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قابل توجه فرمانده نیروی انتظامی کرمان

قبضهای جریمه صد هزارتومانی 
فشار مضاعف بر پهلوی کرمانی است

 گردشگری بی بند و بارانه 

نذرمقاومت تاصبح ظهور
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اختصاصی هفتواد -   پای درد و دل اهالی سرآسیاب کرمان

منطقه  سرآسیاب کرمان هم حق دارد 
از امکانات شهری برخودار باشد 

فرش قرمز شهرداری زیر پای خیران
در آیین معرفی مدیر عامل جدید 
بنیاد بناهای ماندگار مطرح شد:

 توجه جدی به 
سخت افزار در جهت 
رفع مسائل و 
آسیب های اجتماعی

مدیر امور دیسپاچینگ و فوریت هاي برق شرکت 
 توزیع شمال استان کرمان مطرح کرد؛

تامین 5.2 مگاوات برق 
درحوزه 
شمال استان کرمان 
از طریق نیروگاه هاي 
خورشیدي

استاندار کرمان خطاب به مدیران : 
مشکات سرمایه گذاران را 

باید پیگیری کنید 

دکتر پورابراهیمی خبر داد:
آغاز مجدد فعالیت 

معادن سنگ آهن راین 
با شرط به کارگیری ۷۰ درصد 

نیروهای بومی

تداوم فقر و مهاجرت 
و توسعه نیافتگی 

در سایه 
معین اقتصادی 

کویر شهداد

4

ساعت 6:45 صبح جمعه در حسینیه ثارا... 

هیات رزمندگان اسام  استان کرمان

اختصاصی هفتواد 
قابل توجه مدیران شهرستان بافت 

به قدری جاده خراب و 
سنگاخی هست، حتی فرزندان 
خودمان هم به ما سر نمی زنند

آدرس سایت هفتواد
  www.Haftvadnews. ir 
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آگهـی تجـدید مزایده 
شماره 1/ 98-35

شـرکت مخابـرات ایـران )منطقـه کرمـان( در نظـر دارد  ملکـی بـا موقعیت تجـاری به 
مسـاحت تقریبی 85 متر واقع در کرمان بلوار جمهوری اسـامی، خیابان شـهید اری 
نجفـی )بیسـت متـری نـادر( را از طریـق برگـزاری مزایده بصـورت اسـتیجاری واگذار 

ید.   نما
لـذا کلیـه اشـخاص حقوقـی یا حقیقـی میتواننـد حداکثر تـا مورخه 98/07/8 بـا واریز 
مبلـغ پانصـد هـزار ریـال بـه شـماره حسـاب  سـیبا 0106041717004 بانـک ملـی 
جهـت شـرکت در مزایـده به نشـانی کرمـان خیابان امام جمعـه ، خیابان شـهید نامدار 
محمـدی شـرقی، طبقـه دوم اداره پشـتیبانی و تـدارکات مراجعـه یـا از طریـق نمابر با 
ارسـال تصویـر درخواسـت و رسـید بانکـی وجـه پرداخت شـده، اقـدام به خرید اسـناد 

مزایـده نمایند . 
در ضمـن هزینـه نشـر آگهـی و کارشناسـی بعهـده برنـده مزایـده بـوده و نیز بـا توجه 
بـه اینکـه مخابـرات در  رد و قبـول پیشـنهادات مختـار اسـت ، متقاضی مـی تواند نوع 
کسـب خـود را از طریـق شـماره تلفـن هـای ذیـل به اطاع شـرکت رسـانده و سـپس 

نسـبت بـه خرید اسـناد اقـدام نماید . 
زمان تحویل پاکات : روز دوشنبه مورخ 22/ 7/ 98

زمان بازگشائی پاکات : چهارشنبه مورخ 23/ 7 /98
شماره تماس :  03431228812 - 03431228225  

شماره نمابر : 03431228236
  www.Tci .ir  یا  www.Kermantel.ir  : سایت اینترنتی

شرکت مخابرات ایران ) منطقه کرمان (سهامی عام

سازمان بسیج رسانه استان کرمان

آغاز هفته دفاع مقدس
و یاد و خاطره شهیدان 

گرامی باد.

www.teetr.ir

میدونى محبوبترین نشریه کرمانى کدومه؟!
www.teetr.ir

میدونى محبوبترین نشریه کرمانى کدومه؟!

مسئوان در خواب، جوانان در دام

️ قانونی برای 
جلوگیری از عرضه 

تنباکو و ناس 
تدوین نشده است!
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سال هفتم ـ شماره 278 ـ شنبه 30 شهریور 1398  ـ 21 محرم 1441 ـ  21  سپتامبر 2019 

قطرات آب در طبیعت مانند قطرات خون در بدن هستند
 روابط عمومی شرکت آب و فاضاب روستایی استان کرمان 

مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان کرمان :

راه اندازی موکب های اداره اوقاف 
برای زائران اربعین در کرمان

مدیـر کل اوقـاف و امـور خیریـه اسـتان کرمان با اشـاره به 
را ه انـداری موکـب هـای اربعیـن جهـت خدمات بـه زائران 
خارجـی توسـط ایـن اداره گفت: امسـال مبلـغ ۷۰۰ میلیون 
ریـال اعتبار بـه موکب امام رضا )ع( سیسـتان و بلوچسـتان 

از سـوی ایـن اداره اختصاص داده می شـود.
بـه گـزارش روابـط عمومـی اداره کل اوقـاف و امـور خیریـه اسـتان 
کرمـان، حجـت ااسـام علـی جالـی مدیـر کل اوقـاف اسـتان در 
اولیـن جلسـه سـتاد اربعیـن این اداره که بـا حضور نماینـدگان حوزه 
علمیـه و دفتـر بعثه نهاد رهبری در سـازمان حج و زیارت برگزارشـد 
،اظهـار داشـت: سـال گذشـته ایـن اداره بـه عنـوان معیـن اسـتان 
سیسـتان وبلوچسـتان کمـک هـای مالـی را  بـه موکـب این اسـتان 
بـه منظـور خدمـات بـه زائـران پاکسـتانی ارائـه کـرد.  وی بـا بیـان 

اینکـه امسـال موکـب هـای ایـن اداره در شهرسـتان های بـم، ماهان 
،سـیرجان ،انـار بـرای خدمـات بهتـر بـه زائـران کشـورهای خارجی راه انـدازی می شـود،گفت: بـا همکاری 
سـازمان تبلیغـات اسـامی روحانیـون مسـلط بـه زبـان پاکسـتانی در موکـب هـای اسـتان مسـتقر می شـوند.

حجـت ااسـام جالـی تصریـح کـرد: امسـال مبلـغ ۷۰۰ میلیـون ریـال اعتبـار بـه موکـب امـام رضـا )ع( 
سیسـتان و بلوچسـتان از سـوی ایـن اداره اختصـاص داده می شـودو در بحـث خدمات موکب هـای  داخل 
اسـتان نیـز همچـون سـال گذشـته ،خدمـات اسـکان، اسـتراحت، پذیرایـی و اطعام بـه زائران خارجـی را تا 

پایـان اربعیـن در دسـتور کار قـرار  مـی دهیم.

مدیر کل تامین اجتماعی استان در راستای
 نحوه ارائه خدمات به مراجعین به صورت سرزده

از شعبه یک کرمان بازدید نمود
حسـینی مدیـر کل تامیـن اجتماعـی اسـتان کرمـان بـه همـراه کارشناسـان حراسـت ،ارزشـیابی و روابـط 
عمومـی بـه صـورت سـرزده از شـعبه یـک کرمـان بازدیـد ودر جریـان ارائـه خدمـات بـه مراجعـان قـرار 

تامیـن  کل  مدیـر  حسـینی  گرفتنـد. 
شـعبه  از  بازدیـد  در  اسـتان  اجتماعـی 
یـک کرمان بیـان کرد:نیروی انسـانی که 
سـوز سـازمانی داشـته باشـد در جهـت 
بـه  وخدمـات  امـور  انجـام  و  اداری  کار 
مراجعیـن هیچگونـه واهمـه ای نداشـته 
اهـداف  جهـت  در  کامـل  رضایـت  وبـا 
عالـی سـازمان گام برمـی دارنـد.  مدیـر 
اجـرای  رونـد  از  بازدیـد  اسـتان در  کل 
پرونـده الکترونیـک شـعبه یـک کرمـان 

بیـان کرد:برنامـه ریـزی درا جـرای پرونـده الکترونیـک در شـعب تیـپ ممتـاز بدلیـل حجـم زیـاد پروندها 
بسـیار تاثیـر گـذار مـی باشـد . وی با اشـاره به این مطلب کـه اکنون زمـان کار و یاری و پیدا کـردن راه کار 
جهـت سـرعت بخشـیدن بـه رونـد انجام این پـروژه عظیم می باشـد افـزود: باید بـا گرفتاریهـای موجود در 
مسـیر انجـام پرونـده الکترونیک بـا صمیمیت،همدلی همراهی ومشـارکت کلیه کارکنان از گردنه مشـکات 
عبـور کـرد وی پایـان ایـن طـرح مهم در سـازمان را نـزول خیل عظیـم بـرکات و دعاهای بیمه شـدگان به 
سـوی مجریـان طـرح دانسـت.ازم بـه ذکر اسـت مدیـر کل تامین اجتماعـی در ایـن بازدید بـا مراجعین به 

شـعب دیـدار و در خصـوص مسـائل مربـوط گفتگـو نمـود .

بیش از 78 کیلومتر شبکه فرسوده آبرسانی
در استان کرمان بازسازی شد 

 
و  آب  شـرکت  مدیرعامـل  و  مدیـره  هیئـت  رئیـس  طاهـری  محمـد 
فاضـاب اسـتان کرمـان گفت: یکـی از فعالیـت های مجموعه شـرکت 
آب و فاضـاب در سـطح اسـتان کـه بـه صـورت مسـتمر انجـام مـی 
شود،بازسـازی شـبکه هـای فرسـوده آبرسـانی مـی باشـد کـه ایـن امر 
نقـش قابـل توجهـی در جلوگیـری از هدرفـت آب و همچنین رسـاندن 

آب سـالم و بهداشـتی بـه شـهروندان دارد.
وی افـزود: در همیـن راسـتا، طـی 5 ماه نخسـت سـال جـاری ،بیش از 
۷8 کیلومتر شـبکه فرسـوده آبرسـانی در نقاط مختلف اسـتان بازسازی 
شـد کـه این میزان بازسـازی شـبکه در مقایسـه بـا مدت زمان مشـابه 
سـال قبـل، 18 درصـد افزایـش داشـته اسـت. مدیرعامـل شـرکت آبفا 

اسـتان در ادامـه بیـان داشـت : همچنیـن طـی ایـن مدت، بیـش از 45 کیلومتر شـبکه آبرسـانی در سـطح 
اسـتان توسـعه یافته است.

بازدید برق شیراز از سیستم های مدیریتی استقرار یافته 
در شرکت توزیع برق جنوب استان کرمان

بـه گـزارش روابـط عمومی شـرکت توزیـع نیروی بـرق جنوب اسـتان کرمان, 
مدیـر دفتـر توسـعه مدیریـت توزیع برق شـیراز به همراه کارشـناس و مشـاور 
مربوطـه از سیسـتم هـاي مدیریتـي  اسـتقرار یافتـه در شـرکت توزیـع بـرق 

جنـوب کرمـان بازدیـد به عمـل آوردند.
فرزانـه امجدی مدیر دفتر توسـعه شـرکت توزیع برق جنوب کرمـان در زمینه 
اسـتقرار سیسـتم هـای مدیریتـی در این شـرکت بیـان نمود: این شـرکت در 

خصوص برنامه ریزي اسـتراتژیک، سیسـتم یکپارچه IMS , مدیریت دانش , BPMS جزو شـرکتهای پیشـرو 
در بیـن شـرکتهای توزیـع کشـور مـی باشـد. وی درخصـوص برنامه ریزی اسـتراتژیک شـرکت خاطرنشـان 
 کرد: این شـرکت نسـبت به تهیه نقشـه اسـتراتژیک و تعیین اهداف اسـتراتژیک شـرکت و 1۶مدیریت برق 
شهرسـتان هـاي تحـت حـوزه عملیاتـي خـود اقـدام نمـوده و هرسـاله توسـط دفتـر کنتـرل پـروژه مـورد 
شـامل  کـه   )IMS(یکپارچـه مدیریـت  سیسـتم  گفـت:  مسـئول  مقـام  آن   . گیـرد  مـي  قـرار   بازنگـري 
محیـط  و  ایمنـی  بهداشـت،  مدیریـت  ۹۰۰۰1-۲۰15(وسیسـتم   Iso( کیفیـت  مدیریـت  هـای  سیسـتم 
زیسـت  )HSE( اسـت در قالـب مدیریـت سیسـتم یکپارچـه یـا همـان IMS مدیریـت می شـود.مدیر دفتر 
 توسـعه مدیریـت شـرکت در ادامـه بیـان کـرد: از اهـم پـروژه هـای انجـام شـده در ایـن دفتـر می تـوان از 
پیـاده سـازی مدیریـت فرایندهـاي کسـب و کار شـرکت )BPMS( نـام بـرد کـه با هـدف بازبینی، بررسـی، 
شـناخت و عارضـه یابـی وضعیـت فرآیندهـای جاری شـرکت توزیع نیـروي برق جنـوب کرمان درشـهریور 
مـاه ۹5 پـروژه BPMS شـروع و پـس از برگـزاری جلسـات متعـدد معمـاری فرآینـد یکپارچـه و منسـجم و 
مطابـق بـا دسـتاوردهای جهانی )Apqc( تدوین گردید، دسـته فرآینـد مدیریت دارایی فیزیکی انتخاب شـد 
کـه پـس از آن مراحـل شـناخت وضعیـت موجـود، عارضه یابـي و بهبود مربوط بـه ریز فرآیندهـاي مربوطه 
انجـام گردیـده و همچنیـن از ایـن تعداد، سـه فرآینـد جهت مکانیزه شـدن در بسـتر نرم افزار مدل سـازي 

و بـه دفتـر فـن آوري اطاعات جهت پیاده سـازي نهایي ارسـال شـده اسـت. 

ــن  ــرت رای ــن نص ــنگ آه ــدن س ــکل مع ــی مش ــت بررس نشس
ــان و راور  ــردم کرم ــده م ــی نماین ــر پورابراهیم ــور دکت ــا حض ب
ــتانداری  ــادی اس ــت اقتص ــت معاون ــان سرپرس ــس و دهق در مجل
ــزار و  ــوان برگ ــر  مس ــی و دیگ ــذار خارج ــرمایه گ ــان و س کرم

ــد. ــاذ گردی ــات ازم اتخ تصمیم
ــردم  ــده م ــی نماین ــات مردم ــر ارتباط ــی دفت ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــه  ــرو نشســت مشــترک ک ــس شــورای اســامی، پی ــان و راور در مجل کرم
ــان و ســایر مســئوان در  ــا اســتاندار کرم ــر پورابراهیمــی ب ــا حضــور دکت ب
ــوص  ــن در خص ــان رای ــدادی از جوان ــای تع ــد و اعتراضه ــزار ش ــن برگ رای
عــدم بــه کارگیــری نیروهــای بومــی مطــرح شــد، نشســت بررســی 
مشــکل معــدن ســنگ آهــن نصــرت رایــن بــا حضــور دکتــر پورابراهیمــی، 
 دهقــان سرپرســت معاونــت اقتصــادی اســتانداری کرمــان، بخشــدار رایــن،

ــل  ــووان در مح ــر مس ــان و دیگ ــدار کرم ــی، فرمان ــذار چین ــرمایه گ س
دفتــر هماهنگــی امــور اقتصــادی اســتانداری کرمــان برگــزار و تصمیمــات 

ــت: موضــوع  ــن نشســت گف ــر پورابراهیمــی در ای ــد. دکت ازم اتخــاذ گردی
ــا در  ــی م ــای اصل ــن از اولویته ــه رای ــی منطق ــای بوم ــری نیروه ــه کارگی  ب
ــه  ــه و ارائ ــد پروان ــت و تمدی ــه اس ــن منطق ــادن اب ــدد مع ــدازی مج راه ان

ــت. ــله اس ــن مس ــه ای ــوط ب ــره من ــوخت و غی ــد س ــات مانن خدم
وی عنــوان کــرد: ذخیــره قطعــی ایــن معــدن 45۰ هــزار تــن اســت  کــه 
ــرمایه گذاری  ــه س ــاره ب ــا اش ــد.وی ب ــاده دارن ــوی آم ــن دپ ــزار ت ۲۰۰ ه
ــد  ــرکت تعه ــران ش ــرد: مدی ــوان ک ــدن عن ــن مع ــی در ای ــرکت چین  ش
داده انــد کــه ۷۰ درصــد نیــروی کار مــورد نیــاز ایــن معــدن را از نیروهــای 

بومــی منطقــه و بخــش انتخــاب کننــد.
ــه  ــدازی کارخان ــه راه ان ــد ب ــرکت متعه ــه داد: ش ــی ادام ــر پورابراهیم دکت
ــن ظرفیــت طــی مــدت یــک ســال  ــزان یــک میلیــون ت ــا می کنســانتره ت
شــده اســت و  افزایــش تولیــد تــا میــزان مجــوز جدیــد و توســعه اکتشــاف 
ــل  ــه تکمی ــد ب ــذار متعه ــرمایه گ ــت: شــرکت س ــد.وی گف ــدام کن ــد اق بای
فراینــد زنجیــره ارزشــی در اســتان کرمــان بــا اولویــت بخــش رایــن شــده 

اســت.
راور  و  کرمــان  مــردم  نماینــده 
اســامی  شــورای  مجلــس  در 
ــای ازم  ــری ه ــرد: پیگی ــان ک بی
از طریــق فرمانــداری کرمــان و 
ــود  ــام میش ــن انج ــداری رای بخش
و تمــام نیروهــای کار از طریــق 
ــت بخشــداری  بخشــداری و موافق

ــود. ــام میش انج
دکتــر پورابراهیمــی بیــان داشــت: 
ــی  ــی هــم کــه انفجارهای در صورت
مرتبــط بــا شــرکت منجــر بــه 

خســارت قنــات هــای مجــاور شــود، بــا تاییــد کارشناســی، شــرکت نســبت 
ــرد. ــد ک ــدام خواه ــن آن اق ــه تامی ب

دکتر پورابراهیمی خبر داد:
آغاز مجدد فعالیت معادن سنگ آهن راین با شرط به کارگیری ۷۰ درصد نیروهای بومی

پنجــره  جلســه  هفدهمیــن  در  فدایــی  محمدجــواد 
واحــد اقتصــادی بــا بیــان اینکــه دســتگاه ها هنــوز 
ــار  ــد اظه ــادی را درک نکرده ان ــد اقتص ــره واح روح پنج

ــند  ــرمایه گذار باش ــال س ــد دنب ــتگاه ها بای ــت: دس داش
به دنبــال  مجــوز  دریافــت  بــرای  ســرمایه گذار  نــه 
ــتگاه ها  ــه دس ــه اینک ــاره ب ــا اش ــدود. وی ب ــتگاه ها ب دس
ــتی  ــه درس ــادی را ب ــد اقتص ــره واح ــوم پنج ــوز مفه هن
معطــل  را  ســرمایه گذار  نبایــد  گفــت:  نفهمیدنــد 
گذاشــت و حتــی اگــر مراجعــه نکــرد بایــد بــا او تمــاس 

ــت. ــکل او در کجاس ــم مش ــم ببینی بگیری
اســتاندار کرمــان بــا تاکیــد بــر اینکــه جــواب اســتعامات 
ــود  ــت داده ش ــرع وق ــد در اس ــوز بای ــذ مج ــرای اخ ب
ــف  ــان موظ ــتان کرم ــی اس ــتگاه های اجرای ــزود: دس اف
موقــع  بــه  پاســخگویی  و  اســتعامات  به پیگیــری 

ــتند. هس
ــل  ــال های قب ــه س ــی ک ــود طرح های ــاره وج ــا اش وی ب
بــه آنهــا زمیــن واگــذار شــده امــا تاکنــون هیــچ عملیاتی 
روی آنهــا انجــام نشــده اســت گفــت: زمیــن واگذار شــده 

ــد برگرداننــد. ــن طرح هــا را بای ــرای اجــرای ای ب
فدائــی بــا بیــان اینکــه اســاس تشــکیل جلســات پنجــره 
ــتعامات اســت  ــرای تســریع در پاســخ اس ــز ب ــد نی واح
ــتغال در  ــاد اش ــعه و ایج ــال توس ــه دنب ــر ب ــزود: اگ اف
ــات آن  ــن جلســات و مصوب ــه ای ــد ب اســتان هســتیم بای

ــت داد. اهمی
وی بــا اشــاره بــه اینکــه همــه بایــد بــرای رونــق تولیــد 

ــکلی  ــر مش ــرای ه ــا ب ــد و قطع ــک کنن ــتان کم در اس
راهــکاری وجــود دارد بیــان کــرد: نبایــد بــا هــر جــواب 
پیگیــری می شــود  بــا  و  منفــی کار متوقــف شــود 

ــم. ــل کنی ــکات را ح مش
در ایــن جلســه علــی رشــیدی مدیرعامــل شــرکت 
آب منطقــه ای کرمــان بــا اشــاره بــه اینکــه شــهر 
ــت  ــرو اس ــدید آب روب ــود ش ــا کمب ــال ب ــان امس کرم
ــون  ــان ۲۰ میلی ــار داشــت: ســال 14۰۰ شــهر کرم اظه
مترمکعــب کمبــود آب دارد و امــکان اســتفاده از آب 
ــرح  ــچ ط ــرای هی ــرای اج ــان ب ــهر کرم ــراف ش در اط

کشــاورزی و صنعتــی نیســت.

استاندار کرمان خطاب به مدیران : 
مشکات سرمایه گذاران را باید پیگیری کنید 

و  بـرای رفـع مسـائل  شـهردار کرمـان گفـت: 
از  بسـیاری  باعـث  کـه  اجتماعـی  آسـیب های 

شـهرها  حـوزه  در  امـروز  مشـکات 
هسـتند، بایـد بـه سـخت افزارهـا کـه 
توجـه  مـکان هسـتند،  و  فضـا  همـان 

شـود. جـدی 
سـید مهـران عالـم زاده در آییـن معارفه مدیر 
عامـل  جدیـد بنیـاد خیریـه توسـعه بناهـای 
اینکـه  بیـان  بـا  کرمـان  شـهرداری   مانـدگار 
راه انـدازی موسسـه خیریـه بناهـای ماندگار، 
یکـی از اقدامـات بسـیار خـوب دوره مهندس 
رسـالت  داد: وی  ادامـه  اسـت،  مـآب  جـال 
البتـه جـزو  بـرای شـهرداری )کـه  جدیـدی 
وظایـف ذاتـی این نهـاد اسـت( ایجاد کـرد تا  
شـهرداری بتوانـد در مجـرای قانونـی خود به 

وظایفـش عمـل کنـد .
وی بـا بیان اینکـه تاکنون اقدامـات و کارهای 
خوبـی در ایـن موسسـه خیریـه انجـام شـده 
افـزود: در بخـش مشـارکت ها، آورده ی  اسـت، 
شـهرداری زمیـن و پروانـه اسـت و هزینـه سـاخت و 

نگهـداری بـا خیـران می باشـد کـه خوشـبختانه باعث 
شـده قـدرت خیـران در احداث مـکان هـای فرهنگی و 
رفاهی بیشـتر شـود؛ ضمن اینکه شـهرداری نیز بخشـی 
از رسـالت خـود را در حـوزه اجتماعـی بـه بهتریـن نحو 

انجـام می دهـد.
از  بسـیاری  امـروزه   : داشـت  اظهـار  کرمـان  شـهردار 
مشـکات مـا در حـوزه ی شـهر، مسـائل و آسـیب های 
فضـای  بـه  آنهـا  رفـع  بـرای  کـه  هسـتند  اجتماعـی 
فیزیکـی و مـکان یـا همـان بخـش سـخت افـزاری کار 
نیـاز اسـت کـه تـا تامیـن نشـود؛ نمـی تـوان در بخش 

نـرم افـزاری آن اقـدام نمـود.
 وی بـا تاکیـد بـر اینکـه قطعا تـوان اجرایی شـهرداری 
و دولـت در ایـن زمینـه محـدود اسـت و انچـه مهـم و 
اثرگـذار اسـت؛ حضـور، مشـارکت  و همراهـی خیـران 
اسـت گفـت: خوشـبختانه در دوره هـای قبـل اقدامـات 

بسـیار خوبـی انجام شـده اسـت .
و  اقدامـات  اسـت  نیـاز  دوره  ایـن  در  داد:  ادامـه  وی 
اجرایـی  بخـش  در  ایـن موسسـه چـه  هـای  فعالیـت 

بخـش در  چـه  و  خیـر  و  گـذار  سـرمایه  جـذب   و 
و  کنـد  عمـل  تـر  گسـترده  و  بـاز  رسـانی   اطـاع 
ظرفیـت های خود را مجددا شناسـایی و تکمیل کرده و 
 در اختیـار خیران قرار دهند تا بتـوان اقدامات خوبی در

سـطح شـهر بـر  اسـاس اولویت هـا و نیازهـای شـهری 
انجـام داد.

و  فرهنگـی  مراکـز  نیازمنـد  وی گفـت: شـهر کرمـان 
رفاهـی مختلفی اسـت کـه در این زمینه نیـاز به حضور 

و مشـارکت خیـران بزرگـوار داریم. 
قربـی  مهنـدس  زحمـات  از  تشـکر  زاده ضمـن  عالـم 
کـه هشـت سـال به صـورت افتخـاری در ایـن موسسـه 
فعالیـت داشـته اند، افـزود: مهنـدس علـی زادکافی نیز 
بـه دلیـل  تجـارب و سـوابق کاری باایـی کـه دارنـد از 
امروز مسـئولیت این موسسـه را برعهـده خواهند گرفت 
کـه بـا توجـه بـه توانمنـدی کـه در وی سـراغ داریـم؛ 
امیدواریـم بـه زودی شـاهد خدمـات ارزنـده ای از ایـن 
 موسسـه بـا  همفکـری و همـکاری خیـران برای اقشـار 

آسیب پذیر جامعه باشیم.

فرش قرمز شهرداری زیر پای خیران

در آیین معرفی مدیر عامل جدید بنیاد بناهای ماندگار مطرح شد:
 توجه جدی به سخت افزار در جهت رفع مسائل و آسیب های اجتماعی

مهـدی رجبـی زاده در نشسـت خبـری بـا اصحاب رسـانه 
اسـتان کرمـان با اشـاره بـه اینکـه بخشـی از درآمد نفت 
بـه حسـاب صنـدوق توسـعه ملـی واریـز می شـود اظهار 
داشـت: در سـال های گذشـته برای امور زیربنایی کشـور 
از محـل صنـدوق توسـعه ملـی اعتباراتـی بـرای اجـرای 
پروژه هـای آبخیـزداری اختصـاص داده شـده اسـت کـه 

مـورد تاکیـد رهبـر معظـم انقاب اسـت.
کـه  طرح هـا  ایـن  اجـرای  بـرای  اینکـه  بیـان  بـا  وی 
گذشـته  سـال  در  اسـت  آن  شـامل  هـم  بیابا ن زدایـی 
1۰۰ میلیـون دار بـه سـازمان جنگل هـا اختصـاص داده 
شـده که سـهم شـمال اسـتان کرمان ۲5 میلیـارد تومان 
بـود عنـوان کـرد: امسـال 15۰ میلیـون یـورو بـرای این 
طرح هـا اختصاص داده شـده که سـهم اسـتان کرمان در 

شـمال 5۰ میلیـارد تومـان اسـت.
حجـم  مترمکعـب  میلیـارد   18,۶ اینکـه  بیـان  بـا  وی 

از  افـزود:  اسـت  میانگیـن  به صـورت  اسـتان  بارش هـای 
ایـن مقـدار حـدود هفت درصـد تبخیر و درصـدی جذب 

می شـود. خـاک 
وی بـا بیـان اینکـه دسـتآوردهای ایـن اقدامـات کنترل و 
مدیریـت 4۰۶ میلیون مترمکعب روان آب در اسـتان بوده 
اسـت کـه 1۲1,5 میلیـون متـر مکعب آب به سـفره های 
تزریـق شـد عنـوان کـرد: در سـال ۹8  آب زیرزمینـی 
حـدود یـک ماه اسـت کـه در عرصه ها کار را آغـاز کردیم 

و حـدود ۲۰ درصـد پیشـرفت فیزیکی وجـود دارد.
وی بـا بیـان اینکه بیان سـفره های آب زیرزمینی اسـتان 
کرمـان منهـای 8۰۰ میلیـون متـر مکعـب آب اسـت که 
بیشـتر برداشـت شـده اسـت گفـت: امیدواریم امسـال با 
عملیـات آبخیـزداری به منهـای ۶۷۰ میلیـون مترمکعب 
آب برسـیم و ایـن حجـم آب از دسـت رفتـه را جبـران 

. کنیم

هکتـار  میلیـون  یـک  اینکـه  بـه  اشـاره  بـا  رجبـی زاده 
مسـاحت جنگل هـای طبیعـی اسـتان اسـت کـه حـدود 
۶۰۰ هکتـار آن دچـار آفـات شـدند افـزود: ایـن جنگلهـا 
سـرمایه بـزرگ اسـتان هسـتند کـه بایـد آنهـا را حفـظ 

. کنیم
وی بـا بیـان اینکـه امسـال در سـطح 11 هـزار و ۶8۲ 
هکتـار کارهـای مبـارزه بـا آفات جنـگل در اسـتان انجام 
می شـود گفـت: 4 هـزار و ۷۰۰ هکتـار در اسـتان اراضـی 

تحـت پوشـش فرسـایش بادی اسـت.
مدیـرکل منابـع طبیعـی و آبخیـزداری اسـتان کرمـان با 
اشـاره بـه اینکـه حـدود 43۰ هـزار هکتـار کانون هـای 
بحرانـی فرسـایش بـادی در شـمال اسـتان داریـم عنوان 
کـرد: ۲3۰ هـزار هکتـار از ایـن مقـدار در شـرق اسـتان 

واقع شـده اسـت.
وی بـا بیـان اینکـه سـال گذشـته هـزار و ۶۰۰ هکتـار 

مالچ پاشـی بـا اعتبـار ۷۷ میلیـارد تومـان در شهرسـتان 
فهـرج انجـام شـد افـزود: امسـال از محل اعتبـار صندوق 
توسـعه ملـی 35,5 میلیـارد تومان به اسـتان اباغ شـده 

تـا عملیـات مالچ پاشـی در شـرق اسـتان انجـام شـود.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمان :

اعتبارات اجرای طرح های آبخیزداری و بیابان زدایی استان کرمان ۲ برابر شد

ــن در  ــنگ آه ــانتره س ــد کنس تولی
بیــش  بــه  امســال  اول  ماهــه   5
رســید  تــن  میلیــون   1۹,۷ از 
کــه شــرکت معدنــی و صنعتــی 
ــون  ــد ۶,۷ میلی ــا تولی ــر ب گل گه
را  تولیــد  بیشــترین ســهم  تــن،  
ایــن  اســت،  داشــته  اختیــار  در 
ــن را  ــه ســنگ آه ــد گندل ــن ســهم در تولی ــن بااتری شــرکت همچنی

دارد. اختیــار  در  نیــز 

ــی و  ــرکت معدن ــل ش ــن المل ــور بی ــی و ام ــزارش روابط عموم ــه گ ب
ــا  ــور ت ــی در کش ــاده معدن ــن م ــد ای ــزان تولی ــر، می ــی گل گه صنعت
پایــان مــرداد مــاه 13۹8 از 1۹ میلیــون و ۷5۲هــزار تــن فراتــر رفــت 
کــه در ایــن میــان، گل گهــر بــا رشــد تولیــد ۲ درصــدی صــدر نشــین 

ــد کنســانتره ســنگ آهــن شــد.  تولی
میــزان کل تولیــد 5 ماهــه امســال رشــد 4 درصــدی نســبت بــه مــدت 

مشــابه ســال قبــل داشــته اســت. 
ــه 4  ــو ب ــن چادرمل ــنگ آه ــانتره س ــد کنس ــدت تولی ــن م ــی ای ط
ــون  ــه ۲,1 میلی ــزی ب ــن مرک ــنگ آه ــن و س ــزار ت ــون و ۲۶۷ ه میلی

تــن رســید. میــزان تولیــد چادرملــو بــا رشــد 15درصــدی همــراه شــد 
ــرد. ــه ک ــدی را تجرب ــش ۷درص ــزی کاه ــن مرک ــنگ آه و س

ــورد بررســی از  ــدت م ــز در م ــه آهــن نی ــد گندل از ســوی دیگــر تولی
1۷,۶ میلیــون تــن عبــور کــرد. در ایــن بخــش نیــز گل گهــر پیشــتاز 
ــت.   ــد کرده اس ــه تولی ــن گندل ــون ت ــش از 5 میلی ــی بی ــود و اندک ب
ــواد  ــن، ف ــون ت ــش از 3 میلی ــد بی ــا تولی ــه ب ــواد مبارک ــرکت ف ش
خوزســتان بــا تولیــد ۲ میلیــون و ۶۹۶ هــزار تــن، میدکــو بــا تولیــد ۲ 
میلیــون و 41۰ هــزار تــن و چادرملــو بــا 1,۷ میلیــون تــن بــه ترتیــب 

ــته اند. ــی را داش ــاده معدن ــن م ــد ای ــهم در تولی ــترین س بیش

صدرنشینی گل گهر در تولید کنسانتره و گندله سنگ آهن

تولید  6.7 میلیون تن کنستانتره و 5 میلیون تن گندله در پنج ماهه اول سال 98

ادامه ساماندهی میدان پرواز هفت باغ علوی 
تعریض مسیر سواره رو

عبــاس صــادق زاده در جلســه شــورای ســالمندی اســتان کرمــان بــا اشــاره بــه 
اینکــه جلســات شــورای ســالمندی و مناسب ســازی اســتان برگــزار می شــود و 
مصوبــات اجرایــی داشــته اســت اظهــار داشــت: ســند راهبــردی ســالمندی بــه 
ــتگاه های  ــام دس ــرای تم ــی ب ــه راه ــده و نقش ــی ش ــتانداری رونمای ــت اس هم

اســتان اســت.
وی بــا بیــان اینکــه ســالمندی یــک پدیــده اســت کــه در کشــور مــا بــه ســرعت 
در حــال پیشــروی اســت افــزود: رشــد ســالمندی در اســتان کرمــان 8,۲ درصــد 

اســت کــه رشــد قابــل توجهــی اســت و نــگاه ویــژه ای نیــاز دارد.
ــش  ــاهد کاه ــه ش ــه اینک ــاره ب ــا اش ــان ب ــتان کرم ــتی اس ــرکل بهزیس مدی
ــث رشــد ســالمندی شــده  ــز باع ــل نی ــن دلی ــد هســتیم و همی رشــد زاد و ول

ــرای  ــد ب ــا بای ــم ام ــم بگیری ــوی رشــد ســالمندی را نمی توانی اســت گفــت: جل
ــالمندی  ــند س ــه در س ــان اینک ــا بی ــیم. وی ب ــته باش ــه داش ــالمندی برنام س
دســتگاه موظــف بــه اجــرای برنامه هــای ایــن ســند هســتند عنــوان کــرد: ســند 
راهبــردی ســالمندی بــه تمــام دســتگاه های اجرایــی اســتان ابــاغ شــده اســت 
و رویکــرد مناسب ســازی در اســتان بــه یــک نیمــه فرهنــگ تبدیــل شــده و در 

ــرار دارد. دســتور کار ق
صــادق زاده بــا اشــاره بــه اینکــه در ســال گذشــته بخشــی از اعتبــارات تملــک 
ــه  ــد ک ــاص داده ش ــط ادارات اختص ــازی محی ــرای مناسب س ــتان ب ــی اس دارای
ــت  ــدام حمای ــن اق ــز از ای ــال نی ــم امس ــار داری ــت: انتظ ــر دارد گف ــای تقدی ج
شــود. وی بــا بیــان اینکــه بســیاری از محیط هــای عمومــی اســتان نیــز ماننــد 

نیازمنــد   ... و  پارک هــا  ســینماها، 
مناسب ســازی اســت گفــت: امیدواریــم 
در ســال ۹8 بــه ایــن امــر توجــه جــدی 

شــود.
مدیــرکل بهزیســتی اســتان کرمــان بــا 
اشــاره بــه اینکــه نگهــداری ســالمندان 
ــا روح  ــه ب ــده ک ــتر ش ــز بیش در مراک
جامعــه مــا ســازگاری نــدارد افــزود: باید 

خانواده هــا نگهــداری از ســالمندان را آمــوزش ببیننــد و تــا جایــی کــه امــکان 
ــد. ــداری کنن ــالمندان نگه ــان از س دارد خودش

مدیرکل بهزیستی استان کرمان:

بسیاری از محیط های عمومی استان کرمان نیازمند مناسب سازی برای سالمندان است 
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این شماره از هفتواد تقدیم می شود به 
سردار شهید »رضا عباس زاده «

مرد و دردهاش...

بــا  بــزرگ  زخــم  یــه 
ترکــش تــوی کمــرش 
بــود. مــی گفــت: اواً، 
ــه  ــلوغه، ب ــتان ش بیمارس
انــدازه ی کافــی  هــم 
کــه  هســت  مجــروح 
تخــت هــارو پرکنــه. 

ســریع  بایــد  دومــا 
مــن  بــه  برگــردم، 
دارند.رفــت  احتیــاج 
تــوی حمــام و بــا تیــغ  ترکــش را  از کمــر خــودش 

آورد. بیــرون 
ــتخوان  ــش  و اس ــا ترک ــغ ب ــه ی تی ــورد لب ــدای برخ ص

ــد.  ــنیده ش ش
ــه ایــن جــور دردهــا رو  رضــا مــی گفــت: کســی کــه نتون

ــرای خــدا بجنگــه؟ تحمــل کنــه، چطــوری میخــواد ب

شهید رضا عباس زاده 

یادی از یک شهید
فـرود شـریفی ضمـن تاکید بـر آبخیـزداری اسـتحصال بیـش از 100  میلیارد 
متـر مکعـب آب )یعنی معـادل مصرف فعلی کشـور( امکان دارد، خاطر نشـان 
کـرد: طبـق اعام بانک جهانی شکسـت بسـیاری از طـرح هـای اقتصادی در 
کشـور های آسـیایی پیامـد عدم توجـه بـه آبخیـزداری اتفاق افتاده اسـت.   

)خبرگزاری تسـنیم 6/2/ 98 (
»جنـاب آقـای فرود شـریفی معاونـت آبخیزداری سـازمان جنگل ها مراتـع و آبخیزداری 

کشـور« اینکـه چـرا در اسـتان کرمـان با داشـتن اعتبارات ویـژه وکان امـور آبخیزداری 
بـا معیارهـای بانـک جهانـی نمی خـورد, میتـوان در پارامترهای ذیـل خاصه نمود:

1- عدم شناخت کافی از حوزه های آبریز سراسر استان.
2- عـدم هماهنگـی مطالعـه کننـدگان و مجریـان طرح های آبخیـزداری بـا وزارت نیرو 

و نداشـتن توافقنامـه بـر سـر اولویت بنـدی و انتخـاب گزینه ها.
3- عـدم نظـارت کارشناسـی بـر کیفیـت اجـرا چـه در خصـوص طـرح هـای سـنگ و 

سـیمانی و یـا اینکـه خاکـی , بدیهـی اسـت  قبـل از 
هماهنـگ  شـدن و عـدم رعایـت نکات فـوق الذکر هر 
چقـدر اعتبـار هزینـه نمائیـم در تعریف بانـک جهانی 

نداریم. جـا 

جایگاه آبخیز داری کشورمان درتقسیم بندی بانک جهانی

مهندس حسن اشرف گنجوئی
کارشناس رسمی و محقق تامین آب

روز اولــی کــه هواپیمایــی ماهــان بــه عنــوان معیــن اقتصــادی کویــر لــوت وارد شــهداد 
ــود و  ــری کرمــان ب ــان فقــر و توســعه نیافتگــی روســتاهای کوی ــد، ســخن از پای گردی
مســئوان امــر میگفتنــد ایــن حرکــت در راســتای اقتصــاد مقاومتــی انجــام میگیــرد. 
ــا  ــت ب ــی ارزان قیم ــط هوای ــرودگاه و خ ــاد ف ــذار و ایج ــرمایه گ ــخن از آوردن س  س
ــه هــا و  ــی عتبــات عالیــات و خیــاط خان ده هــزار نفــر نیــرو و کارگاههــای بافــت قال
ورود شــش هــزار گردشــگر چینــی و هــزاران گردشــگر اروپایــی و مالزیایــی بــود کــه 
بــا خــود انبــوه ثــروت و شــغل را وارد کرمــان و روســتاهای کویــری میکردنــد. امــا بــه 
مــرور بــا گذشــت چهــار ســال همــه اهــداف تغییــر کردنــد و فقــط 15 نفــر از مجمــوع 
220 نفــری کــه بــرای پیــدا نمــودن شــغل در پــروژه معیــن اقتصــادی شــهداد ثبــت 
ــگری و اقتصــاد  ــت گردش ــر زدوده نشــد و صنع ــدند. فق ــغل ش ــد، دارای ش ــام کردن ن
ــه ای  ــل ماحظ ــعه قاب ــد و توس ــکوفا نگردی ــان ش ــکاب و کرم ــری ت ــتاهای کوی روس

دیــده نمیشــود.
 » معین اقتصادی خودش به جای روستاییان کشاورزی می کند ! «

ــک  ــود و ی ــاز نم ــاد آغ ــک آب ــتای مل ــدودی در روس ــای مح ــدا فعالیته ــن در ابت معی
ــر خــاف  ــا ســپس ب ــدان ورودی روســتا گذاشــت. ام ــه در وســط می ــای کهن هواپیم
ــود و  ــاورزان نم ــای کش ــتا و زمینه ــزرگ روس ــاغ ب ــد ب ــه خری ــدام ب ــه اق ــداف اولی اه
بخشــی از زمینهــای دولتــی را در کنــار آنهــا قــرار داد و بــه جــای مردمــان روســتایی 
ــای کشــاورزی  ــات و زمینه ــگاه ضمــن گســترش باغ ــه کار کشــاورزی زد. آن دســت ب
بــه دنبــال ایجــاد کشــتزارهای بــزرگ گیــاه خارشــتر و بهــره بــری بیشــتر از فــروش 
ــز آن  ــوت و تجهی ــر ل ــو کمــپ گردشــگری کوی ــا ایجــاد اک ــه ب ــد و در ادام ــا برآم آنه
ــا روســتایی پرداخــت  ــت ب ــه رقاب ــر از روســتائیان ب ــی بســیار بیشــتر و بهت ــا امکانات ب
و بهتریــن و پولدارتریــن گردشــگران را جــذب ســاختارهای گردشــگری خــودش 
ــر شــهداد شــد  ــزرگ در منطقــه کوی کــرد و همزمــان مشــغول ســاخت یــک هتــل ب
ــل  ــتری عم ــدرت بیش ــا ق ــگران ب ــه گردش ــری ب ــت دادن حداکث ــذب و اقام ــا در ج ت
ــک  ــود کم ــرار ب ــدا ق ــه ابت ــد ک ــام گرفتن ــی انج ــا در حال ــن کاره ــه ای ــد. هم نمای
ــه  ــگر ب ــرای ورود گردش ــگری را ب ــاختهای گردش ــوند و زیرس ــتائیان ش ــال روس ح
ــند و  ــا بفروش ــه آنه ــان را ب ــتاها محصواتش ــی روس ــا اهال ــازند ت ــم س ــه فراه منطق
ــوع روســتایی و  ــدار شــوند و گردشــگری از ن  پذیرایــی کننــد و اســکان دهنــد و و پول

خانــه هــای بومگــردی شــکوفا گــردد.  اخیــرا یکــی از مســئوان هواپیمایــی ماهــان از 
طــرح بدســت آوردن شــش هــزار لیتــر آب در منطقــه کویــر شــهداد ســخن گفتــه. ایــن 
طــرح یعنــی فاجعــه زیســت محیطــی. توجــه بفرماییــد کــه 46 قنــات تاریخــی نزدیــک 
ــگ  ــم زن ــاا ه ــن ح ــه همی ــود دارد ک ــه وج ــاه آب در منطق ــه چ ــم و 81 حلق ــه ه ب
خطرشــان بــا تــداوم برنامــه هــای کشــاورزی معیــن بــه صــدا درآمــده. اگــر دخالتــی 
ــع  ــا مناب ــه تنه ــوار ک ــات پل ــای ارتفاع ــه ه ــی از دهن ــای خروج ــا و نهره در روان آبه
آبــی منطقــه محســوب میگردنــد، انجــام گیــرد و بخواهنــد آب را بــا لولــه از آنجــا تــا 
زمینهــای کشــاورزی خودشــان انتقــال دهنــد، فاجعــه نابــودی اکوسیســتم منطقــه و 
منابــع طبیعــی در راه اســت و داســتان غمبــار مهاجــرت کویریــان کامــل میشــود. ایــن 
ــای قناتهــای تاریخــی اســتان  ــه آخریــن بقای ــع تزریــق آب ب اقــدام ســبب قطــع مناب
ــرایط  ــا ش ــه ب ــال اســت ک ــا س ــری صده ــتاهای کوی ــاکنان روس ــردد. س ــان میگ کرم
ــداوم  ــوت ت ــوزان ل ــک و س ــر خش ــیه کوی ــود در حاش ــی خ ــه زندگ ــالی ب  خشکس
ــوت ســبب  ــای ل ــار طبیعــت زیب ــن ســختی زندگــی در کن ــد و تماشــای همی داده ان

ــده.      ــگران گردی حضــور گردش
ــوان  ــه عن ــی ماهــان ب ــه و راهبــردی هواپیمای ــد گفــت کــه اهــداف اولی متأســفانه بای
ــه ســمت  ــا رویکــردی متفــاوت ب معیــن اقتصــادی منطقــه شــهداد تغییــر نمــوده و ب
ــتر و  ــرورش ش ــداری و پ ــای دام ــاورزی و طرحه ــای کش ــات و زمینه ــترش باغ گس
ــه منطقــه شــده. ضمــن اینکــه  افزایــش نخیــات و ورود شــرکتهای بــدون ســرمایه ب
ایجــاد هتــل اختصاصــی موجبــات ناکارآمــدی خانــه هــای بومگــردی را ســبب خواهــد 
شــد. از ســویی اســتفاده فــراوان از انــدک آب موجــود در مناطــق حاشــیه کویــر لــوت 
ــودی اکــو سیســتم منطقــه را محیــا میســازد. کــه همــه ایــن معضــات  موجبــات ناب
در کنــار ســاختار بــدون بهــره و کهنــه بخشــداری شــهداد ســبب مهاجــرت گســترده 
و دوبــاره ســاکنان کویــر گردیــده. آن روزی کــه معیــن و بخشــدار بــه شــهداد آمدنــد 
جمعیــت ایــن منطقــه و روســتاهای کویــری بیــش از ســی هــزار نفــر بــود، حــاا بیــش 
از هفــت هــزار نفــر هــم در شــهداد زندگــی نمیکننــد. متأســفانه حــدود بیســت هــزار 
نفــر از ســاکنان تــکاب و شــهداد بــه کرمــان مهاجــرت کــرده و در خیابانهــای فیروزآبــاد 
ــای  ــایر خیابانه ــعیدی و س ــتای س ــم و روس ــی هاش ــهرک بن ــرباز و ش ــهدا و س و ش
ــی  ــد و ســاختار جمعیت ــه در ســکوت رفتن ــی ک ــد. جمعیت ــه ان ــان ســکونت یافت کرم

ــان  ــه شــهداد و کرم ــکاب ب ــری ت ــان و از روســتاهای کوی ــه کرم ــه از شــهداد ب منطق
انتقــال یافــت. 

» گردشگری بی بند و بارانه « 
در جامعــه ای کــه همــه چیــز بــر مبنــای نظــر مــردم و رای گیــری شــکل میگیــرد. 
چــرا بایــد مســئول یــک بخــش کــه کارنامــه موفقــی نــدارد و بــا عــدم اقبــال عمومــی 
ــده  ــر عه ــه ب ــن منطق ــی را در ای ــاختارهای دولت ــکان س ــان س ــت، همچن ــه اس مواج
بگیــرد.  انصــاف داشــته باشــیم و بگذاریــم شــهدادی و تکابــی خــودش بــر اموراتــش 
مســلط گــردد و بازنشســتگان مثــل دیگــر مــردم ایــران از دوران زیبــای بازنشســتگی 
لــذت ببرنــد. سیاســتهای غلــط باعــث چنــد دســتگی در منطقــه گردیــده و راه را بــه 

ســوی عــدم پیشــرفت روســتاهای حاشــیه کویــر پیــش میبــرد. 
ــی کــه  ــدک گردشــگر معمول ــان فکــر میکننــد ورود همیــن ان ــب اســت کــه آقای جال
روزانــه و بــه خصــوص در فصــول پاییــز و زمســتان و نیمــه بهــار بــه تــکاب و شــهداد 
و کلــوت مــی آینــد، بخاطــر آنهاســت. اول اینکــه عــدم نظــارت در کنتــرل گردشــگران 
خــاص کار را بــه آنجــا کشــانده کــه چــادری در جایــی خلــوت و دور از چشــم مــردم 
ــادر  ــر در آن چ ــار کوی ــویی دو روز را کن ــدون آب و دستش ــدادی ب ــود و تع زده میش
بیتوتــه میکننــد. ایــن خطــر ســقوط اخــاق و گردشــگری بــی بنــد و بارانــه و تخریــب 
منابــع طبیعــی اســت، نــه حضــور گردشــگر. ســایر گردشــگران انــدک هــم بــه تبعیــت 
از تحــول اوضــاع گردشــگری در تمامــی کشــور بــه اینجــا مــی آینــد. نــه اینجــا کــه 
ــدگاری یــک  ــد. مان ــه قــم هــم میرون ــدون جاذب ــر خشــک و ب ــه کوی ــر ب چندیــن براب
ــگری  ــدار گردش ــعه پای ــد توس ــگاه نمیتوان ــاده هیچ ــن از روی ج ــدن و رفت روزه و آم

محســوب گــردد. اســم ایــن کار معیــن اقتصــادی یــا اقتصــاد 
ــه خصــوص اینکــه نمیدانیــم در نهایــت  مقاومتــی نیســت. ب
ــه چــه  ــق ب ــن زمینهــا و آبهــا و مناطــق گردشــگری متعل ای
کســی یــا گروهــی خواهنــد شــد. نکنــد دوبــاره داغ دیگــری 
بــر ســینه کرمانــی بمانــد و بخــش دیگــری از ثروتــش ماننــد 
ــته  ــت داش ــران منفع ــرای دیگ ــان ب ــی ماه ــود هواپیمای خ

باشــد و بــرای خــودش خیــر.     
نویسنده: منصور ایران پور ) پژوهشگر ( 

تداوم فقر و مهاجرت و توسعه نیافتگی در سایه معین اقتصادی کویر شهداد

کرمهای مرداب خون
آمریــکا از روز پیداشــدنش هرگــز جنگهــا و لشکرکشــی هــای از 
بیــرون را بــه خــود ندیــده و از جنــگ اّول  و دّوم جهانــی برکنــار 
ــش  ــه روی خاک ــوپ ب ــه ت ــک گلول ــا ی ــب ی ــک بم ــده و ی مان
ــدون صــدای  ــاه خــود یــک روز را ب ــخ کوت ــا در تاری نیفتــاده اّم
ــدارد . و هــم امــروز مــی خوانیــم و  شــلیک تفنــگ و تپانچــه ن
ــون  ــن در خ ــک ت ــه ی ــانزده دقیق ــر ش ــه در ه ــنویم ک ــی ش م
مــی غلّتنــد و ایــن شــمار کســانی اســت کــه بــا گلولــه تفنــگ 
و ســاح کمــری کشــته مــی شــوند و آمــار آنانــی کــه بــا چاقــو 
ــت .  ــت نیس ــد در دس ــی آین ــا در م ــرد از پ ــزار س ــر اب و دیگ

همچنیــن زخمــی هــا و زمیــن گیــر شــده هــا . 
ــژه  ــا بوی ــی ه ــن آدم کش ــاز ای ــه س ــد زمین ــد دی ــون بای اکن
نوجــوان هــا و جــوان هایــی کــه مسلســل بدســت مــی گیرنــد و 

ــت ؟ ــد چیس ــی کنن ــاه را درو م ــی بیگن گروه
ــه  ــه ب ــس از آنک ــش پ ــوردان همراه ــب و دریان ــتف کلم کریس
ــناخته آن  ــرزمین ناش ــه س ــتند و ب ــوس گذش ــختی از اقیان س
ــت  ــیدند در بازگش ــروزی رس ــکای ام ــن آمری ــه همی روزگار ب
ــای دســت  ــان آنجــا را از شــگفتی و داشــته ه ــا مردم ــه اروپ ب
نخــورده آن ســرزمین آگاه کردنــد و از اینجــا بــود کــه مهاجــرت 
ــران  ــن مهاج ــت . و ای ــاز گش ــده آغ ــدا ش ــازه پی ــاره ت ــه ق ب
ــت و   ــی پس ــد مردمان ــی رفتن ــکا م ــه آمری ــال ب ــا س ــه دهه ک
ــه  ــن جامع ــای زیری ــه ه ــم از ای ــوی و بدخی ــورده و بدخ واخ
ــی  ــا ، ب ــب بره ــد دزدان ، جی ــد . مانن ــی آن روزگار بودن اروپای
خانمانهــای بزهــکار ، ولگــردان ، زندانیــان آدم کــش و پیشــینه 
بــد داران . زیــرا نشســتن در کشــتی هــای بادبانــی و گذشــتن از 
ــود و از هــر کشــتی شــاید  ــوس دســت از جــان شســتن ب اقیان
ــد و  ــی ش ــم م ــا گ ــت ی ــی رف ــرو م ــا در آب ف ــی از آنه نیم
سرنشــینانش مــی مردنــد. دههــا ســال کشــورهای غــرب اروپــا 
ــای  ــرزمین ه ــه س ــان را ب ــکاران آن ــردن بزه ــی ک ــای زندان بج
ــن  ــازه شــناخته شــده مــی فرســتادند . آشــکار اســت کــه ای ت
 دژخیمــان بدسرشــت آبادانــی نبــود. بلکــه بــه رســیدن آنجــا کار 
ــه همــه از  ــان آن ســرزمین را ک ــدازی بومی نســل کشــی و بران
ــر و جــوان  ــودک پی ــد و از ک ــی کردن ــاز م ــود آغ ــژاد ســرخ ب ن
ــا  ــد ! ت ــی کردن ــاراج م ــان را ت ــته هایش ــتند و داش ــی کش را م
بــه امــروز ایــن ســرزمین را کــه هرگزصــدای تیرانــدازی در آن 

ــرداب خــون ســاختند.  خامــوش نمــی شــود م
 در زبــان فارســی زبانــزدی داریم کــه می گوید »میــوه زیر درخت 
مــی افتــد« ایــن کســانی را کــه مــی شــنویم در آمریکا مسلســل 
 بدســت گرفتــه و گــروه گــروه آدمهــای بــی گنــاه را بــه رگبــار 
نــوادگان همــان دژخویــان و  بندنــد و مــی کشــند   مــی 
بدسرشــت هایــی هســتند کــه روزگاری بــه هــوای آدم کشــی و 
تــاراج بــه آن ســرزمین رفتنــد و آنجــا را مــرداب خــون ســاختند.  
نویسنده: کیخسرو شهریاری

 

ابزارهای زندگی
ــال کار  ــری دنب ــک شــرکت چــوب ب ــزم شــکنی در ی روزی هی
مــی گشــت و نهایتــا« توانســت بــرای خــودش کاری پیــدا کنــد. 
ــن  ــه همی ــود، ب ــوب ب ــیار خ ــرایط کار بس ــا و ش ــوق و مزای حق
خاطــر هیــزم شــکن تصمیــم گرفــت نهایــت ســعی خــودش را 
بــرای خدمــت بــه شــرکت بــه کار گیــرد. رئیســش بــه او یــک 
ــغول  ــد در آن مش ــه بای ــی ک ــمت محل ــه س ــر داد و او را ب تب
مــی شــد راهنمایــی کــرد. روز اول هیــزم شــکن 18 درخــت را 
قطــع کــرد. رئیــس او را تشــویق کــرد و گفــت همیــن طــور بــه 
کارش ادامــه دهــد. تشــویق رئیــس انگیــزه بیشــتری در هیــزم 
ــاش  ــد بیشــتر ت ــت روز بع ــم گرف ــرد و تصمی شــکن ایجــاد ک
ــد. روز ســوم  ــا توانســت 15 درخــت را قطــع کن ــا تنه ــد ام کن
از آن هــم بیشــتر تــاش کــرد ولــی فقــط 10 درخــت را قطــع 
ــه  ــی ک ــداد درخــت های ــی گذشــت تعــ ــه م ــر روز ک ــرد. ه ک
قطــع مــی کــرد کمتــر و کمتــر مــی شــد. پیــش خــودش فکــر 
کــرد احتمــاا« بنیــه اش کــم شــده اســت. پیــش رئیــس رفــت 
ــن  ــم از ای ــودش ه ــه خ ــت ک ــی گف ــذرت خواه ــس از مع و پ
جریــان ســر در نمــی آورد. رئیــس پرســید: آخریــن بــاری کــه 

تبــرت را تیــز کــردی کــی بــود؟
» هیــزم شــکن گفــت:« تیــز کــردن؟ مــن فرصتـــی بــرای تیــز 
ــردن  ــع ک ــرف قط ــم را ص ــام وقت ــتم تم ــرم نداش ــردن تب ک

ــردم! ــی ک ــان م درخت
چقدر به فکر تیز کردن تبرمون هستیم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

تهیه و تنظیم : مریم پارسا از کوهبنان

ــکان  ــتای کیس ــد از روس ــت، بع ــهر باف ــری ش در 25 کیلومت
ــدیم  ــان ش ــنگاخی بحرم ــوار و س ــی و ناهم ــاده خاک وارد ج
ــاده  ــرف ج ــای دو ط ــا فض ــود ام ــنگاخی ب ــیار س ــاده بس . ج
ــبز و  ــان سرس ــه درخت ــود ک ــا ب ــیار زیب ــراب، بس ــی و خ خاک
انــگار کــه چمــن کاشــته انــد ، همــه جــا سرســبز و زمــرد بــود 
و تمــام پوشــش ســبزی کــه انــگار فــرش شــده اســت، چشــم 
ــوش  ــی خــودرو و خام ــی وحشــت خراب ــی داد ول ــوازش م را ن

ــان انداخــت.  ــرس را در دلم ــا ت ــدنش واقع ش
رودخانــه هــای طبیعــی چشــمه هــای آب ســردی کــه از ســد 

آب معدنــی گواراتــر بــود خوردیــم و لــذت بردیــم.  
وارد روســتا شــدیم. خانــم هــای بســیار کاری کــه همگــی 
ــد.  ــی بردن ــر م ــه س ــرزندگی ب ــوش و س ــب و ج  در جن
ــان مســنی کــه همگــی  ــر ااغ و آقای ــم هــای ســوار ب خان
بیــل بــه دســت بــه ســر آبــداری باغــات، شــادابی و 

ــی آورد.  ــان م ــه ارمغ ــاطی را ب نش
درختــان هلــو، زردآلــو و انگــور کاشــته و گاوزبــان و لوبیــا 
ــی  ــتر نقاش ــک پوس ــد ی ــز و مانن ــای دل انگی ــبز فض س
ــا  ــان و واقع ــم هــای مهرب ــه چشــممان مــی خــورد. خان ب
ــی گل،  ــی ب ــو، ب ــاه گل، گل بان ــای ش ــام ه ــه ن ــو ب کدبان
هاجــر، صنــم و صفــا همگــی بــا هــم قــوم و خویــش بودنــد 
و اکثــر فامیــل ایــن روســتای بســیار زیبــا، ســلطانی نــژاد 

بــود. 
همگــی مشــغول کارهــای یونجــه بــری،  مشــک زدن دوغ، 

بــوی نــان تــازه همــه چیــز را دل انگیزتــر مــی کــرد. 
ــا  ــد، همگــی ب ــد بچــه دارن ــه چن ــا پرســیدم ک ــی از آن ه وقت
ذوق از فرزنــدان خــود یــاد کردنــد  کــه اکثــرا در شــهر بافــت 
و کرمــان مدیــر و یــا رئیــس قســمتی بودنــد  و ایــن روســتای 
ــا  ــی ب ــود. وقت ــرده ب ــاب ک ــم انق ــهید را تقدی ــک ده ش کوچ
ــت  ــی ناراح ــم خیل ــی را دیدی ــی امکانات ــن ب ــود ای ــم خ چش

ــود.  ــری نب ــه خب شــدیم، از جــاده ک
ــتا  ــا روس ــه م ــان ب ــد: فرزندانم ــی گفتن ــتا م ــاکنین روس  س
 نمــی آینــد چــون ماشــین هایشــان بعــد از آمــدن بــه روســتا 

بــه  بایــد حتمــا  و  گــذارد  مــی  روی دستشــان  خرجــی 
 تعمیــرگاه برونــد. حتــی تاکســی هــا و آژانــس هــا هــم 
آن هــا را بــه روســتا نمــی آورنــد و از خرابــی جــاده گلــه منــد 
 هســتند. فرزنــدان و نــوه هــا بــه علــت نبــود آب آشــامیدنی کــه

ــه چشــمه برســند  ــا ب مــی بایســت چقــدر راه را طــی کننــد ت
ــد. نبــود شــبکه  ــه مندن ــد گل ــه هــا را آب کــرده و برگردن و دب
ــون و  ــد تلویزی ــا بای ــروزی حتم ــای ام ــه ه ــه بچ ــال ک دیجیت
اینترنــت داشــته باشــند را ندارنــد . نبــود گاز باعــث مــی شــود 
ــود  ــکنه ش ــی از س ــتا خال ــن روس ــاه ای ــان م ــل آب ــه از اوای ک

ــوزی  ــتخوان س ــوزان و اس ــدید و س ــیار ش ــرمای بس ــون س چ
ــه  ــود ک ــی ش ــث م ــم باع ــت ه ــی نف ــود حت ــت. نب در راه اس
همگــی بــه شــهر رونــد و در خانــه هــای آپارتمانــی فرزندانشــان 
زندگــی کننــد. در ایــن روســتای بســیار کوچــک یــک مســجد 
باصفــا بــود کــه بــا بلنــد شــدن صــدای اذان همگــی کار را رهــا 
کردنــد و بــه مســجد آمدنــد و بــا پختــن آش نــذری همدیگــر 
را بــه محبــت و عشــق بــه اباعبــدا... و خــوردن اش دعــوت مــی 
کردنــد. بــا دیــدن ایــن منظــره هــای زیبــا فهمیدیــم محبــت، 
ــت.   ــان اس ــوز در جری ــت هن ــتی و صمیمی ــا، دوس ــق، صف عش
ــی خواســتند  ــز م ــه از مســئولین عزی ســخن آخــر اینک
کــه بــه فکــر فراهــم کــردن امکانــات گاز، شــبکه هــای 
ــن  ــرای ای ــال، آب آشــامیدنی و آســفالت جــاده ب دیجیت

ــا باشــند. مردمــان زحمتکــش و باصف
در ایــن روســتای خــوش آب و هــوا و بکــر در خانــه هــر 
ــر  ــرا اســم حــاج رضــا را ب ــی میرفتیــم اکث کــس از اهال
لــب داشــتند وذکــر دعــای خیــر بــرای خــودش و زن و 
ــام  ــه تم ــرد ب ــک م ــد و واای ی ــش و همــت بلن فرزندان
معنــا فــداکار را بــر لــب داشــتند  بــه همــت حــاج رضــا 
مســجد و مجموعــه فرهنگــی ویادمــان شــهدا وســاختن 
ســد در روســتا احــداث شــده بــود .امیدواریــم مســئوان 
اســتان بویــژه شهرســتان بافــت بــه ایــن مشــکات توجــه 

کننــد و دســتور پیگیــری بدهنــد .
خبرنگار هفتواد : پهلوانی نژاد

قابل توجه مدیران شهرستان بافت 
به قدری جاده خراب و سنگاخی هست، حتی فرزندان خودمان هم به ما سر نمی زنند

ــده ،  ــن رویی ــرخ در زمی ــای س ــه ه ــود ، ال ــمان غبارآل ــوای آس ــود، ه ــروز ب ــگار دی ان
ــرش  ــین ازع ــک یاحس ــدای لبی ــوان ، ن ــیم رض ــه نس ــر ب ــون معط ــاران خ ــز ازب خاکری
ــدای روح ا… دل وجــان را  ــه ن ــا لبیــک ب ــاران درگهــواره ، ب ــه گــوش مــی رســید. ی ب
ــد. و افســوس کــه حــب دنیــا درگــذر زمــان خاطــرات  نذرشــکوفه هــای انقــاب کردن

ــرد.  ــان ب ــصت رااز یادم ــه ش ــان ده ــتگی جوان ــارو ازخودگذش ایث
و چــه حیــف کــه یادمــان رفــت ، مســیر آســمانی شــدن پــدران شــهیدمان را، یادمــان 
رفــت کــه رفتنــد تابــه مــا نشــان دهنــد مســیر بندگــی حــق تعالــی ، یادمــان رفــت کــه 
آشــتی بــا خــدا یعنــی پــر پــرواز گشــودن و دل ســپردن بــه خــدا ورســیدن ازدل آتــش 
گلولــه تانــک و خمپــاره بــه حــق و الحــق کــه ســوختن در راه عشــق تنهــا بــا حســینی 

شــدن معنــا میشــود. . 

ــر روی  ــدار ب ــا اقت ــا ب ــا م ــد ت ــرادرم پاهایــش در شــلمچه جــا مان ــان رفــت کــه ب یادم
ــان جــاری ســازیم. ــر زب ــا افتخــار ب ــران را ب ــام ای پاهایمــان بایســتیم و ن

ــا اقتــدا بــه علمــدار نینــوا در راه حفــظ نامــوس  یادمــان رفــت دســت هــای خــود را ب
ــت از  ــه دراز نشــود.یادمان رف ــان زمان ــوی نامحرم ــا دســت هایمــان جل ــد ت خــود دادن
ــه راهــی  ــوز چشــم ب ــری نیســت و هن ــچ خب ــوز هی ــده هن ــای رزمن ــی از بچــه ه خیل
در پــس لحظــه بــه لحظــه ی ایــن ســال هــا در نــگاه مــادران منتظــر، خودنمایــی مــی 

کنــد.
بــه راســتی کــه ایــن دنیــای مــواج و پرتاطــم بــا مــا چــه کــرد؟ چقدرفاصلــه ؟ تاکجــا 
بایــد رفــت و نفهمیــد؟ شــاید محــرم وعاشــورا، یــادآور واقعــه کربــا فرصــت مناســبی 
ــط  ــر محی ــی گذشــته و شــناخت بهت ــت شناســی باشــد. بازبین ــی و معرف ــرای بازبین ب
پیرامــون . بــه قــول ســهراب ، )چشــم هــا را بایــد شســت ( . آیــا مــا بــه عنــوان یــک 

جــوان قدرایــن همــه ایثــارو جانفشــانی را مــی دانیــم . 
وای برمــا کــه شــلوغی شــهرچقدر مســیرنگاه مــان را تغییــرداده اســت. ای کاش ماهــم 
ــا یــک نــگاه، سیدالشــهداء دل مــا را مــی  مثــل حــر از مدافعــان حــرم مــی شــدیم . ب

خریــد و مســیرمان آســمانی مــی شــد. مدافعــان حریــم وایــت کــه درنجــوای شــبانه بــا 
حضــرت دوســت پاســبانی از حریــم اهــل بیــت را طلــب میکننــدو بــا زمزمــه عارفانــه) 
ایــن طالــب بــدم المقتــول بکربــا ( جــان خــودرا نــذر مقاومــت علیــه جبهــه کفرونفــاق 

تــا صبــح ظهــور میکننــد. 
ــربازان  ــد س ــت کردن ــه ثاب ــون ک ــون ، حیدری ــون ، زینبی ــپ فاطمی ــرم تی ــان ح مدافع
علمــدار انقــاب امــام خامنــه ای،همــان یــاران درگهــواره پیرجمــاران هســتند و ایــن راه 

ــه دارد... ــج ا...( ادام ــا ظهــور حضــرت حجت)ع ت
حــال چگونــه بــا ایــن همــه مــردان آســمانی، مــی تــوان گفــت یادمــان رفــت و بــه قــول 
یکــی از رفقــا یادمــان شــهدا ســاختیم تــا یادمــان نــرود. امــا هیاهــوی دنیــا امــان نــداد 
و اســیر بنــد تنهایــی شــدیم . تنهایــی کــه خودمــان را هــم فرامــوش کردیــم . وآن وقــت 
کــه بــی بندوبــاری جــای عفــت وحیــارا گرفــت ، اختــاس هایــی کــه جــای اخــاص هــا 

را گرفــت، نتیجــه اش مــی شــود ازیادبــردن یادشــهیدان . 
و تلخ تر و دردناک تر اینکه یادمان رفت که هنوز دارند شهید می آورند. 

حامدشجاعی باغینی

نذرمقاومت تاصبح ظهور

اداره کل ثبت اسناد و اماک 
استان کرمان 

مرجع ثبت شرکت ها و موسسات 
غیرتجاری کهنوج )604442(

تـرگل  و صنعـت  تغییـرات شـرکت کشـت  آگهـی 
 385 ثبـت  شـماره  بـه  خـاص  سـهامی  شـرکت 
اسـتناد  بـه   10630037190 ملـی  شناسـه  و 
صورتجلسـه مجمـع عمومـی عادی بطور فـوق العاده 

:1397/11/07 مـورخ 
1ـ اعضـای هیـات مدیـره عبارتنـد از آقـای حسـن 
محمدی با شـماره ملـی 6079797488 ، آقای روح 
اله سـلیمانی با شـماره ملـی 3160147290 و خانم 
سـمیره بهرمن با شـماره ملـی 3161129393 برای 

مدت دو سـال انتخـاب گردیدند. 
خانـم طاهره روهنده با شـماره ملی 3020108152 
بـه سـمت بـازرس اصلـی و خانـم مهـری صالحـی 
نسـب بـه شـماره ملـی 3160113256 بـه سـمت 
بـازرس علـی البـدل بـرای مدت یـک سـال انتخاب 

 . ند شد
اداره کل ثبـت اسـناد و اماک اسـتان کرمان مرجع 
ثبـت شـرکت هـا و موسسـات غیرتجـاری کهنـوج 

)604442(

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

کرمان )596391(
آگهـی تغییـرات شـرکت حفـاری و آبیـاری فرزان و فراز شـرکت سـهامی 
بـه   10860254860 ملـی  شناسـه  و   5347 ثبـت  شـماره  بـه  خـاص 
اسـتناد صورتجلسـه هیئـت مدیـره مـورخ 1398/02/09 تصمیمـات ذیل 

: شـد  اتخاذ 
1ـ خانـم سـمیه پرورش به شـماره ملی 2993249882 به سـمت رئیس 
هیئـت مدیـره ـ خانـم سـمانه پرورش به شـماره ملـی 2992835676 به 
سـمت نایـب رئیـس هیئـت مدیـره ـ خانـم فاطمـه کانتری به شـمارملی 
3189974055 بـه سـمت عضـو هیئـت مدیـره -آقـای محمد علـی عالی 
ملجـا بـه شـماره ملـی 2991472232 بـه سـمت مدیرعامـل )خـارج از 

مدیره(  هیـات 
2- کلیـه اسـناد و اوراق بهـادار و تعهـدآور شـرکت از قبیـل چک، سـفته، 
بـروات، قراردادهـا و عقوداسـامی و همچنیـن سـایر اوراق عادی و اداری 
بـا امضـاء مدیـر عامـل یـا رئیـس هیـات مدیـره همـراه بـا مهـر شـرکت 
معتبـر مـی باشـد. اداره کل ثبـت اسـناد و امـاک اسـتان کرمـان اداره 

ثبـت شـرکت هـا و موسسـات غیرتجـاری کرمـان )596391(

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

کهنوج )604441(
آگهـی تغییـرات شـرکت کشـت و صنعـت تـرگل شـرکت سـهامی خـاص 
اسـتناد  بـه   10630037190 ملـی  شناسـه  و   385 ثبـت  شـماره  بـه 

:  1397/11/07 مـورخ  مدیـره  هیئـت  صورتجلسـه 
بـه سـمت   6079797488 ملـی  بـا شـماره  آقـای حسـن محمـدی  1ـ 

مدیرعامـل و  مدیـره  هیئـت  رئیـس 
2ـ آقـای روح الـه سـلیمانی بـا شـماره ملـی 3160147290 بـه سـمت 

نایـب رئیـس هیئـت مدیـره
3ـ خانـم سـمیره بهرمـن بـا شـماره ملـی 3161129393 به سـمت عضو 

هیئـت مدیـره بـرای مدت دوسـال انتخاب شـدند. 
کلیـه اسـناد و اوراق بهـادار و تعهـدآور شـرکت از قبیـل چـک، سـفته، 
بـروات، قراردادهـا و عقوداسـامی و سـایر اوراق عـادی و اداری با امضای 

مدیرعامـل همـراه بـا مهـر شـرکت معتبـر می باشـد. 
اداره کل ثبـت اسـناد و امـاک اسـتان کرمـان مرجـع ثبـت شـرکت ها و 

موسسـات غیرتجاری کهنـوج )604441(



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
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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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مقدم : 

عسگراوادی یک رکن 
صادرات کشور بود که چرخ 

اقتصاد را چرخاند 
عضـو شـورای مرکـزی حـزب مؤتلفـه اسـامی گفـت: عسـگراوادی از 
چهره هـای مؤثـر اقتصـادی، یـک رکـن صـادرات کشـور و در بـه حرکت 

درآوردن چـرخ اقتصـاد کشـور فـرد تأثیرگـذاری بـود. 
احمدعلـی مقـدم عضـو شـورای مرکزی حـزب موتلفه اسـامی  درباره خدمات ارزنده مرحوم اسـدا...  عسـگر 
اوادی اظهـار داشـت: حـال کـه در فراغ یکی از یـاران امام راحـل)ره( و معتمد رهبر فرزانه انقاب به سـوگ 
نشسـتیم، شـخصیتی که به سـید و سـاار شـهیدان حضرت اباعبدا... الحسـین)ع( عاقه ای خاص داشـت و 
بـرای برپایـی مجالـس عزاداری حضـرت از هیچ خدمتـی فروگذار نمی کـرد و در نهایت نیز همزمـان با ایامی 
کـه مـردم عزیـز کشـورمان در سـوگواری حضـرت لبـاس سـیاه بـر تـن کرده انـد، عزتمندانـه جـان بـه جان 
آفریـن تسـلیم کـرد. وی ادامـه داد: شـخصیتی کـه دارایـی او را از برازندگی یـار دیرین امـام و رهبری بودن، 
دور نکـرد و همانطـور کـه در پیـش از انقـاب همـراه بـا بـردار مرحـوم خـود حـاج حبیـب ا... عسـگراوادی، 
در صـف مجاهـدان بـود، پـس از انقـاب نیز در کسـوت انسـانی پـاک و بازرگانی متشـرع از بذل مـال در راه 
پیشـبرد اهـداف انقـاب و اسـام دریـغ نکـرد و می تـوان بـه تعبیـری بـذل مـا در راه انقـاب را با فـداکاری 
خدیجـه در حمایـت مالـی اسـام مقایسـه کـرد و ایـن اخـاق حسـنه از وی سـمبل انسـان سـرمایه دار خدا 

تـرس سـاخته بـود کـه هیچ گونـه نکته منفـی در زندگی نداشـت.
عضـو شـورای مرکـزی حـزب مؤتلفـه اسـامی، تصریـح کـرد: وی با وجـود آنکه خداونـد مکنت بـه وی اعطا 
کـرده بـود، امـا ایـن بخشـش الهـی را از بنـدگان خدا بـاز نگرفـت و بـا دسـتگیری از محرومان، مسـتمندان 
و مشـارکت در امـور عام المنفعـه نشـان داد، بـه دسـتورات دینـی بـه همـه اشـکال آن پایبنـد اسـت و اینکه 

می تـوان در عیـن برخـورداری از مـال و مکنـت دسـت بخشـنده ای نیز داشـت.
مقـدم بـا اشـاره بـه اینکـه وی از چهره هـای مؤثـر اقتصـادی، یـک رکـن صـادرات کشـور و در بـه حرکـت 
درآوردن چـرخ اقتصـاد کشـور فـرد تأثیرگـذاری بـود، گفـت: بـه اذعـان خـود وی یک ریـال از درآمـد ارزی 
خـود را در بانک هـای خـارج از کشـور سـرمایه گذاری نکـرد و بـا انتقـال ارز حاصـل از صـادرات محصواتـی 
چـون خشـکبار، لـوازم خانگـی و... نشـان داد می تـوان در عرصـه فعالیت اقتصادی سـر به سـامت بـرد و نام 
نیـک بـه جـای گذاشـت. این فعال سیاسـی خاطرنشـان کـرد: وی تعبیـر ثروتمند بـودن که در ذهـن جامعه 
ایرانـی بـا کلماتـی همچـون بهره بـردن از رانـت و اختـاس همراه شـده اسـت را جابه جـا کـرد، همانطور که 
بـاز بـه اذعـان خـود وی ذره ای از وام بانکـی و رانـت بهره نبـرد و هرچه بدسـت آورد حاصل سـال ها تاش و 
ذکاوت خـود وی بـود و نشـان داد ثـروت فی نفسـه واژه مذمومـی نیسـت مهـم راه هزینه کردن آن و بدسـت 

نیـاوردن آن بـه هر قیمتی اسـت.
مقـدم ادامـه داد: بـا اینکـه وی در اتـاق بازرگانـی نیـز فعـال بود اما هرگز نسـبت به مسـائل سیاسـی کشـور 
بی تفـاوت نبـود و کمـا اینکـه با صراحـت لهجه ای که داشـت به کـرات سیاسـت های اقتصادی روحانـی را به 
بـاد انتقـاد گرفـت و بـرای اصـاح وضعیـت اقتصـادی کشـور راهکارهای مفیـدی نیز ارائـه کرد اما با تأسـف 
دولـت هیـچ گاه از نظـرات کارشناسـی وی کـه در حوزه هـای مختلـف بیـان می کرد، بهـره نبرد و سـال ها نیز 
بـه عنـوان عضـو شـورای مرکـزی حـزب مؤتلفـه اسـامی فعالیت کـرد و تـا روزهای عمـر پربرکت خـود در 
ایـن حـزب مشـارکت سیاسـی داشـت و بـا تولید ثـروت هنگفت برای کشـور، به فعـاان اقتصادی کشـور راه 

فعالیـت سـالم اقتصادی را نشـان داد.
عضـو شـورای مرکـزی حـزب مؤتلفـه اسـامی تأکیـد کرد: او با داشـتن سـن 86 سـالگی تا روزهـای آخرین 
عمـرش از 62 سـال فعالیـت تجـاری در زمینـه صـادرات محصوات کشـاورزی و خشـکبار دسـت نکشـید و 
برکـت مـال خـود را در صـرف در امـور خیریـه و پرداخت وجوه شـرعی کرد و طبیعی اسـت بـه خاطر ثروت 
بی کرانـش حـرف و حدیـث هـم پیرامـون او بـود، امـا هیچ وقت خدشـه ای بـه اعتبـار او وارد نکـرد و وی که 
در ابتـدای انقـاب اسـامی بـه اجازه امـام خمینی)ره( مسـئولیت اتاق بازرگانـی را عهده دار شـد و جوانان را 

همـواره بـه کوشـش و کار و تـاش دعـوت می کرد.

قابل توجه فرمانده نیروی انتظامی کرمان
قبضهای جریمه صد هزارتومانی 

فشار مضاعف بر پهلوی کرمانی است
یـک کارگـر یـا کارمنـد کرمانـی با حقـوق ماهیانه نهصد هـزار تا یـک میلیون پانصـد هزار تومان و چند سـر 
عائلـه طاقـت قبض هـای موبایلی صد هزارتومانـی راهنمایی و رانندگی را ندارد. بیشـتر مـردم مجبورند برای 
تأمیـن انبـوه مخارج زندگیشـان شـبانه روز تاش نماینـد و حتی ثبت نام فرزندانشـان تبدیل به مشـکلی در 
زندگیشـان شـده. در شـرایطی کـه مـردم گرفتـار گرانی هسـتند و گاه کارشـان بـه ده هزار تومان گیر اسـت 
و در سـاده تریـن نیازهـای زندگیشـان مانـده انـد، بـه نـاگاه در چنـد روز اخیـر بـا قبضهـای صدهزارتومانی 
جریمـه بـر روی گوشـی هـای موبایلشـان مواجـه شـده انـد و غمی بـر غمهایشـان افـزوده گردیـده. فرمانده 
محتـرم نیـروی انتظامـی کرمـان در نظـر داشـته باشـید کـه این پول حقـوق چهـار روز یک کارگـر و دو روز 
یک کارمند و سـه روز رانندگان سرویسـهای مسافرکشـی سـطح شـهر اسـت. قبضهایی که تبدیل به دغدغه 
ایـن روزهـای مـردم کرمـان شـده انـد و بسـیاری نمیدانند چرا صادر شـده انـد. اما خـوب میدانند کـه توان 
آبـروداری نـزد خانـواده و فرزندانشـان بـرای تأمین کیف و کفش و لباس را در این شـرایط از دسـت داده اند. 

لطفـا رسـیدگی فرماییـد و کمی هوای کرمانیان را داشـته باشـید.  

نوشته : منصور ایران پور

کلیـه مسـئولین حـوزه های سـامت، بهداشـت و فرهنگـی و نظامی بر 
ایـن عقیـده هسـتند که در حال حاضـر متولی امری بـرای اعمال قانون 

جهـت جلوگیـری از توزیع مـواد دخانی وجـود ندارد.
بـه گـزارش شـبکه اطاع رسـانی راه دانا؛ به نقـل از راه آرمـان کرمان ؛ 
روزی از بـه میـان آمدن بسـاط قلیان هـا گفتیم و گـزارش تهیه کردیم 
مبنـی بـر اینکه زمینـه اعتیاد بـرای جوانان خواهد شـد امـا مگر گوش 

مسـئوان در این رابطـه بدهکار بود.
بـا هـر نهـادی کـه تمـاس گرفتیـم و دغدغـه خـود را بازگـو کردیـم 
هـر کـدام بـه طریقـی پاسـخ مـا را دادنـد بـه این شـکل که مسـئوان 
سـامت در علـوم پزشـکی گفتنـد قلیـان نمی توانـد زیاد مهم باشـد و 
زمینـه بـرای اعتیـاد نیسـت و تنهـا ایـن امـر مربـوط بـه ما نمی شـود، 
از مسـئوان فرهنگـی و شـهرداری هـا خواسـتیم از اسـتفاده قلیـان در 
اماکـن عمومـی و پـارک ها جلوگیـری کنند بـاز بهانه ای دیگـر آوردند 
و در آخـر هـم نیـروی انتظامـی بیـان کـرد: کـه ایـن امـر تنهـا مربوط 
بـه مـا نمـی شـود و درایـن رابطه هنـوز بـرای نیـروی انتظامـی قانونی 

تصویب نشـده اسـت.
تـا اینکـه مجلسـی هـا آن را در خانـه ملـت آزاد اعـام کردنـد و گفتند 

اگـر جلـوی آن را بگیریـم جوانـان در زیرزمیـن هـا کار دیگـر مـی کنند و 
امـروز فضـای شـهر در روزهـای تعطیـل در پـارک هـا و اماکـن عمومـی 
منظـره بسـیار زشـتی به خـود گرفته اسـت؛ اگر قبـا یک قلیـان در میان 
افـراد خانـواده رد و بـدل مـی شـد امروز هـر هفت نفـر عضو خانـواده یک 
قلیـان بـه دسـت دارنـد و عصرهـا و روزهای تعطیل کارشـان همین اسـت 
آیـا ایـن پیش زمینه اعتیاد نیسـت؟ اسـتفاده از تنباکوهای غیر بهداشـتی 
کـه ممکـن اسـت مـواد افیونی نیـز داخل آن باشـد سـامت جوانـان را به 

مخاطـره مـی اندازد.
امـروز اکثـر مغـازه هـای مـواد غذایـی جـای خـود را بـه فروشـگاه هـای 
توزیـع انـواع قلیـان هـای فانتـزی بـا زغـال ترنـج و تنباکـو میـوه ای داده 
انـد و کسـی در ایـن رابطـه اقدامـی نمـی کنـد و ایـن بـی کفایتـی و بـی 
مسـئولیتی مسـئوان امـر را می رسـاند که سـامت جامعه کـه مهمترین 

عنصـر و جامـع هـدف اسـت را نادیـده گرفتـه اند.
و بایـد گفـت امـروز “نـاس یـا نسـوار” نـام یک مـاده گیاهـی اعتیـادآوری 
اسـت کـه بـا بـرگ تنباکو سـاخته می شـود؛ حالت پـودری سـبزرنگ با بو 
و طعـم بسـیار تندی دارد؛ نیـز در کنار قلیان و سـیگارخودنمایی می کند.

ایـن مـاده خیلـی راحت و با بسـته بنـدی های کوچـک در فروشـگاه های 
مـواد غذایـی و یا توسـط دسـت فـروش ها عرضـه می شـود و متقاضی آن 

هم اکثـرا جوانان هسـتند.
بـازار مظفـری یکـی از بازارهـای روبـاز کرمـان کـه در انتهای بـازار بزرگ 
قـرار گرفتـه اسـت و محـل تـردد بسـیاری از گردشـگران خارجـی هم می 
توانـد باشـد؛ وقتـی بـه انتهـای بـازار می رسـید مـی توانید دسـت فروش 

هایـی را ببینیـد کـه بسـته هـای کوچـک نـاس را بـه تعـداد ۱۰ الـی 2۰ 
عددی بر روی سـبدهای میوه گذاشـته و منتظر مشـتریان خاص هسـتند.

پسـر بچـه ای ۱2 سـاله را دیـدم کـه خیلـی راحـت یکـی از بسـته هـا را 
برداشـت و مبلغـی پـول در دسـت فروشـنده گذاشـت و از آن محـل دور 
شـد. بـه اطـراف نـگاه کـردم کسـی از مسـئوان مربوطـه حضـور نداشـت 
انـگار توزیـع ایـن مـاده جـرم نیسـت و هـر کسـی در هـر جایی مـی تواند 

اقـدام بـه عرضـه آن کند.
 تعجب مسئوان از فروش آزادانه ماده مخدر ناس

البتـه وجـود چنیـن منظـره ای درآخر بازار می تواند بسـیار زشـت و نازیبا 
باشـد ولـی بـاز هم کسـی دلسـوز نیسـت. بـه همیـن خاطـر ابتدا بـا یکی 
از مسـئولین دانشـگاه علـوم پزشـکی تمـاس گرفتـم وی در جـواب تنهـا 
پاسـخی کـه داد ایـن بود در حین رفتن به جلسـه هسـتم و این مسـئله را 

از طریـق مسـئوان مبـارزه بـا مـواد مخدر پیگیـری کنید.
بـا محمـدی انارکـی دبیـر شـورای هماهنگـی مبـارزه بـا مـواد مخـدر نیز 
تمـاس گرفتـم و موضـوع نـاس را برایـش بیـان کـردم واینکـه در انتهـای 
بـازار میتـوان آن را بـه راحتـی در معـرض دیـد همـگان تهیه کـرد خیلی 
برایـش تعجـب برانگیـز بود و پاسـخ داد: سـعی مـی کنم در جلسـه بعدی 
کـه در پیـش داریـم ایـن مسـئله را حتمـا مطـرح کنـم کـه متولـی امری 

بـرای آن انتخـاب کنیم.
احمـد یوسـفی معاونـت اجتماعـی نیـروی انتظامی اسـتان کرمـان در این 
زمینـه بـه خبرنـگار مـا گفـت : سـازمان هـای متولـی بایـد در ایـن زمینه 

آمـوزش هایی داشـته باشـند تـا بتواننـد اقـدام نمایند.
مسـئول معاونـت اجتماعـی نیـروی انتظامـی اسـتان کرمـان عنـوان کرد: 

پلیـس حلقـه آخر اسـت و بحـث مقابله ای و اجـرای قانـون را دارد اگر 
قانـون باشـد پلیـس ورود کـرده و اعمـال قانـون مـی کنـد ولـی اینکه 
بخواهیـم ذائقه و اندیشـه جوانـان را تغییر دهیم و از آنـان بخواهیم که 
وارد مصـرف ایـن مـواد نشـوند کجـای ایـن موضـوع مربوط بـه پلیس 

می شـود.
جهـت  اجتماعـی  سـازمان های  و  ارشـاد  اداره  ورود  لـزوم  یوسـفی: 
پیشـگیری سـوء مصـرف مواد دخانـی احمد یوسـفی خاطرنشـان کرد: 
قطعـا در حـوزه سـامت و سـازمان هـای فرهنگـی قانـون بـرای آنـان 
وضـع شـده و بایـد ورود کننـد و اگـر بگوینـد خـأ قانونی وجـود دارد 

ایـن موضـوع درسـت نیسـت بـه هـر حـال یـک موضوع  
 آسـیب اسـت و حوزه سـامت، بهداشـت و دانشـگاه باید به این مسئله 
ورود و اقـدام کننـد اگـر بـر فرهنـگ جوانـان تاثیـر منفـی مـی گذارد 
بایـد حـوزه هـای فرهنگـی از جملـه ارشـاد و سـازمان هـای اجتماعی 

نمایند. ورود 
وی تصریـح کـرد: وقتـی تقاضا زیاد باشـد حتما با روش هـای مختلفی 
محصـول در اختیـار قـرار گرفتـه مـی شـود حتـی اگـر اقـدام پلیسـی 

انجـام دهیـم و مرزهـا را هـم ببندیم.
مسـئول معاونـت اجتماعـی نیروی انتظامی اسـتان کرمـان در پایان گفت: 
صرفـا نـگاه پلیسـی بـه ماجـرا دردی را درمـان نمی کنـد؛ حتما سـازمان 
هایـی کـه طـرح، برنامـه و اعتبـار دارنـد بایـد در ایـن حـوزه اقـدام کنند.

خـدادادی: قانونـی بـرای جلوگیـری از عرضه تنباکـو و ناس تدوین نشـده 
ست ا

 علـی خـدادادی مسـئول کمیسـیون خدمات شـهری شـورای شـهر نیز در 
ایـن رابطـه چنین گفـت: قانـون مرزها را مشـخص می کند در ایـن رابطه 
قانونـی وضع نشـده کـه بخواهیم جلوی عرضـه تنباکو یا نـاس را بگیریم و 
مـی دانیـم که ایـن مواد از لحاظ بهداشـتی مضر هسـتند و سـامت مردم 
را بـه خطـر مـی اندازنـد ولـی در قانون هیـچ بخشـنامه ای در ایـن رابطه 

وجـود نـدارد بنابراین مـا باید در چارچـوب قانون حرکـت کنیم.
وی بـا تاکیـد بـر اینکـه متاسـفانه در ایـن رابطـه خـأ قانونی وجـود دارد، 
افـزود: تـا بـه حال هیچ شـخص یـا نهـادی در ایـن زمینه شـکایتی نکرده 

و یا گزارشـی ارسـال نکرده اسـت.
مسـئول کمیسـیون خدمـات شـهری شـورای شـهر کرمـان  عنـوان کرد: 
اگـر گزارشـی بـر ایـن مبنـا برای کمیسـیون ارسـال شـود حتمـا آن را به 

دادسـتانی ارجـاع داده و مجـوز مربوطـه را دریافـت خواهیـم کـرد.
آری فعـا بایـد دسـت روی دسـت بگذاریـم تا قانونـی در ایـن زمینه وضع 

شـود و متولـی امـری پیدا شـود و کاری صورت پذیـرد تا .
و دیگـر  از حـوزه سـامت  ایـن گـزارش  پیگیـر  آرمـان” همچنـان  “راه 

بـود. خواهـد  حوزه هـا 
گزارش از : مهین نامجو

   هفته نامه فرهنگی، سیاسی، خبری

 مدير امور ديسپاچينگ و فوريت هاي برق شركت توزيع شمال استان كرمان مطرح كرد؛
تامين 5.2 مگاوات برق درحوزه شمال استان كرمان از طريق نيروگاه هاي خورشيدي

روابـط  گـزارش  بـه   
توزیـع  شـرکت  عمومـي 
شـمال  بـرق  نیـروي 
حسـین  کرمـان  اسـتان 
جمـع  در  علیـزاده 
اشـاره  بـا  خبرنـگاران 
امـور  کار  ماهیـت  بـه 
مرکـز  و  دیسـپاچینگ 
فوریت هـاي بـرق، اظهـار کـرد: »در ایـن مرکـز کار 
پایـش و کنتـرل لحظـه اي بار و پایداري شـبکه  انجام 

گـردد«. مـي 
وي ادامـه داد: »اعمـال خاموشـي هاي بابرنامـه و رفع 
نواقـص احتمالـي درشـبکه کـه منجـر بـه قطـع برق 
وحادثـه مي شـود در مرکـز کنترل امور دیسـپاچینگ، 

کنتـرل و پایـش مي شـود«.
شـمال  بـرق  توزیـع  شـرکت  مشـترکین  تعـداد  وي 
اسـتان کرمـان را بیـش از 62۰هـزار مشـترک بیـان 
کـرد و افـزود:  تغذیـه ي مشـترکین  از۳2 پسـت فوق 
توزیـع عمومـي  وبـا 26۵ فیـدر فشـار متوسـط انجام 

مي شـود«.
علیـزاده خاطرنشـان کـرد: »بـار پیـک حـادث شـده 

در شـب در نقـاط تحـت پوشـش شـرکت توزیـع برق 
شـمال اسـتان در تابسـتان سـال جاري 748 مـگاوات 

اسـت«. بوده 
وي اظهـار کـرد: »در مرکـز کنتـرل، تمامـي خطـوط 

فشـار متوسـط مانیتـور و رصـد مـي گـردد.
مدیـر امـور دیسـپاچینگ و فوریت هـاي بـرق شـرکت 
توزیـع شـمال اسـتان کرمان افـزود: »وظیفـه ي اصلي 
بـراي  مطمئـن  و  پایـدار  بـرق  تامیـن  قسـمت  ایـن 

مشـترکین اسـت«.
وي یـادآور شـد: »در ۱6 واحـد مراکـز فوریتهـاي برق  
و دیسـپاچینگ بیش از  ۳۰۰ نیـروي اجرایي ونظارتي 

بصورت 24سـاعته مشـغول بـه فعالیت مي باشـند. 
بـا  ارتبـاط  علیـزاده اظهـار کـرد: »مشـترکین بـراي 
شـرکت توزیـع بـرق و بیـان مشـکات مي تواننـد بـا 
مراکـز فوریتهـاي بـرق بـا تلفـن ۱2۱ تمـاس گرفتـه 

ودرخواسـت انهـا بررسـي ومرتفـع مـي گـردد«.
علیـزاده بـا بیـان این کـه امسـال علیرغـم گرمـاي هوا 
هیـچ خاموشـي ناشـي از کمبود نداشـتیم، بیـان کرد: 
»همـکاري مـردم، کشـاورزان و صنایـع بـا مدیریـت 
مصـرف سـبب شـد تادرتابسـتان امسـال بـدون هیـچ 

گونـه خاموشـي ازپیـک عبـور نماییـم «.

بـرق  غیرمجـاز  بـه مصـرف  اشـاره  بـا  ادامـه  در  وي 
»بیشـترین  گفـت:  کرمـان  شـهر  حاشـیه ي  در 
حجـم فعالیـت اتفاقـات عملیـات بـرق کـه منجـر بـه 
خاموشـي هاي سـنگین مي شـود مربـوط به حاشـیه ي 
اسـتفاده  غیرمجـاز  بـرق  کـه  اسـت  کرمـان  شـهر 

دارنـد«. بي رویـه  مصـرف  و  مي کننـد 
بـرق  فوریت هـاي  و  دیسـپاچینگ  امـور  مدیـر 
 شـرکت توزیـع شـمال اسـتان کرمـان مطـرح کـرد؛

کرمـان  شـمال  درحـوزه  بـرق  مـگاوات   ۵.2 تامیـن 
امـور  مدیـر  خورشـیدي  نیروگاه هـاي  طریـق  از 
توزیـع  شـرکت  بـرق  فوریت هـاي  و  دیسـپاچینگ 
شـمال اسـتان کرمـان در ادامـه از نصـب تجهیـزات 
هوشـمند وکلیدهـاي اتوماسـیون وآشکارسـاز بر روي 
شـبکه ي بـرق خبـر داد و بیـان کـرد: »بـا نصـب ایـن 
تجهیـزات روي شـبکه واسـتفاده از گروههـاي خـط 
گـرم درشـبکه منجر بـه کاهش2۳درصدي خاموشـي 

هـا درسـال ۹7گردیـده اسـت.
گرمـاي  علیرغـم  امسـال  این کـه  بیـان  بـا  علیـزاده 
نداشـتیم،  کمبـود  از  ناشـي  خاموشـي  هیـچ  هـوا 
بیـان کـرد: »همـکاري مـردم، کشـاورزان و صنایـع 
تادرتابسـتان  شـد  سـبب  مصـرف  مدیریـت   بـا 

عبـور  ازپیـک  گونـه خاموشـي  هیـچ  بـدون  امسـال 
.» نماییـم 

بـرق  بـه مصـرف غیرمجـاز  اشـاره  بـا  ادامـه  وي در 
»بیشـترین  گفـت:  کرمـان  شـهر  حاشـیه ي  در 
حجـم فعالیـت اتفاقـات عملیـات بـرق کـه منجـر بـه 
خاموشـي هاي سـنگین مي شـود مربـوط به حاشـیه ي 
اسـتفاده  غیرمجـاز  بـرق  کـه  اسـت  کرمـان  شـهر 

دارنـد. بي رویـه  مصـرف  و  مي کننـد 

مسئوان در خواب، جوانان در دام
  قانونی برای جلوگیری از عرضه تنباکو و ناس تدوین نشده است!

هفتـواد  - منطقـه سرآسـیاب یکی از محله ای قدیمی شـهر کرمان اسـت 
بـا آب و هـوای معتـدل و مطبـوع مجاورت داشـتن ایـن محله با کـوه های 
صاحـب الزمـان ) عـج(  تفرجگاههـای اطـراف آن اهمیـت ایـن منطقـه را 
نمایـان سـاخته اسـت .ایـن منطقـه با وسـعت بیـش از ۳ /7 کیلومتـر مربع 
معـادل 4۳2 هکتـار در قسـمت جنوب شـرقی کرمان واقع شـده اسـت که 
در سـالیان اخیـر بـه دلیـل ارزان قیمـت بـودن زمیـن هـا بـا هجـوم اتباع 
افغانـی و افـراد غیـر بومـی روبـه رو شـده و وسـعت آن روز بـه روز در حال 
افزایـش مـی باشـد . دیگـر خبـری از دل انگیزی هـوا ، وجود درختـان انار، 
تاک هـای درهـم تنیـده و صحراهـای جالیـزی میوه هـای رنگارنـگ در این 
منطقـه کـه روزی چشـم هـا را نـوازش مـی داد و منطقه ای اسـتراتژیک و 
مهـم بـرای شـهر کرمـان بود نیسـت ایـن منطقه حـال تبدیل بـه صحرایی 

خشـک بـدون آب و علف شـده اسـت .
*خشکسـالی هـای  اخیـر و مشـکات  و تنـش هـای آبـی ایـن منطقـه 
تغییـری محسـوب در شـکل و ظاهـر ایـن منطقـه ایجـاد کـرده اسـت بـه 
طـوری کـه دیگـر نه خبـری از باغات سرسـبز این منطقه اسـت نـه صیفی 
جـات نـه میـوه هـای آن ، منطقـه سرآسـیاب بـه منطقـه ای بااسـتفاده 
در گوشـه ای از شـهر کرمـان تبدیـل شـده اسـت کـه گویـا هیـچ ارگان یا 
مسـئولی در قبـال آن مسـئولیتی نـدارد و آن را رها کرده انـد . طبق آماری 
کـه از مراکـز بهداشـت منطقه سرآسـیاب گرفته شـده اسـت در این منطقه 
جمعیتـی حـدود ۵۵ هـزار نفر  سـکونت دارنـد ، اما متاسـفانه وجـود اتباع 
افغانـی کـه گاهـاً فاقـد هویت و شناسـنامه هسـتند بـر جمّعیت و شـلوغی 

ایـن منطقـه افزوده اسـت . 
» ناامنی در سرآسیاب بی داد می کند «

*در سـالیان اخیـر  بدلیـل نـا کارآمـد بـودن مسـئوان ایـن منطقـه ایـن 
منطقـه بـه یکـی از مناطق جرم خیز در شـهر کرمان تبدیل شـده اسـت در 
ایـن محلـه خرده فروشـان و عمده فروشـان مـواد مخدر با خیالـی راحت و 
آسـوده فـارق از نگرانـی و تنش های ناشـی از برخورد نیـروی های انتظامی 
و امنیتـی بـه کار خـود مشـغول هسـتند و دم و دسـتگاه و حکومتـی برای 
خـود راه انداختـن و بسـیاری از جوانان و زن و کودکان این منطقه را اسـیر 
اعتیـاد کـرده انـد . کـه این خود باعـث تشـدید ناامنی در این منطقه شـده 
اسـت. در بحـث نـا امنی ایـن منطقه بـا اهالی ایـن منطقه کـه صحبت می 
کردیـم از  وفـور دزدی هـا ، خسـارت بـه امـوال دولتـی ، دزدی های سـیم 
هـا بـرق و حتـی ناامنـی در برگزاری  مراسـم مذهبی و اعتقـادی این محله 

ابـراز گله مندی داشـتند . 
آقـای عسـکری از اهالـی ایـن محلـه بـه خبرنـگار مـا گفـت : در شـب 
تاسـوعای مـاه محـرم سـال گذشـته در مسـجد جامـع ایـن محلـه کـه 

یکـی از مسـاجد  بـا قدمـت و قداسـت شـهر کرمـان اسـت افـرادی اوبـاش 
بـا  اسـپری فلفـل بـه سـمت عـزاداران امـام حسـین ) ع( حملـه کردنـد و 
باعـث بهـم زدن مراسـم مذهبـی ایـن مسـجد شـدند کـه گـزارش آن در 
کانتـری محـل موجـود اسـت ولـی تـا بـه حـال بـه نتیجه نرسـیده اسـت 
قسـمت  در  امسـال  رمضـان  مـاه  نوزدهـم  شـب  در  مجـدد  اتفـاق   ایـن 
خانـم هـای مسـجد رخ داد کـه تعـدادی را راهی بیمارسـتان کـرد ولی باز 

از طریـق کانتـری محل بـه جایی نرسـیدیم . 
ایـن شـد که خـود اهالـی و جوانـان بسـیجی تصمیم گرفتـه اند شـخصاً از 
مراسـم مذهبـی و اعتقادی مسـجد خـود مواظـب کنند به گونـه ای که در 
محـرم از اراذل اوبـاش و جوانانـی کـه بـا انداختـن لیزر به سـمت عـزاداران 
و دادن فحـش و بـی احترامـی و مزاحمـت هـا و... باعـث بهـم زدن هیـأت 
عـزاداری مـی شـدند چنـد فقـره چاقـو ، اسـپری فلفـل ، لیـزر ، زنجیـر ... 
گرفتـه شـده کـه آن هـا را تحویل کانتری محـل داده ایم و گـزارش آن را 
هـم داده ایـم .  ایشـان وجـود نیـروی امنیتـی و کانتری مسـئول و پیگیر 
کـه امنیـت را در ایـن منطقه بیش از پیـش ایجاد کنـد را از ضروریات مهم 
ایـن منطقـه دانسـت و گفـت : سـخن مـن را بـه گـوش مسـئوان مربوطه 
برسـانید خواهـش دارم کـه خودشـان از اهالـی و خـود کانتـری پیگیـری 
کننـد کـه چـه اتفاقاتـی در ایـن محلـه مـی افتـد و کسـی پاسـخگوی مـا 

نیسـت و کمکـی بـرای برقـراری امنیـت در ایـن محله نمـی کند . 
جایگزینی خاک باارزش با نخاله های ساختمانی 

در ایـن محلـه خیابانـی اسـت بنام شـهید اشـرف گنجویی کـه در مجاورت 
کـوه واقع شـده اسـت سـالهای متمـادی اسـت که خاک بـرداری هـا برای 
معـادن شـن و اسـتفاده هـای دیگـر انجـام مـی شـود کـه گـودال هـای 

عمیقـی ایجـاد کـرده اسـت کـه خطـرات جانـی و ناامنـی در ایـن منطقـه 
 ایجـاد کـرده اسـت و خـاک بـا ارزش ایـن منطقه را نابـود کرده انـد حال با 
 نخاله های سـاختمانی از قسـمت های مختلف شـهر سـعی در پر کردن این 
گـودال هـا دارنـد اینکـه ایـن راهـکار فکـر چـه مسـئولی بـوده خـود جای 

سـوال دارد!
فقط زمانی مسئولی بیایید کاری انجام می شود 

اهالـی این محله از مسـئوان شـهر کرمـان گایه مند بودند یکـی از از این 
اهالـی بـه خبرنـگار مـا گفت : زمانـی که دکتـر فدایـی اسـتاندار کرمان به 
ایـن محلـه آمدند ما گوشـه ای از مشـکاتمان را به گوش ایشـان رسـانیدم  
کـه شـهرداری در همـان برهه زمـان  لگه گیـری خیابان و آسـفالت بعضی 

از کوچـه هـا را انجـام داد و رفت.
ایـن وضـع باشـد تـا سـالیان دیگـر تـا مسـئولی بیاییـد و وضع ایـن محله 
را ببینـد شـاید دلـش بـه رحم بیـاد و بـرای مـا کاری کند.ایـن محله هیچ 
فضـای سـبزی نـدارد یـک پـارک درسـتی نـدارد، مرکـز خریـدی نـدارد، 
باشـگاه ورزشـی درسـتی نـدارد، هیـچ گونـه امکانـات رفاهـی و اجتماعـی 
نـدارد ، امنیـت نـدارد آخـر ایـن حـرف هـا را تـا کـی مـا بایـد بزنیـم و 
مسـئوان قـول همـکاری بدهنـد امـا فـردای آن انـگار نـه انگار همـه چیز 
بـه فراموشـی سـپرده شـود ، مگـر مـا جـزو کرمـان نیسـتیم فرزنـدان مـا 
حـق شـادی نـدارن و ... ایـن همه عـوارض شـهرداری و مالیات مـی دهیم 
کجـا خـرج مـی شـود چـرا محله سرآسـیاب ایـن همه عقـب مانده اسـت؟ 
چـرا بـه ایـن محلـه نـگاه نمـی کنیـد ؟امیـد اسـت کـه مسـئولین مربوطه 
بـه طـور جـدی خـود از نزدیـک مشـکات ایـن محلـه و سـایر محلـه های 
شـهر کرمـان را بررسـی کننـد و قدمـی موثـر و مفیـد بـرای آبادانی شـهر 

کرمـان بردارنـد .
خبرنگار : کمالی فرد

پای درد و دل اهالی سرآسیاب کرمان
منطقه  سرآسیاب کرمان هم حق دارد از امکانات شهری برخودار باشد 

مزایده اداره اوقاف 
شهرستــان کــوهبنان 

شهرسـتان  خیریـه  امـور  و  اوقـاف  اداره 
کوهبنـان در نظـر دارد موقوفـات فـوق را از 
طریـق مزایـده به افـراد واجد شـرایط اجاره  

دهـد .
میـزان بـه  فکـری  کریـم  موقوفـه    -۱ 

 ۳ سـاعت اب چـاه بـه مبلـغ پایـه سـالیانه  
۱۳۵۰۰۰۰۰ ریـال بمـدت سـه سـال

2- موقوفـه نصـرت آبـاد بـه میـزان 2 طاق 
سـالیانه  پایـه  مبلـغ  بـه  اراضـی  و  میـاه 

سـال  سـه  بمـدت  ریـال   22۵۰۰۰۰۰
۳- موقوفـه حاجیـه فاطمـه بـه میـزان 2 حبه میـاه و اراضـی واقع 
در روسـتای شـکر آبـاد  بـه مبلـغ پایـه سـالیانه ۱6۰۰۰۰۰ ریـال 

بمدت 2 سـال 
متقاضیـان بایسـتی جهـت شـرکت در مزایـده از تاریـخ ۹8/6/۳۰  
لغایـت ۹8/7/۱۳ بـه اداره اوقـاف مراجعـه و نـرخ پیشـنهادی خود 
را همـراه بـا فیـش واریـزی سـپرده مزایـده در پاکـت قـرار داده و 

تحویـل اوقـاف و رسـید دریافـت نماینـد .

هزینه درج آگهی با برنده مزایده می باشد 
اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان کوهبنان 

۰۹۱۳۳۴۲۳۲۸۰_ ۳۳۴۹۴۷۱۹


