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پیشخوان

کم آبـی از بحران هایـی اسـت کـه می تـوان دربـاره آن مدعی 
شـد همـه مـردم ایـران آن را می شناسـند امـا عمـق ایـن 
تیـر ۱۳۹۳  در  واشنگتن پسـت  روزنامـه  بحـران کجاسـت؟ 
اعـام کرد: ایران در بین ۲۴ کشـوری قـرار دارد که وضعیت 
آب در آنهـا خطرناک اسـت. واشنگتن پسـت، بحـران ایران را 

ناشـی از برنامه ریزی نادرسـت دانسـته اسـت.
همچنیـن خبرگـزاری جهانـی طبیعـت بـا انتشـار خبـری، 
بحـران شـدید آب را برای ایـران بزرگترین چالـش در دوران 
معاصـر خوانـد. در ایـن گـزارش آمـده اسـت کـه براسـاس 
)اف دی آی(،  آینـده  بین المللـی  راهبردهـای  ت  ا د ن ت ـ س م
ایـران از سـال ها پیـش در معـرض بحـران آب قـرار داشـته 
اسـت. ایـن تنهـا گوشـه ای از خطـر کم آبـی اسـت و بایـد 
ایـن مشـکل را بررسـی کـرد تا سـهم مصرف آب بـرای تمام 

مصرف کننـدگان مشـخص باشـد.  وجـود ۱۰ هـزار و ۴۱۸ 
چـاه آب غیرمجـاز در جنـوب اسـتان کرمـان خبـری بود که 
معـاون عمرانـی وقـت اسـتانداری کرمـان آن را اعـام کرده 
بـود. محمدجـواد کامیـاب عـاوه بـر ایـن خبـر همچنیـن 
گفتـه بـود: ۱۷ طـرح صرفه جویـی در مصـرف آب را مد نظر 
داریـم کـه نخسـتین راهـکار اسـتفاده از سـامانه های آبیاری 
نویـن بـا رعایـت الگـوی سـطح زیر کشـت اسـت. بـا اجرای 
طرح هـای آبیـاری نویـن در مـدت ۵ سـال بـه صرفه جویـی 
یکهـزار و ۳۰۰ میلیـون متـر مکعـب دسـت خواهیـم یافـت. 
بـرای رسـیدن بـه صرفه جویـی یکهـزار و ۳۰۰ میلیـون متر 
مکعـب در بخـش آبیـاری نویـن بـه ۲هـزار و ۷۰۰ میلیـارد 

تومـان اعتبـار نیاز اسـت. 
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آگهی تجدید مناقصه عمومی 
)نوبت دوم(

مناقصه گذار: شرکت معادن زغالسنگ کرمان 
موضـوع مناقصـه: تامیـن ۵۰۰۰ مترمکعـب چـوب خارجـی مـورد نیـاز مناطـق تابعه 

ت ک ر ش
مبلغ پیش پرداخت: حداکثر مبلغ ۳/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال.

مهلت دریافت اسناد: از تاریخ نشر آگهی لغایت مورخه ۹۴/۸/۱۹
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تضمین شرکت در مناقصه: مبلغ ۲/۵۷۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال 
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مبلـغ خریـد اسـناد: ۲۰۰/۰۰۰ ریال به حسـاب ۳۱۴۸۲۱۰۷ بانک رفاه شـعبه شـهید 

صدوقی.
ضمناً این آگهی در سایت www.coal.kr.ir در دسترس می باشد.

تلفن تماس: ۰۳۴۳۲۱۱۷۷۲6

شركت معادن زغالسنگ كرمان

آگهی مناقصه عمومی فضای سبز دانشگاه شهید باهنر کرمان
دانشـگاه شـهید باهنـر کرمـان در نظـر دارد انجـام امور نگهـداری و  پشـتیبانی ۲۵۰/۰۰۰ مترمربع فضای سـبز خـود را از 
قـرار هـر متـر مربـع بـه شـرکت هـای واجـد صاحیت کـه به صـورت تخصصـی در خصـوص فضای سـبز مجوز و سـابقه 

فعالیـت دارند بـه بخش خصوصـی واگـذار نماید. 
متقاضیـان واجـد صاحیـت مـی تواننـد ظـرف ۵ روز از تاریخ درج ایـن آگهی جهت خریـد اوراق مناقصه بـه دفتر حقوقی 
دانشـگاه مراجعـه و حداکثـر ظـرف ۱۰ روز پـس از آخریـن  مهلت فروش اسـناد مناقصه پیشـنهادات و مـدارک خود را به 
شـرح منـدرج در بـرگ شـرایط مناقصـه بـه انضمـام یک فقـره ضمانت نامـه بانکی به مبلـغ هفتـاد میلیون ریـال به دفتر 

حقوقی دانشـگاه تسـلیم و رسـید دریافت نمایند. سـایر شـرایط و مشـخصات معامله در اسـناد مناقصه موجود اسـت.
روابط عمومی دانشگاه شهید باهنر
م الف ۴۵۷

آگهی مزایده فروش خرمای مضافتی
شـرکت کشـت و صنعـت فتـح و نصر کرمان در نظر دارد نسـبت به فـروش حدود ۱۱۷ تن محصول خرمـای مضافتی خود 
در سـال ۱۳۹۴ موجـود در سـردخانه، از طریـق مزایـده عمومـی اقـدام نمایـد. لذا متقاضیـان خرید می تواننـد ضمن اخذ 
بـرگ شـرایط شـرکت در مزایـده از دفتر مرکزی شـرکت )واقع در کرمان میدان عاشـورا- بلوار جانباز- جنـب امور عمرانی 
اسـتانداری- سـاختمان مجتمـع اقتصـادی کمیته امداد امـام خمینی )ره( طبقـه اول- امور اداری( پیشـنهاد کتبی خود را 
در پاکـت سربسـته، تا سـاعت ۱۱ روز یکشـنبه مـورخ ۱۳۹۴/۸/۲۴ تحویل دبیرخانه شـرکت نمایند. حضـور متقاضیان در 
زمان بازگشـایی پاکتها )سـاعت ۱۱:۳۰ روز یکشـنبه مورخ ۱۳۹۴/۸/۲۴( در دفتر مرکزی شـرکت الزامی بوده و در صورت 

مسـاوی بـودن قیمتها و با تشـخیص کمیسـیون معامات، بافاصلـه مزایده حضوری برگزار خواهد شـد. 
تلفن تماس: ۳۲۷۱6۲۲۳-۳۲۷۳۴۴۰۲

شرکت کشت و صنعت 
فتح و نصر کرمان

حسن روحانی:

نباید عده ای با کلمه »نفوذ« بازی کنند
   صفحه  2

گزارشی از سهم 2 درصدی صنعت از آب

جای خالی  نگین 
صنعت در حلقه های 

چاه  غیرمجاز
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مدير مس منطقه كرمان در نشست روابط عمومي:

روابط عمومي چشم بينا و گوش 
شنواي يك مجموعه است

در نشسـتي کـه دوشـنبه ۱۱ آبـان ماه در سـالن 
کنفرانـس ذوب خاتـون آبـاد با حضـور مدیر منطقه 
کرمـان، مدیـر روابـط عمومـي و کارکنـان روابـط 
عمومـي منطقـه کرمـان برگزارشـد حسـین نظري 
مدیـر منطقـه کرمـان اظهار داشـت: روابـط عمومي 
چشـم بینـا و گوش شـنواي یـک مجموعه اسـت و 
عمـده اطاعـات یک سـازمان را روابـط عمومي مي 
توانـد بـه مدیـران ارشـد مجموعـه انعـکاس دهـد. 
وي در ادامـه گفـت: سـامت، امنیت و فرهنـگ در 
سـازمان سـه مـورد مهمـي اسـت کـه بایـد بـه آن 
اهمیـت داده شـود کـه روابـط عمومـي بایـد به این 
مـوارد اهمیـت خاصـي قائـل شـود، کار فرهنگـي 
هزینـه نیسـت بلکـه سـرمایه گـذاري اسـت. نظري 
در ادامـه افـزود : یکـي از کارهـاي خوبي که توسـط 
روابط عمومي انجام میشـود مستندسـازي اسـت ما 
بایـد براي انتقـال اطاعات به آینـدگان در مجموعه 
کارهـا و تجربیـات خـود را ثبت کنیـم. مدیر منطقه 
روابـط  وظایـف  دیگـر  از  داشـت:   اظهـار  ن  ا ـ رم ک
عمومـي تحقیـق و افکار سـنجي در میـان کارکنان 
اسـت تـا علل کمرنگ شـدن تعلق افراد به سـازمان 
پیـدا شـده  و ارتبـاط روابـط عمومـي با قسـمتهاي 
مختلـف منطقه بایـد پررنگ تر باشـد.  وي در مورد 
اطـاع رسـاني کـه از وظایـف اصلي روابـط عمومي 
اسـت، گفـت: هر زمانـي که اطاع رسـاني در فضاي 
بسـته انجـام شـود، طنـز جـاي تحلیل را مـي گیرد 
و شـایعه رواج پیـدا مي کنـد. اطاع رسـاني باید به 
درسـتي صـورت گیـرد و شـفاف باشـد تـا مخاطب 
جـان مطلـب را دریابـد. ایشـان از روابـط عمومـي 
بـه عنوان پیشـاني شـرکت یاد کـرد و گفـت : رفتار 
روابـط عمومـي مـي توانـد معیـاري بـراي ارزیابـي 
شـرکت باشد و شـما منعکس کننده صفات شرکت 
مـس هسـتید و روابـط عمومـي مبلـغ اسـتراتژي و 
دیدگاههـاي منطقـه اسـت.  وي در پایـان اظهـار 
امیـدواري کـرد کـه با این نشسـت ها بتوانیـم براي 
حـل مسـائل و مشـکات منطقـه به تعامل برسـیم. 
در ایـن نشسـت کارکنـان روابـط عمومـي در مورد 
مسـائل مختلـف بـا مدیـر منطقـه کرمـان بحـث و 

تبـادل نظـر کردند.

تقديرمدير عامل راه آهن ج.ا.ا از 
سرپرست راه آهن كرمان

محسـن پـور سـید آقایـی معـاون وزیـر و مدیـر 
عامـل راه آهـن ج.ا.ا از زحمـات و تاشـهای  سـید 
مصطفی داودی سرپرسـت اداره کل راه آهن کرمان  
تقدیـر بعمـل آورد. به گـزارش روابط عمومـی اداره 
کل راه آهـن کرمـان:  پور سـیدآقایی بـا اهدای لوح 
سـپاس به سـید مصطفی داودی سرپرست راه آهن 
کرمـان از اهتمـام و تاشـهای  وی وهمکارانشـان    
درخصـوص فعالیتهـا و اقدامـات در راسـتای ارتقـاء 
حمـل بـار و مسـافر، انجـام عملیـات زیرسـازی 
و روسـازی خـط ،افزایـش سـرعت سـیر قطارهـا 
،افزایـش نـرخ رشـد تنـاژ خالـص بـار حمـل شـده 
و بازسـازی و توسـعه ایسـتگاه مسـافری در محـور 

کرمـان تقدیـر نمود.         

ديدار مسئولين مس 
منطقه كرمان با خانواده 
شهيد اناري نوه

قـه  ط ن م س  ـ م ن  ی ل و ئ ـ س م
کرمـان، امـام جمعـه و فرمانـدار 
رفسـنجان عصر دوشـنبه ۱۱آبان 
مـاه بـا خانـواده شـهید عبـاس 
انـاري نـوه دیـدار کردنـد. در این 
دیـدار حجـت االسـام رمضانـي 

امـام جمعه رفسـنجان ضمن گرامیداشـت یادشـهدا اظهـار داشـت: در دوحالت 
گنـاه پـاک مي شـود حضـوردر  صحـرا ي عرفات و به شـهادت رسـیدن و مقام 
شـهید بـه حدي باالسـت بعـد از پیامبـران، معصومین، امـام مي توانند شـفیع 
مـا در آن دنیـا باشـند. همسـر شـهید در خصـوص حضـور شـهید و راهنمایـي 
هـاي ایشـان در زندگي گفت: کسـي هسـت که کارهاي کشـاورزي مـا را انجام 
میدهـد ایشـان هـر شـب که بـراي آبیاري زمیـن ها مـي رفته شـهید از ابتداي 
شـب تـا اذان صبـح حضور داشـته و به ایشـان کمک مـي کرده و شـهید تاکید 
کـرده بـود کـه از حضـورش بـه کسـي چیـزي نگوید امـا پـس از بازگـو کردن 
موضـوع بـا خانواده شـهید دیگر ایشـان بـه کمک ایـن کارگر نمي آیـد. گفتني 
اسـت طبـق سـنت مرسـوم مسـئولین بـا خانـواده شـهدا ي صنعـت مـس از 
خانـواده هـاي شـهید ان محمدحسـن عابدي، غامرضا یوسـفي و حسـین فاتح 

نیـا نیـز دیـدار کردند.

اهدا جوايز برندگان 
بزرگترين كنكور
 نهج البالغه كشور 
اییـن اختتامیـه سـومین دوره 
طـرح نسـیم نهـج الباغـه و اهدا 
ـن دوره  ی ا ـدگان  رگزی ب ز  ـ ی ا جو
عصـرروز دوشـنبه ۱۱ آبـان مـاه 
بـا حضـور امـام جمعـه محتـرم و 
جمعـي از مسـئولین شهرسـتان 

و مدیـران شـرکت معدنـي و صنعتـي گل گهـر در محـل سـالن مهـر برگـزار 
گردیـد. ایـن طـرح کـه بـه همـت روابـط عمومـي و امـور بیـن الملـل شـرکت 
معدنـي و صنعتـي گل گهـر و بـا همکاري شـوراي فرهنگ عمومي شهرسـتان و 
بعنـوان بزرگتریـن کنکـور نهـج الباغه کشـور بـا حضور بیـش از پنج هـزار نََفر 
از شـهروندان سـیرجاني در بیـش از ۴۹ حـوزه امتحانـي در مـاه مبـارک رمضان 
برگـزار شـد، مراسـم قرعه کشـی این طرح نیـز در تاریـخ ۱۹ مردادمـاه در دفتر 
امـام جمعـه محترم شهرسـتان سـیرجان با حضور مسـئولین اجرایـي این طرح 
برگزار شـد.گفتني اسـت اسـامي برندگان نهایي بر روي پایگاه اینترنتي شـرکت 
گل گهـر قـرار دارد و افـرادي که موفـق به حضور در این مراسـم و دریافت هدیه 
نشـدند میتواننـد از تاریـخ ۱۲ آبـان مـاه به دفتر امـام جمعه محترم شهرسـتان 
سـیرجان مراجعـه نماینـد و در شـهرهای زیدابـاد ، پاریـز و بلـورد به دفتـر امام 

جمعـه محتـرم ایـن شـهرها مراجعـه نمایند.

بهره مندی 57 
درصدی خانوار 
استان كرمان از 
نعمت گاز طبيعی 
گاز  کت  ر ـ ش ل  ـ م ا ع ر  ـ ی د م
اسـتان کرمـان خدمـت رسـانی 
بـه مـردم شـریف اسـتان کرمان 
را بـا اهمیت تلقـی نمود و  گفت 

: یکـی از اهـداف مهـم این شـرکت رضایت مشـترکین و رسـیدن بـه حداکثر 
بهـره وري اسـت.

 ودیعتـی در سـال همدلـی دولـت و ملـت ، رونـد رو بـه رشـدی در اجرای 
پـروژه هـای گازرسـانی  در اسـتان را بیـان نمـود و گفـت ، تعـداد ۱۱ شـهر 
شـامل گلـزار ، رودبـار ، دهـج و جـوزم ، هنـزار ، هجـدک ، ارزوئیـه  ، رایـن ، 
گلباف ، بم و درب بهشـت در برنامه اجرایی پروژه  گاز رسـانی  هسـتند که از 
ایـن تعـداد ،شـهرهای رایـن و گلبـاف به زودی تزریق گاز شـده و شـاهد بهره 
بـرداری از آنهـا خواهیـم بـود .  مهنـدس ودیعتـی ادامـه داد ، یکـی از اهداف 
دولـت تدبیـر و امیـد بهره منـدی روسـتاها و مناطق محـروم از نعمت گاز می 
باشـد.مدیر عامـل شـرکت گاز اسـتان کرمـان تعداد خانـوار های بهـره مندی 
از نعمـت گاز طبیعـی در اسـتان کرمـان را ۴۴۲هـزار عنـوان نمود که شـامل 

۵۰۰ هـزار شـهری و روسـتایی می باشـد .

مس شركت گازگل گهر

كرمان ويچ

فراخوان آگهی صدور مجوز موسسه مشاوره شغلی 
و كاريابی های غيردولتی داخلی

بدیـن وسـیله بـه اطـاع متقاضیـان حقیقـی و حقوقی تاسـیس دفاتر 
مشـاوره شـغلی و کاریابـی هـای غیردولتـی داخلی در شهرسـتان راور 
مـی رسـاند: کـه از تاریـخ اعام فراخـوان عمومـی )به مدت یـک ماه( 
با داشـتن شـرایط عمومـی ذیل بـه اداره تعـاون، کار و رفـاه اجتماعی 
شهرسـتان راور بـه آدرس خیابـان اربعیـن غربـی، حدفاصـل کوچـه 

شـماره ۲۰ و ۲۲ مراجعـه نماینـد.
شرایط الزم جهت اخذ مجوز کاریابی: 

الـف( تابعیـت جمهـوری اسـامی ایـران و تدیـن بـه یکـی از ادیـان 
رسـمی کشـور. 

ب( داشتن حداقل ۳۰ سال تمام و متاهل. 
ج( دارا بـودن مـدرک تحصیلـی حداقل کارشناسـی، ترجیحـاً در یکی 
از رشـته هـای )مدیریت علـوم اجتماعی، علـوم تربیتی، حقـوق، علوم 

اقتصادی، روان شناسـی، مشـاوره شـغلی و کارآفرینی(
ت( دارا بودن کارت پایان خدمت یا معافیت دائم )ویژه آقایان(.

ضمنـاً متقاضیـان مـی توانند جهت کسـب اطاعات بیشـتر با شـماره 
۳۳۷۲۸۲۲۰ تمـاس حاصـل نمایند. 

م الف ۲۷6
واحد اشتغال و بازار کار اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان 

حجت االسـام والمسـلمین حسـن روحانی دیروز در جلسه 
هیـات دولـت گفـت: بایـد از افتخـارات و روزهـای ملـی و 
تاریخـِی ایسـتادگی ملت ایـران برای تقویت بیـش از پیش 
انقـاب و اتحـاد ملت بهـره بگیریم و اجازه ندهیـم این ایام 
تاریخـی مـورد سـوء اسـتفاده برخـی جنـاح ها قـرار گیرد 
. چـرا کـه هرگونـه بهـره بـرداری جناحـی از ایـن ایـام، به 
زیـان انقـاب و وحـدت ملـی خواهـد بـود. گزیـده صحبت 
هـای رئیـس جمهـور را در ادامـه بـه نقـل از پایـگاه اطاع 

رسـانی ریاسـت جمهـوری بخوانید:
 نبایـد خـدای ناکـرده برخـی بخواهنـد از ایـن کلمـات و 
واژگان سـوء اسـتفاده کنند و اینطور نباشـد که از این پس 
بـا هـر کـس که مخالـف هسـتیم، بخواهیـم او را بـه نحوی 

متهـم کـرده و گروهـی را به حاشـیه برانیم.
 مـردم به درسـتی معنای نفـوذ، اسـتکبار و تاریخ و نحوه 

رفتـار نادرسـت آمریـکا بـا این کشـور و ملـت را می دانند و 
منافـع ملـی و آینده کشـور را به خوبی تشـخیص می دهند.

 بایـد بـه طـور واقعـی و جـدی بـا هـر گونـه نفـوذ 
بیگانـگان مبـارزه کنیـم و نبایـد عـده ای با کلمـه »نفوذ« 

بـازی کننـد.
 رهبـری معظـم انقـاب متعلـق بـه تمامـی ملـت ایـران 
اسـت و بـه گـروه و نهـادی خـاص تعلق نـدارد. همـه ملت 
ایـران در مسـیر انقـاب، اسـتقال و ایسـتادگی کشـور در 
برابـر بیگانـگان متحـد هسـتند و امیـدوارم همـه جناح هـا 
و نهادهـا بـه ایـن نـکات توجـه داشـته و واقعاً تـاش کنیم 
اگـر رهبـری انقاب کامـی را عنـوان می کنند به درسـتی 
آن را بفهمیـم و پیـاده کنیـم و اجـازه ندهیـم افـرادی از 
ایـن کلمات در راسـتای منافع شـخصی، گروهـی و جناحی 

خـود سـوء اسـتفاده کنند.

  البتـه مـردم در ایـن زمینه هـا کامـًا هوشـیار، بیـدار، 
ناظـر و متوجـه هسـتند و بخوبی شـرایط را رصـد می کنند 
و در موقـع لـزوم ماننـد انتخابـات، آگاهانـه و بـا حضـور 

گسـترده نظـر خـود را اعـام مـی کننـد.

*  بـرای تاریـخ روحانیـت ایـران افتخـار اسـت روزی کـه 
سـلطه گران در این کشـور خواسـتند علیه عزت و استقال 
مـردم اقدامـی کننـد مـردم ایـران بـه رهبـری روحانیت و 

مراجـع عظـام، در صـف مقـدم مبـارزه قـرار گرفتند.

حسن روحانی:

نبايد عده ای با كلمه »نفوذ« بازی كنند

در جلسه هم انديشی توسعه فرهنگی و كارآفرينی كرمان عنوان شد

تدوين نقشه راه توسعه 
خوداشتغالی استان كرمان

  دولت

خلق حماسه ای ديگر 
از استكبارستيزی

در كرمان  
آئیـن راهپیمایـی ۱۳ آبان روز 
ملـی مبـارزه بـا اسـتکبار جهانی 
در  کشـور  سراسـر  بـا  همزمـان 
کرمـان برگـزار شـد. بـه گـزارش 
ایرنـا ایـن آئیـن در شـهر کرمان 
حضـور  بـا  دیـروز   ۹ سـاعت  از 
اسـتاندار کرمـان و معاونـان وی، جمعـی از مسـئوالن اسـتان، دانـش آمـوزان، 
دانشـجویان و قشـرهای مختلـف مـردم از چهـارراه توحید به سـمت مصلی امام 
علـی )ع( آغـاز شـد. دانـش آمـوزان، دانشـجویان و مـردم همیشـه در صحنـه 
کرمـان همـگام و همصـدا بـا ملـت ایران اسـامی با غریـو اهلل اکبر، حماسـه ای 
دیگر از اسـتکبار سـتیزی و آرمان خواهی را در تاریخ سراسـر افتخار خود خلق 
کردنـد. راهپیمایـان بـا فریادهـای مـرگ بـر آمریـکا و مرگ بر اسـرائیل خشـم 
و انزجـار خـود را از اسـتکبار جهانـی و سیاسـت هـای ظلـم و جـور در جهان و 

منطقـه ابراز داشـتند. 
مـردم، جوانـان و نوجوانـان دیـروز بـا شـعارهای یاد امـام خمینی پاینـده باد 
رهبـر مـا خامنـه ای زنـده بـاد، امـروز روز سـیزده آبـان اسـت روز تصـرف دژ 
شـیطان اسـت، امـروز روز ملـت ایـران اسـت روز مبـارزه با اسـتکبار اسـت، یاد 
و خاطـره دانـش آمـوزان شـهید و امـام راحـل را گرامی داشـتند و بر پیـروی از 
راه شـهدا و والیـت تاکیـد کردنـد. همچنیـن راهپیمایـان کرمانـی بـا سـردادن 
شـعارهای ›پیـام ملـت مـا توفنـده در جهـان اسـت رابطـه بـا آمریـکا رابطـه با 
شـیطان اسـت، خامنـه ای خمینـی دیگـر اسـت والیتـش والیـت حیدر اسـت، 
ایـن گفتـه امـام و رهبـر ماسـت شـعار مـا نبـرد بـا آمریکا اسـت و والیـت فقیه 
اصـل دیـن اسـت محـور اتحـاد مسـلمین اسـت، اتحـاد و انسـجام خـود را بـار 
دیگـر بـه نمایـش گذاشـتند. کرمانـی هـا همچنیـن فریاد زدنـد ›زنده بـود بین 
مـا روح خدابـاوری اجـرای برجـام فقـط شـرایط رهبـری‹ و ›ملـت قهرمـان مـا 
پیوسـته هیمنـه آمریکا را شکسـته‹. در پایـان راهپیمایی بیانیـه روز ملی مبارزه 

بـا اسـتکبار جهانـی نیز قرائت شـد.
ایـران در صحنـه  ایـن آئیـن گفـت: مـردم  فرمانـدار کرمـان در حاشـیه 
هـای جهانـی پیشـتاز و در تمامـی مـوارد الگوهـای خوبـی برای دنیا هسـتند. 
محمدعلـی توحیـدی افـزود: مـردم ایران در مبـارزه با اسـتکبار، ظلـم و ظالم 
در ۳6 سـال پـس از پیـروزی انقـاب اسـامی ثابت کردنـد می تواننـد الگوی 
بسـیار مناسـبی بـرای دنیا باشـند. صدفـی رئیس شـورای هماهنگـی تبلیغات 
اسـامی اسـتان کرمان هم گفت: اسـتکبار سـتیزی یکی از اصول تغییرناپذیر 
انقـاب اسـامی اسـت و ایـن اصـل همـراه انقـاب بـوده و انشـاءاهلل همیشـه 

بود.   خواهـد 

عصـر دیـروز در اسـتانداری کرمـان نشسـت هـم اندیشـی توسـعه فرهنگی و 
کارآفرینـی کرمـان برگـزار شـد. اسـتاندار کرمـان در ایـن نشسـت گفت: اسـتان 
کرمان رتبه سـوم کشـور را در بهبود فضای کسـب و کار در سـال جاری کسـب 
کـرده اسـت و امیدواریـم ایـن رونـد همچنـان تقویت شـود ضمن آنکـه هدف از 
تشـکیل چنیـن جلسـاتی این اسـت کـه بتوانیم آمـار دقیقـی از جوانـان جویای 
کار داشـته و زمینـه شـغل را بـرای آنها ایجاد کنیـم. علیرضا رزم حسـینی افزود: 
در نقشـه راه توسـعه خوداشـتغالی، ۲۰۰ میلیـارد تومـان اعتبـار دیـده شـده تـا 
ایـن بخـش را خـوب هدایـت و از منابـع به خوبی اسـتفاده کنیم و ایـن کار ادامه 
خواهـد داشـت. اسـتاندار کرمـان اظهـار کـرد: در این حـوزه و به منظـور تقویت 
فرهنـگ کارآفرینـی قـرار بود یک هـزار نفر کارآفرین در اسـتان شناسـایی کنیم 
کـه براسـاس معنـی واقعـی کارآفرینـی، شـاید نتوانیم بیـش از این تعـداد نفر را 
جمـع کنیـم. وی افـزود: بوروکراسـی دولتـی دسـت ما نیسـت و بارهـا گفته ایم 
کـه ایـن امـر محصول بوروکراسـی چند ده سـاله در کشـور اسـت امـا در همین 
سیسـتم کسـانی هسـتند کـه موفق هسـتند. رزم حسـینی گفـت: نبایـد انتظار 
داشـته باشـیم کـه دولـت بافاصلـه بـا یـک آمپـول و یـک شـبه کار مـا را راه 
بینـدازد، مـی پذیریـم که بایـد موانع برطرف شـود اما بسـیاری از مـوارد  نتیجه 
میـراث گذشـته اسـت و بانـک هایـی کـه ۱۲۰ درصـد منابـع خـود را وام داده 
و معوقـات تـا ۱۵ درصـدی دارنـد، در گذشـته معوقـات زیـر سـه درصد داشـته 
انـد. اسـتاندار کرمـان اظهـار کـرد: آنچـه کـه در مقـدورات اسـتان اسـت، کمک 
مـی کنیـم مشـروط بـه اینکـه طـرح و خواسـته کارآفرینی مشـخص باشـد. رزم 
حسـینی افـزود: کسـانی کـه در حـوزه کشـاورزی مشـکل دارنـد، بـا مراجعـه به 
سـازمان جهـاد کشـاورزی مشـکل خـود را مطـرح کننـد، پیگیـری و سـعی می 
کنیـم مشـکات رفـع شـود و در صنعـت ومعدن نیز بـه همین شـکل، کمیته ها 

را تشـکیل داده و مشـکات را پیگیـری مـی کنیم و شـخصا عاقمند هسـتم که 
بخـش تولیـد فعـال تـر از بخش هـای دیگـر در اسـتان کار کند.

رضـا اسـماعیلی مدیرکل تعـاون، کار و رفاه اجتماعی اسـتان کرمان هم گفت: 
ایـده شناسـایی یک هـزار کارآفریـن جـوان از سـوی اسـتاندار کرمان مطرح شـد 
و امیدواریـم ایـن طـرح نیـز ماننـد طـرح همیـاران آب و مثلث توسـعه اقتصادی 
کرمـان در سـطح ملـی معرفـی شـود. وی بیـان داشـت: کارآفرینـی بهتریـن راه 
بـرای اشـتغال زایی و خـروج از رکود اسـت و کارآفرین، فردی مخاطره پذیر اسـت 
کـه ارزش جدیـدی را بـا نـوآوری بـه  وجود مـی آورد. وی افـزود: طـرح هم افزایی 
نهادهـای حامـی کسـب و کار مشـاغل خـرد و کوچـک در اسـتان کرمـان بـا 
رویکـرد توانمندسـازی و ایجـاد فرصت هـای شـغلی در جوامـع محلـی و اقشـار 
آسـیب پذیر آغـاز شـده اسـت. این مسـئول بـا اشـاره بـه اینکـه اداره کل تعاون، 
کار و رفـاه اجتماعـی اسـتان کرمـان  بـا ۱۱ دسـتگاه امضای تفاهم نامـه همکاری 
بـا موضـوع کارآفرینی داشـته اسـت، اضافـه کرد: برگـزاری همایش هـای دوره ای 
توسـعه کارآفرینی و اشـتغال از دیگر اقدامات صورت گرفتـه در بخش کارآفرینی 
اسـت. اسـماعیلی از فعالیت هشـت مرکز مشـاوره و خدمات کارآفرینی در استان 
کرمـان خبـر داد و گفـت: امیدواریـم فرهنـگ کارآفرینـی را در اسـتان کرمـان 

نهادینـه کنیـم و ایـن امـر جـزو وظایف دسـتگاه ها قـرار گیرد.
رضـا سـنجری مدیـرکل امـور اقتصـادی و بیـن الملـل اسـتانداری کرمان هم 
در جلسـه هم اندیشـی توسـعه فرهنگ کارآفرینی در اسـتان کرمـان اظهار کرد: 
نقشـه راه توسـعه خوداشـتغالی اسـتان در راسـتای طـرح چشـم انداز یـک هزار 
کارآفریـن اسـتان تدویـن شـده اسـت. وی افزود: بـا توجه به اینکه طـرح تجمیع 
خوداشـتغالی تمامی دسـتگاه ها در دسـتورکار قرار دارد، این نقشـه راه با کمک 
دسـتگاه ها تدوین شـده اسـت. سـنجری تصریح کرد: بسـیاری از دسـتگاه های 
اجرایـی بـه صـورت جزیـره ای هر سـال اعتباراتـی  از مرکـز برای خوداشـتغالی 
دریافـت مـی کننـد و برای سـر و سـامان دادن و تجمیـع این ظرفیت، نقشـه راه 
تهیه شـده و اعتبار سـاالنه تخصیص داده شـده به اسـتان، در آن حد اسـت. وی 
بیـان کـرد: بـا توجـه به نرخ رشـدی کـه در برنامه ششـم دیده شـده، نقشـه راه 
توسـعه خوداشـتغالی اسـتان کرمـان تـا سـال ۹۹ دیـده و تدویـن شـده و تعداد 
خوداشـتغالی ایجـاد شـده از ایـن طریـق، راه تامیـن منابـع مالـی و ... به تفکیک 

شهرسـتان و دسـتگاه قابل دسترسـی و مشـخص است.

استانداری خبر

مدیـرکل میراث فرهنگی اسـتان کرمان از شناسـایی 
هفـت هزار اثر باسـتانی در این اسـتان خبـر داد و گفت: 
۱۵ هزار گردشـگر خارجی طی شـش ماه نخسـت سـال 
جـاری در کرمـان حضـور پیـدا کردنـد. به گـزارش مهر، 
محمـود وفایـی دیـروز در نشسـت بـا انجمن زرتشـتیان 
باسـتانی شناسـایی شـده  آثـار  تعـداد  اسـتان کرمـان 
کرمـان را هفـت هـزار اثـر دانسـت و گفت: از ایـن تعداد 
6۵۰ اثـر ثبـت ملـی شـده اند. وفایـی یادآور شـد: دولت 
تدبیـر و امیـد نـگاه ویژه ای بـه حوزه میـراث فرهنگی و 
توسـعه گردشـگری دارد. وی شمار گردشـگران خارجی 
اسـتان کرمـان طـی شـش ماه نخسـت سـال جـاری را 
۱۵ هـزار نفـر دانسـت و اظهار داشـت: ظرفیـت های بی 

نظیـر گردشـگری در کرمـان وجود دارد و شـاهد حضور 
سـرمایه گـذاران خارجـی در این اسـتان بـرای کار حوزه 

گردشـگری هستیم.
و  دسـتی  صنایـع  فرهنگـی،  میـراث  مدیـرکل   
گردشـگری اسـتان کرمـان موزه زرتشـتیان کرمـان را از 
جملـه جاذبـه هـای تاریخـی ایـن دیـار دانسـت و افزود: 
مـوزه هـا در واقـع بیانگر هویت و اصالت مردم هسـتند و 
موزه زرتشـتیان نیز فرهنگ و آداب و رسـوم زرتشـتیان 
ایـن منطقـه را در معـرض دیـد عمـوم قـرار مـی دهـد. 
وفایـی از انجمـن ها به عنـوان حلقه اتصال بیـن مردم و 
دولـت یـاد کرد و اظهـار کرد: باید روح زندگی و شـادابی 
در اماکـن تاریخـی حفـظ شـود و انجمن زرتشـتیان نیز 

بایـد ایـن مسـاله را مدنظـر قـرار دهـد. وی بـا اشـاره به 
لـزوم ایجـاد جذابیـت بـرای جـذب گردشـگر در اسـتان 
کرمـان، تصریـح کرد: باید فروشـگاه های صنایع دسـتی 
و فرهنگـی در کنـار مـوزه ها برپا شـود. مدیـرکل میراث 
فرهنگـی اسـتان کرمـان با اشـاره بـه اینکه بخـش های 
ابـراز  اسـت،  مرمـت  نیامنـد  زرتشـتیان کرمـان  مـوزه 
داشـت: بایـد هزینـه الزم ایـن امـر از طریـق درآمدزایی 
مجوعـه تامین شـود. وی گفـت: با توجه به نبـود بودجه 
کافـی بـرای مرمـت آثـار باسـتانی آمادگـی داریـم بـا 
واگـذاری برخـی از ایـن اماکـن بـه بخـش خصوصـی با 
نظـارت میـراث فرهنگـی در راسـتای حفـظ و نگهداری 

بکوشـیم. آنها 

حضور 15 هزار گردشگر خارجی در كرمان
ميراث فرهنگ
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تاريخ

ـ ریاسـت هیئـت کشـتی اسـتان کرمـان )قبـل از 
انقـاب(

در سـال های بعـد، محمـد صنعتـی به رغم حضـور و فعالیت در 
عرصه هـای دیگـر کرمان، هیـچ گاه ورزش را فرامـوش ننمود و 
همـان گونـه که خـود آورده؛ تعلـق و فعالیـت در عرصه ورزش 

را همچنـان بـا جدیت ادامـه می داد.
 

وی از سـال ۱۳۴۹ تـا ۱۳۵۷ ش. در جـوار فعالیـت در انجمـن 
و  اجتماعـی  سیاسـی،  مجامـع  دیگـر  و  کرمـان  شهرسـتان 
اقتصـادی، عهـده دار ریاسـت هیئت کشـتی کرمان نیـز گردید.   
در گزارشـی در سـال ۱۳۵۳ ش. در خصوص وضعیت کشـتی، 
سـالن و کشـتی گیران کرمانی آمده اسـت: »مسـئوالن کشـتی 
بـه خواسـت های جوانـان کرمـان ترتیـب اثـر نمی دهنـد و هـر 
چـه بیشـتر تقاضای وسـایل و تجهیـزات می کنیم، کم تر پاسـخ 
مثبـت می شـنویم. این مطلـب را محمد صنعتـی رییس هیئت 
کشـتی کرمـان هنـگام بازدید خبرنـگار کیهان از سـالن تمرین 
ایـن شهرسـتان اظهـار داشـت. صنعتـی ضمن تأیید مشـکات 
فـراوان کشـتی گیران کرمـان گفـت: آقایانـی کـه در رأس کار 
نشسـته اند بـه خواسـت ما که بـرای رفـاه همین کشـتی گیران 

پیشـنهاد می شـود ترتیـب اثـر نمی دهند ...
سـالن کشـتی ]کرمان[ تنهـا یـک راه ورودی دارد، باید از چند 
در بگـذری تـا بـه تـاالر پنـج در پنـج متـری برسـی. آن وقـت 
شـاهد مبـارزه یـا بهتـر بگویـم درهم لولیـدن ۳۰ تـا ۴۰ جوان 
عاقه منـد کشـتی خواهـی بـود. تهـا دو صندلـی کـج و معـوج 
بـرای تماشـاگران در نظـر گرفتـه شـده اسـت ... تشـک، خاک 
گرفتـه، کثیـف و چـرک اسـت. بـوی عـرق بـدن تـوی بینی ها 
فـرو مـی رود. تشـک کشـتی ماه هاسـت کـه رنـگ آب و آفتاب 
بـه خـود ندیـده. دریچه هـا بسـته و هـوا تقریبـاً راکـد اسـت و 

جریـان کافـی نـدارد ...« )۲(.
ـ ریاسـت هیئـت کشـتی اسـتان کرمـان )پـس از 

انقـاب اسـامی(
پس از پیروزی انقاب شـکوهمند اسـامی در سـال ۱۳۵۷ ش. 
نظـر بـه تجـارب و فعالیت هـای ارزنـده ی محمـد صنعتـی، بار 
دیگـر شـاهد حضـور وی در عرصه ورزش اسـتان هسـتیم. وی 
از سـال ۱۳۷۵ ش. بـار دیگـر بـه عنـوان رئیس هیئت کشـتی 
اسـتان انتخـاب شـد و در دو دوره ی چهارسـاله )تـا ۱۳۸۴(، 

منشـاء خدماتی شـایان در این عرصه بود. جهت اطاع بیشـتر 
از زیـر و بـم فعالیت هـای وی در ایـن دوره و همچنیـن اشـراف 
بـه مسـایل این حـوزه در آن دوره، نگاهی گذرا خواهیم داشـت 

بـه گزارشـات روزنامه هـای این سـال ها.
محمـد  انتخـاب  از  ذوالفقـار  روزنامـه  مشـروحی  گـزارش  در 
صنعتـی بـه عنـوان ریاسـت هیئـت کشـتی اسـتان خبـر داد و 

آورده:
»]پـس از صحبت هـای اولیـه مدیـر کل تربیـت بدنـی اسـتان، 
آقـای  ایـران،  کشـتی  فدراسـیون  ریاسـت  مهـدوی،  آقـای 
سـیروس پور، گفـت[ ... اجـازه بفرمائیـد که در ابتـدای صحبت 
از حضـور سـروران گرامی مهندس مشـرفی که قبًا مسـئولیت 
ایـن کار را داشـته اند، آقـای صنعتـی، پیشکسـوت ایـن کار، 
آقـای مهـدوی مدیـر کل تربیـت بدنـی اسـتان، آقـای اکبـر 
ایرانمنـش کـه حـدود چهل سـال می باشـد که در خدمتشـان 
هسـتم و در کنـار هـم خیلـی کارها انجـام داده ایـم، خیر مقدم 
عـرض کنـم. همـان طـور کـه آقـای مهـدوی گفتنـد؛ مـا بـا 
مشـکات فراوانـی روبرو هسـتیم مثـًا االن می آییـم و یک نفر 
را انتخـاب می کنیـم و مثـل خودمان بـه اصطاح »تـوی چاه« 
و  تنظیـم می کنیـم  اسـاس نامه  می اندازیـم، سـپس می آییـم 
بعـد از پنـج یا شـش مـاه مشـکاتش بـروز می کنـد ... من این 
را قـول می دهـم کـه هـر زمان آقـای صنعتـی اراده کنـد و نیاز 
باشـد کـه مـا بیایـم اینجـا و یـک گوشـه کار را بگیـرم، خـود 
مـن شـخصاً تـا روزی که هسـتم ایـن امیـد را دارم کـه توانش 
را داشـته باشـم کـه بلنـد شـوم و بیایـم در کنـار شـما باشـم. 
امیـدوار هسـتم که در سـال نو مقـداری خرید تشـک بکنند تا 
مـا بتوانیـم مقـداری از نظـر تشـک و امکانـات هـم اینجـا را به 

اصطـاح راه انـدازی کنیم ...
آقای صنعتی، پیشکسـوت ورزش اسـتان که به پیشـنهاد مدیر 
کل تربیـت بدنـی اسـتان، کاندید ریاسـت هیئت کشـتی شـده 
بـود، بعـد از رأی گیـری و انتخـاب ایشـان بـا حداکثـر آراء بـه 

عنـوان ریاسـت هیئـت کشـتی بـه 
تشـریح ورزش اسـتان در سـال های 
گذشـته پرداخـت و رشـد ورزش را 
در اسـتان مدیـون مدیـران کرمانـی 

دانست.  دلسـوز  و 
وی بـا اشـاره بـه بحـران مالـی کـه 
بـر هیئت های ورزشـی حاکم اسـت، 
صـورت  در  کـرد  امیـدواری  ابـراز 
حمایـت مسـئولین از هیـچ تاشـی 
بـرای رفـع مشـکات هیئت کشـتی 
و بهبـود ایـن ورزش دریـغ نخواهند 

کـرد« )۴(.
ورزش  روز  روزنامـه  گـزارش  در 
از  قسـمت هایی  نمـودن  تیتـر  بـا 
کشـتی  هیئـت  رئیـس  سـخنان 
»بـرای  چـون  کرمـان،  اسـتان 
مشـکل  مربیـان  حقـوق  پرداخـت 
دسـتورالعمل  فقـط  داریـم،  جـدی 
کرده ایـم«  دریافـت  بخش نامـه  و 
آورده اسـت: »محمـد صنعتی گفت: 
سـازمان ملـی ورزش و فدراسـیون 
ارسـال  بـه جـز  کنـون  تـا  کشـتی 
هیـچ  بخش نامـه  و  دسـتورالعمل 
انجـام  مـا  بـرای  را  دیگـری  اقـدام 
بـرای  کـه  طـوری  بـه  نداده انـد، 
بـا  مربیـان خـود  پرداخـت حقـوق 
هسـتیم. روبـرو  جـدی  مشـکات 

رئیـس هیئت کشـتی اظهار داشـت: 
در  قرارگیـری  دلیـل  بـه  کرمـان 
بـه  محـروم،  و  کویـری  منطقـه 
بـه  جوانـان  جـذب  بـرای  مرکـزی 
شـده  تبدیـل  مخـدر  مـواد  سـوی 
اسـت و نبـود امکانات اولیه ورزشـی 
و  کشـتی  تشـک های  جملـه  از 
شـده  موجـب  بدن سـازی  وسـایل 
از طریـق ورزش  نتوانیـم  تـا  اسـت 
بـه سـوی خـود جـذب  را  جوانـان 

کنیـم. 

صنعتـی در ادمـه تصریـح کـرد: بـا همیـن امکانـات محـدود 
همـواره سـعی کرده ایم در تمامی مسـابقات کشـوری حضوری 
گسـترده داشـته باشـیم، امـا بایـد اعـام کنـم بـا شـرایط بـه 
وجـود آمـده، کار مـا برای اداره کشـتی اسـتان کرمان مشـکل 

است.  شـده 
وی افـزود: مـن در اوایـل مـرداد مـاه بـرای دیـدن طالقانـی به 
تهـران آمـدم و او بـا دسـتان خود نشـان داد که فقـط چار روز 
بـه مـن فرصـت دهیـد تـا کلیـه امکانـات درخواسـتی شـما را 
فراهـم کنـم، امـا از آن تاریـخ تـا کنـون ۹۰ روز می گـذرد و ما 
هنـوز هیـچ گونه کمکـی از طرف فدراسـیون دریافـت نکردیم. 
وی بـا اشـاره بـه برگـزاری لیـگ داخلی اسـتان، آن هـم بدون 
دریافـت کمک مالی از طرف فدراسـیون کشـتی اظهار داشـت: 
بـرای برگـزاری لیـگ داخـل در هـر دوره مـا بایـد مبلغـی در 
حـدود ۷۰۰ هـزار تومـان را هزینـه کنیم و این در حالی اسـت 
کـه تـا کنـون کلیـه هزینه هـای داخلـی را خـود مـن پرداخت 
کـرده ام، چـرا کـه بـرای جـذب اسپانسـرها نیـز مـا واقعـاً بـا 

مشـکات فراوانـی مواجـه هسـتیم.
محمـد صنعتـی در ادامـه گفت: برای کشـتی اسـتان هر کاری 
کـه الزم بـوده اسـت تـا کنـون انجـام داده ایـم و حتـی بـرای 
احـداث خانـه کشـتی اسـتان کرمـان بـه اسـتانداری نامـه ای 
نوشـته ایم، کـه امیـدوارم مسـئوالن اسـتان بـا در نظـر گرفتن 
تمامـی شـرایط اجتماعی و فرهنگی اسـتان، خصوصـاً وضعیت 
جوانـان بـرای احداث ایـن مکان ورزشـی تسـهیات الزم را در 

اختیـار مـا قـرار دهند.
وی در پایـان گفـت: مشـکات ما دیگـر با قول هـای تکراری بر 
طـرف نمی شـود و اگر بـرای تأمیـن هزینه های هیئت کشـتی، 
فدراسـیون فکـر جـدی را انجـام ندهـد، بایـد انتظـار روزهـای 

بدی را برای کشـتی کشـور داشـته باشـیم« )۵(.

پی نوشت:
)۱( ـ روزنامه ندای ایران نوین، فروردین ۱۳۵۲، شماره ۲۰۳۴.

)۲( ـ روزنامه کیهان، شنبه 6 مهر ۱۳۵۳، شماره ۹۳۷۳.
)۳( ـ عکـس مزبـور در روزنامـه ذوالفقـار، سه شـنبه ۲۰ دی ۱۳۷۹، شـماره 

۱۵۹ چاپ شـده اسـت.
)۴( ـ همان، همان شماره.

)۵( ـ روزنامه روز ورزش سه شنبه ۱۳ آبان ۱۳۸۲، شماره ۴6۸.
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در حاشیه

سيد علی ضياء ممنوع التصوير شد
معـاون سـیما از ممنوع التصویـری »علی ضیاء« مجـری برنامه های 
تلویزیونـی تـا اطـاع ثانـوی خبـر داد. علی اصغـر پورمحمـدی« در 
گفت وگـو بـا خبرنـگار رادیـو و تلویزیـون فـارس گفـت: علـی ضیـاء 
تـا اطـاع ثانـوی ممنو ع التصویـر شـده و اجـازه اجـرای برنامـه در 
صداوسـیما نـدارد. وی ادامـه داد: حضور در یـک مهمانی واقع در یک 
رسـتوران، توهیـن بـه تیم اسـتقال و توهیـن به مربی تیم اسـتقال 
دالیلـی اسـت که منجـر بـه ممنوع التصویری علی ضیاء شـده اسـت. 
معـاون سـیما درباره مـدت زمـان ایـن ممنو ع التصویری گفـت: زمان 
در نظـر گرفتـه شـده مشـخص نیسـت. پرونـده ایشـان در کمیتـه 
انضباطـی مجریـان صداوسـیما مطرح شـده تا بررسـی شـود و پس از 
بررسـی موضـوع مشـخص می شـود که تا کـی ممنوع التصویـر خواهد 
بـود. وی همچنیـن دربـاره برنامه »امشـب« که قرار بود سـری جدید 
آن نیـز بـا اجـرای علـی ضیـاء روی شـبکه یک سـیما بـرود، توضیح 
داد: سـری جدیـد بـه روال سـابق خـود می توانـد بـه روی آنتـن برود 
ولـی قطعـاً مجـری آن فرد دیگری خواهـد بود. پورمحمـدی در پایان 
گفـت: ممنـوع بـودن حضـور علـی ضیـاء شـامل تلویزیـون، رادیـو و 
حتـی مراکز اسـتان ها اسـت. به گـزارش فـارس، در جریـان دیدار دو 
تیـم اسـتقال و پرسـپولیس علی ضیـاء بـه پرویز مظلومی سـرمربی 
تیـم اسـتقال توهین کـرده بود کـه با واکنش هـای متفاوتـی روبه رو 

. شد

عذرخواهی نيكی كريمی بدليل
 تاخير در اكران فيلمش

نیکـی کریمـی تهیـه کننـده و کارگـردان »شـیفت شـب« بابـت 
تاخیـر در اکـران فیلمش از مـردم عذرخواهی کـرد. نیکی کریمی  در 
یادداشـتی خطـاب به مردم نوشـت: »مـردِم خوبم، اکـران فیلم وزین 
“محمـد رسـول اهلل ) ص( ” بـا اسـتقبال شـما عزیـزان روبـرو شـده 
اسـت کـه باعث تمدید پخـش آن در گـروه سـینمایی آزادی گردیده 
اسـت، همان سـینماهایی که وعده کرده بودیم فیلم “شـیفت شـب” 
را تقدیمتـان کنیـم، مـا بـه احتـرام نـام عزیـز پیامبـر و عاقـه شـما 
فرهنـگ دوسـتان، بـرای اکـران “شـیفت شـب” صبـوری می کنیـم 
و مسـئوالنه بابـت ایـن تاخیـر خـوش یمـن، عذرخواهـی می کنیـم. 

دوسـت داِر شـما و فرهنـگ خوبمان
 شـیفت شـب« که مدت هاسـت پیش فروش بلیت هایش از طریق 
سـینما تیکـت آغـاز شـده قرار بـود بعـد از ایام سـوگواری عاشـورا به 
روی پـرده بـرود. فیلـم سـینمایی »شـیفت شـب« آخریـن سـاخته 
نیکـی کریمـی بـا بـازی محمدرضـا فروتـن، لیـا زارع، امیرحسـین 
آرمـان، امیـر آقایـی، نیکـی کریمـی، سـحر قریشـی، حسـین پاکدل، 
اکبـر رحمتـی، روح اهلل محرابـی، سـعیده عرب، شـایان خلیلـی، یاس 
نـوروزی و گوهـر خیراندیـش روایـت زنـی به نـام ناهید اسـت که در 
خیابان هـای تهـران بـه دنبـال شـوهرش می گـردد تا راز زندگی شـان 

را کشـف کند.

عکس: ياسر خديشي

آن جا هنوز يک صندلی خالی است

ايوان واژه ها

در گردباد زمان

عکس نوشت

تیاتر

تئاتر “پل”
نویسنده: محمد رحمانیان

کارگردان ها: امین شجاعی - حمید نژادی
۱۲ آبان لغایت ۲۰ آذر

مجموعه فرهنگی هنری یادگاران صنعتی، پاتو همایون

تماشا

ماه در پيراهن
نویسـنده : فـارس باقـری ) براسـاس طرحـی از بابـک دقیقـی بـا 

“آدالیـد”( عنـوان 
کارگردان : بابک دقیقی     آبان و آذر ۱۳۹۴

کرمان، خیابان مطهری غربی، کوچه ۲۵، خانه تئاتر موج نو

گزارشی از سهم 2 درصدی صنعت از آب

جای خالی  نگین صنعت در حلقه های چاه  غیرمجاز
اميـر مهـرزاد- کم آبـی از بحران هایـی 
آن  دربـاره  می تـوان  کـه  اسـت 
مدعـی شـد همـه مـردم ایـران آن را 
می شناسـند امـا عمـق ایـن بحـران 
واشنگتن پسـت  روزنامـه  کجاسـت؟ 
ایـران  کـرد:  اعـام   ۱۳۹۳ تیـر  در 
در بیـن ۲۴ کشـوری قـرار دارد کـه 
وضعیـت آب در آنهـا خطرناک اسـت. 
واشنگتن پسـت، بحران ایران را ناشـی 
از برنامه ریزی نادرسـت دانسـته است.

همچنین خبرگـزاری جهانی طبیعت 
بـا انتشـار خبری، بحـران شـدید آب 
را بـرای ایـران بزرگتریـن چالـش در 
دوران معاصـر خوانـد. در ایـن گزارش 
آمـده اسـت کـه براسـاس مسـتندات 
آینـده  بین المللـی  راهبردهـای 
پیـش  از سـال ها  ایـران  )اف دی آی(، 
در معـرض بحـران آب قـرار داشـته 
اسـت. ایـن تنهـا گوشـه ای از خطـر 
کم آبـی اسـت و بایـد ایـن مشـکل را 
بررسـی کـرد تـا سـهم مصـرف آب 
بـرای تمام مصرف کنندگان مشـخص 
باشـد.  وجود ۱۰ هزار و ۴۱۸ چاه آب 
غیرمجـاز در جنـوب اسـتان کرمـان 
خبـری بـود که معـاون عمرانـی وقت 
اسـتانداری کرمـان آن را اعـام کرده 
بـود. محمدجـواد کامیـاب عـاوه بـر 
ایـن خبـر همچنیـن گفتـه بـود: ۱۷ 
طـرح صرفه جویـی در مصـرف آب را 
مـد نظـر داریم کـه نخسـتین راهکار 
آبیـاری  سـامانه های  از  اسـتفاده 
نویـن بـا رعایـت الگـوی سـطح زیـر 
بـا اجـرای طرح هـای  کشـت اسـت. 
آبیـاری نویـن در مـدت ۵ سـال بـه 
صرفه جویـی یکهـزار و ۳۰۰ میلیـون 
متـر مکعـب دسـت خواهیـم یافـت. 
بـرای رسـیدن به صرفه جویـی یکهزار 
و ۳۰۰ میلیـون متـر مکعب در بخش 
آبیاری نوین بـه ۲هزار و ۷۰۰ میلیارد 

تومـان اعتبـار نیاز اسـت. 
اینهـا در حالـی اسـت کـه مدیرعامل 
در  صنعتـی  شـهرک های  شـرکت 
اسـتان کرمـان معتقد اسـت: »سـهم 
کرمـان  اسـتان  در  صنعـت  بخـش 
از  درصـد   ۲ حـدود  آب  مصـرف  از 
مصـرف کل اسـتان اسـت. « بـا ایـن 
حـال در صورتـی کـه جلـوی مصرف 
گرفتـه  آب  بی برنامـه  و  غیرقانونـی 
نشـود آسـیب های زیـادی بـه بخـش 
صنعتی این اسـتان نیز وارد می شـود. 
شـرکت شـهرک های صنعتـی عـاوه 
بـر احـداث ۷ تصفیـه خانـه صنعتـی 
اقدامـات  آبـی  منابـع  حفـظ  بـرای 
دیگـری از جمله جلوگیـری از آبیاری 
غرق آبـی و مسـدود کـردن انشـعابات 

غیرقانونـی داشـته اسـت. 

همچنیـن یکـی از خطراتـی کـه بـه 
اعتقـاد رییـس اداره صنعـت، معدن و 
تجارت شهرسـتان کهنوج در برداشت 
و بهره برداری غیرقانونی آب در جنوب 
کرمـان وجوددارد، فشـردگی الیه های 
خاکـی سـفره های زیرزمینـی اسـت. 
محمدعلـی توکلـی معتقـد اسـت در 
صورتـی کـه ایـن مشـکات برطـرف 
مسـتحکم  آبـی  سـفره های  نشـوند 
ایـن  بـه  آب  دیگـر  و  می شـوند 
سـفره ها راه پیـدا نخواهـد کـرد. در 
ایـن گزارش به بررسـی دسـتاوردهای 
بخش صنعـت در بهینه سـازی الگوی 
مصـرف آب و مضـرات برطرف نکردن 

ایـن مشـکل می پردازیـم.
احداث 7 تصفیه خانه صنعتی 

برای حفظ آب 
مدیرعامـل شـرکت  غفـاری،  مجیـد 
شـهرک های صنعتـی اسـتان کرمـان 
عملکـرد  و  کم آبـی  بحـران  دربـاره 
ایـن شـرکت بـرای رفـع ایـن بحـران 
کل  در  کم آبـی  مشـکل  می گویـد: 
اسـتان کرمـان اسـت امـا بیشـترین 
در  غیرمجـاز  قنات هـای  و  چاه هـا 
جنـوب ایـن اسـتان وجـود دارد کـه 
آسـیب های زیـادی بـه ایـن اسـتان 
وارد کـرده و در صورتـی کـه تدبیـری 
ایـن مشـکات در نظـر  بـرای حـل 
بسـیار  مشـکل  ایـن  نشـود،  گرفتـه 
ادامـه  وی  یافـت.  خواهـد  افزایـش 
می دهـد: یکـی از چالش هـای کنونی 

اسـتان بحـث آب اسـت و بـا توجه به 
شـرایطی که برای کشـاورزی اسـتان 
پیـش آمده، بایـد برای حـل آن اقدام 
اسـتانی  مسـئوالن  همچنیـن  کـرد. 
بایـد در نظر داشـته باشـند کـه برای 
الزم  اقتصـادی  رونـق  و  اشـتغالزایی 
اسـت تـا بـه سـوی صنعتـی شـدن 
حرکـت کنیـم. غفـاری بـا اشـاره بـه 
اینکـه سـهم صنایـع اسـتان از میزان 
از  درصـد   ۲ بـه  آب  از  بهره بـرداری 
نمی رسـد،  بهره بـرداری  کل  میـزان 
کـه  مشـکاتی  از  یکـی  می افزایـد: 
اکنـون بـا آن رو بـه رو هسـتیم ایـن 
اسـت که بـه دلیل برداشـت غیرمجاز 
اکنـون  زمینـی؛  زیـر  منابـع  از  آب 
سـطح آب پاییـن رفتـه و بـه طبع آن 
هزینه اسـتخراج آب افزایـش می یابد. 
شـهرک های  شـرکت  مدیرعامـل 
از  خبـر  کرمـان  اسـتان  صنعتـی 
طرح هـای میـان مـدت و بلنـد مدتی 
کـه در دسـت بررسـی اسـت می دهد 
و در این بـاره تشـریح می کنـد: اکنون 
بـرای حل این مشـکل در اسـتانداری 
دارد کـه  کرمـان بحث هایـی وجـود 
امیدواریـم اجرای ایـن طرح به نتیجه 
خوبـی برسـد و بـرای حل بحـران کم 
آبـی چـاره درسـتی اندیشـیده شـود. 
وی معتقـد اسـت: تخصیـص آب بـه 
کرمـان  اسـتان  در  صنایـع  بخـش 
روز  در شـبانه  مکعـب  متـر  بـه ۱۰ 
پاسـخگوی  مقـدار  ایـن  و  می رسـد 

نیـاز صنایـع اسـتان نیسـت. بایـد در 
ایـن زمینـه تغییراتی داشـته باشـیم 
تـا بخـش صنعـت بـا مشـکل رو بـه 
رو نشـود. غفـاری در پاسـخ بـه ایـن 
پرسـش کـه ۱۰ متـر مکعـب آب در 
شـبانه روز بـرای چـه مسـاحتی در 
نظـر گرفتـه شـده، تصریـح می کنـد: 
در اسـتان کرمان این مقـدار آب برای 
حـدود ۵۰ هکتار در نظر گرفته شـده 
کـه بـه واقع بـرای واحدهـای صنعتی 

ایـن مقـدار بسـیار انـدک اسـت.
شـهرک های  شـرکت  مدیرعامـل 
ادامـه  کرمـان  اسـتان  صنعتـی 
می دهـد: بـا ایـن میـزان آبـی کـه به 
تخصیـص  اسـتان  صنعتـی  بخـش 
منبـع  یـک  کـردن  پـر  شـده؛  داده 
۱۲۰ مترمکعبـی حـدود ۱۰ تـا ۱۲ 
در  وی  می بـرد.  زمـان  روز  شـبانه 
ادامـه توضیـح می دهـد: چالـش کـم 
آبـی در اسـتان کرمـان و جنـوب این 
اسـتان تازه شـروع شـده و اگر جلوی 
این مشـکل گرفته نشـود در آینده ای 
نه چنـدان دور آسـیب های بیشـتری 
وارد می کنـد. بـا اینکـه سـهم صنایع 
از آب اسـتان بسـیار انـدک اسـت اما 
در صورتـی کـه ایـن بحـران ادامـه دار 
شـود کم آبـی بـه صنایـع اسـتان هم 
صدمات زیـادی وارد می کنـد. غفاری 
در ادامـه بـا اشـاره بـه اینکه شـرکت 
حفـظ  بـرای  صنعتـی  شـهرک های 
منابـع آبـی چنـد راه در نظـر گرفتـه 

جلوگیـری  صرفه جویـی،  می گویـد: 
از آبیـاری غرق آبـی، مدیریـت منابـع 
آب، فرهنگ سـازی واحدهای صنعتی 
برای مصرف آب، شناسـایی انشـعابات 
غیرمجـاز و اسـتفاده از پسـاب تصفیه 
خانه هـا از جمله اقدامات این شـهرک 
بـرای جلوگیـری از مصـرف بیـش از 
حد آب اسـت. وی دربـاره مصرف آب 
بـه شـیوه غرق آبـی ابـراز می کنـد: در 
بخـش قابل توجهـی از صنایع، آبیاری 
بـه شـیوه غرق آبـی انجام می شـد که 
خوشـبختانه اکنون این شـیوه به طور 
کل از بیـن رفتـه و تمـام آبیـاری بـه 

شـیوه غرق آبـی انجـام می شـود. 
شـهرک های  شـرکت  مدیرعامـل 
صنعتی اسـتان کرمـان احداث تصفیه 
عنـوان  بـه  را  صنعتـی  خانه هـای 
مهم تریـن راهـکار برای جلوگیـری از 
هدررفـت آب نـام می بـرد و در ایـن 
در  اکنـون  می دهـد:  توضیـح  بـاره 
اسـتان کرمان ۷ تصفیه خانه صنعتی 
وجـود دارد کـه ایـن تصفیـه خانه هـا 
تاثیـر بسـیاری در حفـظ منابـع آبـی 
دارنـد و از پسـاب آنهـا بـرای آبیـاری 
صنعتـی  شـهرک های  سـبز  فضـای 
اسـتفاده می شـود. غفـاری بـا اشـاره 
بـه اینکـه اکنـون در اسـتان کرمـان 
۴۲ شـهرک و ناحیـه صنعتـی وجـود 
دارد، می افزایـد: احـداث تصفیـه خانه 
صنعتـی شـرایطی دارد کـه از جملـه 
نیمـی  از  بیـش  بـودن  فعـال  آنهـا 

در  مسـتقر  صنعتـی  واحدهـای  از 
شـهرک و ورود ۱۰۰ مترمکعب آب به 
تصفیه خانه اسـت. مدیرعامل شـرکت 
شـهرک های صنعتـی اسـتان کرمـان 
در پایـان خبـر از احـداث یک تصفیه 
خانـه در امسـال می دهـد و در ایـن 
بـاره می گویـد: امسـال یـک تصفیـه 
خانه دیگر در اسـتان احداث می شـود 
کـه ایـن تصفیـه خانـه در کهنـوج به 

بهره بـرداری خواهـد رسـید.
چاه های غیرمجاز، بزرگترین 

مشکل جنوب کرمان
همچنیـن محمدعلی توکلـی، رییس 
تجـارت  و  معـدن  صنعـت،  اداره 
شهرسـتان کهنـوج در جنوب اسـتان 
کرمـان می گویـد: در جنـوب اسـتان 
زیـادی  غیرمجـاز  چاه هـای  کرمـان 
آسـیب  چاه هـا  ایـن  و  دارد  وجـود 
زیـادی به محیط زیسـت وارد می کند. 
وی در ایـن زمینـه توضیـح می دهـد: 
آب هـای  از  بهره بـرداری  و  اسـتفاده 
خـاک  می شـود  باعـث  زیرزمینـی 
سـفره های زیرزمینی مستحکم شوند 
و در ایـن حالـت این سـفره ها به کلی 

از بیـن خواهنـد رفـت. 
سـهم  اینکـه  بـه  اشـاره  بـا  توکلـی 
شهرسـتان کهنـوج از صنعـت بسـیار 
کـم اسـت، می گویـد: در شهرسـتان 
کهنـوج چنـد کارخانـه و چنـد واحد 
صنایـع تبدیلـی وجـود دارد. بیشـتر 
ایـن واحدهـا در حـوزه تولیـد صنایع 
تبدیلـی - غذایـی فعالیـت می کننـد 
کـه آنها هم سـهم چندانـی از مصرف 
صنعـت،  اداره  رییـس  ندارنـد.  آب 
معـدن و تجـارت شهرسـتان کهنـوج 
در جنـوب اسـتان کرمـان همچنیـن 
بـرای  متاسـفانه  می کنـد:  تصریـح 
مصـرف بهینـه آب در ایـن بخـش از 
اسـتان کرمـان کاری انجـام نشـده و 
چاه هـای غیرمجـاز هـم وجـود دارند. 
وی بـا اشـاره بـه اینکـه بایـد بـرای 
جلوگیـری از برداشـت غیرمجـاز آب 
شـود،  انجـام  دقیقـی  برنامه ریـزی 
و  چاه هـا  متولـی  می دهـد:  توضیـح 
کشـاورزی  جهـاد  وزارت  قنات هـا 
اسـت اما آب سـرمایه ای جمعی است 
و بـرای همـه مـردم اهمیـت دارد. در 
صورتی که این مشـکل برطرف نشـود 
آسـیب کم آبـی به همه وارد می شـود. 
بـا توجه بـه سـهم اندک مصـرف آب 
در بخش صنعت و اقدامات مسـئوالن 
بـرای مصرف بهینـه آب در این بخش 
می تـوان بـه ایـن نتیجـه رسـید کـه 
بـرای  برنامه ریـزی  زمـان  اکنـون 
مصـرف آب توسـط دیگـر مسـئوالن 

کشـوری و اسـتانی اسـت.

ويژه

عيادت همكاران روابط عمومي منطقه 
كرمان از محمد جعفر حسني

عصر روز چهارشـنبه ششـم آبان مـاه مدیر روابـط عمومي مس منطقه 
کرمـان، پزشـک معتمد منطقه کرمـان، رئیس تربیت بدنـي کارکنان مس 
و رئیـس روابط عمومي سرچشـمه به عیادت محمد جعفر حسـني رفتند. 
درایـن دیـدار پزشـک معتمد مس ضمن معاینه کامل محمد جعفـر و ابراز 
امیـدواري مبني بر پیشـرفت بهبـودي وي  راهکارهاي قابـل اجرا و موجود 
در قوانیـن شـرکت بـراي حمایـت بیشـتر مـس از او را توضیـح داد و مدیر 
روابـط عمومـي مـس منطقه کرمان  تلفني مسـائل مطرح شـده را با مدیر 
بازنشسـتگي در میـان گذاشـت و مقرر شـد خانواده حسـني بـا مراجعه به 
صندوق بازنشسـتگي و ارائه مسـتندات بیماري محمد جعفر روند پرداخت 

هزینه ها مورد بررسـي قرار گرفته و از نگراني ایشـان کاسـته شـود.
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