
اجتماعـی  مسـولیت  بـا  سـادات  آشـنایی  زادگان،  امـام  و 
آنـان و تاثیرگـذاری در امـر تقـرب و حفـظ و تقویت هویت 
اسـالمی سـادات رضـوی و همچنیـن افزایش نقـش آفرینی 
 آنـان در جامعـه اسـالمی از جملـه اهـداف ایـن همایـش 

هستند.
اسـماعیل زاده ادامـه داد: همچنیـن در ایـن همایـش نقش 
سـادات رضـوی در جهت تحقق وحدت اسـالمی در جامعه، 

نقـش تاریخـی و راهبردی سـادات رضـوی در میان مذاهب 
اسـالمی و امـام زادگان و نقـش معنـوی آن هـا در حفـظ 
ارزشـها و تقویـت سـرمایه هـای اجتماعـی بررسـی خواهد 

. شد
آسـتان  نمایندگـی  هـای  ازحمایـت  تشـکر  ضمـن  وی 
قـدس رضـوی در کرمـان بـرای برگـزاری ایـن همایـش و 
نتایـج مثبـت طـرح خادمیـاران در ایـن شـهر افـزود: طرح 
خادمیـاران رضـوی کـه بـا حمایـت هـای تولیـت آسـتان 
ثـدس در سراسـر کشـور بـا جدیـت ادامـه مـی یابد منشـا 
خیـرات و بـرکات بسـیاری شـده اسـت کـه مـی تـوان بـه 
مناطـق  در  رئـوف)ع(  امـام  محبـان  بـه  رسـانی  خدمـات 

محـروم اسـتان کرمـان اشـاره کـرد.
امـام جمعـه باغین ادامه داد: خوشـبختانه طـرح خادمیاری 
رضـوی بـه دلیل مردمـی بـودن و داوطلبانه بـودن مجریان 
توانسـته است به سـرعت در میان اقشـار مردم از محبوبیت 
انجـام شـده  بـا سـاماندهی  امیدواریـم  برخـوردار شـود و 
بـزودی شـاهد گسـترش فعالیـت هـای خادمیـاران امـام 

باشـیم. رئوف)ع( 

فرمانـده انتظامی اسـتان در خطـاب به خبرنگاران گفت: شـما باید 
روحیـه اطاعـت پذیـری را در جامعـه ترویج می دهید باید دسـت 
بـه دسـت هـم قانـون گرایـی را در جامعـه نیـز نهادینـه کنیم به 

طوریکـه مجـرم پـس از ارتکاب جرم احسـاس شرمسـاری کند. 
امنیـت  گفـت:  خبـری  نشسـت  در  ناظـری  عبدالرضـا  سـردار 
جنبـه هـای تـازه ای به خـود گرفته اسـت و مسـلما   این شـرایط 
هـا  رسـانه  اسـت،  ارزشـمند  بسـیار  رسـانه  اصحـاب   همـکاری 

نقش های زیادی را در آن ایفا می کند. 
وی افـزود: در گام دوم انقـالب هـم از خبرنـگاران انتظـار می رود 
تـا همـت کننـد هم اکنـون بلـوغ انقالب فرا رسـیده اسـت، دیروز 
گلولـه بر سـینه جوانـان اصابت می کـرد اما امروزه حمله دشـمن 

بـه مغز جوانـان و کانون خانواده اسـت.
وی تاکیـد کـرد: قانـون شناسـی و کیفر شناسـی از دیگر مسـائل 
مهـم اسـت، اگـر مـردم از ایـن موضوعـات بـا خبـر باشـند شـاید 
هیچـگاه برخـی ار جرایـم  را مرتکب نمی شـدند، گاهـی مجازات 

جـرم بازدارنـده ارتکاب جرم اسـت. وی اذعان کـرد: فرهنگ را در 
بیـن مـردم بـاال ببریم و بتوانیم مسـئول سـازی کنیم، با مسـئول 
سـازی عامـل اصلـی ارتـکاب جـرم را پیـدا کنیـم و از تکـرار آن 
جلوگیـری خواهد شـد.  وی با اشـاره به اهمیت انتشـار اخبارهای 
پلیـس گفت:پرداختـن بـه خبـر در لحظه بسـیار مهم اسـت مبادا 

بـا تکـرار خبر قبـح این جرم شکسـته شـود.
*کرمان رتبه اول تعامل رسانه 

اسـتان  انتظامـی  نیـروی  اجتماعـی  ،معاونـت  یوسـفی  احمـد 
گفت:اسـتان کرمـان در همراهـی رسـانه هـا رتبـه اول کشـور را 
دارد در ایـن مـدت بیشـترین تعامـل را بـا خبرنـگاران داشـتند و 
تمامـی اخبـار انتشـاری رسـانه هـای اسـتان رویکـرد پیشـگیرانه 

داشـته اسـت.
*امکان ورود رسانه ها به اخبار حوادث

روح ا... خدیشـی، رئیـس خانـه مطبوعـات اسـتان گفـت: عمومـا 
رسـانه ملـی در اخبـار حـوادث نقـش داشـتند و خبرگـزاری هـا 

کمرنـگ تـر بودند ، امـکان ورود خبرگـزاری ها در اخبـار حوادث 
شـود.  ایجاد 

وی افزود:هیـچ رسـانه ای ، هیچ چالشـی را برای نیـروی انتظامی 
ایجـاد نکـرده اسـت امـا نیـروی انتظامـی در آسـتانه روز خبرنگار 
از دوسـتان رسـانه شـکایت کردنـد، امیدداریـم بـه یمـن این روز 
نیـروی انتظامـی شـکایت هـا را از رسـانه هـا پـس گیـرد چراکـه 
امـروزه در حالـت معمول این حرفه امنیت شـغلی کافـی را ندارد.

خبرنگار : فاطمه پورمرادی

فرمانده انتظامی استان کرمان : 

روحیه قانون گرایی در جامعه نهادینه شود

بارهـا و بارهـا در رسـانه هـا مـی خوانیـم، مـی بینیـم و مـی 
شـنویم کـه یـک نوجـوان یا یـک جوان و یـا یک مرد میانسـال 
در آمریـکا ُمسلسـل بدسـت گرفتـه و مردمانـی را بـه رگبـار 
بسـته و شـماری را ُکشـته و شـمار بیشـتری را زخمـی و از 
کار افتـاده و زمیـن گیـر سـاخته! ایـن تروریسـم کورکـه ویـژه 

سـرزمین ایـاالت آمریـکا مـی باشـد هـزاران بـار از تروریسـم 
سیاسـی ترسـناکتر و دلهـره آفریـن تـر اسـت زیـرا تروریسـت 
دارد  دشـمنی  آنهـا  بـا  کـه  را  تـن  چنـد  یـا  یـک   سیاسـی 
مـی کشـد و بـه دیگران آسـیبی نمی رسـاند اّما در ایـن کار که 
 هـر روز آوازه آنـرا از سـرزمین آمریـکا مـی شـنویم بـی گناهان 
و بـی گناهـان  بـی گنـاه ماننـد کـودکان و شـیرخواران هـم 
کشـته مـی شـوند. می گوینـد امروزه شـمار گردشـگرانی که به 
 آمریـکا رفتـه اند بسـیار بسـیار کاهش یافتـه زیرا بیـم آن دارند 
درجایـی کـه بـا هم گـرد مـی آیند بـه رگبار بسـته شـوند  که 
ایـن خـود زیـان فراوانی را به گردشـگری آمریـکا و درآمد از آن 

رسـانیده و می رسـاند .
 بهـرروی از ایـن رخدادهـای خونیـن گاه بـه گاه کـه بگذریـم 
بـر پایـه آمارهایـی کـه خودشـان مـی دهنـد تیـر انـدازی هـا 
در آمریـکا شـبانه روزی شـده بـه گونـه ای کـه در هـر شـانزده 
دقیقـه یـک تـن کشـته می شـود کـه شـمار زخمی هـا و جان 
بـدر بردگانـش بیشـتر اسـت.  اکنـون اگـر بـا نگاهـی بـه ایـن 
در  آمریـکا  بینیـم  مـی  بپردازیـم  داوری  بـه  خـود   رویدادهـا 
تـب و تابـی دردنـاک بسـر مـی بـرد کـه نمونـه اش را در هیـچ 

یـک از کشـورهای کوچـک و بـزرگ جهـان نمـی تـوان دیـد. 
زیـرا کشـورهای چین و هندوسـتان هر یک، یـک و نیم میلیارد 
یـا پنـج برابر  آمریـکا جمّعیـت دارند که شمارکشـتگان شـبانه 

روزی آنـان بسـیار کمتر از آمریکای سـیصد میلیونی می باشـد 
و تاکنـون نمونه ای از کشـتارهای الس وگاس، اُهایو و کالیفرنیا 
در آن دو کشـور دیـده نشـده. همچنیـن در کشـورهای کوچک 
اروپـا و آفریقـا و آسـیا و آمریـکای التیـن. پـاره ای از مردمـان 
سـاده اندیـش و رویـه نگـر مـی پندارنـد کـه ایـن بـودن 400 
میلیـون سـالح گرم در دسـت ۳۶0 میلیون آمریکایی اسـت که 
ایـن آدم کشـی ها یـا بگفته خودشـان »سـریال کیلـری« ها را 
آفریـده کـه به باور نویسـنده چنین نیسـت زیرا اگر بـه مردمان 
کشـورهای ماننـد ایـران، سـوئیس، آفریقـای جنوبـی، چیـن، 
 هندوسـتان دو برابر جمعیت شـان اسـحله بدهند، هرگز چنین 
 رخدادهـای را پیـش نخواهنـد آورد و اّمـا شـوند و چرایـی ایـن 
 دیوانـه وار گشـتن هـا چیسـت کـه پاسـخش را بایـد اسـتادان 
جامعـه شناسـی، روان شناسـی  و مـردم شناسـی بدهنـد کـه 
از  یکـی  اسـت  نیـاز  و  نیسـتند  کـم  کرمـان  در  خوشـبختانه 
خبرنـگاران روزنامـه هفتـواد بـا آنـان در ایـن زمینـه گفتگـو 
نماینـد. زیـرا بیـش از سـیصد میلیـون کسـانی کـه در آمریـکا 

زندگـی مـی کننـد از ایـن پدیـده رنـج مـی برنـد.  
سعدی فرموده:                           

 بنی آدم اعضای یک پیکرند        که در آفرینش ز یک گوهرند

نویسنده: کیخسرو شهریاری

ِکرمهای مرداب خون

مراسم بزرگداشت 
حجت االسالم والمسلمین 

حاج شیخ محمدعلی حسنی سعدی 
برگزار می شود

مراسـم بزرگداشـت  اسـتاد اخـالق ، عالـم وارسـته حـاج 
شـیخ محمدعلـی حسـنی سـعدی  هـم زمـان بـا یـادواره 
شـهدای شـهرباغین در مصـالی صاحـب الزمـان  برگـزار 

می شـود.
مراسـم بزرگداشـت حاج شـیخ محمدعلی حسـنی سعدی 
برگـزار میشـود. نماینـده ولـی فقیـه وامـام جمعـه باغین، 
گفـت: مراسـم بزرگداشـت ایـن اسـتاد اخـالق هـم زمـان 
بـا یـادواره شـهدای شـهر باغین در بیسـت و هشـتم صفر 
سـالروز وفـات رسـول اکرم و شـهادت امام حسـن مجتبی 

برگـزار خواهد شـد.
وی افـزود: ایـن مراسـم روز یکشـنبه 5  آبـان مـاه بعـد از 
نمـاز مغـرب و عشـاء با حضور خانـواده محتـرم آن مرحوم 
و  ایثارگـران  و هیئـات مذهبـی، علمـا، خانـواده شـهداو 
مدیـران ادارات شـهرباغین ،  برگـزار می شـود و حضـرت 
آیـت ا... سـیداحمدخاتمی امـام جمعـه موقت تهـران،  در 

ایـن مراسـم سـخنرانی می کنـد. 
حجـت االسـالم اسـماعیل زاده بیان کـرد: مـردم معتقد و 
مذهبـی و والیـت مدارشـهرباغین  بـار دیگـر بـا حضور در 
این مراسـم، نشـان خواهند داد که پشـتیبان نظام مقدس 

اسـالمی و والیت فقیه هسـتند. 
وی تاکیـد کـرد: برگزاری این بزرگداشـت، نشـان تکریم و 
قدردانـی از مجاهـدت ها و شـصت سـال خدمـات مرحوم 

حاج شـیخ محمدعلی حسـنی سـعدی، میباشـد.

دعای فرج
هنـوز هلـی کوپتـر بـرای برگشـت بلنـد نشـده بـود کـه 
درگیـری سـنگینی آغـاز شـد.۲0 دقیقـه طـول کشـید تا 
نیروهـا آرایـش بگیرنـد و عملیـات پـاک سـازی منطقه را 

کنند. آغـاز 
ناآشـنایی بـا محـل و کـم بـودن مهمـات باعـث شـد تـا 

بخشـی از نیروهـا عقـب نشـینی کننـد.
هلـی کوپتـر آمـد و بچـه هـا را بـرد، سـروان علـی صیـاد 

شـیرازی و نیروهایـش جاماندنـد.
علـی کـه متوجه نـگاه های نگـران و ناامید همراهان شـد، 
شـروع کـرد دوره هـای نظامـی مختلفـی را کـه دیـده بود 
بـرای آنـان شـرح دادن تـا بدیـن وسـیله اعتمادشـان را 

جلـب کنـد و تابع دسـتوراتش باشـند.
علـی بـه امـام زمـان -عجـل ا... تعالـی فرجـه الشـریف- 

متوسـل شـد و دعـای فـرج خوانـد.
خوانـدم،  را  دعـا  کـه  »همیـن  گفـت:  مـی  خـودش 
 بالفاصلـه طـرح عملیـات بـه ذهنـم خطـور کـرد و تمـام 
تاکتیـک هایـی را کـه بـه صـورت تئـوری خوانـده و هیچ 
وقـت عمال اسـتفاده نکـرده بودم بـه ذهنم رسـید؛ آن هم 
 تاکتیـک عبـور از منطقـه خطـر و شـرایطی کـه احسـاس 

می کردیم در محاصره ایم«.
ـــــــــــــــــــــــ

خاطـره ای از شـهید علـی صیـاد شـیرازی /عاشـق تریـن 
صیـاد،ص54-5۳

تهیـه و تنظیم : محمود جعفری از کوهبنان

موسسه جامعه القرآن شعبه خواهران کرمان برگزار میکند 

 کالسهای آمادگی  کارشناسی ارشد برای حافظان کل وکسانی 
که عالقه مند به ادامه تحصیل در رشته علوم قرآن 

و حدیث می باشند با اساتید مجرب 
و قبولی تضمینی در کنکور
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