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جشن کلنگ و بیل

 کوه قلعه دختر باعث شد
که من بنویسم

پاره آجر

کرمهای مرداب خون  - بخش دوم 
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آقای دادستان کرمان 
نوبت شماست  

استاندار کرمان در آئین افتتاح 
کارخانه شمش خان خاتون بم:

بخشودگی 5۰ 
درصدی سود تسهیات 
بانکی سرمایه گذاری 
در شرق استان

دکتر محمدرضا پورابراهیمی :
  1۰۰ هزار نفر

 در حاشیه 
شهر کرمان در 
وضعیت نامطلوبی 
زندگی می کنند 

2
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پیام شهردار 
کرمان در اختتامیه 

جشنواره 
تابستانی کرمان
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 در نشست عمومی شورای شهر کرمان تصویب شد؛

مرکزی برای پژوهش های شورا / 
خیابانی به نام سادات خوشرو

پرخاشگری و نقش آن 
 در بروز تصادفات رانندگی

2

3

3

3

قابل توجه مهندس سعیدی 
 )ریاست جهاد کشاورزی استان (

احیاء و مرمت قنوات 
استان را دریابید 

3

هفته دولت گرامی  باد

آگهي مناقصه عمومي تجدید شده 
شماره 97/32/ع

شـرکت معدني و صنعتي گل گهر )سـهامي عام( در نظر 
دارد »تجهیـز سـالن تیراندازي مجموعه ورزشـي« خود 
را از طریـق برگـزاري مناقصـه عمومـي بـه پیمانـكار 

واجد شـرایط واگـذار نماید.
 لـذا کلیـه متقاضیان مي توانند جهت اخذ اسـناد مناقصه 
بـه آدرس الكترونیكي WWW.GEG.IR  مراجعه و اسـناد 
مذکـور را بـه همراه دسـتورالعمل ارزیابـي کیفي و فني 
و فـرم پرسشـنامه ارزیابـي تأمیـن کنندگان از قسـمت 
تأمین کنندگان و مشـتریان - مناقصـه ها دانلود نمایند. 
مهلـت تحویـل پاکات سـاعت 9 الـي 14 روز چهارشـنبه 
مـــورخ 98/6/13 در محـــل دفترکمیسـیون معــامات 
مجتمـع و یـا دبیرخانـه دفتـر مرکـزی تهران مي باشـد. 
ضمنـاً بازدیـد از محـل اجـراي پـروژه روز چهارشـنبه 

مـورخ 98/06/06 بـراي متقاضیـان بامانـع مي باشـد.
  
 مدیریت قراردادها و معامات 
شرکت معدني و صنعتي گل گهر 

آئین تودیع و معارفه مدیرکل جدید 
اوقاف و امور خیریه استان کرمان 

برگزار شد
2

آگهی مزایده 
شهرداری اندوهجرد

/ش   5/23 شــماره  مجــوز  اســتناد  بــه  اندوهجــرد  شــهرداری 
تعــداد  دارد  قصــد  شــهر  اســامی   شــورای   98/3/1 مــورخ 
 12  ( مترمربــع   300 مســاحت  بــه  مســكونی  زمیــن  قطعــه   52
مترمربــع   200 مســاحت  بــه  تجــاری  قطعــه    10 تعــداد   قصــب( 
  ) 8 قصــب ( را بــه مزایده گذارد،  متقاضیان جهت شــرکت در مزایده  10 روز 
) تــا تاریــخ 98/6/11 ( فرصــت دارنــد پاکــت حــاوی قیمــت پیشــنهادی خود 
را بــه واحــد درآمــد شــهرداری تحویــل نماینــد شــرکت کننــدگان در مزایــده 
مــی بایســت 10 % از مبلــغ پیشــنهادی را بــه صــورت ضمانــت بانكــی بــه 

ــل نمایند. شــهرداری تحوی

ــوری  ــورت حض ــورخ 98/6/14 بص ــاکات م ــایی پ ــان بازگش ــًا زم  ضمن
می باشد .

ازم بــه ذکــر اســت قیمــت پایه هــر قطعــه مســکونی مبلــغ 60/000/000 
 ریــال و قیمــت هــر قطعــه تجــاری مبلــغ 150/000/000 ریــال می باشــد .

شماره تماس جهت پاسخگویی : 33766137 -33766679

هادی ربانی - شهردار اندوهجرد

4

 انتقاد تند آقای مؤیدی 
 به دریافت وجه اضافه از مردم 
3

ساعت 6:45 صبح جمعه در حسینیه ثارا... 

هیات رزمندگان اسام  استان کرمان
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غامحسین رضایی - نقاش

                                                            دولت مردمی
)باهنر( بود و )رجایی( و دعای مردم  دولتی بود که شد وقف برای مردم  

گوی سبقت چه غریبانه ربودند آن دو  با شهادت پر پرواز گشودند آن دو  
الگوی خدمت پاکیزه به انسان دادند  دو مجاهد که به فتوای خدا جان دادند  

ماند از آن دولت دلها عمل و نامی خوش هفته ی دولت و یادآور ایامی خوش  

نجات آب ، نجات زمین 
نجات زندگی

 روابط عمومی شرکت آب و فاضاب روستایی استان کرمان 

 آئین تودیع و معارفه مدیرکل جدید 
اوقاف و امور خیریه استان کرمان برگزار شد

آئیـن تودیـع و معارفـه مدیـرکل اوقـاف و امورخیریـه اسـتان کرمان با حضـور حجت ااسام والمسـلمین 
حسـن علیدادی سـلیمانی نماینـده ولی فقیـه در اسـتان و امـام جمعـه کرمـان، حجت ااسـام حسـین 
روحانی نـژاد رئیـس هیئـت فقهـی حقوقـی سـازمان اوقـاف و امورخیریـه، محمدصـادق بصیـری معـاون 

سیاسـی امنیتـی اسـتاندار کرمـان برگزار شـد.

 در ایـن آئیـن از زحمـات حجت ااسـام اسـماعیل تدینـی مدیـرکل سـابق اوقـاف و امورخیریـه اسـتان 
کرمـان تقدیـر و حجت ااسـام علـی جالـی بـه سـمت مدیـرکل جدیـد اوقـاف و امـور خیریـه اسـتان 

کرمـان منصوب شـد.  

مدیرکل کمیته امداد کرمان:
۳۰۰۰ کودک در کرمان فاقد حامی هستند

 مدیـرکل کمیتـه امـداد اسـتان کرمان گفـت: از ماه رمضان سـالجاری 
تاکنـون دو هـزار کـودک دارای حامـی شـده انـد امـا هنـوز سـه  هزار 
کـودک دارای حامـی نشـده اند.یحیـی صادقـی در همایـش تجلیـل از 
فرهنگیـان و حامیـان اکـرام اظهـار کرد: ۱۰۲ هـزار خانواده در اسـتان 
کرمـان تحـت پوشـش کمیتـه امـداد هسـتند کـه از ایـن تعـداد ۶۵ 
 هـزار خانـواده سرپرسـت آنهـا خانـم هسـتند.وی گفـت: بسـیاری از 
خانـم هـای جـوان یـک زندگـی را شـروع کردنـد اما بـه بدیهـی ترین 
علـت سرپرسـت خانـوار شـده انـد کـه در ادامـه تحـت پوشـش کمیته 
امـداد قـرار مـی گیرند از طـرف دیگر تـوان کمیته امداد محدود اسـت 
و ایـن امکانـات جوابگـوی هزینـه های زندگـی آنها نیسـت. وی با بیان 
ایـن مطلـب که در اسـتان کرمـان کمیتـه امداد در بین سـایر سـازمان 

هـای مربوطـه بیشـترین شـغل را ایجـاد کـرده اسـت تـا جایی که در سـال گذشـته هفت هزار شـغل در 
سـال گذشـته ایجـاده کردیـم، عنوان داشـت: مـا در این مسـیر خیلی از مسـائل دیده ایم کـه چه برکت 

هـا و گشـایش هایـی در خانـواده هـای افـراد حامی بـه وجود آمده اسـت.
مدیـرکل کمیتـه امـداد امـام خمینـی )ره( اسـتان کرمـان بـا اشـاره بـه اینکـه پنـج هـزار کـودک فاقد 
حامـی بودنـد امـا بـا توافقی که بـا اداره کل آموزش و پرورش اسـتان شـد قرار براین شـد کـه این تعداد 
توسـط خانـواده آمـوزش و پـرورش اسـتان تحـت پوشـش قـرار بگیرند، اظهـار داشـت: بر این اسـاس از 
مـاه رمضـان سـالجاری تاکنـون دو هزار کـودک دارای حامی شـده اند اما هنوز سـه  هزار کـودک دارای 

حامـی نشـده اند.

مدیر کل بهزیستی استان کرمان : 
دولت باید زمینه حضور هرچه بهتر تشکل های 

مردم نهاد را در حوزه مسائل اجتماعی فراهم کند
دومیـن همایـش چشـم انداز تشـکل هـای غیـر دولتی اسـتان کرمان 
بـا حضـور مدیـر کل و اعضاء شـورای معاونین بهزیسـتی کرمان ، مدیر 
کل امـور اجتماعـی اسـتانداری ، مدیـر کل ورزش و جوانـان جمعی از 
مسـئولین در محـل سـالن نشـاط اداره کل بهزیسـتی اسـتان کرمـان 
برگـزار شـد . بـه گـزارش روابـط عمومـی اداره کل بهزیسـتی اسـتان 
کرمـان عبـاس صـادق زاده مدیـر کل بهزیسـتی کرمـان بـا اشـاره بـه 
نقـش تشـکل هـای مـردم نهـاد در کاهـش معضـات اجتماعـی گفت 
: گسـترش سـازمان هـای مـردم نهـاد و تعامـل آنـان بـا دولـت مـی 
توانـد زمینـه پاسـخ گویـی بـه افـراد جامعـه و مشـارکت اجتماعـی را 
افزایـش دهـد . صـادق زاده بـا بیـان اینکـه دولـت بایـد زمینـه حضور 

هرچـه بهتـر تشـکل هـا را در مسـائل اجتماعـی همـوار کنـد عنوان کـرد : ورود تشـکل های مـردم نهاد 
در بسـیاری از مسـائل جامعـه بـه ویـژه حـوزه مسـائل اجتماعـی مـی تواند به بهبـود وضعیـت اجتماعی 
و توانمندسـازی افـراد آسـیب پذیـر کمـک کنـد. وی حضور سـازمان هـای مردم نهـاد را در بسـیاری از 
موضوعـات اجتماعـی و حـوزه پیشـگیری را کم رنگ خواند و اظهار داشـت : اسـتفاده از ظرفیت سـازمان 
هـای مـردم نهـاد در برنامـه هـا و طـرح هـای پیشـگیرانه و اجتمـاع محـور و همچنین حمایـت دولت از 

ایـن رویکردهـا مـی توانـد بـه پیشـرفت جوامعه منجر شـود .
مدیـر کل بهزیسـتی اسـتان کرمـان بـروز بسـیاری از آسـیب هـای اجتماعـی را پاییـن بـودن دانـش 
اجتماعـی جامعـه و خانـواده هـا عنـوان کرد و گفـت : ارتقـاء آگاهی افـراد جامعه و افزایـش مهارت های 
زندگـی مـی توانـد بـه کاهش آسـیب هـا کمک کنـد که اینجـا نقـش و تعامل سـازمان های مـردم نهاد 

بـا حـوزه هـای مرتبـط  و آموزشـی بیـش از پیـش نمایان می شـود.

توسط شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان صورت گرفت : 
برگزاری جلسه هم اندیشی داده کاوی 

در حوزه بهره برداری و مشترکین
بـه گـزارش روابـط عمومـی شـرکت توزیـع نیروی بـرق جنـوب اسـتان کرمان، 
ایـن نشسـت بـا حضـور مدیـر دفتـر تحقیقـات و همـکاران پژوهشـی دو حوزره 
بهـره بـرداری و مشـترکین و تیـم پژوهشـی، ۲7 مـرداد ماه سـال جـاری برگزار 
گردیـد. در ابتـدای ایـن نشسـت، کریمـی افشـار مدیر دفتـر تحقیقات بـا تاکید 
بـر اهمیـت پـروژه داده کاوی بیـان نمود:هـدف از انجـام ایـن پـروژه، پایـش و 
سـاماندهی داده هـای حـوزه هـای مشـترکین و بهره بـرداری می باشـد که نیاز 
اسـت همـکاری دو طرفـه شـکل بگیرد تـا بتوان پروژه هـای قابل قبولـی در این 

حـوزه تعریـف و بـه انجـام رسـاند. در ادامه این نشسـت شـیما کاشـف، همـکار اصلی پـروژه در خصوص 
داده کاوی مطالبـی را ارائـه نمـود و گفت:بـا وجـود داده هـای مناسـب می تـوان نتایج موثـری در زمینه 

کاهـش هزینـه هـا و افزایـش بهره وری در راسـتای اسـتراتژی هـای شـرکت ارائه داد.
در انتهای نشست نظرات همکاران جمع آوری و به پرسش های همکاران نیز پاسخ داده شد.

شـایان ذکـر اسـت ایـن جلسـه در راسـتای قـرارداد همـکاری های مشـترک شـرکت و دانشـگاه شـهید 
باهنـر کرمـان، جهـت انجـام مطالعـات داده کاوی کـه از ابتـدای مـرداد مـاه آغـاز به کار کـرده، برگزار شـد.

کارشناس دفتر برنامه ریزی شرکت برق منطقه ای کرمان  : 
ظرفیت نیروگاه های مقیاس کوچک استان

به 72 مگاوات رسید
 بـا بـه مـدار آمـدن دو نیـروگاه گازی شـرکت راهبـران بـرق رفسـنجان در 
مردادمـاه 98 مـگاوات ظرفیـت نیـروگاه های مقیـاس کوچک اسـتان کرمان به 
7۲ مـگاوات رسـید.  محمـد اسـماعیل محمـدی کارشـناس دفتـر برنامه ریزی 
در ایـن خصـوص گفـت: ایـن دو نیـروگاه بـا نظـارت شـرکت بـرق منطقـه ای 
کرمـان و توسـط بخـش خصوصـی اجـرا گردیده انـد؛ ایـن نیروگاهها هـر کدام 
بـا ظرفیـت ۲9 مـگاوات و با مجمـوع ظرفیت ۵8 مگاوات  و در شـهرک صنعتی 
رفسـنجان احـداث شـده انـد. اتصـال نیروگاههـا بـه پسـت هـای فـوق توزیـع 

شـهرک صنعتـی رفسـنجان و انبار رفسـنجان انجام شـده اسـت. قرارداد خریـد تضمینی ایـن دو نیروگاه 
نیـز در سـال ۱394 صـورت پذیرفتـه اسـت. ازم به ذکر اسـت پیش از این سـه نیـروگاه مقیاس کوچک 
در شـهرک صنعتـی خضـراء، سـیرجان و رفسـنجان بـا مجمـوع ظرفیـت ۱4 مـگاوات در مدار قرار داشـت.

ــاح  ــن افتت ــت و در آئی ــه دول ــان در هفت اســتاندار کرم
خــان  معــدن  و  روی  شــمش  فــرآوری  کارخانــه 
خاتــون بــم گفــت: طبــق مصوبــه هیــأت دولــت، 
تضمیــن ســازمان برنامــه و بودجــه و ابــاغ بانــک 
ــان  ــتان کرم ــرق اس ــذاران در ش ــرمایه گ ــزی؛ س مرک
از بخشــودگی ۵۰ درصــد ســود تســهیات بانکــی 

دریافتــی برخــوردار خواهنــد شــد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی اســتانداری کرمــان، 
محمــد جــواد فدائــی در آئیــن افتتــاح کارخانــه 
فــرآوری شــمش روی و معــدن خــان خاتــون بــم 
ــاهد  ــه ش ــن کارخان ــاح ای ــا افتت ــدوارم ب ــزود: امی اف
ــیم و  ــتان باش ــرق اس ــه ش ــرفت منطق ــعه و پیش توس
طــرح هــای بیشــتری از جانــب ســرمایه گــذاران ایــن 

ــود. ــاح ش ــتان افتت ــاط اس ــر نق ــه در دیگ کارخان
وی بــا اشــاره بــه اینکــه اشــتغال جــدی تریــن مشــکل 
ــت  ــر اولوی ــع فق ــتغال و رف ــاد اش ــت و ایج ــور اس کش
ــرف زدن و  ــا ح ــرد: ب ــح ک ــد؛ تصری ــی باش ــت م دول
ــه  ــه در عرص ــود بلک ــی ش ــاد نم ــتغال ایج ــعار اش ش

ــود. ــام ش ــی انج ــد اقدامات ــی بای عمل
ــکاری  ــه را بی ــور و جامع ــکات کش ــت مش ــی عل فدائ
ــاز  ــرای ایجــاد اشــتغال نی ــار داشــت: ب دانســت و اظه
بــه ســرمایه گــذاران صبــور، پرتــاش، خــاق و فعــال 

داریــم تــا بــا دلســوزی در مناطــق محــروم و دورافتــاده 
ــد. ایجــاد اشــتغال کنن

اســتاندار کرمــان گفــت: از ابتــدای مســئولیتم در 
ــا و  ــتم اداری پوی ــاد سیس ــر ایج ــان ب ــتانداری کرم اس

ــود  ــتم اداری موج ــاح سیس ــتان و اص ــد در اس کارآم
ــز جــدی هســتم. ــن مســیر نی ــد داشــتم و در ای تأکی

ــه هــدف شــکل گیــری پنجــره واحــد  ــا اشــاره ب وی ب
ســرمایه گــذاری در اســتان تصریــح کــرد: پنجــره 

ــرای  ــذار ب ــرمایه گ ــه س ــت ک ــن معناس ــه ای ــد ب واح
ــای  ــتگاه ه ــه دس ــه ب ــای مراجع ــا بج ــن مجوزه گرفت
ــد  ــه کن ــاد مراجع ــک محــل و نه ــه ی ــدد، ب اداری متع
کــه بــه صــورت جــدی پیگیــر فعالیــت ایــن نهــاد بــوده 

ــتم. و هس
واحــد  پنجــره  قبلــی  جلســه  تعطیلــی   وی 
ســرمایه گــذاری اســتان را یــک اقدامــی نمادیــن 
ــا ایــن تعطیلــی خواســتم اهمیــت  ــزود: ب دانســت و اف
ــر  ــه صــورت جــدی پیگی ــم و ب موضــوع را نشــان ده
ــتم  ــد هس ــره واح ــات پنج ــران در جلس ــور مدی حض
ــی از  ــه های ــم رگ ــی ده ــال م ــفانه احتم ــی متأس ول
ــتان  ــد در اس ــره واح ــری پنج ــکل گی ــع ش ــاد مان فس

ــود. ــی ش م
اســتاندار کرمــان بــا تأکیــد بــر لــزوم اســتفاده از 
اســتان  مدیــران  توســط  قانونــی  هــای  ظرفیــت 
ــی  ــای قانون ــت ه ــن ظرفی ــی از ای ــت: یک ــار داش اظه
ــذاری  ــرمایه گ ــاره س ــت درب ــأت دول ــه هی ــه مصوب ب
ــه بخشــودگی  ــر مــی گــردد کــه ب در شــرق اســتان ب
۵۰ درصــدی ســود تســهیات بانکــی ســرمایه گــذاری 
ــازمان  ــط س ــه توس ــاره دارد ک ــتان اش ــرق اس  در ش
برنامــه و بودجــه تضمیــن شــده و بانــک مرکــزی نیــز 

آن را بــه تمامــی بانــک هــا ابــاغ کــرده اســت.

استاندار کرمان در آئین افتتاح کارخانه شمش خان خاتون بم:

بخشودگی ۵۰ درصدی سود تسهیات بانکی سرمایه گذاری در شرق استان

دکتــر محمدرضــا پورابراهیمــی در جمــع خبرنــگاران بــا اشــاره بــه اینکــه 
اســتان کرمــان در کنــار صنعــت و معــدن، کشــاورزی مهــم و اثرگــذاری 
ــوات  ــدیدی را محص ــت ش ــته اف ــال گذش ــت: س ــار داش ــم دارد اظه ه

کشــاورزی اســتان بــه ویــژه در محصــوات صادراتــی شــاهد بودیــم.
وی بــا بیــان اینکــه امســال شــاهد فضــای بهتــری در کشــاورزی اســتان 
هســتیم افــزود: پیش بینــی می شــود کــه امســال ۲۲۰ هــزار تــن پســته 

در اســتان برداشــت شــود کــه بخــش عمــده آن صــادر می شــود.
ــاره  ــا اش ــامی ب ــورای اس ــس ش ــان و راور در مجل ــردم کرم ــده م نماین
بــه اینکــه هفتــه گذشــته جلســه مشــترکی بــا حضــور اســتاندار کرمــان، 

تعــدادی از نماینــدگان مجلــس و مدیرعامــل بانــک کشــاورزی در تهــران 
داشــتیم گفــت: 4۰۰ میلیــارد تومــان از محــل منابــع و اعتبــارات ســال 
گذشــته در فــاز اول بــرای تســهیات جهــت خریــد محصوات کشــاورزی 

صادراتــی بــا اولویــت پســته در اختیــار اســتان قــرار گرفتــه اســت.
در دولت یازدهم و دوازدهم اعطای مسکن 

به اقشار کم درآمد جامعه متوقف شد
وی بــا اشــاره اینکــه بــا آغــاز فعالیــت دولــت یازدهــم و دوازدهــم، شــاهد 
ــح  ــم تصری ــه اقشــار کــم درآمــد جامعــه بودی توقــف اعطــای مســکن ب
ــن و  ــذاری زمی ــه واگ ــته هیچ گون ــال گذش ــج س ــفانه در پن ــرد: متاس ک
ــه  ــورت نگرفت ــان ص ــتان کرم ــکن در اس ــد مس ــراد فاق ــه اف ــکنی ب مس

اســت.
نماینــده مــردم کرمــان و راور در مجلــس شــورای اســامی افــزود: ایــن 
ــرایط  ــد ش ــراد واج ــان و اف ــه جوان ــکن ب ــن و مس ــذاری زمی ــدم واگ ع
باعــث شــده کــه امــرزو بــا انبوهــی از تقاضاهــا روبــه رو باشــیم کــه منجــر 
بــه بــروز مشــکات عدیــده ای در حــوزه مســکن در اســتان کرمــان و بــه 

ویــژه شــهر کرمــان شــده اســت.
ــازی  ــا وزارت راه و شهرس ــده ب ــام ش ــات انج ــه توافق ــاره ب ــا اش وی ب
عنــوان کــرد: خوشــبختانه در حــال حاضــر امــکان عرضــه مجموعــه ای 
ــه  ــت ک ــده اس ــم ش ــان فراه ــه متقاضی ــان ب ــهر کرم ــا در ش از زمین ه

ــرد. ــی ک ــب طراح ــن قال ــزرگ را در ای ــای ب ــوان مجموعه ه می ت
پورابراهیمــی بــا اشــاره بــه اینکــه بــه شــکل گیری حاشیه نشــینی 
ــی  ــر پیش بین ــال حاض ــرد: در ح ــوان ک ــان عن ــهر کرم ــراف ش در اط
می شــود کــه حــدود ۱۰۰ هــزار نفــر در حاشــیه شــهر کرمــان زندگــی 

ــتند. ــوردار نیس ــبی برخ ــت مناس ــه از وضعی ــد ک می کنن
کرمان پایلوت اجرای طرح بازآفرینی حاشیه شهر می شود

ــا بیــان اینکــه طــرح ســاماندهی و بازآفرینــی بــه صــورت پایلــوت  وی ب
ــی ایــن  در حاشــیه شــهر کرمــان اجــرا می شــود گفــت: عملیــات اجرای
ــان و راور در  ــردم کرم ــده م ــد. نماین ــد ش ــاز خواه ــه زودی آغ ــرح ب ط
ــه معضــل حاشیه نشــینی  ــه اینک ــا اشــاره ب ــس شــورای اســامی ب مجل
ــن  ــه ای ــت ک ــار داش ــوان انتظ ــه و نمی ت ــکل گرفت ــال ها ش ــول س در ط
ــاماندهی  ــدی س ــه زمان بن ــزود: برنام ــود اف ــل ش ــبه ح ــکل یک ش مش
وضعیــت حاشــیه شــهر کرمــان بــرای ایجــاد واحدهــای مســکونی بــرای 

ــت. ــرار خواهــد گرف ــن مناطــق در دســتور کار ق ــراد ســاکن در ای اف
ــه در  ــا هماهنگی هــای صــورت گرفت ــدواری از اینکــه ب ــراز امی ــا اب وی ب
اســتان کرمــان یــک اقــدام انقابــی در راســتای کنتــرل حاشیه نشــینی 
ــاماندهی  ــا س ــه ب ــم ک ــت: امیدواری ــود گف ــته ش ــان برداش ــهر کرم ش
ــق  ــن مناط ــاد در ای ــل اعتم ــکنی قاب ــمی، مس ــکونتگاه های غیررس س

ــم. ایجــاد کنی

دکتر محمدرضا پورابراهیمی :

  ۱۰۰ هزار نفر در حاشیه شهر کرمان در وضعیت نامطلوبی زندگی می کنند 
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 عبدالرضــا ناظــری در جلســه هماهنگــی مبــارزه 
ــت  ــفانه ظرفی ــت: متاس ــان داش ــدر بی ــواد مخ ــا م ب
ــم اســت  ــادان ک ــداری معت ــرای نگه ــان ب اســتان کرم
ــای  ــز کمپ ه ــداث و تجهی ــرای اح ــد ب ــن بای بنابرای
ــام  ــتری انج ــات بیش ــان اقدام ــاد در کرم ــرک اعتی ت
ــه اینکــه در حــوزه مــوا مخــدر  ــا اشــاره ب شــود. وی ب
شــهدای بســیاری را تقدیــم کرده ایــم و کشــفیات قابــل 
ــواع  ــن ان ــش از ۱8 ت ــت: بی ــته ایم، گف ــی داش توجه
ــه اول  ــار ماه ــان در چه ــتان کرم ــدر در اس ــواد مخ م
ــده  ــط ش ــف و ضب ــط کش ــتگاه های ذیرب ــط دس توس
کــه نســبت بــه مــدت مشــابه ۱۰ تــن افزایــش کشــف 
از  کــدام  هــر  کــرد:  تصریــح  ناظــری  داشــته ایم. 
ــای  ــد پ ــوری بای ــر کش ــای متناظ ــازمان ها در رده ه س

ــا ورود  ــارزه ب ــوص مب ــان در خص ــه کرم ــد و ب کار بیای
مــواد مخــدر کمــک کننــد؛ اســتان کرمــان در راســتای 
ــرد پیشــگیری خــط  ــا رویک ــواد مخــدر ب ــا م ــه ب مقابل
ــی  ــادآور شــد: ظرفیــت خوب مقــدم کشــور اســت.وی ی
در دانشــگاهها در راســتای پیشــگیری از ســوء مصــرف 
مــواد مخــدر در اســتان کرمــان وجــود دارد و مــا بیــش 
ــم و حاصــل تاشــمان  از پیــش از آن اســتفاده می کنی
می توانــد بیشــتر از ایــن باشــد لــذا کار جداســازی 
ــت. ــده اس ــاز ش ــان آغ ــرای درم ــاد ب ــجویان معت دانش

فرمانــده انتظامــی اســتان کرمــان بــه موضــوع برخــورد 
بــا امــوال قاچاقچیــان اشــاره کــرد و اظهــار داشــت: در 
ــه  ــه ب ــان ک ــوال قاچاقچی ــا ام ــورد ب ــر برخ ــال حاض ح
ــد بســیار مهــم اســت  ــه وارد می کن ــان ضرب اقتصــاد آن

ــوال  ــایی ام ــه در شناس ــم ک ــا می خواهی ــذا از بانک ه ل
ایــن افــراد مــا را یــاری کننــد.

ــه  ــبت ب ــد نس ــته ۲۲ درص ــال گذش ــت: در س وی گف
ــواد مخــدر کاهــش داشــتیم  ســال 9۶ در کشــفیات م
همچنیــن در ســال گذشــته 93 تــن انــواع مــواد مخــدر 
در اســتان کرمــان کشــف و ضبــط شــده اســت کــه ۲3 
ــه  ــدر در ۵ ماه ــواد مخ ــفیات م ــش کش ــد افزای درص
ــل  ــال قب ــابه س ــدت مش ــه م ــه ب ــبت ب ــال نس اول س
ــواد  ــه آارم م ــن ک ــه ای ــاره ب ــا اش ــته ایم.ناظری ب داش
ــان  ــت بی ــده اس ــدا درآم ــه ص ــان ب ــی در کرم صنعت
ــتان  ــی در اس ــدر صنعت ــواد مخ ــیب های م ــت: آس داش
و در مرکــز کشــور بیشــتر اســت لــذا بایــد تــاش همــه 

ــیم. ــته باش ــوص داش ــن خص ــه ای در ای جانب

فرمانده انتظامی استان کرمان:

زنگ خطر مصرف مواد مخدر صنعتی در کرمان به صدا درآمده است

                                               مباهله
بین اسام و دیگر ادیان  چشم دل بنگرد مباهله را  

آن طرف در مصاف، شد لرزان  این طرف با دایل محکم  
که نبود آنطرف چنین ایثار  پنج معصوم جان به کف اینسو 

جاودان  تیم حیدر کرار   تیم ادیان عقب نشینی کرد  
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ــاح  ــرای افتت ــور ب ــس جمه ــه رئی ــان اینک ــا بی ــینی نژاد ب ــدی حس مه
ــار داشــت: حــدود  ــد اظه ــفر می کن ــان س ــتان کرم ــه اس ــرح ب ــد ط چن
ــان  ــی در اســتان کرم ــی و معدن ــان طــرح صنعت ــارد توم ــزار میلی ۱4 ه

ــاح اســت. ــاده افتت آم
وی بــا بیــان اینکــه پروژه هــای بزرگــی در اســتان کرمــان آمــاده 
بهره بــرداری اســت گفــت: خوشــبختانه ایــن طرح هــا در یــک شهرســتان 
متمرکــز نبــوده و بســیاری از نقــاط اســتان کرمــان از جملــه شــهربابک، 

ــود. ــامل می ش ــنجان و ... را ش ــت، رفس ــیرجان، باف س
مدیــرکل صنعــت، معــدن و تجــارت اســتان کرمــان بــا اشــاره بــه اینکــه 
اســتان کرمــان در حــال تبدیــل شــدن بــه قطــب فــوادی کشــور اســت 
گفــت: تولیــد فــواد اســتان کرمــان قــرار اســت بــه حــدود ۱۰ میلیــون 
ــد  ــه تولی ــی از جمل ــای بزرگ ــم ظرفیت ه ــن مه ــرای ای ــد و ب ــن برس ت
ــه  ــدود ۲8 ابرکارخان ــفجی و ح ــای اس ــا و آهن ه ــتانتره ها، گندله ه کنس

در اســتان کرمــان داریــم.
ــرای  ــه ای ب ــور محرک ــد موت ــا می توان ــه این ه ــه هم ــان اینک ــا بی وی ب
ــی  ــه قطعه ســازی و شــرکت های خدمات ــان در زمین اســتان اســتان کرم

باشــد گفــت: همــه بایــد کمــک کنیــم تــا ایــن اتفاقــات بــه ســرعت در 
ــع  ــی و صنای ــد و  شــرکت های قطعه ســازی، خدمات ــان بیفت اســتان کرم

ــد. ــه کار کنن ــاز ب ــان آغ ــتان کرم ــتی در اس پایین دس
حســینی نژاد بــا اشــاره بــه اینکــه ۲۰۰ واحــد بــزرگ صنعتــی و معدنــی 
اســتان را اجبــار کردیــم کــه نیــاز خــود را از واحدهــای تولیــدی داخــل 
ــان  ــتان کرم ــر اس ــت بزرگ ت ــرد: ظرفی ــوان ک ــد عن ــن کنن ــتان تامی اس
ــعه  ــرای توس ــی ب ــه فرصت ــد ب ــه می توان ــی اســت ک شــرکت های خدمات
ــان اینکــه در اســتان  ــا بی ــل شــود. وی ب و اشــتغال زایی در اســتان تبدی
ــی،  ــای قانون ــم ضعف ه ــراه و همــدل نباشــیم نمی توانی ــر هم ــان اگ کرم
ــد  ــزود: بای ــم اف ــرف کنی ــتان را برط ــرمایه گذاری اس کاری، اداری و س
ــه بالفعــل  ــا ظرفیت هــای اســتان را از وضعیــت بالقــوه ب تــاش کنیــم ت

ــم.  ــری کنی ــرده و از خام فروشــی جلوگی ــل ک تبدی
مدیــرکل صنعــت، معــدن و تجــارت اســتان کرمــان بــا اشــاره بــه اینکــه 
ــن آن  ــون ت ــور، ۱۰ میلی ــواد کش ــن ف ــون ت ــت از ۵۵ میلی ــرار اس ق
ــز از  ــواد نی ــره ف ــل زنجی ــت: تکمی ــود گف ــد ش ــان تولی ــتان کرم در اس
ــده  ــتان دی ــه در اس ــمش هم ــا ش ــفجی ت ــن اس ــه، آه ــانتره، گندل کنس

شــده و در اســتان در حــال 
ــت. ــام اس انج

وی بــا بیــان اینکــه همــه ایــن 
ــری  ــت بزرگت ــات ظرفی اقدام
کــرده  ایجــاد  اســتان  در  را 
اقتصــادی  شــاخص های  و 

اســتان را ارتقــا می دهــد افــزود: چیــزی کــه امــروز در جنــگ اقتصــادی 
ــیم. ــم باش ــار ه ــه در کن ــه هم ــت ک ــن اس ــم ای ــاز داری ــه آن نی ب

ــا بیــان اینکــه پســته سیســتم اقتصــادی خیلــی بزرگــی  حســینی نژاد ب
بــرای اســتان بــود تصریــح کــرد: ایــن ظرفیــت در طــی 4۰ ســال اتفــاق 
افتــاد امــا در ایــن مــدت ســرمایه گذاری ازم بــرای افزایــش بهــره وری از 
ایــن محصــول انجــام نشــد و امــروز بــه جایــی رســیده ایم کــه آب  کافــی 

بــرای پــرورش ایــن محصــول را نداریــم.
ــاد درس  ــرای پســته افت ــه ب ــی ک ــد از اتفاق ــا بای ــه م ــان اینک ــا بی وی ب
ــای ازم را  ــون ظرفیت  ه ــه اکن ــم ک ــع ه ــرای صنای ــت: ب ــم  گف بگیری

ــود. ــام ش ــم انج ــب ه ــرمایه گذاری مناس ــد س ــم بای داری

 مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان کرمان:

هزار میلیارد طرح صنعتی و معدنی در کرمان افتتاح می شود 

همزمـان بـا شـب عید سـعید غدیـر و بـا اقامه 
نمـاز جماعت مغـرب و عشـاء به امامـت نماینده 
امـام جمعـه کرمـان،  و  اسـتان  فقیـه در  ولـی 
محـور  در  السـام  علیـه  علـی  امـام  مسـجد 
گردشـگری ملـی هفـت باغ علـوی افتتاح شـد.

درخشش فرزند همکار آبفا 
 کرمان در مسابقات شنای 

 زیر ۱۰سال پسران مرکز ،
جنوب و جنوب شرق کشور 

مسـابقات شـنای زیر ۱۰سـال پسـران مرکـز ،جنوب و جنوب شـرق 
کشـور در روزهـای ۲4 و ۲۵ مردادمـاه ویـژه اسـتانهای جنـوب و 
شـرق کشـور )سیسـتان بلوچسـتان، هرمزگان، یزد، فارس، اصفهان، 
بوشـهر، چهارمحـال بختیاری،خوزسـتان، کهکیلویـه و بویـر احمـد، 
منطقـه آزاد ارونـد، منطقـه آزاد کیـش( بـه میزبانـی هیـات شـنای 

اسـتان کرمـان در ایـن شـهر برگزار شـد.
در ایـن مسـابقات سـید پوریـا حسـنی صفـات فرزنـد مهندس سـید 
محمدحسـنی صفـات مدیرانرژی و سیسـتم های کنترل شـرکت آب 
و فاضـاب اسـتان کرمـان در دو رشـته شـنا ۶۶ متـر قورباغه و ۱۰۰ 
متـر قورباغـه  موفـق بـه کسـب عنـوان قهرمانـی شـد و در سـکوی 

نخسـت قـرار گرفت.

مدیر امور آبفا شهرستان کرمان
با وارد مدار شدن دو حلقه چاه 

کشاورزی؛65 لیتر بر ثانیه ،به ظرفیت 
تامین آب شهر کرمان افزوده شد 

مدیـر  الدینـی  زیـن  غامرضـا 
کرمـان  شهرسـتان  آبفـا  امـور 
افزایـش  بـه  توجـه  بـا  گفـت: 
مصـرف آب در فصل تابسـتان و 
کمبـود آب در شـهر کرمـان، به 
منظـور افزایـش ظرفیـت تولید 
خریـداری  از  پـس   ، تامیـن  و 
نـگار،  دو حلقـه چـاه در شـهر 
عملیـات اجرای خـط انتقال در 

دسـتور کار قـرار گرفـت.
وی افـزود: بـا اجـرای عملیـات لوله گـذاری ۱3 کیلومتر خـط انتقال 
بـا لولـه ۲۰۰ و 4۰۰ پلـی اتیلن،۶۵ لیتـر بر ثانیه ،بـه ظرفیت تامین 

آب شـهر کرمان افزوده شـد.

اخبار آب و فاضاب  استان کرمان 
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جشن کلنگ و بیل
نام خدا برگ عبور قلم          

  قلم ز الطاف خدا محترم
حال من و حال قلم شد خراب          

سبو شکسته شد ز )سنگ سراب(
)آب نما( آمد و قحطی رسید          

)داس درو( داشت و کویر آفرید
اینکه کنون بر سر شوق است و ذوق      

  بوده چهل سال ز افراد فوق
بوده کشاورز همین مزرعه     

     آشپز خوب و بد این اشکنه1
چون به سرافکنده ز باد غرور      

  پای به گل مانده کنون در امور
حرف فراوان زده این بی عمل      

  در بی وفایی شده ضرب المثل
قرص فراموشی از آن کرده نوش      

  که وعده ها را بکند فراموش
نعمتی آمد به َکَفش، بی نظیر          

تا که شود بر همگان دستگیر
دست بگیرد ز عقب رانده ها          

گره گشاید ز عقب مانده ها
امتحانی بود، که مردود شد        

  اعتبارش پرید و مفقود شد
دور فلک تند و، ندارد درنگ        

  عرصه ی توضیح و تافی ست تنگ
کسی ز آینده ندارد خبر           

 بیخبری مصیبت و دردسر
رفوزه شد هر که برید از خدا         

 رضای حق، رضایت توده ها
خیانتی بااتر از نفاق نیست       

   شیرین تر از وحدت و اتفاق نیست
امانت است آنچه که در دست ماست        

خیانت هرجا و، همیشه خطاست
فرصت اصاح که همواره نیست       

 شکستن آینه که چاره نیست
قلم پس از محاسبات بسیار       

   رسید به این نتیجه ی آشکار
باید که کم گفت و ُگزیده را گفت         

 ُگزیده بهتر بَُود از حرف مفت
که مفت گاهی می شود گرانتر        

  )وراجی( بی فایده و پر ضرر
باید برای دفن )برجام کور(         

 )جشن کلنگ و بیل( بر حفر گور
ملت به حفار سفارش کند         

 برجام همخانه ی سازش شود
بعضی وکیل )نفس اماره(اند          

)مترسک( و )کوکی( و بیچاره اند
عامه ی دهر تخیاتند         

   با کیش )روباه سلیطه( ماتند
نیستند اینها ُرَحما بَینُهم           

 کلید احسان به خودی، شده گم
بر کافران لبخند ویژه دارند       

   بر رابطه با گرگ ها خمارند
بر دیگران گذشت و بگذرد این        

  مانا و جاودان نظام است و دین
ما دل و دین به رهبری داده ایم         

 بر طاعت از رهبری آماده ایم
)نقاش( فنا می شود این دو روزه        

کاری مکن در دین شوی رفوزه
آنچه بماند ز بشر بر بقا         

   آن )صالحات( است و )رضای خدا(

1اشکنه: غذای ساده مستضعفان
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カもヮ執枢唱 桧済処

 کوه قلعه دختر باعث شد که من 
بنویسم

ــان  ــن کرم ــتان دادبی ــی بیمارس ــم و درمحــل فعل ــال 1340 کاس ده در س
ــزی خواســتید  ــر چی ــاره ه ــود درب ــه ب ــم انشــاء گفت ــدم معل ــی خوان درس م
انشــاء بنوســید .پــدر در آن زمــان خانــه ای نزدیــک قلعــه دختــر  اجــاره کــرده 
ــا  ــم آق ــاره  ظل ــان درب ــن آن زم ــم م ــی کردی ــی م ــه زندگ ــود و در آن خان ب
ــودم  کــه چــرا  محمدخــان مطلــب نوشــتم و کــوه قلعــه را محکــوم کــرده ب
بــه محمــد آقاخــان اجــازه داده کــه آنهمــه چشــم کرمانیــان را کــور کنــد و 
همــان زمــان بــه کــوه گفتــم کــه همیشــه بــا کفــش روی کــوه مــی آیــم تــا 
کــوه را لگــد مــال کنــم کــه بــه کــوه حالــی کنــم چــرا اجــازه داده آقــا محمــد 
خــان بــه ملــت کرمــان ظلــم کنــد انشــاء مــرا معلــم بــه دفتــر مدرســه بــرد و 
دفتــر مدرســه انشــاء مــرا بــه مجلــه تهــران مصــور فرســتاد و پــس از مدتــی 
مجلــه تهــران مصــور 50 تومــان جایــزه  و مطلــب مــرا چــاپ کــرده بــود و از 
همــان زمــان مســئول کتابخانــه مدرســه شــدم و بیشــتر مطالعــه مــی کــردم 
ــد  ــد و در جرای ــتر ش ــه ام بیش ــی مطالع ــزه 50 تومان ــد از جای ــال بع ، بهرح
مخصوصــاً بیــداری کرمــان مطلــب نوشــتم و و نوشــتن ســوغات مــن از کــوه 
قلعــه دختــر و شــما کرمانیــان اســت ضمــن تشــکر از همــه کرمانیــان بعــرض 
مــی رســانم کار خبرنــگاری درآمــدی نــدارد و ضمنــاً کــوه قلعــه دختــر ارثیــه 

مــن از کرمــان اســت.
حمزه فریفته

پاره آجر
ــرعت  ــا س ــود ب ــت خ ــران قیم ــد و گ ــل جدی ــد در اتومبی ــردي ثروتمن روزي م
فــراوان از خیابــان کــم رفــت و آمــدي مــي گذشــت. ناگهــان از بیــن دو اتومبیــل 
پــارك شــده در کنــار خیابــان یــک پســر بچــه پــاره آجــري بــه ســمت او پرتــاب 
کرد.پــاره آجــر بــه اتومبیــل او برخــورد کــرد. مــرد پایــش را روي ترمــز گذاشــت و 
ســریع پیــاده شــد و دیــد کــه اتومبیلــش صدمــه زیــادي دیــده اســت. بــه طــرف 
پســرك رفــت تــا او را بــه ســختي تنبیــه کنــد. پســرك گریــان بــا تــاش فــراوان 
بااخــره توانســت توجــه مــرد را بــه ســمت پیــاده رو، جایــي کــه بــرادر فلجــش از 
روي صندلــي چرخــدار بــه زمیــن افتــاده بــود جلــب کنــد. پســرك گفــت: اینجــا 
خیابــان خلوتــي اســت و بــه نــدرت کســي از آن عبــور مــي کنــد. هــر چــه منتظــر 
ایســتادم و از راننــدگان کمــک خواســتم کســي توجــه نکــرد. بــرادر بزرگــم از روي 
صندلــي چرخــدارش بــه زمیــن افتــاده و مــن زور کافي بــراي بلنــد کردنش نــدارم. 
 »بــراي اینکــه شــما را متوقــف کتــم ناچــار شــدم از ایــن پــاره آجــر اســتفاده کنم« 
ــي اش  ــرك را روي صندل ــرادر پس ــت.... ب ــرو رف ــر ف ــه فک ــد و ب ــر ش ــرد متاث م
ــرعت  ــا س ــان ب ــي چن ــاد .... در زندگ ــه راه افت ــد و ب ــینش ش ــوار ماش ــاند، س نش
حرکــت نکنیــد کــه دیگــران مجبــور شــوند بــراي جلــب توجــه شــما پــاره آجــر به 
طرفتــان پرتــاب کننــد! خــدا در روح مــا زمزمــه مــي کنــد و بــا قلــب مــا حــرف 
مــي زنــد. امــا بعضــي اوقــات زمانــي کــه مــا وقــت نداریــم گــوش کنیــم، او مجبــور 
مــي شــود پــاره آجــري بــه ســمت مــا پرتــاب کنــد. ایــن انتخــاب خودمــان اســت 

کــه گــوش کنیــم یــا نــه! 
تهیه و تنظیم : محمود جعفری از کوهبنان

                                                
                                                   خانواده

 خانواده اساس جامعه است                              پرورشگاه نسل آینده
 ملت خانواده دار اصیل                                    می شود استوار و پاینده
 از دل خانواده می روید                                   نخل فرهنگ رفعت و عزت
باید از ابتدا، و در خانه                                   دیگ غیرت بجوشد و عفت

غامحسین رضایی - نقاش

ــان ) مهنــدس  ریاســت ســازمان جهــاد کشــاورزی اســتان کرم
ســعیدی ( مطــرح کردنــد کــه انتقــال آب از بخــش کشــاورزی 
بــه صنعــت اشــتباه اســت. جملــه بیــان شــده فــوق العــاده  کلــی 
اســت، ای کاش بیشــتر بــاز شــده بــود تــا اهــداف ذهنــی کامــا 

تشــریح گــردد. 
ــه  ــروری ب ــی ض ــل آن خیل ــق و تحلی ــال تعم ــر ح ــی در ه ول
نظــر مــی رســد . طــرح ایــن تئــوری پنجــاه ســال قبــل بــرای 
ــن و  ــا قوانی ــش ب ــی نمودن ــد از آن اجرائ ــان و بع ــتان کرم اس
قوائــد منســجم مــی توانســت معنــی داشــته باشــد. از اینجهــت 
ــاد،  ــون آب ــتهای خات ــی دش ــر زمین ــای زی ــفره ه ــه س ــه هم ک
رفســنجان، شــهربابک و....و....و نیــز همــه روان آبهــای ســطحی 
ــد،  ــه مینمودن ــتها را تغذی ــن دش ــه ای ــزی ک ــای آبری ــوزه ه ح

ــی نمــی شــدند.  قربان
ــه  ــر اســت ک ــردد بهت ــه شناســایی گ ــرای اینکــه عمــق فاجع ب
در ســطح مدیریــت ســازمان آمــار چاههــای مجــاز، غیــر مجــاز، 

عمــق هــر چــاه در شــروع حفــاری، دبــی پمپــاژ آب در شــروع 
کار، را جویــا شــوید و در کنــار آن عمــق هــر چــاه را پــس از کف 
شــکنی هــای عدیــده در حــال حاضــر، عمــق چــاه هــا، آبدهــی 
هــر چــاه را کنتــرل فرمائیــد. تــا حداقــل شــخصاً  دریابیــد کــه 
بــا تخلیــه شــدن کامــل ســفره هــای زیرزمینــی دشــتهای اشــاره 
ــواد و  ــع ف ــن، صنای ــا ذوب آه ــاط ب ــور در ارتب شــده و همینط
....و....چــه تحواتــی در ســاختار زمیــن شناســی اســتان از جنبــه 

حــذف کامــل آبهــای زیرزمینــی اتفــاق افتــاده اســت. 
ــش  ــال آب از بخ ــه انتق ــاك مطروح ــع دردن ــل وقای ــا تحلی ب
کشــاورزی بــه صنعــت اشــتباه اســت در حــال حاضــر جایگاهــی 
در مبــادات تامیــن آب و یــا بهــره بــرداری از منابــع آبــی امــروز 

اســتان کرمــان نــدارد. 
بررســی هــای کارشناســی بیشــتر  و بیشــتر در سراســر اســتان 
ــران در  ــور از بح ــا راه عب ــه تنه ــد, ک ــی نمای ــات م ــان اثب کرم
ــی  در  ــای زیرزمین ــتفاده از آبه ــق اس ــرل دقی ــه اول  کنت وهل

بخــش صنعــت طبــق اســتاندارد و صرفــه جوئــی کامــل بعمــل 
ایــد. نیــز در برنامــه زمانبنــدی بخــش هــای صنعتــی , هــر چــه 
ســریعترکار بهــره بــرداری از آب ســفره هــای زیــر زمینــی را بــا 

ــن نماینــد. ــا جایگزی آب دری
ــتان در  ــوات اس ــی قن ــت واقع ــاء و مرم ــه دوم کار احی در و هل
ــا الگــو  ــا ب دســتور کار جــدی اســتانداری اســتان قــرار گیــرد ت
گرفتــن از اســتان یــزد، قنــوات بنیــادی تریــن منابــع تامیــن آب 
اســتان را بــه روز نماینــد. مهــار آبهــای ســطحی پــس از اصــاح 
ــه کار  ــق بخشــیدن ب ســدهای خاکــی مســئله دار اســتان و رون

احــداث ســدهای ذخیــره ای نیــز مــی توانــد 
راهگشــای حــل بحــران آب باشــد.

 قابل توجه مهندس سعیدی )ریاست جهاد کشاورزی استان (

 » احیاء و مرمت قنوات استان را دریابید «

 مهندس حسن اشرف گنجوئی
کارشناس رسمی و محقق تامین آب

نشســت عمومــی شــورای اســامی شــهر کرمــان در محــل خانــه 
شــهر برگــزار شــد.

در ابتــدای ایــن نشســت رییــس شــورا بــا تقدیــر از خبرنگارانــی 
کــه اخبــار شــورای شــهر را پوشــش مــی دهنــد، گفــت: اهمیــت 

کار خبرنــگاری و خطیربــودن آن بــر کســی پوشــیده نیســت.
محمــد فرشــاد بــا بیــان اینکــه کار خبرنــگاری هــم دانــش ازم را 
می طلبــد و هــم ذوق و اســتعداد ذاتــی 
ــگاران در عصــر  ــزود: خبرن ــاز دارد اف نی
ــانی  ــا اطاع رس ــد ب ــال می توانن دیجیت
مناســب و انتقــال نظــرات، مشــکات و 
ــئوان، در  ــه مس ــردم ب ــنهادات م پیش

ــر باشــند. توســعه شــهرها موث
خبرنگارانــی  از  تقدیــر  ضمــن  وی 
شــورای  جلســات  در  پیوســته  کــه 
ــر،  ــن تقدی ــت: ای ــار داش ــد اظه ــی یابن ــور م ــان حض ــهر کرم ش
ــت و  ــال صراح ــا کم ــه ب ــان ک ــت از آن ــن اس ــتی نمادی پاسداش
ــنهادات  ــرده و پیش ــس ک ــوط را منعک ــات مرب ــت، اطاع صداق

خــود را منتقــل مــی کننــد.
ــتور  ــش از دس ــی پی ــپس و در نطق س
علــی اکبــر مشــرفی بــا اشــاره به جلســه 
هفتــه گذشــته شــورای شهرســتان 
کرمــان در معاونــت عمرانــی اســتانداری 
گفــت: در ایــن جلســه از عــدم همکاری 
شــهرداری کرمــان در اجــرای ســیل 

ــاد شــد. ــد انتق بن
کــه  ایــن  بیــان  بــا  همچنیــن  وی 
ــه طــور کامــل تخلیــه  ســاختمان مدیریــت بحــران شــهرداری ب

ــل  ــز از اختصــاص کام ــرکل ســتاد بحــران نی ــزود: مدی نشــده اف
ــت. ــرده اس ــه ک ــران گای ــت بح ــه مدیری ــاختمان ب ــن س ای

ــا هشــدار نســبت بــه خشــک شــدن  ایــن عضــو شــورای شــهر ب
درختــان کاج ســوزنی، عنــاب تلــخ و تــوت در ســطح شــهر 
تاکیــد کــرد: ازم اســت در حــوزه فضــای ســبز بــه چــارت قدیــم 
برگردیــم چراکــه بــه نظــر مــی رســد فضــای ســبز کرمــان در آن 

زمــان وضعیــت بهتــری داشــت.
مهنــدس مشــرفی در ادامــه ارائــه طــرح بازســازی پردیســان قائــم 

از ســوی شــهرداری بــه شــورای شــهر را خواســتار شــد.
ــا  در نطــق پیــش از دســتوری دیگــر دکتــر منصــور ایرانمنــش ب
ــای  ــهرداری ه ــهری در ش ــوارض ش ــت ع ــوه دریاف ــاد از نح انتق
مناطــق گفــت: شــهرداری مرکــز تمهیداتی بیندیشــد کارشناســی 
ــوند  ــتقر ش ــق مس ــای مناط ــهرداری ه ــک در ش ــوزه ترافی از ح
ــا شــهروندان در پرداخــت عــوارض نوســازی و ترافیکــی دچــار  ت
ــا  ــان ب ــهر کرم ــورای ش ــس ش ــه ریی ــوند.در ادام ــردرگمی نش س
ــاغ تشــکیل مرکــز پژوهــش هــای شــورا از ســوی  ــه اب اشــاره ب
شــورای عالــی اســتان هــا گفــت: مراکــز اســتان هــا و شــهرهای 
بــاای 200 هزارنفــر موظــف هســتند بــر اســاس اساســنامه تیــپ 
ــا چنــد روز آینــده ایــن مرکــز را  مرکــز پژوهــش هــای شــورا، ت
ــز  ــکیل مرک ــن از تش ــاد همچنی ــد فرش ــد. محم ــدازی کنن راه ان
پژوهــش هــای شــورای شــهر کرمــان تــا 15 روز آینــده و توســط 

مشــاور شــورا ســیدمحمد موســوی خبــر داد.
رییــس کمیســیون خدمــات شــهری، بهداشــت و محیــط زیســت 
شــورا نیــز گفــت: فــروش زمیــن از ســوی شــهرداری در راســتای 

اجــرای پــروژه هــای عمرانــی صــورت مــی گیــرد.
ــهم از  ــذ قدرالس ــه اخ ــاره ب ــا اش ــن ب ــدادادی همچنی ــی خ عل
امــاك زیــر 500 متــر افــزود: براســاس مــاده 101 قانــون 

شــهرداری هــا، قطعــات زمیــن کمتــر 
از 500 متــر از پرداخــت قدرالســهم 
ــن  ــاف هســتند و ای ــه شــهرداری مع ب

ــود. ــو ش ــد لغ ــی توان ــون نم قان
رییــس کمیســیون حقوقــی و نظــارت 
شــورای شــهر نیــز بــا بیــان ایــن 
ــورا  ــارت ش ــدون نظ ــهرداری ب ــه ش ک
ــت:  ــد گف ــن بفروش ــد زمی ــی توان نم

ــه  ــا تاییدی ــا ب ــورا و صرف ــه ش ــدون مصوب ــد ب ــهرداری نبای ش
فرمانــداری زمینــی را بفروشــد.

فتــح ا... مویــدی همچنیــن از شــهرداری خواســت طبــق قانــون 
عمــل کــرده و قدرالســهم زیــر 500 متــر را بــه مــردم برگردانــد.

ــار  ــز اظه ــورا نی ــل ش ــل و نق ــران و حم ــیون عم ــس کمیس ریی
ــظ  ــرط حف ــک و ش ــد از مال ــذ تعه ــا اخ ــهرداری ب ــت: ش داش

ــت. ــرده اس ــذار ک ــن را واگ ــی، زمی ــری آموزش کارب
ایــن  داد:  پیشــنهاد  ادامــه  در  میرحســینی  ســیدمحمدرضا 
موضــوع در کمیســیون معمــاری و شهرســازی شــورا و بــا حضــور 

مربوطــه  کارشناســان  و  مســئوان 
ــود. ــی ش کارشناس

همچنیــن رییــس کمیســیون فرهنگی، 
هنــری و بانــوان شــورا از تشــکیل 
کارگــروه تخصصــی بانــوان بــا عضویت 
ــی و  ــای دولت ــوان حاضــر در نهاده بان
مردمــی خبــر داد و خاطرنشــان کــرد: 

ایــن کارگــروه زیرمجموعــه کمیســیون 
ــود  ــه بهب ــا ب ــی شــود ت ــری تشــکیل م ــوان و فرهنگــی و هن بان

ــود. ــوان کمــک ش ــت بان وضعی

زهــرا لــری بــا اشــاره بــه اعتــراض اهالــی محــدوده ی پــل دانــش 
ــی  ــا تعطیل ــت: ب ــیب دیده گف ــان آس ــه  ای زن ــود گرم خان ــه وج ب
ــوان آســیب دیده   در مراکــز تحــت پوشــش  ــه، بان ــن گــرم خان ای

بهزیســتی اســکان مــی یابنــد.
ــش را  ــهرك ایرانمن ــگ در ش ــه فرهن ــاد خان ــن ایج وی همچنی

ضــروری دانســت و افــزود: نیــاز اهالــی 
ایــن شــهرك بــه انجــام فعالیــت هــای 
ایــن  مدنظــر  ورزشــی  و  فرهنگــی 
انــدازی یــک  کمیســیون بــرای راه 

ــت. ــرار گرف ــگ ق ــه فرهن خان
ــذاری  ــرح نامگ ــه ط ــاره ب ــا اش ــری ب ل
ــی  ــمال جنوب ــه ش ــعب ب ــان منش خیاب
گفــت:  فرهنگــی  کمیســیون  در 

ــده  ــنجی ش ــی نظرس ــان، از اهال ــن خیاب ــام ای ــاب ن ــرای انتخ ب
بودنــد. نــام پیشــنهادی ســادات خوشــرو   و همــه موافــق 

ــام ایــن  ــا بیــان ایــن کــه ن رئیــس شــورای شــهر کرمــان نیــز ب
ــه وجــود آورده  ــی ب ــی را بیــن اهال ــان در گذشــته اختافات خیاب
افــزود: مقــرر شــد نــام ســادات خوشــرو کــه از شــخصیت 
ــته  ــر گذاش ــن معب ــر ای ــت ب ــان اس ــردم کرم ــول م ــای مقب ه
شــود تــا اختافــات هــم رفــع شــود.نایب رئیــس شــورای 
ــی  ــای تاریخ ــت بن ــه ارزش و اهمی ــه ب ــاره ب ــا اش ــز ب ــهر نی ش
ــان  ــذاری روز کرم ــرای نام گ ــهر ب ــورای ش ــت: ش ــبز گف قبه س
نام گــذاری  بنابرایــن موضــوع  بــه قبه ســبز توجــه داشــت. 
شــود. دیــده  شــهر  کان  ســطح  در  بایــد  خیابــان   ایــن 

ــادات  ــام س ــه ن ــر ب ــن معب ــذاری ای ــا نامگ ــا ب ــال ام ــن ح ــا ای ب
ــد. ــت ش ــرو موافق خوش

خبرنگار هفتواد : مقیمی

 در نشست عمومی شورای شهر کرمان تصویب شد؛

مرکزی برای پژوهش های شورا / خیابانی به نام سادات خوشرو

آقــای فتــح ا... مؤیــدی در جلســه علنــی شــورای شــهر کرمان 
ــهم  ــد و قدرالس ــی کن ــف م ــهرداری تخل ــه ش ــان اینک ــا بی ب
زمیــن هــای زیــر 500 متــر مربــع را از مــردم برخــاف قانــون 
اخــذ مــی کنــد واکنــش نشــان داد و افــزود : چــرا شــهرداری 
نبایــد بــه قانــون مجلــس و مصوبــه وزارت کشــور  عمــل کنــد 
و ایــن پــول اضافــه را کــه از مــردم گرفتــه را بایــد برگردانــد . 

چرا در شورای شهر چشم به این تخلفات می بندیم .
در ایــن زمینــه آقــای فرشــاد و آقــای ارجمنــد و آقــای 
خــدادادی توضیحاتــی ارائــه دادنــد کــه مؤیــدی نپذیرفــت و 
بیــان داشــت : آقــای خــدادادی شــما خــود شــهردار منطقــه 

بــوده ایــد و بــه قانــون اشــراف داریــد چــرا هزینــه اضافــی بــه 
مــردم تحمیــل مــی کنیــد .  

ــای  ــرد : آق ــح ک ــد تصری ــدس ارجمن ــه مهن ــن زمین در ای
ــرح  ــورا مط ــار در ش ــه یکب ــوع را ب ــه موض ــن ک ــدی ای مؤی
بایــد در کمیســیون مربوطــه  و  نیســت  کنیــد درســت 
کارشناســی بیشــتری بکنیــم  ســپس آقــای مؤیــدی رو 
ــگاران کــرد و گفــت : مــن از رســانه هــا خواهــش  ــه خبرن  ب
مــی کنــم ایــن موضــوع را بــه طــور جــدی پیگیــری کننــد تــا 
قــرار نباشــد شــهرداری و شــورا خــاف قانــون عمــل کننــد و 

هزینــه اضافــی از مــردم اخــذ شــود .

کرمهای مرداب خون   انتقاد تند آقای مؤیدی به دریافت وجه اضافه از مردم 
  بخش دوم 
ــان  ــم مردم ــی بینی ــم، م ــی کنی ــگاه م ــه ن ــان ک ــه جه ب
ــه  ــکا، ک ــد .آمری ــی ندارن ــن روزگار خوش ــر روی زمی سراس
ــی در  ــتند و آرزوی زندگ ــه آن هس ــان فریفت ــتر جوان بیش
ــد  ــی یابن ــند در م ــی رس ــه م ــی ک ــد هنگام ــا را دارن آنج
ــه ایــن  کــه » از دور مــی بــرد دل و نزدیــک زهــره را« و ب
ــه و در  ــی رفت ــه بردگ ــای خــود ب ــه پ ــی رســند ک ــاور م ب
ــری از  ــا روزگار پی ــد ت ــرا بای ــاده . زی ــدن افت ــرده ش دام ب
ســپیدی روز تــا ســیاهی شــب ماننــد گــوش خــر بجنبنــد 
ــه  ــول کرای ــد شــکمی ســیر کنــد و پ و کار کنــد کــه بتوان
ــن  ــردازد .و ای ــه گنجشــک را بپ ــدازه ان ــه ان ــاق ب ــک ات ی
سرنوشــت همــه آنهایــی اســت کــه در جوانــی بــرای کار و 
ــد  ــا گفتــه نمان ــد و ن ــکا رفتــه و مــی رون ــه آمری زندگــی ب
کــه روزگار ایــن بــردگان نویــن ســخت تــر و تیــره و تارتــر 
ــت .  ــته اس ــای گذش ــه ه ــت ده ــیاه پوس ــردگان س از ب
ــد زن  ــی کردن ــان را وادار م ــزرگ آن ــن داران ب ــرا زمی زی
ــرده  ــر شــمار ب ــا ب ــد ت ــدان بیشــتری بیاورن ــد و فرزن بگیرن
ــه  ــی ک ــرای جوانان ــا ب ــود . اّم ــزوده ش ــای سیاهشــان اف ه
ــن  ــد چنی ــی رون ــن م ــی نوی ــه بردگ ــود ب ــای خ ــه پ ب
ــه کار  ــاعتی ک ــا ده س ــت ت ــر هش ــه ، در براب ــت . چ نیس
 مــی کننــد مزدشــان بــه انــدازه ای نیســت کــه زن و 
ــه گنجشــکی شــان  ــاق ان ــه ای داشــته باشــند و در ات بّچ
تنهــا یــک تــن مــی توانــد زندگــی کنــد و آنهــم بــه ســختی 

 .
لبنــان  بــزرگ  شــاعر  ســخن  خوبســت  اینجــا  در 
کــه  بیاوریــم  یــاد  بــه  را  جبــران  خلیــل  جبــران 
بّچــه  قفــس  در  چــرا  گفتنــد  بلبــل  بــه   «  گفتــه  
ــن در  ــه م ــی را ک ــم رنج ــی خواه ــت نم ــی آوری؟ گف نم
ــد« و آشــکار اســت  ــم هــم ببرن قفــس مــی کشــم فرزندان
ــا  ــد.  و اّم ــت را دارن ــن برداش ــم همی ــا ه ــان ه ــه انس ک
ــان آن  ــد مردم ــه ده درص ــکا ک ــرمایه داران آمری  کان س
ــا را در  ــای آنج ــرمایه ه ــد س ــود درص ــد و ن ــرزمین ان س
ــرای  ــد ب ــرده ان ــت را از آن خــود ک ــد و حکوم دســت دارن
ــردگان نویــن بدبخــت  ــدن ایــن ب ســرگرم داشــتن و پیچان
ــودن  ــی نم ــد. قانون ــوده ان ــم نم ــی ه ــی های ــاره اندیش چ
ــا و  ــاری جوان ــه م ــاد ب ــترس اعتی ــی ، گس ــس گرای همجن
دیگرهــا، کاردانســتن تردامنــی و پروانــه کار دادن و مالیــات 
گرفتــن از چهــار و نیــم میلیــون زن ســیه روز بنام روســپی، 
بــه میــان آوردن ســخن خــود ارضایــی از زبــان روانشناســان 
خــود فروختــه مــزدور ، ســگ ارضایــی و جانــور ارضایــی و 
صدهــا زشــتکاری دیگــر کــه همــه در ادیــان الهــی بویــژه 
ــت از  ــی اس ــن خدای ــن دی ــن و کاملتری ــه آخری ــام ک اس
ــزرگ شــمرده شــده . در اینجــا پرســش پیــش  ــان ب گناه
مــی آیــد حکمرانــان آمریــکا کــه بیشترشــان خــود را پیــرو 
تــورات مــی داننــد و تــورات در دســت دارنــد چــرا بــه آن 
ــوط و در  ــرای ل ــس گ ــوم همجن ــه سرنوشــت ق بخشــی ک
میــان گوگــرد ســوختن مردمــان و شــهر لــوط آمــده نــگاه 
نمــی کننــد ؟ چــرا نماینــدگان مجالــس ســنا و نماینــدگان 
ــتند   ــورات هس ــرو ت ــان پی ــه بیشترش ــکا ک ــره آمری کنک
هنــگام رأی دادن بــه قانــون همجنــس گرایــی آنچــه را کــه 
ــر شــهر و قــوم لــوط رســید پیــش چشــم نمــی آورنــد . ب
نویسنده : کیخسرو شهریاری

در  پرخاشــگری  می دهــد،  نشــان  مختلــف  پژوهش هــای 
ــگام  ــه در هن ــوری ک ــش دارد، ط ــی نق ــات رانندگ ــروز تصادف ب
پرخاشــگری و عصبانیــت، غالــب شــدن هیجانــات منفــی 
ــه رفتــار مخاطره آمیــز  برفــرد و ناتوانــی در کنتــرل آن منجــر ب

می شــود. 
ــواده گفــت: متاســفانه  عطــا اســامی، روانشــناس و مشــاور خان
ــک  ــه ی ــل ب ــران تبدی ــی در ای ــگام رانندگ ــگری در هن پرخاش
رفتــار بدیهــی و اجتنــاب ناپذیــر شــده اســت و شــنیدن صــدای 
ــای  ــبقت ه ــاز، س ــرعت غیرمج ــا، س ــل ه ــد اتومبی ــوق ممت ب
ــای  ــهر و رفتاره ــای ش ــان ه ــا و خیاب ــاده ه ــاك در ج خطرن
نامتعــارف و نابهنجــار، در اکثــر مواقــع نشــانه هــای پرخاشــگری 

ــدگان اســت. رانن
وی بیــان کــرد: امــروز در کنــار همــه پیچیدگــی هــای جامعــه 
ــه ای از  ــاهد نمون ــت، ش ــهری و پرجمعی ــع ش ــژه جوام ــه وی ب
ــراد  ــی هســتیم و بســیاری از اف ــگام رانندگ پرخاشــگری در هن
ــاای  ــطوح ب ــورداری از س ــات و برخ ــتن  تحصی ــم  داش علیرغ
اجتماعــی، فرهنگــی و اقتصــادی، در زمــان رانندگــی بــه 
ســهولت از رفتــار راننــدگان دیگــر خشــمگین شــده و مبــادرت 
بــه انجــام رفتارهــای کامــی و غیرکامــی توهین آمیــز و 

ناشایســت می کننــد.
ــای   ــش ه ــی و پژوه ــات میدان ــج تحقیق ــزود: نتای ــامی اف اس
آمــاری در حــوزه روانشناســی رانندگــی حکایــت از میــزان 
ــه  ــر ب ــه منج ــی دارد ک ــای تخریب ــه رفتاره ــن گون ــاای ای ب
آشــفتگی روحــی و روانــی افــراد و در مــواردی درگیــری 
ــش  ــای کن ــر نگرانی ه ــود و ب ــا می ش ــی آنه ــی و کام فیزیک
ــول  ــان از اف ــه شناس ــان و جامع ــی و روانشناس ــران فرهنگ گ

ــد. ــی افزای ــی م ــرمایه اجتماع س

وی تصریــح کــرد: بســیاری از افــراد در هنــگام رانندگــی 
ــل و  ــروی  اتومبی ــه قلم ــبت ب ــی نس ــت کاذب ــاس مالکی احس
ــات و  ــن تخلف ــی کوچکتری ــد و حت ــود دارن ــی خ ــیر حرکت مس
ــکل  ــدیدترین ش ــه ش ــدگان را ب ــایر رانن ــهوی س ــتباهات س اش
ممکــن بــا بــی احترامــی و بــی پروایــی مــورد اهانــت قــرار داده و 
در مــواردی  زمینــه نــزاع و درگیــری را هــم فراهــم مــی کننــد.

ــا بیــان اینکــه نتایــج تحقیقــات موسســه گالــوپ در  اســامی ب
ســال 201۷  ایرانــی هــا را بــه عنــوان پرخاشــگر تریــن مــردم 
دنیــا رتبــه بنــدی کــرده اســت، یــادآور شــد: حتــی اگــر نتایــج 
ــی  ــه لحــاظ روش علمــی و اجرای ــق و نظرســنجی ب ــن تحقی ای
کامــًا معتبــر و حقیقــی نباشــد امــا انــدك نگاهــی بــه وضعیــت 
ــع  ــه تب ــور و ب ــی کش ــی و فرهنگ ــی، سیاس ــادی، اجتماع اقتص
ــیاری  ــه در بس ــراد جامع ــای اف ــات و برخورده ــوع ارتباط آن ن
ــای حقایــق بســیار  ــه عنــوان مثــال رانندگــی( گوی از مواقــع )ب
تلــخ و نگــران کننــده ای در زمینــه افزایــش ســطوح خشــونت 

ــگرانه در  ــای پرخاش ــم و رفتاره ــرل خش ــدی در کنت و ناکارآم
جامعــه ایرانــی اســت.وی گفــت: در بررســی های دقیق تــر 
ــای  ــد در ســبک ه ــراد را بای ــگرانه اف ــای پرخاش ریشــه رفتاره
ــو  ــت و ج ــی جس ــی و اجتماع ــای فرهنگ ــرش ه ــی و نگ تربیت
ــاط  ــه ارتب ــت ک ــاری اس ــگری رفت ــت پرخاش ــرد و در حقیق ک
تنگاتنگــی بــا یادگیــری مشــاهده ای دارد و شــاید بــا قاطعیــت 
بتــوان گفــت کــه بســیاری از انســان هــا پرخاشــگری را در کنــار 
والدیــن و اطرافیــان خــود مــی آموزنــد و بــا گذشــت زمــان آن 

ــد. ــرار می کنن را تک
نتایــج  افــزود:  خانــواده  مشــاور  و  روانشــناس  اســامی، 
ــا  تحقیقــات متعــدد نشــان مــی دهــد کــه بیــن پرخاشــگری ب
ــود دارد. ــاداری وج ــه معن ــی رابط ــای رانندگ ــات و خطاه  تخلف

وی تصریــح کــرد: همچنیــن بیــن ســامت روان، پرخاشــگری، 
ــاداری  ــط معن ــز رواب ــی نی ــادات رانندگ ــخصیتی و ع ــپ ش تی
ــپ  ــا تی ــراد ب ــد: اف ــادآور ش ــامی ی ــده است.اس ــاهده ش مش
شــخصیتی A نشــانه هــای بیشــتری از بــی حوصلگــی در زمــان 
رانندگــی،  رفتارهــای پرخاشــگرانه و رانندگــی پرخطــر  را نشــان 
ــل،  ــتانه تحم ــش آس ــت: افزای ــناس گف ــن روانش ــی دهند.ای م
ــح،  ــی ناصحی ــی اجتماع ــای فرهنگ ــرش ه ــا و نگ ــر باوره تغیی
پذیــرش و اطاعــت از  مقــررات و انجــام رفتــار قانونمنــد ، درك 

ــران  ــا دیگ ــه ب ــار همدان ــل و رفت متقاب
و  تکانشــی  رفتارهــای  از  اجتنــاب  و 
شــیوه های  کاذب،  پذیــری  هیجــان 
کارآمــدی در جهــت خویشــتنداری و 
کاهــش پرخاشــگری در هنــگام رانندگــی 

ــتند. هس
خبرنگار: میترا میرزادی

 پرخاشگری و نقش آن در بروز تصادفات رانندگی

 اداره کل ثبت اسناد و اماک استان کرمان 
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 

رفسنجان )573901(

آگهـی تغییـرات شـرکت نصیـب هـادی پارس شـرکت سـهامی خـاص به 
شـماره ثبت 3058 و شناسـه ملی 14004018862 به استناد صورتجلسه 

هیئـت مدیره مـورخ 1398/04/30 الف-تعیین سـمت مدیران : 
آقـای عبـدول رئـوف دورانـی بـه کـد فراگیـر 121128۷55 بـه سـمت 
ابوالفضـل پـور جعفرآبـادی بـه کـد ملـی  رئیـس هیئـت مدیـره آقـای 
30۷1449321 بـه سـمت نایـب رئیس هیئـت مدیره آقای عبدالحسـین 
علـی محمـدی کمـال آبادی به کـد ملـی 304028۷291 به سـمت عضو 
هیئـت مدیـره آقـای عبـدل ولـی به کـد فراگیـر 10۷6۷3485 به سـمت 
عضـو هیئـت مدیره آقای حسـن حکیمـی راد به کد ملـی 3051069264 

بـه سـمت مدیرعامل 
ب-کلیـه اسـناد و اوراق بهـادار و تعهـدآور و سـایراوراق عـادی و اداری بـا 
امضـای آقـای عبـدول رئـوف دورانـی بـه کـد فراگیـر 121128۷55 بـه 
سـمت رئیـس هیئـت مدیـره همـراه بـا مهـر شـرکت معتبـر مـی باشـد. 

)5۷3901(

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

)571165(
آگهـی تغییـرات مجتمـع مسـکونی پردیسـه پزشـکان بوتیـا موسسـه غیـر 
تجـاری بـه شـماره ثبـت 1381 و شناسـه ملـی 14004144۷61 به اسـتناد 
صورتجلسـه هیئـت مدیـره مـورخ 139۷/08/12 : آقای حمیدرضـا نیک پو به 
شـماره ملـی 2991۷8311۷ بـه سـمت رئیـس هیئـت مدیـره آقای احسـان 
بهرامـی بـه شـماره ملـی 3۷19۷۷4856 به سـمت نایب رئیـس هیئت مدیره 
آقـای نعمـت ا... سـلیمانی چمـک به شـماره ملـی 30311413۷۷ به سـمت 
خزانـه دار آقـای امیر رسـولی به شـماره ملـی 299214904۷ به سـمت دبیر 
هیئـت مدیـره آقـای علیرضـا رضائی نـژاد به شـماره ملـی 3130980539 به 
سـمت عضـو هیئت مدیره کلیه اسـناد و اوراق بهادار و تعهـدآور از قبیل چک، 
سـفته، بـروات، قراردادهـا و عقود اسـامی با امضـاء خزانـه دار و رئیس هیئت 
مدیـره همـراه بـا مهـر موسسـه معتبـر می باشـد و سـایر نامـه هـای اداری و 
عـادی و مکاتبـات بـا امضـاء مدیرعامـل یـا رئیس هیئـت مدیره همـراه با مهر 
موسسـه معتبر می باشـد . اداره کل ثبت اسـناد و اماك اسـتان کرمان اداره 

ثبـت شـرکت ها و موسسـات غیرتجـاری کرمـان )5۷1165(



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 آاینـده 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   -  ،18001 اهسـاس   ،14001 ایـزو   ،9001 ایـزو  هـای 

اسـت. اروپـا  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 بیان 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 
سـاانه 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   88 از سـال 
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 محصوات 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 
وایـت 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. اصـٌا 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 سـاح 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 ایـام، 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 داوری 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 سـام ا... علیهـا« قسـم دهنـد تـا آرام و رام باشـد و 
رزمنـدگان را بـه سـامت بـه آن سـوی آب ببـرد و چنیـن شـد و در پایان 
شـب ظلمانی تسـلط دشـمن،  فجری دمید که چشـم بدخواهان و دشمنان 

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

قاویزان تو را می شناسـند. 
و  یـاران  و  تـو  بغـض  دشـمن  اسـت.  دیـده  را  تـو  رزم   »  »کربـای4 
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 اعـام 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 اعـام کـرد.

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

اشتغال 150 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

ï悉 r依卿Э ﾔｸ└ぐ医Μ

هفتواد : آقـای زین الصالحین )مدیر کل سـازمان 
ثبـت احوال اسـتان کرمـان( کارت هوشـمند ملی را  
پاایـش  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 مـاک 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 تـاش 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 واا مقـام ) رییـس دفاتـر پیشـخوان کرمـان(  
هـدف از تعویـض شناسـنامه و صـدور کارت ملـی 
هوشـمند را پاایـش 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 اطاعـات از 

سـازمان ثبـت احـوال اسـتعام 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 ازمـه 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 اسـامی و اخاقـی 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 اطاعـات 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  بافاصلـه  پیشـخوان، 
پسـت اعـام 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  ازم  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 سـاانه  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 انقـاب 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 تسـیهات 
نظـر  در  منظـور  ایـن  بـرای  باعـوض 
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 محصـوات زراعـی اجـرا 
شـده و جوابگـو بـوده اسـت؛ بنابرایـن 
ایـن  کـه  باشـند  مطمئـن  کشـاورزان 
شـیوه آبیـاری بـرای انـواع محصـوات 

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 سـامت 
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  مشـکات  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 معضات 
اجتماعـی از جملـه اعتیـاد و طـاق 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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پیام شهردار کرمان در اختتامیه جشنواره تابستانی کرمان

جشـنواره تابسـتانی کرمان با لطـف و عنایت 
الهـی بـه اتمـام رسـید و حـاا پرونـده ایـن 
از همـه  فـارغ  رویـداد سـی روزه شـهری،  
آن،  تجربیـات  البتـه  و  مثبـت  دسـتاوردهای 
توانسـته در کلیـات و نیـز بسـیاری جزئیـات،  
نظـر مسـاعد و مثبت شـهروندان و مسـئولین 

گرامـی را در کرمـان جلـب نمایـد.
هماننـد هر پرونده دیگری در »حافظه تاریخی 
محتویـات  نیـز  پرونـده  ایـن  کرمـان«  شـهر 
ارزشـمند  اوراق  میـان  در  دارد،  متفاوتـی 
بیـن همـه   آن،  فصـل »همدلـی و همراهـی« 
دسـتگاه هـای اجرایـی،  نهادهـای مردمـی و 
البتـه مـردم شـریف کرمـان«،  بیـش از هـر 
توجـه«  قابـل  و  »چشـمگیر  دیگـری  بخـش 

خواهـد بـود.
اجـرای یـک پـروژه بـزرگ مقیـاس »فرهنگی،  
هنـری،  اجتماعـی و ورزشـی »شـهری،  آن 
هـم به مـدت یک ماه در گوشـه گوشـه شـهر 

حاشـیه  و  مشـکل  کمتریـن  بـدون  کرمـان، 
ایـی  انتظامـی،  کار چنـدان سـاده  امنیتـی و 
ایـن  کـه  زمانـی  الخصـوص  علـی   ... نیسـت 
قابـل  در سـطح  بـزرگ شـهری،   جشـنواره 
قبولـی از »کیفیت اجـرا« و »کمیت مخاطب« به 

سـرانجام رسـیده باشـد.
تجربـه همـکاری مشـترک ده هـا اداره دولتی 
و نهـاد عمومـی و همچنیـن حضـور پرشـور 
مردمـی در دهـه هـای گوناگـون ایـن رویـداد 
شـهری قطعا سـرمایه و اندوخته  ارزشمندی،  
بـرای تکـرار ایـن رویـداد شـهری در آینـده 

بود. خواهـد 
پرونـده جشـنواره تابسـتانی کرمـان پرونـده 
چنـدان قطـوری نیسـت،  چـرا که ایـن رویداد 
مردمـی و شـهری،  همچـون »نهالـی نوپا« در 
مسـیر تکامـل اسـت و آنچـه دورنمـای ایـن 
رویـداد فرهنگـی را روشـن می سـازد،  همین 
سـرمایه ارزشـمند،  یعنـی »تعامـل،  همدلی و 
همراهـی« شـکل گرفتـه اسـت،  که مـی تواند،  
فصـل به فصل و سـال به سـال بـه جذابیت و 

مطلوبیـت بیشـتر آن منجر شـود.
ازم مـی دانـم همین جـا ،  یعنی در »ایسـتگاه 
کرمـان«  تابسـتانی  اول  جشـنواره  از  آخـر 
و  دولتـی  هـای  دسـتگاه  و  نهادهـا  همـه  از 
غیـر  توانمنـد  هـای  مجموعـه  از  ویـژه  بـه 
دولتـی و مشـخصا از فعالیـن اقتصـادی در 
بخشـهای مختلـف دعـوت کنـم تـا بـه جمـع 
برگزارکننـدگان جشـنواره تابسـتانی کرمـان 

بپیوندنـد.
جشـنواره تابسـتانی شـهر کرمـان اگرچـه با 
محوریـت شـهرداری کرمـان ،  طـرح ریزی و 
اجـرا گردیـد ولیکـن در ادامه »تمـام و کمال«،  

بـه »شـهر کرمـان« ،  مـردم شـریف و نجیـب 
آن و همـه ادارات و نهادهـا و مجموعـه هایـی 
شـادابی  و  پویایـی  دغدغـه  کـه  دارد  تعلـق 
»کرمـان عزیز« را داشـته و در ایـن راه تاش 

کنند. مـی 
چـرا که »جشـنواره تابسـتانی کرمـان« مطلقا 
قصـد نـدارد تـا در سـطح رویدادی مشـابه با 
جشـنواره هـای پیشـین،  باقـی بمانـد و ایـن 
اراده شـکل گرفتـه ،  از آن جهـت اسـت کـه 
»کرمـان عزیـز »بـا هـر شـهر و دیـار دیگری 

متفـاوت و متمایـز اسـت ...
کرمـان دیـار مردمان خاق و نجیب و سـخت 
کـوش اسـت و با سـرمایه های کـم نظیر خود 
بـه دیـار »رویدادهـای جـذاب و منحصـر بـه 
فرد شـهری« نیز مبدل خواهد شـد،  ان شـاا...

در پایـان برخـود ازم مـی دانـم از همـه آنان 
باعـث را  شـهری  بـزرگ  رویـداد  ایـن   کـه 

و بانـی و حامـی شـدند: از نماینـدگان محترم 
و عالـی مقـام ولـی فقیـه و دولـت دراسـتان 
انتظامـی،   و  امنیتـی  هـای  کرمـان،  دسـتگاه 
همه ادارات و دسـتگاه های دولتی و شـورای 
همـه  از  و  کرمـان  شـهر  معـزز  و   محتـرم 
 مجموعه های غیر دولتی و فعالین اقتصادی و 
همچنیـن  و  فرهنگـی  و  هنـری  هـای  انجمـن 
از همـکاران پرتـاش و کـم ادعـای خـود در 
شـهرداری کرمـان بـه ویـژه همـکاران حوزه 
عزیـزم  بـرادر  بویـژه  و  اجتماعـی  فرهنگـی 
محمدعلـی جوشـایی معـاون محتـرم فرهنگی 
و  تشـکر  کرمـان  شـهرداری  اجتماعـی  و 

قدردانـی نمایـم .
️مهندس سیدمهران عالم زاده
شهردار کرمان

کرمـان شـهر طبیعـت بکـر خـدادادی بـود. شـهری کـه 
در  پیـش  مدتهـا  نمیکنـد.  تغییـر  میگفتنـد چـرا  همـه 
سـال 1323 شمسـی فرمانده نیروی انتظامی )شـهربانی( 
کرمـان بـه نام سـرتیپ برخـوردار اعتقاد داشـت کـه باید 
تغییـر شـهر کرمـان را از تخریـب ظاهـر آن آغـاز نمـود. 
بـر ایـن اسـاس همچـون خیلـی از مسـئوان امـروزی به 
میـراث فرهنگـی و تاریخـی کرمـان حملـه نمـود و بـه 
مسـافران  در چشـم  کهنـه  سـاختمانهای  اینکـه  گمـان 
میـدان  در  تغییـر  بـه  دسـت  میکننـد،  جلـوه  زشـت 
گنجعلیخـان زد. همـان میدانـی که در حال حاضر چشـم 
و چـراغ و مهمتریـن مرکـز گردشـگری کرمـان محسـوب 
میگـردد و و آوازه اش بـه همـه مـردم جهـان رسـیده و 
سـاانه میلیاردهـا تومـان نصیـب بازاریان و همشـهریان و 

سـاختارهای مسـئول شـهر کرمـان میکنـد. 
آن زمـان سـرتیپ برخـوردار دسـتور داد میـدان را بـه 
سـیصد قسـمت تقسـیم کننـد و هـر قسـمت را در قالـب 
یـک دکـه بـه دستفروشـان دوره گـرد واگـذار نماینـد، تا 
 ضمـن زیباسـازی شـهر نسـبت بـه رفـع پدیـده زشـت 
دوره گـردی از سـطح خیابانهـا و بازار کرمـان اقدام گردد. 
ایـن کار انجـام شـد، امـا اتفـاق بـدی در تقسـیم دکـه ها 
پیـش آمـد و آنقـدر در واگـذاری آنها پارتی بازی شـد که 
نیمـی از مغـازه هـا به تجـار پولدار شـهر واگـذار گردیدند 
رسـیدند.  دسـتفروش  گـردان  دوره  بـه  دیگـر  نیمـی  و 
گـردان  دوره  زیـرا  شـد.  بدتـر  اوضـاع  هنـوز  ادامـه  در 
انسـانهای فقیـری بودند و در مقابل پیشـنهادات وسوسـه 
واگـذاری  یـا  فـروش  بـه  اقـدام  شـهر،  پولـداران   انگیـز 
دکـه هایشـان کردنـد. بدیـن ترتیـب سـه آسـیب بـزرگ 
بـر پیکـره اقتصـاد کرمـان وارد گردیـد. هـم بـازار کرمان 
از دور اقتصـادی و تجـاری شـهر خارج شـد و هـم میدان 
گنجعلیخـان در معـرض تخریبهـای شـدید قـرار گرفت و 
از همـه بدتـر اینکـه هیچ تغییری در سـاختار شـهر ایجاد 
نشـد و حتـی یک دسـتفروش دوره گرد کـم نگردید. آنها 
همچنـان در خیابانها و گوشـه کنار میـدان گنجعلیخان و 

بـازار مـی نشسـتند و دستفروشـی میکردند.   
جنـاب آقـای دادسـتان نشـان بـه همـان نشـان کـه ایـن 
دلسـوزی مدت سـی سـال طول کشـید و داد همـه مردم 
کرمـان را درآورد. تـا اینکـه دکتـر باسـتانی پاریـزی در 
سـال 1351 مقالـه ای در روزنامـه آوای هفتـواد نوشـت و 

بـه رئیس شـهربانی و مسـئوان اسـتان چگونگی سـاخت 
گوشـزد  را  آن  تاریخـی  اهیمـت  و  گنجعلیخـان  میـدان 
نمـود. بدیـن ترتیـب دوبـاره در یک روز نگرش مسـئوان 
اسـتان تغییـر کـرد و مأموران شـهربانی در کنـار کارگران 
شـهرداری یـک شـبه اقـدام بـه جمـع آوری دکـه هـای 

آهنـی و پاکسـازی میـدان گنجعلیخـان نمودنـد. 
انتظامـی  نیـروی  و  شـهرداری  روز  آن  دادسـتان  آقـای 
میتوانسـتند چنیـن کاری بکننـد و کردنـد. ولـی امـروز 
فقـط دادسـتان میتوانـد از حقـوق همـه شـهروندان در 
مقابـل تعـدی گروه خاصـی حمایت کند و منابـع ثروت و 
حیـات مردم شـهر را از دسـت سـودجویان حفـظ نماید و 
امکانـات موجـود را به همه مردم برسـاند و بـرای آیندگان 

بخشـد.  تداوم 
مـا در خصـوص قضیـه کـوه صاحـب الزمـان و منطقـه 
بیلمـان  ولـی  کردیـم.  مراجعـه  شیوشـگان  باسـتانی 
نتوانسـت گلـی بـه انـدازه تخریـب گـران بـردارد. اینـک 
دوبـاره دسـت بـه دامانتـان میشـویم و از شـما میخواهیم 
بـرای حفـظ منابع تاریخی آب شـرب شـهر کرمـان کوتاه 
نیاییـد. متأسـفانه اکنـون طبیعـت زیبـای دره تاریخـی 
مورگـن کـه در تمامـی قـرون گذشـته بـه عنـوان منبـع 
محافظـت  و  کنتـرل  مـورد  کرمـان  شـرب  آب  اصلـی 
تیـز  تیـغ  و  قـرار گرفتـه  تعـدی   قـرار میگرفـت، مـورد 

سو استفاده گران به سوی آن نشانه رفته است. 
تمامـی  اخیـر  سـال  هشـت  طـی  کـه  عجیـب   اقدامـی 
دره هـا و زمینهـای ملـی و منابـع بکـر آب شـرب کرمـان 
انسـانها  اسـتقرار  محـل  تاریـخ  طـول  در  هیچـگاه   کـه 
قـرار  تصـرف  مـورد  غیرمجـاز  صـورت  بـه  انـد،   نبـوده 
گرفتـه انـد و برخـی افـراد بـر روی آنهـا اقدام به سـاخت 
ویـا و باغهـای بـزرگ کرده و آب مـورد نیازشـان را برای 
آبیـاری باغهـا و منافـع شـخصی از آب شـرب کرمـان بـر 
میدارنـد.  آبـی کـه روزگاری سـیصد لیتـر در ثانیـه بـود، 
امـروز تبدیـل بـه 45 لیتـر در ثانیه شـده و چیـزی از آن 
به شـهر کرمـان نمیرسـد. قناتهایی که همیشـه در تملک 
حکومتهـای محلـی کرمـان قرار داشـتند، اکنون سـر و ته 

اشـان معلـوم نیسـت و صاحـب پیدا کـرده اند. 
ضمـن اینکـه همیـن مقـدار آب هـم در معـرض خطـر 
شـیرآبه کودهـای شـیمیایی و حیوانـی و فضـوات و پس 
ایـن  انسـانی قـرار گرفتـه. توجـه بفرماییـد کـه  آبهـای 

اراضـی بـه صـورت تاریخـی منابـع آبـی کرمـان بودنـد 
منظـور  بـه  شـهر  مسـئوان  توسـط   1350 سـال  از  و 
 تأمیـن مـداوم آب شـرب مـورد تسـطیح و محافظـت و 

بهره برداری اصولی قرار گرفتند. 
و  نشـریات  دسـت  از  کاری  دادسـتان  آقـای  جنـاب 
موسسـات و انجمنهـای مـردم نهـاد بـر نمـی آیـد. مـا 
میبینیـم چـه اتفاقـی در حـال افتـادن اسـت و اکنون به 
شـما میگوییـم کـه ازم اسـت وارد عمـل شـوید و جلوی 
تصـرف اراضـی ملـی و منابـع آب شـرب شـهر کرمـان را 
بگیریـد. در هشـت سـال اخیـر همـه زمینهـای بکـر و پر 
آب مناطـق کوهسـتانی و طبیعـت ارتفاعات پلـوار کرمان 
مـورد تعـدی قـرار گرفتـه و به مـرور در حال پیـدا کردن 
صاحـب هسـتند. اگـر اوضـاع به همیـن گونه پیـش رود، 
در آینـده تمامـی اراضی کـه قرنها برای آب شـرب کرمان 
اسـتفاده میشـدند و هیچ مالکی نداشـتند از دست میروند 
و صاحـب پیدا میکنند.  ضمن اینکه شـرکت سـهامی آب 
و فاضـاب و آب منطقـه ای کرمـان میبایـد همین منابع 
آبـی را بـا قیمتهـای گـزاف اجـاره کننـد. بدیـن ترتیـب 
همـواره جیـب عـده ای سـودجو از منافع عمـوم مردم پر 
خواهـد شـد. بـی شـک مداخلـه حضرتعالـی در خصوص 
آب شـرب و منابـع طبیعـی بـه حـدی اهمیـت دارد کـه 
تاریـخ بـه آن واکنـش نشـان خواهد داد. همه مردم شـهر 
کرمـان بـرای تحقـق ایـن امـر در کنارتـان هسـتند تـا 
بحـران سـاختگی آب کرمـان رفـع گردد و منابـع طبیعی 

و اراضـی ملـی دوبـاره در اختیـار 
همه مـردم قـرار گیرنـد. در غیر 
و  سـخت  ای  آینـده  اینصـورت 
و  انتظـار کرمـان  در  بـدون آب 

مـردم آن خواهـد بود.     

منصور️ایران️پور
️پژوهشگر️و️نویسنده

آقای دادستان کرمان نوبت شماست  

اعام حمایت شورای شهر 
از عملکرد شهرداری در برگزاری 

جشنواره شهروندی تابستان کرمان 
 رییـس شـورای اسـامی شـهر کرمـان گفت: شـورای اسـامی 
شـهر کرمان حمایت خود را از شـهرداری و سـایر سـازمان هایی 
کـه در برگـزاری خوب جشـنواره ی شـهروندی تابسـتان کرمان 

تاش کـرده انـد؛ اعـام می کند.
محمـد فرشـاد در مراسـم اختتامیـه ی جشـنواره ی شـهروندی 
تابسـتان کرمـان ضمـن  تشـکر از شـهرداری کرمـان بـه دلیل 
اجـرای خـوب و بـا کیفیـت برنامـه هـای جشـنواره شـهروندی 
تابسـتان کرمـان گفـت: از مهنـدس عالـم زاده شـهردار کرمان 
کـه در اجـرای ایـن جشـنواره و نیز در به ثمر رسـاندن و اجرای 
برنامـه هـای پیشـنهادی خـود کـه در بـدو شـروع بـه کار، بـه 
از هیـچ تاشـی دریـغ  دادنـد؛  ارایـه  اسـامی شـهر  شـورای 

نکرده انـد، بـه طـور ویـژه تشـکر می کنـم.
وی افـزود: شـهرداری عـاوه برانجـام وظایـف متعـدد در ده هـا 
حـوزه ی عمرانـی، خدماتـی، زیباسـازی، توسـعه فضای سـبز و 
... و همچنیـن وظایـف دیگـر، از وظایـف فرهنگـی و اجتماعـی 
خـود نیـز غفلـت نکـرده اسـت کـه جـا دارد از شـهردار کرمان 

شـود. قدردانی 
فرشـاد بـا تاکیـد برایـن که شـادابی و نشـاط بایـد در جامعه وجود داشـته باشـد؛ تصریح کرد:  شـهروندان شـاد، وظایف فردی، 
اجتماعـی و شـهروندی خـود را بـه خوبـی انجـام مـی دهنـد و برگـزاری جشـنواره ها می توانـد در شـادی مـردم و انجـام ایـن 
وظایـف بـه افـراد کمـک کنـد. وی برقراری  تعامل بیشـتر مـردم با متولیان امـور فرهنگی را نیـز از ثمرات مثبت این جشـنواره 
دانسـت و افـزود: در کنـار برگـزاری جشـنواره شـهروندی تابسـتان کرمـان،  تولیـد کننـدگان محصـوات خانگی و هنـری نیز 

توانسـتند محصـوات خـود را معرفی و بـه جامعه عرضـه کنند. 
رییس شـورای اسـامی شـهر کرمان از دیگر ثمرات ارزشـمند جشـنواره شـهروندی تابسـتان کرمان به معرفی کردن پتانسـیل 
و  فرصـت هـای گردشـگری شـهر و اسـتان کرمـان بـه مـردم سـایر شـهرهای کشـور و حتـی خـارج از کشـور اشـاره کـرد و 
افـزود: از معاونـت فرهنگـی و اجتماعـی شـهرداری و همچنیـن مجموعـه روابـط عمومی شـهرداری و تمام کسـانی کـه در این 
 جشـنواره در راسـتای اطـاع رسـانی و تبلیـغ و نیـز ارائـه ی آموزش هـای شـهروندی و چهـره بـه چهـره تـاش کردند؛ تشـکر 

می کنم. 
وی بـا اشـاره بـه حضـور حـدود 150 هـزار نفر در جشـنواره شـهروندی تابسـتان کرمـان گفـت: از همراهی و همدلـی و حضور 
شـهروندان کرمانـی کـه نجیبانـه، صادقانـه و پویـا شـهرداری را همراهـی کردنـد؛ صمیمانـه قدردانـی می کنـم و امیـدوارم این 

جشـنوار جایـگاه خـود را در جامعـه پیـدا کنـد و بـا پیـدا کـرن راه تکامـل و طی کردن مسـیر تکامـل خود دایمی شـود.

مراسم اختتامیه طرح تابستانی حفظ قرآن 
موسسه قرآنی بیت الحفاظ جواداائمه زنگی آباد برگزار شد

 سلیمانی در گفتگو با راه آرمان؛

دخترانی که باعث افتخار شهر “باغین” شدند
* گایه از مسئوانی که برای تقدیر از نخبگان شهر 

تنها به لوح تقدیر بسنده کردند

در جشـنواره فرهنگـی گل گهـر بـا حضـور اعضا هیئت سـه گانه 
شهرسـتان سـیرجان و آقـای بهاالدینـی  معـاون سیاسـی امنیتی 
بدنـی،  تربیـت  سـابق  رئیـس  اسـدی  علـی  آقـای  فرمانـداری، 
مهنـدس فرسـاد رئیـس هیئـت سـوارکاری، حـاج آقـا ارجمنـد 
رئیـس حـوزه علمیـه سـیرجان، حـاج آقاشـرفي حراسـت گهـر 
انـرژي ، سـرکار خانـم دکتر نظـري ) مدرس این حـوزه(و جمعی 
از مسـئولین و پیشکسـوتان شهرسـتان افتتاح شـد.  ورزش سـه 
گانـه از فرانسـه حـدود ۷0 سـال پیـش ابداع شـده و در ایـران از 
سـال 13۸0 آغـاز بـه کار کـرده اسـت و در المپیـک 201۶ بـه 
عنـوان یکـی از چهـار ورزش جـذاب و اسـتقامتي شـناخته شـده 
اسـت.  آقای سـجاد لـری گوئینی رئیس هیئت سـه گانـه در این 

مراسـم خاطـر نشـان کردند: 
ایـن ورزش از امشـب کـه افتتاحیـه آن اسـت بـرای اولیـن بار در 
سـیرجان آغـاز شـده و در اسـتان کرمـان ورزشـکاران صاحب نام 
در سـطح کشـوری داریـم ، امیدواریـم بـا اسـتقبال همشـهریان 
عزیـز بتوانیـم در شهرسـتان سـیرجان ایـن ورزش را بـا قـدرت 

ببریم. پیـش 
عـرب گویینی بیان داشـت : از همشـهریان عزیز دعوت می شـود  
جهـت بازدید و آشـنا شـدن بـا این رشـته ورزشـي از غرفه هیات 

سـه گانه بازدیـد کنند.

ورزش سه گانه )ترياتلون( درسیرجان افتتاح شد 
از اجـرای طـرح حـذف  بـرق شـمال اسـتان کرمـان  مدیر عامـل شـرکت توزیـع 
قبـوض کاغـذی در کرمـان از ابتـدای تیرمـاه خبـر داد و گفـت: تاکنـون ۹0 درصد 
شـماره های تلفـن همـراه مشـترکان اسـتان کرمـان جمع آوری و ثبت شـده اسـت.

محمـود شـهبا بـا اشـاره بـه اینکـه در شـمال اسـتان کرمـان ۶30 هـزار مشـترک 
بـرق، 1۹ هـزار و ۸00 کیلومتـر شـبکه فشـار ضعیف و متوسـط و 15 هـزار و ۸00 
دسـتگاه پسـت ترانسـفورماتور وجـود دارد اظهـار داشـت: مـا در گسـتره ۹1 هـزار 

کیلومترمربعـی در کرمـان بـه مشـترکان خدمت رسـانی می کنیـم.
وی بـا بیـان اینکـه یکـی از مهمترین مسـائلی که ما در اسـتان کرمان بـا آن روبه رو 
هسـتیم و هزینه خدمات رسـانی به مشـترکان را افزایش می دهد پراکندگی اسـتان 
اسـت گفـت: بـه لحاظ پراکندگی اسـتان کرمان رتبه پنجم کشـوری را داشـته و در 
هـر کیلومتـر مربع شـش اشـتراک داریـم و این در حالی  اسـت که در کان شـهری 
ماننـد تهـران در هـر کیلومتـر مربـع 4 هـزار اشـتراک وجـود دارد کـه این مسـئله 
هزینه هـای خدمات رسـانی بـه مشـترکان برق در اسـتان کرمـان را افزایش می دهد. 
مدیر عامـل شـرکت توزیـع بـرق شـمال اسـتان کرمـان با اشـاره بـه اینکه هـر چند 
مشـکاتی هـم وجـود دارد امـا تـاش مـا بـر این بـوده تـا بهترین خدمـات را در حـد تـوان در حوزه هـای مختلـف ارائه کنیـم عنوان 

کـرد: در شـمال اسـتان کرمان روسـتای بـاای 10 خانوار بـدون برق وجـود ندارد.
وی بـا بیـان اینکـه بـا تاش های انجام شـده تابسـتان امسـال خاموشـی چنـدان و افت ولتاژ زیادی در کرمان نداشـتیم و سـعی شـده 
تـا بـه افـت ولتاژهـا به سـرعت رسـیدگی شـود گفـت: یکی از مسـائلی کـه در اسـتان بیشـتر از بقیـه دنبال می شـود روشـنایی معابر 
اسـت کـه ایـن مسـئله در اسـتان کرمـان بـا امنیت گره خورده اسـت. شـهبا با اشـاره بـه اینکـه از سـال ۹۶ تاکنون قیمـت تجهیزات 
بـرق سـه برابـر شـده اسـت گفـت: بـرای اینکه تـوان اجرایی سـال ۹۶ را داشـته باشـیم باید بودجه ما هم سـه برابر شـود امـا با وجود 

همـه محدودیت هـا وظیفـه خـود می دانیـم کـه تمام تاش خـود را بـرای رضایت مـردم انجـام دهیم.
وی بـا بیـان اینکـه امسـال طـرح حذف قبـوض کاغذی در کشـور از ابتـدای مهرماه عملیاتی می شـود افـزود: آغاز این طرح در اسـتان 

کرمـان زودتـر از بقیه کشـور بـوده و از ابتـدای تیرماه در کرمان در حال اجراسـت.
مدیر عامـل شـرکت توزیـع بـرق شـمال اسـتان کرمـان بـا اشـاره بـه اینکه یـک میلیـون 100 هـزار مشـترک بـرق در اسـتان کرمان 
داریـم کـه در طـول سـال شـش دوره قبـض کاغـذی بـرای هر مشـترک صادر می شـود عنـوان کـرد: تاکنـون ۹0 درصد شـماره های 
تلفـن همـراه مشـترکان اسـتان کرمـان جمـع آوری و ثبـت شـده اسـت. وی با بیـان اینکـه در توزیع قبوض هـم گاهی مشـکاتی بود 
کـه بـا حـذف قبـوض کاغـذی تمام این مشـکات بر طرف شـده اسـت گفـت: در دوره سـوم صـدور قبـوض 3۸4 هزار قبـض کاغذی 
در اسـتان کرمـان صـادر نشـده اسـت. شـهبا با اشـاره بـه اینکه در حـال حاضر شـرکت توزیع برق شـمال اسـتان کرمـان 24 خدمت 
را بـه صـورت غیرحضـوری بـه مشـترکان ارائـه می کنـد افـزود: تـا پایان سـال امـکان انجـام کلیه خدمـات مشـترکان بـرق کرمان به 

صـورت غیرحضـوری فراهم می شـود.

مدیر عامل شرکت برق شمال استان کرمان: 

خدمات شرکت توزیع برق کرمان تا پایان سال غیرحضوری می شود


