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استاندار کرمان :
از سرمایه گذاری ایرانیان مقیم خارج 

از کشور در کرمان حمایت می کنیم
اسـتاندار کرمـان گفـت: آمادگـی ازم بـرای 
حمایـت از سـرمایه گـذاری ایرانیـان مقیـم 
خارج از کشـور در اسـتان کرمان وجود دارد.

اسـتانداری  عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 
کرمـان، دکتـر محمدجـواد فدائـی در دیـدار 
رییـس مرکـز خدمات مشـاوره ایرانیان خارج 
از کشـور ریاسـت جمهوری، افـزود: کرمانیان 
بسـیاری خـارج از کشـور حضـور دارنـد کـه 
جلـب همـکاری و سـرمایه گـذاری آنهـا در 
اسـتان کرمـان ، تاثیـر به سـزایی در توسـعه 

ایـن اسـتان خواهد داشـت.
وی افزایـش اعتمـاد بـرای سـرمایه گذاری ایرانیـان مقیم خارج در کشـور را ازم 
دانسـت و گفـت: تسـهیل روند سـرمایه گـذاری برای جلب سـرمایه گـذاری این 
افـراد ضـروری است.اسـتاندار یادآور شـد : با ایجـاد پنجره واحد سـرمایه گذاری 
در اسـتان کرمـان، زمینـه مناسـبی بـرای جلـب سـرمایه گـذاری خارجـی و نیز 

سـرمایه گـذاری ایرانیـان مقیم خارج از کشـور فراهم شـده اسـت.
ربیـس مرکـز خدمـات مشـاوره ایرانیـان خـارج از کشـور ریاسـت جمهـوری نیز 
گفـت: سـرمایه ایرانیـان خارج از کشـور بین 20 تـا 24 هزار میلیـارد دار برآورد 

مـی شـود و ایـن افـراد در بزرگتریـن کمپانی هـای دنیا سـهام دارند.
سـید مجیـد حـاج زاده بـا اشـاره بـه اینکـه حـدود 10 درصـد ثـروت دنیـا در 
اختیـار ایرانیـان مقیم خارج از کشـور اسـت، تصریح کـرد: ورود حتی یک درصد 

از ایـن سـرمایه بـه داخـل کشـور مـی تواند تاثیر به سـزایی داشـته باشـد.
وی افـزود : تـاش مـی شـود از ایرانیـان مقیـم خـارج از کشـور بـرای حضـور و 

سـرمایه گـذاری در مناطـق خودشـان دعـوت کنیـم.
رییس مرکز خدمات مشـاوره ایرانیان خارج از کشـور از تشـکیل کارگروه صنایع 
دسـتی و فـرش در پایتخـت خبـر داد و گفـت: بـا ایـن اقـدام فـرش هـر نقطه از 
کشـور بـا یـک برنـد مشـخص و با نـام آن اسـتان به کشـورهای مختلـف صادر و 
پیـش بینـی مـی شـود به این وسـیله بـرای دو میلیـون نفر اشـتغال زایی شـود.

حـاج زاده آمادگـی ایـن مرکـز بـرای جلب سـرمایه گـذار از بین ایرانیـان مقیم 
خـارج از کشـور بـرای اسـتان کرمـان را اعام و خاطرنشـان کرد : بـرای برگزاری 
نمایشـگاه هـای دسـتاوردها و ظرفیـت هـای هـر اسـتان از جمله اسـتان کرمان 
در خـارج از کشـور آمادگـی داریـم، تـا از ایـن راه سـرمایه گذاری های بیشـتری 

بـرای ایـن اسـتان ها جذب شـود.

مدیر کل بهزیستی کرمان : 
برای پیشگیری از بروز و گسترش 
آسیب های اجتماعی همه افراد به 

عنوان یک شهروند نقش دارند
مدیر کل بهزیسـتی اسـتان کرمان به همراه معاون توانبخشـی و معان مشـارکت 
هـا بهزیسـتی کرمـان بـا حضـور در اداره بهزیسـتی شهرسـتان بـم بـا کارکنـان 

ایـن اداره دیـدار و گفـت و گـو کـرد. بـه گزارش 
روابـط عمومـی اداره کل بهزسـتی کرمان عباس 
صـادق زاده مدیر کل بهزیسـتی با اشـاره به آغاز 
اقدامات اجتماع محور توسـط سـازمان بهزیستی 
از بـروز و گسـترش  : بـرای پیشـگیری  گفـت  
آسـیب هـای اجتماعـی همـه افـراد بـه عنـوان 
یـک شـهروند بایـد نقـش مثبتـی داشـته باشـد 
کـه وظیفـه ایـن هماهنگـی برعهـده مـددکاران 
و کارشناسـان حـوزه اجتماعی بهزیسـتی اسـت.

صـادق زاده بابیـان اینکـه شـرایط امروز جامعه و تعدد مسـائل اجتماعـی نیازمند 
ورود و تعامـل هـر چـه بیشـتر  حـوزه ها به ویـژه حـوزه پیشـگیری  و اجتماعی 
در مسـائل جامعـه می باشـد عنـوان کرد : باید بـا عقاید و روش هـای منحصر به 

فـرد بـرای ارتقـاء آگاهـی افراد و کاهش آسـیب هـای اجتماعی تـاش نماییم .
وی شهرسـتان دبـم را یکی از شهرسـتاهای مسـتعد ، کارآمد و بـا امکانات خوب 
دانسـت و خاطـر نشـان کرد : کارکنان بهزیسـتی کـه در حوزه مسـائل اجتماعی 
جامعـه فعالیـت دارنـد بایـد با ایـده و تفکـرات مثبت نسـبت به توانمندسـازی و 

حمایـت از گـروه هـای هدف و خانـواده ها تـاش کنند .
در حاشـیه ایـن جلسـه ضمـن گفـت و گـو صمیمانـه مدیـر کل بهزیسـتی ، 

کارکنـان نیـز بـه تبـادل نظـر در خصـوص مسـائل مربوطـه پرداختنـد .

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری شمال استان کرمان:

۱۰۸ میلیون متر مکعب آب به سفره های 
زیرزمینی کرمان نفوذ کرد

 
مدیـرکل منابـع طبیعی و آبخیزداری شـمال اسـتان کرمان از نفـوذ 10۸ میلیون 

متـر مکعـب آب بـه سـفره های زیرزمینـی کرمـان 
در پـی بارندگی هـای اخیـر خبـر داد. مهدی رجبی 
اسـتان  بحـران  زاده در جلسـه شـورای مدیریـت 
کرمـان بیـان داشـت: بارشـهای اخیـر برای اسـتان 
کرمـان و کشـور فرصت خوبی محسـوب می شـود.

منابـع  هکتـار  میلیـون   10.۵ حـدود  افـزود:  وی 
طبیعـی در شـمال اسـتان کرمـان وجـود دارد کـه 
میـزان بارندگـی سـال زراعی جـاری در این منطقه 

22 میلیـارد متـر مکعـب اسـت. مدیـرکل منابـع طبیعـی و آبخیـزداری اسـتان 
کرمـان گفـت: طـی بارش هـای اخیـر در هفـت هـزار و 412 سـازه آبخیـزداری 
۳.2 میلیـارد متـر مکعـب روان آب وجـود داشـت کـه ۳۶0 میلیـون متـر مکعب 
آن مدیریـت شـده و 10۸ میلیـون متـر مکعـب نفوذ بـه سـفره های زیرزمینی را 
شـاهد بودیم.وی بیان داشـت: در شـمال اسـتان کرمـان حـدود 11 درصد حوزه 
آبخیـزداری وجـود دارد که باعث شـده بتوانیم ۳۶0 میلیـون مترمکعب روان آب 
را کنتـرل کنیـم. مدیـرکل منابـع طبیعـی و آبخیزداری اسـتان کرمـان به حوزه 
آبخیـز بنـد مملکـت شـهر کرمـان اشـاره کـرد و گفـت در سـال ۹0 مطالعـه در 
خصـوص ایـن منطقـه انجـام شـده کـه 4۳ هـزار هکتـار مسـاحت ایـن حوضچه 
اسـت. بـا توجـه بـه 1۶2 میلی متـر بارندگـی و 10.۵ میلیـون متـر مکعب حجم 
روان آب هـای ایـن منطقـه سـبب شـده کـه تهدیـدی بـرای شـهرکرمان باشـد.

رجبـی زاده گفـت: بـر طبـق مطالعاتـی کـه انجـام گرفتـه باید 2۵ سـازه سـنگ 
سـیمانی هالـی بـزرگ و سـه پخـش سـیاب بـزرگ در ایـن منطقـه بـه وجود 
آیـد کـه هزینـه ای بالـغ بـر ۳۸ میلیـارد تومـان در بـر دارد کـه اولویـت بـا منطقه 

  ده باا است.

ــا  ــس ب ــادی مجل ــیون اقتص ــس کمیس ریی
ــرای  ــورمان ب ــای کش ــه راهکاره ــاره ب اش
ــی اقتصــاد و کاهــش  توانمنــد ســازی درون
اتــکا بــه درآمدهــای نفتــی گفــت: ســاختار 
بودجــه عمومــی ایــران ظــرف ماه هــای 
آینــده متناســب بــا رویکــرد مقــاوم ســازی 
شــورای  مجلــس  در  و  اصــاح  اقتصــاد 

ــد. ــد ش ــب خواه ــامی تصوی اس
هیــأت عالیرتبــه مجمــع تشــخیص مصلحت 
ــی  ــر غامعل ــت دکت ــه ریاس ــه ب ــام ک نظ
حــداد عــادل و بــا حضــور دکتــر داود دانش 
جعفــری، عضــو مجمــع تشــخیص مصلحــت 
ــور ابراهیمــی،  ــر محمدرضــا پ نظــام و دکت
رییــس کمیســیون اقتصــادی مجلــس بــرای 
ــرکت در  ــردی و ش ــبات راهب ــت مناس تقوی

دومیــن اجــاس جهانــی طــرح » یــک 
ــفر  ــن س ــه چی ــاده« ب ــک ج ــد، ی کمربن
کــرده اســت، در نشســت بررســی همــکاری 
هــای مشــترک بــا هیــأت نمایندگــی حــزب 

حاکــم چیــن شــرکت کــرد.
مجلــس  اقتصــادی  کمیســیون  رییــس 
راهکارهــای  بــه  اشــاره  بــا  همچنیــن 
ــی  ــازی درون ــد س ــرای توانمن ــورمان ب کش
اقتصــاد و کاهــش اتــکا بــه درآمدهــای 
نفتــی افــزود: ســاختار بودجــه عمومــی 
ــب  ــده متناس ــای آین ــاه ه ــرف م ــران ظ ای
ــا رویکــرد مقــاوم ســازی اقتصــاد اصــاح  ب
و در مجلــس شــورای اســامی تصویــب 

ــد. ــد ش خواه
دکترپــور ابراهیمــی، جلوگیــری از فــرار 

ــت  ــی هــای دول ــی، مولدســازی دارای مالیات
ــال  ــه در ح ــه ای را ک ــام یاران و اصــاح نظ
ــر  ــم براب ــادل دو و نی ــه ای مع حاضــر هزین
ــت  ــای تقوی ــور دارد، روش ه ــه کش بودج
اقتصــاد ملــی ایــران توصیــف کــرد و گفــت: 

بــر اســاس آخریــن گــزارش هــا از گمــرک 
ــران  ــاری ای ــراز تج ــامی، ت ــوری اس جمه
مثبــت اســت و حــال آن کــه آمریــکا تمــام 
تــاش خــود را بــه عمــل آورد تــا ایــن تــراز 
ــی  ــه جای ــا نتوانســت راه ب منفــی شــود، ام

ببــرد.
ــس  ــی، ریی ــور ابراهیم ــا پ ــر محمدرض دکت
شــورای  مجلــس  اقتصــادی  کمیســیون 
ــان  ــاد پیم ــت، انعق ــن نشس ــامی در ای اس
ــا چیــن  ــه ب ــا چنــد جانب ــی دو ی هــای پول
و دیگــر کشــورها را راهــکار پیشــنهادی 
بــر  دار  ســلطه  کاهــش  بــرای  ایــران 
مناســبات اقتصــادی در جهــان خوانــد و بــر 
 گســترش همــکاری هــای تجــاری و حــوزه

سرمایه گذاری با چین تأکید کرد.

دکتر پورابراهیمی : انعقاد پیمان پولی ایران و چین، راهکار کاهش سلطه دار است

بــه   ابوحمــزه در نشســت خبــری  ســردار غامعلــی 
مناســبت ســالروز تاســیس ســپاه پاســداران انقــاب 
اســامی اظهــار داشــت: ســال گذشــته شــاهد برگــزاری 
کنگــره بزرگداشــت ۶ هــزار و ۵00 شــهید اســتان کرمــان 
ــک  ــه ی ــره ب ــن کنگ ــانه ها ای ــک رس ــا کم ــه ب ــم ک بودی

ــد. ــل ش ــی تبدی ــوی مل الگ
ــپاه  ــه س ــبت ب ــتان نس ــردم اس ــه م ــان اینک ــا بی وی ب
پاســداران لطــف زیــادی داشــتند و در راهپیمایــی عظیــم 
خــود اقــدام رئیــس جمهــور آمریــکا مبنــی بــر تروریســتی 
ــی از  ــت: یک ــد گف ــوم کردن ــپاه را محک ــردن س ــام ک اع
ــروزی  ــدو پی ــام)ره( در ب ــه ام ــق و حکیمان ــر دقی تدابی
ــتضعفان  ــیج مس ــداران و بس ــپاه پاس ــکیل س ــاب تش انق

ــود. ب
فرمانــده ســپاه ثــارا... اســتان کرمــان بــا اشــاره بــه اینکــه 
ــود کــه اگــر  ــه ایــن جمع بنــدی رســیده ب امــام راحــل ب
مجموعــه ای حافــظ انقــاب نباشــد در میانــه راه شکســت 
ــاورده  ــی دوام نی ــچ انقاب ــا هی ــود و در دنی ــاد می ش ایج
بــود افــزود: امــام)ره( بســیار آینده نگــر بودنــد و خطــرات 
و تهدیــدات دشــمنان انقــاب اســامی را بــه خوبــی رصــد 

می کردنــد.
وی بــا بیــان اینکــه امــروز اهمیــت وجــود ســپاه مشــخص 
اســت و ســپاه در تمــام عرصه هــای انقــاب بــا ورود خــود 
مشــکات را برطــرف کــرده و موانع را کنار گذاشــته اســت 
گفــت: نقــش ســپاه بــه نــگاه عمیــق و نافــذ امــام)ره( بــر 
می گــردد کــه فرمــود اگــر ســپاه نبــود کشــور هــم نبــود.

ــال  ــل س ــپاه در چه ــه س ــه اینک ــاره ب ــا اش ــزه ب ابوحم
ــام داده  ــه انج ــن وج ــه بهتری ــود را ب ــف خ ــته تکلی گذش
ــت  ــاب ناراح ــپاه و انق ــت س ــمنان از موفقی ــت و دش اس
ــدارد و  ــن دشــمنی ها تازگــی ن ــح کــرد: ای هســتند تصری

ــت. ــوده اس ــامی ب ــاب اس ــروزی انق ــدو پی از ب

شــاهد  اخیــر  روزهــای  در  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
ضربــات  کــه  چــرا  هســتیم  بیشــتری  دشــمنی های 
شــکننده ای از ســپاه و انقــاب اســامی در دنیــا خــورده 
ــه  ــازوی وایت فقی ــردم و ب ــادم م ــپاه خ ــزود: س ــت اف اس
ــا  ــاب را ب ــم انق ــر معظ ــه رهب ــر حکیمان ــت و اوام اس

می دهــد. انجــام  جدیــت 
فرمانــده ســپاه ثــارا... اســتان کرمــان بــا اشــاره بــه اینکــه 
ــاب  ــاب و دســتاوردهای انق حفاظــت و پاســداری از انق
اولویــت ســپاه اســت گفــت: در ســیل اخیــر مقــام معظــم 
ــد کــه نیروهــای مســلح در مناطــق  رهبــری امــر فرمودن
ســیل زده بــه کمــک مــردم برونــد و بافاصلــه در منطقــه 

خوزســتان حضــور پیــدا کردیــم.
ــتان  ــئولیت شهرس ــه مس ــه اینک ــاره ب ــا اش ــزه ب ابوحم
ــان واگــذار شــده  ــارا... اســتان کرم ــه ســپاه ث ــه ب حمیدی
اســت گفــت: ایــن شهرســتان در شــمال غرب اهــواز 
اســت، حــدود ۶2 هــزار نفــر جمعیــت  دارد و تمــام 
مــردم ایــن شهرســتان شــیعه و عــرب زبــان هســتند و بــا 
توجــه بــه اینکــه زندگــی خــود را از دســت دادنــد بســیار 

خونگــرم و مهمان نــواز بودنــد.
فرمانــده ســپاه ثــارا... اســتان کرمــان بــا اشــاره بــه اینکــه 

حــدود هشــت هــزار نفــر در اردوگاه هــای ســپاه اســکان 
داده شــد، 2۵ روســتا در وضعیــت بحرانــی قــرار گرفتــه و 
1۵ روســتا کامــا زیــر آب رفتــه بــود گفــت: روحیــه دفــاع 
مقــدس در جوانــان حمیدیــه وجــود داشــت و ایــن جوانان 
بــا همــان روحیــه بــرای دفــاع از شــهر کمــک می کردنــد 

و حاضــر بــه تــرک شــهر نبودنــد.
ــان را  ــز اســتان کرم ــر کشــور نی ــان اینکــه وزی ــا بی وی ب
ــه  ــود و مجموع ــرار داده ب ــه ق ــتان حمیدی ــن شهرس معی
ــد  ــای کار آمدن اســتان کرمــان از دســتگاه های اجرایــی پ
ــه  ــه ب ــی ک ــته و آب ــیل بند بس ــا س ــر ب ــزود: 4 کیلومت اف

ــود کنتــرل شــد. شــهر رســیده ب
ــام  ــای اول تم ــه در روزه ــه اینک ــاره ب ــا اش ــزه ب ابوحم
ــهر  ــه ش ــری از ورود آب ب ــرای جلوگی ــود را ب ــاش خ ت
ــرد:  ــان ک ــد بی ــر آم ــا ســطح آب پایین ت ــم ت ــام دادی انج
ــه  ــاز جمع ــا شــرکت در نم ــود و ب ــل شــده ب شــهر تعطی
ــه داخــل شــهر بیاینــد و مشــارکت  از مــردم خواســتیم ب

ــد. کنن
وی بــا بیــان اینکــه ســپاه امکانــات زیــادی را بــه داخــل 
ــهر  ــم ش ــازه ندادی ــردم اج ــک م ــا کم ــه آورد و ب حمیدی
ــه  ــز ب ــعبی نی ــروی حشدالش ــت: نی ــود گف ــب ش تخری
ــه  ــی را در منطق ــا و امکانات ــد و نیروه ــا آمدن ــک م کم
ــتا آب  ــوز در 4 روس ــال حاضــر هن ــد در ح ــتقرار دادن اس
وجــود دارد و بایــد خانه هــای ایــن روســتاها از آب تخلیــه 
ــه  ــادی در منطق ــروه جه ــان اینکــه دو گ ــا بی شــود.وی ب
بــرای کمــک در احــداث ســیل بند حضــور داشــته و 
روزانــه بیــن 2 هــزار و ۵00 تــا ۳ هــزار غــذای گــرم بیــن 
ــان  ــون توم ــرد: 2۵0 میلی ــوان ک ــد عن ــع ش ــردم توزی م
وجــه نقــد بــرای کمــک بــه ســیل زدگان در ســطح نواحــی 
و پایگاه هــای بســیج جمــع آوری و در اختیــار مــردم قــرار 

گرفتــه اســت.

فرمانده سپاه ثارا... استان کرمان:

سپاه با کمک مردم اجازه نداد حمیدیه تخریب شود 

ــه  ــق ب ــهر متعل ــت: ش ــان گف ــهردار کرم ش
ــی  ــذا تمام ــه اســت ل ــه ی اقشــار جامع هم
ــد از آن بهــره منــد شــوند و مــن  ــراد بای اف
بــه عنــوان شــهردارکرمان، مناســب ســازی 
ــم. ــرای معلــوان ضــروری می دان شــهر را ب

 ســید مهــران عالــم زاده در جلســه معرفــی 
ســید شــورش دلپســند بــه عنــوان مشــاور 
خــود در امــور معلــوان بــا اشــاره بــه ایــن 
کــه معلــوان بخشــی از جامعــه هســتند و 
مــا بایــد شــهری مناســب معلــوان داشــته 
ــوان  ــه عن ــا ب ــهرداری ه ــزود: ش ــیم، اف باش
یکــی از نهادهــای اصلــی و تاثیــر گــذار در 
ــا  ــایر ارگان ه ــه س ــبت ب ــه، نس ــن زمین ای
ــتاد  ــکیل س ــد و تش ــتری دارن ــش بیش نق
ــوان در  ــرای معل ــهر ب ــازی ش ــب س مناس

شــهرداری کرمــان بــه همیــن منظــور بــوده 
اســت.

وی تدویــن ضوابــط معمــاری و شهرســازی 
و  شــهر  مناسب ســازی  زمینــۀ  در 
ســاختمان های عمومــی بــرای معلــوان 
ــی و  ــتاد معرف ــن س ــم ای ــف مه را از وظای
خاطرنشــان کــرد: ضــرورت مناســب ســازی 
ــر  ــای زی ــتگاه ه ــه دس ــهری ب ــای ش فض
ــده  ــاغ ش ــان اب ــهرداری کرم ــه ش مجموع
و ایــن رویکــرد بــه صــورت جــدی در 
ــای  ــارک ه ــه پ ــهری از جمل ــای ش فضاه

ــود. ــی ش ــال م ــد دنب جدی
اهــداف  از  بخشــی  گفــت:  زاده  عالــم 
ــط  ــازی محی ــب س ــرای مناس ــهرداری ب ش
ــده  ــق ش ــته محق ــال گذش ــهری در س ش

بــا  و  پیگیــری ســتاد  بــا  امیدواریــم  و 
همــکاری مشــاور امــور معلــوان، مطالبــات 
ــری  ــهری پیگی ــوزه ی ش ــر در ح ــن قش ای
ــان  ــای آن ــته ه ــن خواس ــای ممک ــا ج و ت

ــود. ــق ش محق
شــهردار کرمــان بــر ضــرورت انتخــاب 
مشــاور امــور معلــوان تاکیــد کــرد و افــزود: 
فــردی را انتخــاب کــردم کــه خــود از جامعه 
ــان  ــایل را از دل وج ــوده و مس ــوان ب معل
لمــس کــرده اســت تــا از ایــن طریــق 
ــه  ــوان، ب ــات جامعــه ی معل ــا و اقدام نیازه
شــکل منســجم تــری رفــع و انجــام شــود.

شــورش دلپســند نیــز در ایــن جلســه، 
بــه  توجــه  و  شــهرداری  اقدامــات 
بــه دوره هــای  نســبت  را  امورمعلــوان 

دانســت. نظیــر  بــی  گذشــته 
وی افــزود: مــوارد خوبــی در ســتاد مناســب 
ســازی شــهر بــرای معلــوان مصــوب شــده 
و مــن بــه نمایندگــی از جامعــه معلــوان از 
مهنــدس عالــم زاده شــهردار کرمــان تشــکر 

مــی کنــم.

شهردار کرمان :

مناسب سازی شهر را برای معلوان ضروری می دانم

رئیس صنعت، معدن و تجارت شمال استان کرمان :
۳۰ میلیون دار فرش طی سال 

گذشته از کرمان صادر شد
 

معـدن  صنعـت،  رئیـس 
اسـتان  شـمال  تجـارت  و 
 ۳0 صـادرات  از  کرمـان 
میلیـون دار فـرش کرمـان 
طی سـال گذشـته خبر داد.

در  نـژاد  حسـینی  مهـدی 
اسـتان  فـرش  کارگـروه 
کرمـان  در  گفـت:  کرمـان 
حـدود 40 هـزار نفـر بافنده 
فـرش مشـغول فعالیت بـوده و از ایـن تعداد حـدود 1۵ هزار 

بیمـه هسـتند. و  دار  شناسـه  نفـر  و ۳00 
وی پیشـنهاد کـرد: کارگاه هـای متمرکـزی بـرای ایـن حوزه 
تشـکیل دهیـم و سـه کمیتـه متمرکـز بـر فعالیـت آن هـا 
نظـارت کننـد. وی بـا تاکیـد بـر اینکـه سـازمان صنعـت، 
معـدن و تجـارت کرمـان آمـاده کمـک در خصـوص صنعـت 
فـرش اسـت، گفـت: مجوز تولید فرش توسـط واحـد اتحادیه 
صنفـی اداره صنعـت ارائـه می شـود. رئیس صنعـت، معدن و 
تجـارت شـمال اسـتان کرمان گفـت: در سـال ۹۷ حدود ۳0 

میلیـون دار فـرش کرمـان صادر شـد.

مدیرکل بنیاد مسکن استان کرمان خبر داد:
اعطای تسهیات ۴۰ میلیون 
تومانی برای مقاوم سازی 

واحدهای روستایی
 

علی اکبر سـلطانی با اشـاره 
به اینکه در گذشـته سـاخت 
در  غیراصولـی  سـازهای  و 
از شـهرها  بیشـتر  روسـتاها 
کـرد:  اظهـار  اسـت،  بـوده 
ایـن  مسـاله  ایـن  دلیـل 
اسـت که زیرسـاخت، دانش 
مهارت هـای  و  مهندسـی 
سـاخت و سـاز در روسـتاها 
دیرتر از شـهرها فراهم شـده 
اسـت. وی ادامـه داد: در ایـن زمینـه بایـد دیـد کـه هـدف 
گیـری نظـام برنامه ریـزی و اجرایی کشـور چه چیـزی بوده 
اسـت. در حـال حاضـر در اسـتان کرمـان شـرایط نسـبت به 
گذشـته متفاوت شـده و روند مناسـب سـازی و مقاوم سازی 

در روسـتاها از بسـیاری شـهرها بهتـر شـده اسـت.
واحدهـای  اینکـه ۶۳ درصـد  بـه  اشـاره  بـا  نـژاد  سـلطانی 
مسـکونی روسـتایی در اسـتان کرمـان مقـاوم سـازی شـده 
اسـت، افـزود: مقـاوم سـازی ۳۷ درصـد باقی مانـده در حال 
پـی گیـری اسـت و خوشـبختانه کیفیـت سـاخت و سـاز در 
روسـتاها بهتـر شـده اسـت. مدیـرکل بنیـاد مسـکن اسـتان 
کرمـان بـا اشـاره به نظارت بر سـاخت و سـازها در روسـتاها 
گفـت: زلزله هـای مخـرب سـال ۸2 و ۸۳، بـم و زرنـد ایـن 
عـزم را در نظـام برنامـه ریـزی و اجرایـی کشـور، اسـتان و 
عامـه مـردم ایجاد کرد کـه در زمینه مقاوم سـازی واحدهای 

مسـکونی دقـت ازم را بـه کار گیرنـد.
ادامـه  مسـکن  بخـش  بانکـی  تسـهیات  خصـوص  در  وی 
داد: بـر اسـاس مصوبـه اخیـر دولت میـزان تسـهیات از 2۵ 

میلیـون بـه 40 میلیـون تومـان ارتقـا پیـدا کـرده اسـت.
سـلطانی نـژاد تصریـح کرد: بـه زودی تسـهیات 40 میلیون 
تومانـی بـا کارمزد چهـار درصد در روسـتاها و شـهرهای زیر 

2۵ هـزار نفـر جمعیـت اعطا می شـود.
وی بـا اشـاره بـه اینکه در حـال حاضر تمـام زمینه اسـتفاده 
تمـام  در  در شـهرها  و روش هـای سـاخت  تکنولوژی هـا  از 
روسـتاهای اسـتان کرمـان فراهـم شـده اسـت، افـزود: بـه 
منظـور کاهـش مشـکات مـردم دفاتـری بـا کمک سـازمان 
نظـام مهندسـی، اسـتانداری و مسـکن و شهرسـازی در همه 

روسـتاها ایجاد شـده اسـت.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه نظـام فنـی روسـتایی مـوازی نظـام 
مهندسـی شهرهاسـت، افـزود: همـه ابـزار مـورد نیـاز بـرای 

سـاخت و سـاز در روسـتاها فراهـم شـده اسـت.

دیدار مدیر مخابرات منطقه 
کرمان با دکتر کمالی پور نماینده 
محترم مردم جیرفت درمجلس 

دیـدار سـید رهام حسـینی مدیر مخابـرات منطقـه کرمان با 
آقـای دکتـر کمالی پـور نماینـده محترم شهرسـتان جیرفت 
در مجلـس شـورای اسـامی. گفتنـی اسـت در این نشسـت 
و توضیحاتـی   انتخابیـه  ه  ارتباطـی حـوز  پیرامـون مسـائل 
در خصـوص مفـاد قـرار داد کارگـزاران روسـتایی بیان شـد. 
همچنیـن دکتر کمالـی پور از مهندس حسـینی در خصوص 
تـاش وخدمـت رسـانی  ایشـان وهمکارانشـان در راسـتای 
ارائـه خدمـات مخابراتـی در منطقـه جیرفت واسـتان کرمان 

تقدیـر وتشـکر کرد.

پایداری باای شبکه های توزیع برق 
جنوب استان کرمان در بارندگی های اخیر

بـه گـزارش روابـط عمومی شـرکت توزیـع نیروی بـرق جنوب اسـتان کرمان، سـید کمال موسـوی 
معـاون بهـره بـرداری و دیسـپاچینگ ایـن شـرکت بیـان نمـود: تـاب آوری باای شـبکه هـای توزیع برق جنـوب اسـتان کرمان در 

بارندگـی هـای اخیر باعث شـد که مشـترکان شـاهد کمترین خاموشـی باشـند.
میلیـون  بـر 41114  بالـغ  اعتبـاری  بـا  معـرض خطـر  در  یـا  فرسـوده  بـرق  پایـه  تعـداد 1۳۷۹۸  گفـت  سـال ۹2  موسـوی 
بـا توجـه بـه  افـزود:  انـد.وی  ایـن شـرکت مقـاوم سـازی و یـا گابیـون بنـدي شـده   ریـال در 1۶ شهرسـتان تحـت پوشـش 
مقـاوم سـازی و انجـام تمهیـدات ازم در برابـر خطراتـی همچـون سـیل؛ بارندگـی هـای اخیـر در شهرسـتان هـای تحت پوشـش 

شـرکت تنهـا چهار مـورد شکسـتگی پایـه داشـته ایم.
موسـوی خاطرنشـان کـرد: به منظور کاهش خاموشـی های مشـترکین از تاریـخ 22 فروردین مـاه کلیه کارکنان شـرکت برای ارائه 

خدمـات بهتـر به مشـترکین  در حالـت آماده باش قرار داشـته اند.

افتتاح یک مگاوات نیروگاه خورشیدی در شهر اقتصاد مقاومتی قلعه 
گنج با حضور استاندار کرمان و رئیس بنیاد مستضعفان کشور

بـه گـزارش روابـط عمومی شـرکت توزیـع نیروی برق جنوب اسـتان کرمـان، با حضور اسـتاندار کرمـان و رئیس بنیاد مسـتضعفان 
یـک مـگاوات نیـروگاه خورشـیدي از نیروگاه چهـار مگاواتي به شـبکه برق سراسـري متصل گردید.

رضـوی علـوی مدیـر دفتـر روابـط عمومـی ایـن شـرکت در 
حاشـیه این مراسـم بیان نمود: این طرح در راسـتاي سیاسـت 
هـاي رهبـر معظـم انقاب و بـراي حمایـت از مناطـق محروم 
در شهرسـتان قلعـه گنـج سـاخته شـده اسـت.وی افـزود: در 
مجمـوع بـرای سـاخت نیـروگاه چهـار مـگا واتـی 4۵ میلیارد 

تومـان از طریـق شـرکت سـرمایه گـذار تامیـن مي شـود.
وی بـا اشـاره بـه بهـره بـرداری از نیـروگاه یـک مـگا واتـی و 
کلنـگ زنی توسـعه سـه مـگا واتـی خاطر نشـان کرد: بـا بهره 
بـرداری از فـاز اول ایـن نیـروگاه 2۵0 خانـوار از نعمـت بـرق 
خورشـیدي بهـره مند مي گردنـد  و  در فاز بعـدي نیز 1200 

خانـوار از ایـن نعمـت اسـتفاده خواهنـد نمود.

|||| اخبار شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان ||||
کمک های سیمان ممتازان کرمان 

به مناطق سیل زده ارسال شد
و غیرنقـدی شـرکت سـیمان ممتـازان  نقـدی  کمک هـای 

کرمان شـامل لوازم بهداشـتی و 
مـواد غذایـی به مناطق سـیل 

زده ارسـال شد.
عمومـی،  روابـط  گـزارش  بـه 
سـیمان  کارکنـان  همچنیـن 
روز   ۳ تـا  یـک  از  ممتـازان 
بـه  را  خـود  ماهیانـه  حقـوق 
آسـیب دیـدگان سـیل اخیـر 

دادنـد. اختصـاص 
ممتـازان  سـیمان  شـرکت 

امـور  انجـام  در  همـواره  خـود  اجتماعـی  رسـالت  بـر  بنـا 
خیرخواهانـه پیشـگام بـوده اسـت که مشـارکت در سـاخت 
مدرسـه روسـتای حشـمر بخـش ثـاث باباجانـی کرمانشـاه 
بعـد از وقـوع زلزلـه و کمـک هـای اخیر بـه سـیل زدگان از 

اسـت. آن  جملـه 

ــان از  ــتان کرم ــی اس ــرکل امورمالیات مدی
ــل  ــی از مح ــدی پرداخت ــد ۵0 درص رش
مالیــات بــر ارزش افــزوده بــه شــهرداری ها 

ــر داد. ــتان خب ــای اس ودهیاری ه
بــه گــزارش روابــط عمومــی اداره کل 
ــد  ــان ، محم ــتان کرم ــی اس ــور مالیات ام
ســلمانی در دیــدار بــا نماینــده ولــی 
ــان  ــه کرم ــام جمع ــتان و ام ــه در اس فقی
اظهــار داشــت: در ســال گذشــته از محــل 
ــش  ــزوده بی ــر ارزش اف ــات ب ــوارض مالی ع
ــه شــهرداری ها  ــال ب ــارد ری از ۸400 میلی
پرداخت شــده  اســتان  دهیاری هــای  و 

ــت. اس
ــهرداری های  ــهم ش ــرد: س ــح ک وی تصری
 1400 فوق،حــدود  مبلــغ  از  کرمــان 

ســایر  و  اســت  بــوده  ریــال  میلیــارد 
شــهرها و مناطــق روســتایی نیــز بیــش از 
ــد. ــت کرده ان ــال دریاف ــارد ری ۷000 میلی

مدیــرکل امورمالیاتــی اســتان کرمــان 
ــکاران را  ــه پیمان ــت ب ــی دول ــر بده تهات
ــل  ــرای ح ــت ب ــده دول ــات ارزن از اقدام
ــن  ــت : ای ــت و گف ــان دانس ــکات آن مش
تهاتــر بــا اســتفاده از اوراق تســویه خزانــه 
بــرای پیمانــکاران دارای طلــب قطعــی 
ــتند  ــی داش ــی مالیات ــه بده ــت ک از دول

ــت. ــه اس ــورت گرفت ص
ــات  ــدی مالی ــهم 4 درص ــه س ــلمانی ب س
صاحبــان مشــاغل در وصولــی اســتان 
اشــاره کــرد و افــزود : برخــاف بــاور 
عمومــی مــردم ، کرمــان جــز اســتان 

هــای پاییــن در جــدول اخــذ درآمدهــای 
مالیاتــی اشــخاص حقیقــی اســت.

مدیــرکل امورمالیاتــی اســتان کرمــان 
فرهنــگ  ترویــج   : کــرد  خاطرنشــان 
رســانی  خدمــت  افزایــش  و  مالیاتــی 
ــان  ــب اطمین ــان و جل ــه مودی ــوب ب مطل
ــد در  ــث ش ــته باع ــال گذش ــان در س آن
خوداظهــاری مودیــان مالیاتــی 20 درصــد 
از متوســط کشــوری بااتــر باشــیم.در 
ادامــه حجــه ااســام علیــدادی نماینــده 
ولــی فقیــه در اســتان و امــام جمعــه 
ــتان  ــی اس ــور مالیات ــاش ام ــان از ت کرم
در جهــت تحقــق درآمدهــای مالیاتــی در 
ســال ۹۷ قدردانــی کــرد و گفــت : اســتان 
ــود  ــهمیه خ ــول س ــث وص ــان در بح کرم

رشــد داشــته و ایــن حاکــی از اثربخشــی 
درآمدهــای  تحقــق  در  کل  اداره  ایــن 

ــت. ــتان اس اس

مدیرکل امورمالیاتی استان کرمان:

رشد ۵۰ درصدی پرداخت به شهرداری ها و دهیاری ها 
از محل ارزش افزوده
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این شماره از هفتواد تقدیم می شود به
سردار شهید »حبیب ا... افتخاریان«  

   * حجاب...حجاب

شهید حبیب ا...افتخاریان:
خواهران ...

رعایــت   را  خــود  حجــاب 
از   دشــمن   کــه   کنیــد، 
ــی  ــما م ــن  حجــاب ش همی

ترســد و بــدن آنــان بــه
    لــرزه می افتد.

    خواهرم...
حجــاب تــو از خــون  ســرخ 

مــن  افضــل اســت...
 اوفرمانده ی ســپاه  مریوان در سال۱۳۶۳بود. 

یادی از یک شهید

معلم معرفت
)نام خدا( همیشه، زینت هر نامه ام   

جدا نبوده هرگز، ز متن برنامه ام
چونکه بَُود نخستین، معلمم کردگار   

که از معلم شده، خزان زردم بهار
بعد از خدا انبیاء، معلمین بشر   

پیغمبران نوِر مسیر و دین بشر  
که بی معلم جهان نمی شد آفریده   

بر تن آفریده با علم خود دمیده  
معلمی مقامی در آن رضای خدا   

آثار تعلیم آن تا ماورای فضا  
الفبا بی معلم، سترون است و عقیم   

)ماما(ی زایندگی معلم است و تعلیم
بر تو معلم درود که آیت خدایی   

معلم معرفت، قبله نمای مایی  
زمزمه ی محبت چو گوشم از تو شنید   

با )پای دل( به سویت جمعه به مکتب دوید
آموختم من از تو)چگونه زیستن( را   

مسیر زندگی با حفاظت از وطن را
تو قبله ی )تواضع( اسوه ای در )مناعت(  

آزاده ای که داری شهامت و شجاعت
ای )نخل سایه گستر( با میوه ی فراوان  

هستی تو بر جامعه رهنما و سایبان  
)درس خداشناسی( دادی ز باور خود   

مست از ادب نمودی از خم و ساغر خود
توحید از لب تو جاری به جان ما شد   

که شکر پروردگار ذکر زبان ما شد
بی تو نمی شناختم قطعا خدای خود را  

در سختی و بایا راه و دوای خود را  
دارد قداستی خاص شغل شریف شما   

که برگزیدگان در صف و ردیف شما
تو را خدا برای هدایت آفریده   

درس )جهاد اکبر( از تو به ما رسیده  
)درس طهارت دل( طریق بنده بودن   

ترانه ی صداقت برای هم سرودن
پاداش خدمت تو، با آنکه آفریدت   

از ما فقط برآید تشکر و تهنیت  
نامت به خیر و نیکی، ورد زبان مردم   

آبادی از تو دیده )مزرع جان( مردم
بوسه ی )نقاش( پیر بر جان آموزگار

همچو سام ذره به شمس پروردگار

غامحسین رضایی - نقاش

سکه ی سیل
چه )بناهای کهن( که به شبی باران برد  

سیل گردید و ز ما زندگی و سامان برد
سیل تصویر تماشایی دیگر هم داشت  

طرفی درد اگر، سوی دگر مرهم داشت
با جماعت همه جا هست خدای رحمان

خاصه با جمعیت مخلص ناب ایران
)سیِل امدادگر( از جانب ملت جاری

تا به )درمانده( دهد دست و دل همکاری
همدلی بار غم از سیلزده کم کرده

دست در کیسه ی خود توشه فراهم کرده
پای کار آمده تا زخم عمیقتر نشود

وضع )سیابزده( زار و، وخیمتر نشود
سیل در )راه تصرف شده اش( جاری شد

باعث تغییر راهسازی و معماری شد
)سکه ی سیل( دو )رو( دارد و پشتش )برکت(

اینطرف )نقمت( اگر هست ورایش )نعمت(
چشمه ها باران رحمت دیده و نوشیدند

تپه و دشت و دمن سبز به تن پوشیدند
سیل بسیار خسارت زد و مسئولش کیست؟

سیل فرمود ببینید کسی مسئول نیست
خانه در )معبر آب( ساخته، مجوز دیده

داس دال که )جنگل با چمن( برچیده
)جاده سازان( که فقط تا نوک بینی دیدند

چرا از عاقبت کار نمی ترسیدند؟
چونکه قانون ز )ریا( قاتق و نون گردیده

این را ناظر ز عملکرد سران فهمیده
)ساختن و تخریب و تکرار خطا( نان دارد

خائن است آنکه به این سفره ها ایمان دارد
چه فزون )سازه ی بی کیفیت( و بی مفهوم

شده تحمیل به این ملت پاک و مظلوم
بر )ُدم( کی شده بسته دم پیمانکاران؟ 

می کشد پرده ی )توجیه( رو خاف آنان
جان مردم ز چه بازیچه ی سهل انگاری؟

سیل برداشته پرده ز رخ )طراری(
سالها سیل ز ما )وجدان کاری( را برد 

دور بُرد بُرد شد و، باور مردم را خورد
از درستی خبری نیست، خرابی بالید

باید از دست خودی ها به چه جایی نالید؟
آی )نقاش( قضا غافل از این رندان نیست

اینکه فاسد شده تکثیر، تو میدانی چیست؟
به گمانم که در اجرا کمی مشکل داریم

باطنی )دودزده( ظاهری خوشگل داریم

غامحسین رضایی - نقاش

カもヮ執枢唱 桧済処

دیوانه 
و مرد ساحل

مـردی در سـاحل رودخانـه ای نشسـته بـود کـه 
ناگهـان متوجـه شـد مـرد دیگـری در چنـگال 
امـواج خروشـان رودخانـه گرفتـار شـده اسـت و 
کمـك می طلبـد. داخـل رودخانـه شـد و مـرد را 
بـه سـاحل نجـات آورد، بـه او تنفـس مصنوعـی 
داد. جراحاتـش را پانسـمان کـرد و پزشـك را بـه 
بالینـش آورد. هنـوز حـال غریـق جا نیامـده بود 
کـه شـنید دو نفـر دیگـر در حـال غـرق شـدن 
بـه  دوبـاره  می خواهنـد.  کمـك  رودخانه انـد  در 
رودخانـه پریـد و بـه زحمـت آن دو نفـر را هـم 
نجـات داد. امـا پیـش از آنکـه فرصـت پیـدا کند 
صـدای چهـار نفـر دیگـر را کـه در حـال غـرق 

شـدن بودنـد، شـنید. 
بااخـره آن مـرد آن قـدر قربانـی نجـات داد کـه 
خـودش خسـته شـده و از پـا افتـاد. ولـی صدای 
فریـاد کمـك از طـرف روردخانـه قطع نمی شـد. 
کاش ایـن مـرد خیرخـواه چنـد قدمـی بـه طرف 
بـاای رودخانـه می رفـت و متوجـه می شـد کـه 
دیوانـه ای مـردم را یکی یکـی بـه آب می انـدازد.

در ایـن صـورت ایـن همه انـرژی صـرف نمی کرد 
علـت  بـا  مبـارزه  بـه  معلـول  رفـع  جـای  بـه 
نجـات  را  بیشـتری  افـراد  جـان  و  می پرداخـت 

مـی داد.

تهیه و تنظیم : مریم پارسا از کوهبنان

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

کرمان )444129(
ــه  ــاص ب ــهامی خ ــرکت س ــد ش ــور حمی ــان ن ــرکت راهی ــرات ش ــی تغیی آگه
شــماره ثبــت 79۶4 و شناســه ملــی ۱0۶۳0۱۳9072 بــه اســتناد صورتجلســه 

مجمــع عمومــی عــادی ســالیانه مــورخ ۱۳98/0۱/2۳ 
ــرای مــدت دو ســال انتخــاب  ــرار ذیــل ب ــه ق ــره ب ــف - اعضــاء هیئــت مدی ال
ــه کــد ملــی 2992497۱85 آقــای  ــژاد ب ــد: آقــای مســعود قاســمی ن گردیدن
ــین  ــای امیرحس ــی 298۱05۳892 آق ــد مل ــه ک ــژاد ب ــمی ن ــد قاس امیرمحم
و حســاب ترازنامــه  ملــی 2980588970 ب-  کــد  بــه  نــژاد   قاســمی 

ســود و زیــان شــرکت منتهــی بــه ســال ۱۳97 مــورد تصویــب قــرار گرفــت. 
ــف / 444۱29 م ال

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

زرند کرمان )444128(
آگهــی تغییــرات شــرکت خدماتــی و حمــل بــار اتحــاد جنــوب شــرق زرند 
شــرکت تعاونــی بــه شــماره ثبــت 888 و شناســه ملــی ۱08۶05277۳8 
بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی عــادی بطــور فــوق العــاده مــورخ 
ــورخ 97/۱2/2۱  ــماره 97/۱۶2۶ م ــه ش ــه نام ــم ب ۱۳97/۱0/۳0 و منض

اداره تعــاون کار ورفــاه اجتماعــی شهرســتان زرنــد 
ــر  ــرح زی ــه ش ــره ب ــت مدی ــدل هیئ ــی الب ــی واعضاءعل ــاء اصل ۱- اعض
بــه مــدت ســه ســال انتخــاب گردیدنــد: - آقــای حســین افضلــی 
هنجروئــی کــد ملــی ۳09۱2۶۶۶۶4 -آقــای علــی اصغــر هنجروئــی کــد 
ــی  ــد مل ــادی ک ــزدان آب ــزدی ی ــی ای ــای عل ــی ۳09۱2۳09۱0 - آق مل
ــد  ــی ک ــی هنجروئ ــه افضل ــای یدال ــی و آق ــای اصل ۳0907۳7۶۶۳ اعض
ملــی ۳09098945۱ و آقــای مجتبــی حبیبــی کــد ملــی ۳09۱2۳۱224 

ــره  ــت مدی ــدل هیئ ــی الب ــمت اعضاءعل ــه س ب
ــه  ــی ۳09۱۳5572۱ ب ــد مل ــی ک ــی حصن ــه طباطبائ ــم صدیق 2- خان
ــی  ــد مل ــی ک ــی هنجروئ ــب افضل ــم زین ــی و خان ــازرس اصل ــوان ب عن
ــال  ــدت یکس ــرای م ــدل ب ــی الب ــازرس عل ــوان ب ــه عن ۳09۱58۱2۶8 ب
ــی و کبــری  ــم هــا زهــرا افضل ــا اســتعفای خان ــی انتخــاب شــدند. -ب مال
ــد.  ــت گردی ــی موافق ــی از شــرکت تعاون ــای حســن رحمان ــی و آق رحمان
ــا عضویــت آقایــان حســین افضلــی، علــی ایــزدی و مجتبــی حبیبــی  و ب
ــراد  ــن اف ــهام بی ــال س ــل و انتق ــت گردید.نق ــی موافق ــرکت تعاون در ش

ــف / 444۱28 ــت . م ال ــورت پذیرف ــد ص ــراد جدی ــتعفی و اف مس

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

زرند کرمان )444127(
آگهــی تغییــرات شــرکت خدماتــی و حمــل بــار اتحــاد جنــوب شــرق زرند 
شــرکت تعاونــی بــه شــماره ثبــت 888 و شناســه ملــی ۱08۶05277۳8 
ــم  ــورخ ۱۳97/۱0/۳0 و منض ــره م ــت مدی ــه هیئ ــتناد صورتجلس ــه اس ب
ــاه  ــاون کار ورف ــورخ 97/۱2/2۱ اداره تع ــماره 97/۱۶2۶ م ــه ش ــه نام ب

ــد اجتماعــی شهرســتان زرن
ــه ســمت  ــی ۳09۱2۳09۱0 ب ــد مل ــی ک ــر هنجروئ ــی اصغ ــای عل ۱- آق
ــی  ــد مل ــی ک ــی هنجروئ ــین افضل ــای حس ــره -آق ــت مدی ــس هیئ رئی
ــی  ــای عل ــره -آق ــت مدی ــس هیئ ــب رئی ــمت نای ــه س ۳09۱2۶۶۶۶4 ب
ایــزدی یــزدان آبــادی کــد ملــی ۳0907۳7۶۶۳ بــه ســمت منشــی هیئت 
مدیــره آقــای علــی ایــزدی یــزدان آبــادی کــد ملــی ۳0907۳7۶۶۳ بــه 
ســمت مدیرعامــل شــرکت تعاونــی بــرای مــدت ۳ســال انتخــاب گردیــد.

ــم  ــره )اع ــی وغی ــد آوربانک ــناد تعه ــی واس ــا اوراق مال ــه قرارداده 2-کلی
ازبرات،ســفته،چك( وســایراوراق بــه اداره تعاونــی پــس ازتصویــب هیئــت 

ــی  ــد مل ــادی ک ــزدان آب ــزدی ی ــی ای ــای عل ــت آق ــا امضــای ثاب ــره ب مدی
ــای  ــك ازدونفرازاعض ــام ی ــه انضم ــی وب ــل تعاون ۳0907۳7۶۶۳ مدیرعام
هیئــت مدیــره آقــای علــی اصغــر هنجروئــی و یــا آقــای حســین افضلــی 
هنجروئــی و مهرتعاونــی اعتبــاردارد وکلیــه مــدارک عــادی ومکاتبــات بــا 
ــول  ــل قب ــی قاب ــره ومهرتعاون ــا رئیــس هیئــت مدی امضــای مدیرعامــل ی

ــف / 444۱27 ــت. م ال ومعتبراس

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

جیرفت )438892(
ــرکت  ــران ش ــش عم ــاورزی روی ــدی کش ــرکت تولی ــرات ش ــی تغیی آگه
ســهامی خــاص بــه شــماره ثبــت ۱557 و شناســه ملــی ۱0۶۳009295۳ 
بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومی فــوق العــاده مــورخ ۱۳97/۱2/2۳ 
ــه چهــار  ــره ب ــل اتخــاذ شــد : -تعــداد اعضــاء هیــأت مدی تصمیمــات ذی

نفــر افزایــش یافــت و مــاده مربوطــه در اساســنامه اصــاح گردیــد.  
م الف / 4۳8892

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

کرمان )438891(
ــرکت  ــان ش ــتر کرم ــده گس ــازان این ــرو س ــرکت نی ــرات ش ــی تغیی آگه
ســهامی خــاص به شــماره ثبــت ۱۳24۱ و شناســه ملــی ۱40040۶9۱84 
بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی عــادی بطــور فــوق العــاده مــورخ 

 ۱۳97/08/۳0
ــه مــدت دو ســال انتخــاب  ــل ب ــه شــرح ذی ــره ب ــات مدی ۱ـ اعضــای هی
گردیدنــد: ـ خانــم محبوبــه ژیــان پــور بــه شــماره ملــی 299۳954۱2۱ 
ــای  ــی 299۳99۱۱9۱ ـ آق ــماره مل ــه ش ــور ب ــان پ ــین ژی ــای حس ـ آق
ــه شــماره ملــی 2992۳۶5۱۱4 ـ آقــای حســن  محمدعلــی ژیــان پــور ب

ــی 29802859۱9 ــه شــماره مل ــور ب ــان پ ژی
2ـ آقــای محمــد مهــدی جعفــری برواتــی به شــماره ملــی ۳۱۱۱4292۱0 
بــه ســمت بــازرس اصلــی - آقــای حمیــد روشــن ضمیــر بــه شــماره ملــی 
299202597۶ بــه ســمت بــازرس علــی البــدل بــرای مــدت یــك ســال 

مالــی انتخــاب شــدند.
ــی ترازنامــه و حســاب ســود و  ــازرس قانون ــت گــزارش ب  ۳- پــس از قرائ

ــه ســال ۱۳9۶ مــورد تصویــب قــرار گرفــت .  زیــان شــرکت منتهــی ب
م الف /4۳889۱

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

کرمان )438890(

کرمــان  گســتر  اینــده  ســازان  نیــرو  شــرکت  تغییــرات  آگهــی 
ــی  ــه مل ــت ۱۳24۱ و شناس ــماره ثب ــه ش ــاص ب ــهامی خ ــرکت س ش
۱40040۶9۱84 بــه اســتناد صورتجلســه هیئــت مدیــره مــورخ 

۱۳97 /08 /۳0
۱ـ تعییــن ســمت مدیــران خانــم محبوبــه ژیــان پــور بــه شــماره ملــی 
ــین  ــای حس ــره ـ آق ــت مدی ــس هیئ ــمت رئی ــه س 299۳954۱2۱ ب
ــه ســمت مدیرعامــل و  ــه شــماره ملــی 299۳99۱۱9۱ ب ــور ب ــان پ ژی
نایــب رئیــس هیئــت مدیــره ـ آقــای محمدعلــی ژیــان پــور بــه شــماره 
ملــی 2992۳۶5۱۱4 بــه ســمت عضــو اصلــی هیئــت مدیــره ـ آقــای 
حســن ژیــان پــور بــه شــماره ملــی 29802859۱9 بــه ســمت عضــو 

علــی البــدل هیئــت مدیــره 
2-کلیــه اســناد و اوراق بهــادار و تعهدآور شــرکت از قبیل چك ، ســفته ، 

بــروات، قراردادهــا و عقوداســامی با امضاء مشــترک مدیرعامــل و رئیس 
ــا مهــر شــرکت و کلیــه اســناد و اوراق عــادی و  هیئــت مدیــره همــراه ب
اداری بــا امضــا مدیرعامــل یــا رئیــس هیئــت مدیــره همــرا با مهر شــرکت 
 معتبــر مــی باشــد. اداره کل ثبت اســناد و اماک اســتان کرمــان اداره ثبت

شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )4۳8890(. م الف /4۳8890

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

کرمان ) 438236( 

کرمــان  گســتر  اینــده  ســازان  نیــرو  شــرکت  تغییــرات  آگهــی 
ــی  ــه مل ــت ۱۳24۱ و شناس ــماره ثب ــه ش ــاص ب ــهامی خ ــرکت س ش
۱40040۶9۱84 بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی فــوق العــاده 

۱۳97/08/۳0 مــورخ 
۱-تعــداد اعضــاء هیــات مدیــره بــه 4 نفــر تغییــر یافــت و مــاده مربوطــه 

در اساســنامه اصــاح گردیــد. 
ــه شــرح ذیــل تغییــر یافــت: شــرکت در  2- موضــوع فعالیــت شــرکت ب
ــر  ــای ذک ــروژه ه ــی پ ــی و خصوص ــر دولت ــی، غی ــات دولت ــه مناقص کلی
شــده و پیمانــکاری و اخــذ نمایندگــی از کارخانــه هــای داخلــی و 
ــادرات و  ــروش، ص ــد و ف ــی، خری ــای بازرگان ــت ه ــه فعالی خارجــی، کلی
واردات، تولیــد و توزیــع پخــش، بســته بنــدی، فــرآوری، تهیــه و تولیــد 
ــوع و  ــر ن ــه ه ــده ب ــر ش ــای ذک ــروژه ه ــح پ ــات و مصال ــع ملزوم و توزی
هرعنــوان ، برنامــه ریــزی، نقشــه بــرداری، برآوردهزینــه، محاســبه، نقشــه 
کشــی، طراحــی، اجــرا و نظــارت کلیــه فعالیــت هــای تأسیســات برقــی 
ــری و  ــاورزی، کامپیوت ــازی، کش ــاری، راهس ــی، معم ــی ، عمران و مکانیک

ــره.  ــرارد مشــابه و غی م
 کلیــه فعالیــت هــای تأسیســات برقی شــامل :انــرژی خورشــیدی و 
ــب  ــنایی، نص ــتم روش ــانی، سیس ــرق رس ــر، ب ــد پذی ــای تجدی ــرژی ه ان
کنتــور وقرائــت، نصــب دوربیــن، درب برقــی، چــاه ارت، مخابــرات وکلیــه 
ــوری و  ــر ن ــرات، فیب ــرق مخاب ــرق اســتان. ب ــع ب مناقصــات شــرکت توزی

مــوارد مشــابه و غیــره. 
کلیــه فعالیــت هــای عمرانــی و معمــاری شــامل: محوطــه ســازی 
شــامل جــدول گــذاری و مــوارد مشــابه و غیــره، تهیــه و توزیــع مصالــح، 
اداری،مسکونی،کارگاهی،ورزشــی،تجاری،  ســاختمان  ســاز  و  ســاخت 
ســوله و، راه ســازی، معــدن، ماشــین آات راهســازی و ســاختمان ســازی 
ــازی،  ــوادی و بتنی،ویاس ــای ف ــاختمان ه ــی، س ــچ پاش ــدن، مال و مع
ــه  ــوط ب ــور مرب ــه ام ــازی، کلی ــل س ــکو. پ ــق و س ــواع آاچی ــاخت ان س
تزئینــات داخلــی و خارجــی انــواع ســاختمان هــا و مــوارد مشــابه وغیــره. 
کلیــه فعالیــت هــای تأسیســات مکانیکــی شــامل : آب، فاضــاب، 
نفــت و گاز، گاز رســانی، آب رســانی، نصــب کنتــور و رگاتــور و قرائــت، 
ــی و  ــات برودت ــرداری از تأسیس ــره ب ــداری و به ــر و نگه ــب و تعمی نص

حرارتــی و مــوارد مشــابه و غیــره. 
کلیــه فعالیــت هــای کشــاورزی شــامل :محوطــه ســازی، احــداث، 
آبیــاری فشــار قــوی وقطــره ای، نگهــداری و خدمــات فضــای ســبز شــامل 
باغبانــی و نگهــداری فضــای ســبز، اجــرای گلخانــه، اســتخر، درختــکاری 

و مــوارد مشــابه و غیــره. 
ــتم  ــت، سیس ــامل : اینترن ــری ش ــای کامپیوت ــت ه ــه فعالی کلی
شــبکه، طراحــی وب ســایت، برنامــه نویسی.حســابداری، و مــوارد مشــابه 
ــرویس  ــامل: س ــی ش ــه خدمات ــت گان ــای هف ــت ه ــه فعالی ــره. کلی و غی
ــانی  ــروی انس ــن نی ــهری، تأمی ــل درون ش ــل و نق ــاب و حم ــاب و ذه ای
ــی، تعمیــر و نگهــداری تجهیــزات اداری، تهیــه  جهــت تنظیــف و نگهبان
ــذا، اداره  ــع غ ــخ و توزی ــامل طب ــابه ش ــوارد مش ــودرو و م ــات خ و خدم
ــور اشــپزخانه و رســتوران،  ــوارد مشــابه، ام ــه، و م ــه، غرف رســتوران، بوف
پیشــخدمتی،  نامــه رســانی،  تنظیفــات،  خدمــات عمومــی شــامل 
امــور آبدارخانــه، پاســخگویی تلفنــی در صــورت ضــرورت قانونــی 
انجــام موضوعــات فعالیــت پــس از اخــذ مجــوز هــای ازم ) ثبــت 
ــت  ــه فعالی ــدور پروان ــذ و ص ــه اخ ــه منزل ــور ب ــت مذک ــوع فعالی  موض

نمی باشد(.م الف /4۳82۳۶

ــی  ــات بازرگان ــه و خدم ــرکت غل ــرکل ش مدی
ــون  ــش از ۱00 میلی ــت: بی ــان گف ــتان کرم اس
ــواع کمك هــای جنســی کارخانجــات  ــان ان توم
بــه منطقــه ســیل زده  اســتان کرمــان  آرد 
ــد.  ــال ش ــتان ارس ــتان خوزس ــه در اس حمیدی
بــا حضــور محمدعلــی دهقــان سرپرســت 
و  کرمــان  اســتانداری  اقتصــادی  معاونــت 
ــه و  ــرکت غل ــرکل ش ــری مدی ــد نژادبیگ مجی
ــان کمك هــای  ــی اســتان کرم ــات بازرگان خدم
کارخانجــات آرد اســتان کرمــان بــه ســمت 

ــد. ــال ش ــیل زده ارس ــق س مناط
ــه و  ــرکت غل ــرکل ش ــری مدی ــد نژادبیگ مجی
ــان در حاشــیه  ــی اســتان کرم ــات بازرگان خدم
ایــن مراســم در جمــع خبرنــگاران اظهــار 
داشــت: ایــن کمك هــا شــامل 80 تختــه پتــو، 
5 تــن نــان بربــری خشــکه، آب معدنــی، انــواع 

ــت. ــه اس ــاک و پنک پوش
وی بــا اشــاره بــه اینکــه کمك هــای ارســالی از 
ــم،  ــت، ب ــد، باف ــیرجان، زرن ــتان های س شهرس
رفســنجان و کرمــان اهــدا شــده اســت گفــت: 

ارزش ریالــی ایــن کااهــا حــدود یکصــد میلیون 
تومــان اســت.

ــی  ــات بازرگان ــه و خدم ــرکت غل ــرکل ش مدی
اســتان کرمــان بــا بیــان اینکــه تمــام آرد 
ــه  ــتان حمیدی ــتقر در شهرس ــای مس موکب ه
نیــز توســط اداره کل غلــه اســتان کرمــان 
ــز  ــان نی ــزود: در شــهر کرم ــن می شــود اف تامی
مکان هایــی بــرای پخــت نــان و توزیــع در 
بیــن مــردم ســیل زده تجهیــز شــده و آرد آنهــا 

می شــود. تامیــن 

ارسال کمک های کارخانجات آرد استان کرمان به مردم سیل زده حمیدیه 

در جلســه ای بــا حضــور مدیــر عامــل  مدیرعامــل شــرکت بــرق 
ــن  ــات ای ــوزه تحقیق ــال در ح ــراد فع ــان از اف ــه ای کرم منطق
شــرکت  بــا اهــداء لــوح و کارت هدیــه  تقدیــر بــه عمــل آمــد.

اســامی محققــان و  پــروژه هــای برتــر کــه مــورد تقدیــر قــرار 
ــرای  ــی ب ــم کرم ــر اعظ ــت: دکت ــل اس ــرح ذی ــه ش ــد ب گرفتن
ــی »آشکارســازی اتوماتیــك خطاهــای  ــروژه تحقیقات اجــرای پ
ــده  ــه ای ــرای ارائ ــاارنژاد ب ــدس س ــراق آات،  مهن ــره و ی مق
ــره   ــای  مق ــك خطاه ــازی اتوماتی ــی آشکارس ــروژه پژوهش پ
ــروژه  ــرای پ ــنی ب ــاس محمدحس ــدس عب ــراق آات،  مهن و ی
ــدس  ــت«، مهن ــل20 کیلوول ــوکت کاب ــاخت س ــي و س »طراح

رضــا  مرتضــوی  پــروژه  تحقیقاتی»طراحــي و ســاخت  دســتگاه  
ــاي    ــه  باتریه ــرد   مجموع ــر عملک ــارت  ب ــگ  و نظ مانیتورین

48  ولــت و تشــخیص ســلول معیــوب و خــارج کننــده آن  
ــی  ــه مای ــدس محدث ــی، مهن ــی افضل ــدس عل ــدار«، مهن از  م
و مهنــدس محمدرضــا مومنــی  بــرای پــروژه  تحقیقاتــی 

 »مطالعــه اثــر حــاات گــذرای  شــبکه هــای قــدرت بــر عملکــرد  
ــت  ــاء هیئ ــن  از اعض ــی و همچنی ــیل طول ــای دیفرانس ــه ه رل
ــرق منطقــه ای  ــا شــرکت ب علمــی دانشــگاه کــه در ســال 97 ب
کرمــان همــکاری نمودنــد؛ دکتــر سیدحســین منصــوری، دکتــر 
ســعیدرضا صیدنــژاد،  دکتــر ســعید  اســماعیلی،  دکتــر  روح ا...  

ــژاد، دکتــر ملیحــه مغفــوری  قدردانــی شــد. فدایــی ن
ــن  ــدس محس ــات مهن ــه تحقیق ــاء کمیت ــتا از اعض ــن راس در ای
ــیدناصر   ــدس س ــلیمیان، مهن ــود س ــدس محم ــش، مهن ایرانمن
میرتــاج الدینــی،  مهنــدس حمیدرضــا حبیبــی، مهنــدس  
عبدالکریــم   عقیلــی نســب  و دوتــن از همــکاران فعــال در 
زمینــه تحقیقــات  مهنــدس مجیــد محمــدی و  مهنــدس میــاد  

ــد. ــر ش ــی تقدی خالق

از فعاان در حوزه تحقیقات شرکت برق منطقه ای کرمان تقدیر شد
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 شماره بایگانی پرونده :980094                                               

آگهی احضار متهم 
نظـر بـه اینکـه مجهـول المـکان آقـای مهـدی بهرامی فرزنـد تقـی در پرونده کاسـه 
970998۳44۶400079 این شـعبه حسـب شـکایت آقای حسـن روح اامینی فرزند 

عبـاس متهـم هسـتند بـه صـدور چـك از حسـاب مسـدود بنابرایـن بـه اسـتناد ماده 
۱74 قانـون آییـن دادرسـی دادگاه هـای عمومـی  و انقـاب در امـور کیفـری مراتـب 
یـك نوبـت در روزنامـه های کثیراانتشـار منتشـر و به نامبـرده اباغ می گـردد ظرف 
یـك مـاه پـس از درج آگهـی در نشـریه بـه جهـت دفـاع از اتهام منتسـبه در دادسـرا 
حاضـر گردیـده و در غیـر این صورت دادسـرا غیابا رسـیدگی و تصمیـم مقتضی صادر 

خواهـد نمود .
معاون دادستان شعبه دادستانی دادسرای عمومی و انقاب
شهرستان کوهبنان – مهدی پور اسامی        

مراسم پرفیض

ساعت 6:45 
صبح  جمعه
در حسینیه ثارا... 

هیات رزمندگان اسام  استان کرمان

دعای ندبه

مدرسـه ای دانش آمـوزان را بـا اتوبـوس بـه اردو می برد. در مسـیر 
حرکـت، اتوبـوس بـه یـك تونـل نزدیـك می شـود کـه نرسـیده 
بـه آن تابلویـی بـا ایـن مضمون دیـده می شـود: »حداکثـر ارتفاع 

سـه متر«
ارتفـاع اتوبـوس هـم سـه متـر بـود ولـی چـون راننـده قبـا این 
مسـیر را آمـده بـود بـا کمـال اطمینـان وارد تونـل می شـود امـا 
سـقف اتوبـوس بـه سـقف تونـل کشـیده می شـود و پـس از بـه 
وجـود آمـده صدایی وحشـتناک در اواسـط تونل توقـف می کند.

پـس از آرام شـدن اوضـاع مسـئولین و راننـده پیـاده شـده و از 
دیـدن ایـن صحنـه ناراحـت می شـوند. پـس از بررسـی اوضـاع 
مشـخص می شـود کـه یـك ایـه آسـفالت جدیـد روی جـاده 
کشـیده اند کـه باعـث ایـن اتفـاق شـده و همـه بـه فکـر چـاره 

افتادنـد؛ یکـی بـه کنـدن آسـفالت و دیگـری بـه بکسـل کـردن 
بـا ماشـین سـنگین دیگـر و غیره. امـا هیچ کـدام چاره سـاز نبود 
تـا اینکـه پسـربچه ای از اتوبـوس پیـاده شـد و گفـت: »راه حـل 
ایـن مشـکل را مـن می دانـم!« یکـی از مسـئولین اردو بـه پسـر 
می گویـد: »بـرو بـاا پیـش بچه هـا و از دوسـتانت جـدا نشـو!«

پسـربچه بـا اطمینـان کامـل می گویـد: »بـه خاطـر سـن کـم 
مـرا دسـت کـم نگیریـد و یادتـون باشـه که سـر سـوزن بـه این 
کوچکـی چـه بایـی سـر بادکنـك بـه آن بزرگـی می آورد.«مـرد 
از حاضـر جوابـی کـودک تعجـب کرد و راه حـل را از او خواسـت. 
بچـه گفـت: »پارسـال در یـك نمایشـگاهی معلم مـان یادمان داد 
کـه از یـك مسـیر تنـگ چگونـه عبـور کنیـم و گفـت کـه بـرای 
اینکـه دارای روح لطیـف و حساسـی باشـیم بایـد درون مـان را از 

هـوای نفـس و بـاد غـرور و تکبـر و طمع و حسـادت خالـی کنیم 
و در ایـن صـورت می توانیـم از هـر مسـیر تنـگ عبور کنیـم و به 

برسـیم.« خدا 
مسـئول اردو از او پرسـید: »خـب ایـن چـه ربطـی بـه اتوبـوس 

دارد؟«
پسـربچه گفـت: »اگـر بخواهیم این مسـئله را روی اتوبـوس اجرا 
کنیـم بایـد بـاد اسـتیك های اتوبوس را کـم کنیم تـا اتوبوس از 

ایـن مسـیر تنـگ و باریك عبـور کند.«
پس از این کار اتوبوس از تونل عبور کرد.

خالـی کـردن درون از هـوای کبـر و غـرور و نفاق و حسـادت رمز 
عبـور از مسـیرهای تنگ زندگی اسـت.

تهیه و تنظیم :  محمود جعفری از کوهبنان 

اردوی مدرسه



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 شركت بابک مس ایرانیان 

سازگاری مناسبی با محیط زیست ایجاد شده است

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

قاویزان تو را می شناسـند. 
و  یـاران  و  تـو  بغـض  دشـمن  اسـت.  دیـده  را  تـو  رزم   »  »کربـای4 
رزمنـده هایـت را داشـت کـه غواصـان بـی گنـاه را » دسـت بسـته« زنـده 

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

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

بـا روش هـای نویـن این کار عملی شـده اسـت . 

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

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

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

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

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

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

اسـتان کرمـان اعـام کـرد.

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

اشتغال 150 فرزند مددجوی کرمانی 
در شرکت رینگ پارس 
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شـاهنامه  در  ای  افسـانه  ای  اسـطوره 
دارای  کـه  کارمانیـا  سـرزمین  از   فردوسـی 
ظالـم  حاکـم  بـا  دختـر   یـک  و  پسـر   هفـت 
دوره اشـکانیان کرمـان بـه مبـارزه پرداختـه، او 
را شکسـت مـی دهـد و قلعـه بـم)ارگ بـم( و قلعـه دختر کرمـان محل حکومـت هفتواد 
بـوده اسـت، امـا بـا روی کار آمـدن ساسـانیان در نبردهـای سـختی بـا اردشـیر بابـکان 
مغلـوب مـی شـود .  تولیـد ابریشـم در دوران  وی در جنـوب شـرق ایـران رونـق داشـته 

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

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

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

  منابع: شاهنامه فردوسی، لغت نامه دهخدا

ï悉 r依卿Э ﾔｸ└ぐ医Μ

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

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

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

مکانیـزه شـامل تخفیـف  10 درصـد خواهـد بود.

ماک توسعه و پیشرفت استان 
واگذاری خدمات به بخش خصوصی 

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

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

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

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

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

باشـند.
» هدف از برون سپاری خدمات ثبت 

احوال، رضایت مندی و افزایش کیفیت 
خدمات رسانی «

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

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

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

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

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

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

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

گشـت.
خبرنگار : مرضیه قاضی زاده

فرصت4ماهه مردم 
برای دریافت کارت هوشمند ملی در سال 96

  رئیس جهاد كشاورزی شمال استان كرمان:

19 هزار هكتار اراضی كشاورزی 
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

سال ششم ـ شماره 2۰1 ـ شنبه  11  آذر  1396  ـ 13 ربیع ااول 1439 ـ  2 دسامبر 2۰17  ـ 4  صفحه ـ 5۰۰ تومان

نویسنده: صدیقه انجم شعاع

سال هفتم  ـ شماره 259 ـ شنبه 7  اردیبهشت 1398   ـ 21 شعبان 144۰ ـ  27آوریل 2۰19ـ 4 صفحه ـ 5۰۰ تومان

هفته نامه هفتواد : صاحب امتیاز و مدیر 
مسئول

هفته نامه هفتواد
صاحب امتیاز و مدیر مسئول: 
محمد حسنی سعدی 
گستره توزیع: استان کرمان 

آدرس : کرمان ـ خیابان شهید رجائی )خورشید( ـ 
کوچه شهید رجائی9 ) انتهای کوچه(  ـ سمت راست ـ 
جنب خانه کارگر ـ پاک 25 ـ طبقه اول ـ دفتر مرکزی 
نشریه هفتواد ) ابتدای شهرک ارتش (
*تلفکس : 034-32758465
*کدپستی : 7614643877
همراه : 09131978997 
  Haftvadnews @ yahoo.com  :آدرس ایمیل 
www.Haftvadnews.ir  :آدرس سایت هفتواد کرمان
پیش چاپ و چاپخانه  : مهدوی کرمان

امیر شکاری - آدرس میدان امام خمینی)ره( رو به رو بانک سپه - 09214950063

ــت:  ــان گف ــتان کرم ــی )ره( اس ــام خمین ــداد ام ــه ام ــرکل کمیت مدی
ــتان  ــن اس ــداد ای ــه ام ــاف کمیت ــان قالیب ــر از مددجوی ــدود ۴۰۰ نف ح

ــتند. ــه نیس ــش بیم ــت پوش تح
یحیــی صادقــی در کارگــروه فــرش اســتان کرمــان گفــت: از ســه هــزار 
و ۸۰۰ نفــر مددجــوی قالیبــاف کمیتــه امــداد اســتان حــدود ۴۰۰ نفــر 

هنــوز بیمــه نیســتند.
ــط  ــرش توس ــع ف ــر مرب ــزار مت ــدود ۱۴ ه ــال ۹۷، ح ــزود: در س وی اف
ایــن افــراد تولیــد شــد کــه حــدود ۱۷ میلیــارد تومــان فــروش داشــتیم.

کمیتــه  مدیــرکل 
بــا  کرمــان  امــداد 
و  قدمــت  بــه  اشــاره 

ــوب و  ــه مرغ ــواد اولی ــزود: نقشــه، م ــان اف ــرش کرم ــت ف ــت صنع اصال
هســتند. بافــی  فــرش  در  اساســی  اصــل  ســه  بــازار 

وی بــا اشــاره بــه اینکــه اگــر بخواهیــم بــه ریشــه واقعــی فــرش کرمــان 
برســیم بایــد راه حلــی پیــدا کنیــم، گفــت: قالیبافــی حرفــه ای دشــوار 

اســت و بایــد بــه فکــر منافــع قالیبافــان باشــیم.

مدیرکل کمیته امداد کرمان:

400 نفر از مددجویان قالیباف 
کمیته امداد کرمان فاقد بیمه هستند

آب نعمت اسـت . داشتن ثروت است . صرفجویی در آن فرصت است.

 روابط عمومی شرکت آب و فاضاب روستایی استان کرمان 

مدیر کل ثبت اسناد و اماک استان کرمان تاکید کرد:
لزوم توجه به جایگاه حقیقی اسناد مالکیت

ــان   ــرکل ثبــت اســناد و امــاک اســتان کرم مدی
ادارات ثبــت سراســر  در گردهمایــی روســای 
ــناد  ــی اس ــگاه حقوق ــریح جای ــن تش ــتان ضم اس
ــه  ــه ب ــزوم توج ــتار ل ــمی خواس ــت و رس مالکی

ــد.  ــناد ش ــن اس ــی ای ــگاه حقیق جای
بــه گــزارش روابــط عمومــی اداره کل ثبــت اســناد 
ــی زاده در  ــا طالب ــان، رض ــتان کرم ــاک اس و ام
ثبــت  ادارات  روســای  گردهمایــی  اولیــن  در 
ــن  ــت ضم ــود و هش ــال ن ــتان در س ــر اس سراس
بیــان ایــن نکتــه کــه تاکنــون بیــش از 6۸3 

ــرگ )کاداســتری(  ــک ب ــت ت ــزار ســند مالکی ه
در اســتان صــادر گردیــده اســت، گفــت: اســناد 
ــود را  ــژه خ ــگاه وی ــد جای ــمی بای ــت رس مالکی
کــه قانونگــذار پیــش بینــی کــرده پیــدا نماینــد 
و رجحــان ایــن اســناد نســبت بــه اســناد عــادی 
ــرار  ــر ق ــد نظ ــی م ــری و حقوق ــاوی کیف در دع

ــرد. گی
ایــن مقــام قضائــی ضمــن بیــان اینکــه قوانیــن 
ــرای اســناد  ــژه ای ب ــگاه وی ــی جای ــی و مدن ثبت
ــت  ــورت صح ــد و در ص ــده ان ــل ش ــمی قائ رس
ــوان  ــی ت ــمی، نم ــت رس ــناد مالکی ــم اس تنظی
ــار  ــرار داد، اظه ــکار ق ــد و ان ــورد تردی ــا را م آنه
داشــت: اســناد عــادی بــه لحــاظ شــرایط تنظیم 
ــا  ــه آنه ــبت ب ــد نس ــی توان ــخص م ــه ش و اینک
ادعــای جعــل یــا تردیــد و یــا انــکار داشــته باشــد 
از مــردم خواســت معامــات خــود را بــا حضــور در 
ــه هــای اســناد رســمی بصــورت رســمی  دفترخان

تنظیــم نماینــد.
وی بــا بیــان تدابیــر صــورت گرفتــه در خصــوص 
ــار  ــت اظه ــردم و دول ــت م ــناد مالکی ــظ اس حف
ــی هــای مســتحکم  ــا اســتفاده از بایگان داشــت: ب
و مکانیــزه و ســامانه اعــام و اطفــاء حریــق کلیــه 
پرونــده هــای ثبتــی و مســتندات مالکیــت مــردم 

ــی نگهــداری مــی شــود. در شــرایط مطلوب

وی بــا بیــان ابــراز خرســندی از جــذب اعتبــارات 
ــه وســیله ثبــت اســتان و تکمیــل  ــل توجــه ب قاب
ــال  ــت: در س ــام داش ــی اع ــای عمران ــروژه ه پ
جــاری ســاختمان هــای جدیــد التاســیس ادارات 
ــا در  ــوند ت ــی ش ــاح م ــه افتت ــار و ارزوئی ــت ان ثب
ــا  ــتان ه ــن شهرس ــردم ای ــه م ــری ب ــرایط بهت ش

ــانی انجــام شــود. ــت رس خدم
ــات  ــه اقدام ــاره ب ــا اش ــه ب ــی زاده در ادام طالب
بیــان  بــه   ۱3۹۷ ســال  در  گرفتــه  صــورت 
ــال ۱3۹۸ اداره کل  ــای س ــت ه ــن اولوی مهمتری
ثبــت اســناد و امــاک اســتان کرمــان پرداخــت.

و  مســئولین  از  تشــکر  ضمــن  ادامــه  در  وی 
کارکنــان ادارات ثبــت اســناد اســتان خطــاب 
بــه روســای ادارات ثبــت اســناد و امــاک اســتان 
صرفــه جویــی در هزینــه هــا، پرهیــز از مکاتبــات 
ــان و  ــرد کارکن ــر عملک ــارت ب ــروری، نظ ــر ض غی
ــواردی  ــه م ــان را از جمل ــوزش کارکن ارشــاد و آم
دانســت کــه روســای ادارات بایــد همــواره در امــور 

ــند. ــته باش ــه داش ــه آن توج کاری ب
گفتنــی اســت در پایــان ایــن گردهمایــی از علــی 
رحمانــی، رئیــس اداره ثبــت اســناد و امــاک 
ــرد  ــاظ عملک ــه لح ــوب ب ــار جن ــتان رودب شهرس
ــه  ــای ســازمان ب ــوب در اجــرای سیاســت ه مطل
عنــوان مدیــر برتــر در ســال ۹۷ قدردانــی گردیــد.

شهادت امام حسن عسکری )ع( بر عموم شیعیان تسلیت

 عشق ارتش

مادرانه

پروین اعتصامی

برای اولین بار در جهان صورت گرفت
تولید کاتد مس

به روش تانک بایولیچینگ 
در مجتمع بابک مس ایرانیان
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سال هفتم ـ شماره 257 ـ شنبه 24  فروردین 1398  ـ 7 شعبان 1440 ـ  13 آوریل 2019   ـ 4  صفحه ـ 500 تومانسال رونق تولید گرامی باد

استاندار كرمان: 

بیش از 1۰۰ نفر از 
نیروهای امدادی و 
مدیران استان 
در حمیدیه اهواز 
مستقر شدند 

نشست خبری مدیر كل بنیاد مسكن انقاب 
اسامی استان كرمان
 به مناسبت 21 فروردین سالگرد تأسیس 
بنیاد مسكن انقاب اسامی برگزار شد :

بیش از 63 درصد 
واحدهای مسكونی 
روستایی در استان

مقاوم سازی شده اند 
4

آدرس سایت هفتواد

هفته نامه فرهنگی، سیاسی، خبری

3

ガ醇砿ょ章 ク砿Ｚ 迭 カ樗も ｆカもケぶ 弁
る巡もカ ガ少もヮ碕象 カヮ主ロ ゲ秒父 ｆも ラガ食ケクも ジ裳砿ろ昌

2

مطالبات شهردار كرمان 
از نماینده مردم 

همزمان با اعیادماه شعبان و وادت حضرت ابوالفضل  عباس)ع( و روز 
جانباز مراسم گرامی داشت این اعیاد و تجلیل از جانبازان در دانشکده 

شهید چمران کرمان برگزار شد

دکتر حسین مهرابی : 
دانشجویان همگام

با سایر اقشار، 
اقدام آمریکا علیه 

سپاه پاسداران 
را محکوم میکنند

3

3

2

4

2

مراسم  پرفیض دعای ندبه 
ساعت 6:45 صبح در حسینیه ثارا...

هیات رزمندگان اسام استان كرمان

آب نعمت امروز   
هدیه فردا و سرمایه  آینده است .

روابط عمومی شرکت آب وفاضاب روستایی استان کرمان

دبستان غیرانتفاعی دخترانه شهید مهدوی کرمان

اعیاد شعبانیه و میاد حضرت علی اکبر )ع( 
را به تمام مسلمانان بویژه دانش آموزان عزیز 

تبریک عرض می نماییم.

مهندس سیاوشی :
 هفت باغ علوی نوروز امسال رونق 

خاصی داشت

افتخاری دیگر برای استان کرمان :
کسب رتبه دوم اتصال 

بیشترین نیروگاه 
خورشیدی کشور 

توسط شرکت توزیع 
نیروی برق شمال 

استان کرمان 4

2

جوابیه سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان به هفتواد

استقبال روز افزون کشاورزان و 
رشدقابل توجه  در اجرای طرحهای 

آب  و خاک نشان از موفقیت 
مجموعه سازمان جهاد کشاورزی 
استان طی سالیان اخیر بوده که 
این روند همچنین ادامه دارد 

ュ砿ヤ畢名 ュ砿ろ昌も ｆケクロ砿ズ傷 カ砿レ朱 ュ砿ヤケ砿サ
3

مقدم:
تشکیل کار گروه 
بررسی گام دوم 
انقاب و الگوی 
اسامی ایرانی 

پیشرفت در حزب 
موتلفه اسامی

شماره حساب های هال احمر برای کمک به سیل زدگان :
* شماره حساب 99999 در همه بانک ها به نام جمعیت هال احمر جمهوری 

اسامی ایران کمک های نقدی
* عاوه بر شماره حساب فوق ، مردم نوعدوست می توانند با شماره گیری 

شماره *780*112 بدون نیاز به مراجعه حضوری به بانکها با استفاده از رمز 
دوم کارت خود کمک های نقدی خود را بپردازند.

* شماره کارت 6104337944449996 نزد بانک ملت نیز 
برای دریافت کمک های مردمی در نظر گرفته شده است.

ــن  ــان: اولی ــداری کوهبن ــی فرمان ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
جلســه کمیتــه برنامــه ریــزی ایــن شهرســتان در ســال 
جــاری بــا حضــور مدیــران ادارات، فرماندهــان نظامــی و 
انتظامــی و بخشــداران مرکــزی و بخــش طغرالجــرد در ســالن 
ــه  ــن جلس ــدای ای ــد.در ابت ــزار ش ــداری برگ ــس فرمان کنفران
فرمانــدار کوهبنــان  گفــت :اکثر ادارات شهرســتان در راســتای 
ــن مهــم در  ــه ای ــد ک ــدام کردن ــت اق ــدازی ســامانه دول راه ان
صرفــه جویــی هزینــه هــا و مدیریــت زمــان موثــر اســت.وی 
ــزول رحمــت الهــی در روزهــای اولیــه  تاکیــد کــرد شــاهد ن
ســال جــاری بودیــم لــذا اجــرای جامــع و مطالعاتــی توســط 
ــری  ــی ام ــای فصل ــع آوری آب ه ــرای جم ــا ب ــهرداری ه ش

ــت . ــروری اس ض
مهنــدس ســااری خاطــر نشــان کــرد ســیل بندهــای اطــراف 
شــهرها و روســتاهای شهرســتان بایــد بازبینــی و مرمت شــوند 
و تمــام کارهــای ضــروری بــا مجــوز ســتادبحران اجرایی شــود 
البتــه ســیل بندهــای شــمالی  وشــرقی شهرســتان طــی ســال 
جــاری تقویــت شــدند.وی بیــان داشــت پــروژه اســتخر شــنای 
سرپوشــیده شهرســتان بســتر ســازی، پوشــس ســقف و نمــای 
ــای  ــداث فضاه ــی، اح ــوار چین ــده دی ــام ش ــی ان انج بیرون
جنبــی  و ... در حــال انجــام اســت کــه امیدواریــم ایــن پــروژه 
کــه از خواســته هــای بحــق مــردم خصوصــا جوانــان ورزشــکار 
کوهبنانــی اســت هــر چــه ســریعتر بــه بهــره بــرداری برســد .

ــاز اول  ــش ف ــرد روک ــان ک ــر نش ــان خاط ــدار کوهبن فرمان
ــن دوم  ــداث ای ــد و اح ــمت زرن ــه س ــان ب ــفالت کوهبن اس
ــرار دارد  ــتور کار ق ــزد در دس ــمت ی ــان از س ورودی کوهبن
محــور فتــح ابــاد و نجــف ابــاد هــم جزخواســته هــای مــردم 

ــوند. ــفالت ش ــر اس ــه زودت ــر چ ــا ه ــت ت ــه اس منطق
فرمانــداری  عمرانــی  معــاون  ایــزدی  ادامــه محســن  در 
کوهبنــان گفــت مدیــران ادارات جمــع بنــدی گــزارش 
هــای مربــوط بــه اقدامــات انجــام شــده در ســتاد تســهیات 
ــد  ــداری اعــام نماین ــه فرمان ــر چــه ســریعتر ب ــوروزی را ه ن
ــدود  ــاده ده و دوازده ح ــارات م ــرد اعتب ــر نشــان ک .وی خاط
۷۵ درصــد تخصیــص داده شــده جــا دارد ادارات در راســتای 

ــد  ــزارش دهن ــه گ ــن هزین ــرف ای ص
ــروژه محــور  ــه صــورت پ ــاری ب ــال ج ــارات در س ــه اعتب البت
انجــام خواهــد شــد کــه توجــه بــه میــراث فرهنگــی و مصــون 
ــر حــوادث در اولویــت قــراردارد. ایــزدی بیــان  ســازی در براب
ــر  ــی معاب ــا و اب گرفتگ ــیاب ه ــرل س ــث کنت ــت بح داش
بایــد مــورد توجــه جــدی قــرار گیــرد تــا در زمــان بحــران بــا 

ــویم. ــه ش ــری مواج ــارات کمت مشــکات و خس
وی بیــان داشــت زیــر ســازی معابــر گراکوییــه بایــد در 
ــی  ــنایی تزیین ــه روش ــی ک ــرد در حال ــرار گی ــتور کار ق دس
روســتاها بایــد اجرایــی و حفــظ شــوند تــا زمینــه بــرای جــذب 

ــردد. ــم گ ــگران فراه گردش

برگزاری اولین جلسه کمیته برنامه ریزی شهرستان کوهبنان 

مطالـب زیـر پنـج راهـکار اساسـي را بـراي رسـیدن بـه ایـن مقصـود بـه شـما 
نشـان مـي دهـد.

 در لحظه زندگي كنیم

اکثـر افـرادي کـه روحیـه شـادي ندارنـد یـا در گذشـته و یـا در آینـده حضـور 
دارنـد ایـن افـراد غصـه وافسـوس گذشـته را مـي خورنـد که چـرا چنیـن کردم 
وچنیـن نکـردم کاش اینطـور مـي شـد و آنطـور مـي شـد و در حقیقت پیوسـته 
مشـغول ورق زدن دفترچـه خاطـرات خـود هسـتند خصوصا خاطراتـي که منجر 

بـه اندوه وناراحتي شـان شـده اسـت.
عـده دیگـر نیـز مدام نگـران آینده هسـتند که نکند چنین شـود و چنان نشـود، 
فـردا چـه مي شـود و پس فـردا چه اتفاقـي خواهد افتاد بسـیار روشـن و بدیهي 
اسـت کـه چنیـن افـرادي هرگـز نمي تواننـد شـاد باشـند در حقیقت ایـن افراد 
بـه ایـن توجـه ندارنـد کـه با تاسـف خـوردن بـر گذشـته و نگرانـي بـراي آینده 
هرگـز چیـزي عـوض نمـي شـود بلکـه امـروز و ایـن لحظـه را ضایع مـي کند و 
چـه بسـا تـا فـردا بایـد غصـه امـروز را بخورند کـه چـرا آن را ضایـع کردند پس 

فرامـوش نکنیـم که لحظـه هـا را دریابیم.
به داشته هاي خود فكر كنیم

بااخـره همـه مـا چیزهایـي داریـم و چیزهایـي را نداریـم آنجـا کـه نعمتهـا و 
داشـته هـا کمـال و تمـام اسـت بهشـت اسـت. طبـع دنیـا تهـي و نقـص اسـت 
در ایـن دنیـا یکـي پـول و سـرمایه و امکانـات دارد ولي سـامتي نـدارد دیگري 
سـامتي و شـهرت دارد از نعمـت پـدر و مـادر محـروم اسـت آن یکـي امکانـات 

مـادي دارد امـا از داشـتن یـک خانـواده متدیـن و سـالم محـروم اسـت.

اول از همـه بایـد ایـن را بـاور کنیـم کـه در دنیـا هیـچ کس همـه چیـز را تمام 
وکمـال نـدارد و همـان هایـي کـه مـا از دور آنهـا را غـرق در نعمت مـي دانیم و 
مـي پنداریـم وقتـي کمـي نزدیکتـر مي شـویم مـي بینیم کـه دردهـا و رنجهاي 
بزرگـي دارنـد حـال در ایـن میـان انسـانها دوگونـه اند عـده اي نشسـته اند و به 
شـمارش نداشـته هـا، کمبودهـا و محرومیتهـاي خـود مشـغولند که مـن این را 

نـدارم و از آن دیگـري محرومم.
روشـن اسـت کـه چنیـن افـرادي به مـرور روحیه انسـان را بـه هم مي ریـزد اما 
عـده اي هـم بـا وجـود کمبودهـا بـه داشـته هـاي خـود فکر مـي کننـد اگر مي 
خواهیـد روحیـه شـاد و پر نشـاط داشـته باشـید هر روز قلـم و کاغـذي بردارید 

و سـعي کنیـد نعمتهـا و داشـته هاي خـود را شـمارش کنید.
 مقایسه نكنید

یکـي از عواملـي که بشـدت باعث تحریک روحیه و تشـدید افسـردگي مي شـود 
مقایسـه اسـت اگـر حـال شـما بـه گونـه اي باشـد که پیوسـته شـرایط مـادي و 
امکانـات خـود را بـا دیگـران کـه از شـما بااترنـد مقایسـه کنید بـزودي تبدیل 
بـه فـردي عصبـي و غمگیـن و بـي انگیـزه مي شـوید با خـود فکر مـي کنید که 
اگـر تـا بـه حـال بـه ایـن مقایسـه هـا مشـغول بـوده ایـد چـه دسـتاوردي براي 

شـما داشـته است.
 توقع نداشته باشید

در واقـع راز شـادماني و آرامـش ایـن عالـم بـي توقعي اسـت آنهایي کـه از هیچ 
کـس توقـع و انتظـاري ندارنـد بـه کلید گنج شـادماني دسـت یافته اند. درسـت 
برعکـس کسـاني کـه به واسـطه پر توقعي شـان اوقـات تلخي مي کننـد اگر من 
و شـما افـراد پـر توقعي باشـیم و ایـن انتظـار وتوقع مان بـرآورده وتامین نشـود 
روشـن اسـت کـه از درون بـه هـم میریزیـم بایـد تمریـن کنیـم کـه از اطرافیان 

خـود انتظار محبت، حمایت،تشـکر،جبران و ... نداشـته باشـیم.
البتـه ممکـن اسـت بگوییـد انتظـار شـما یـک انتظـار کامـا بـه جـا و معقـول 
اسـت بسـیار خـوب ما شـما را به این واسـطه سـرزنش نمـي کنیم ولـي مطمین 
باشـید اگـر همیـن انتظـارات معقـول مـا کـم و کمتـر شـود خودمـان آرامتـر، 
آسـوده تـر و شـادتر زندگـي مـي کنیـم و دقـت کنیـد کـه انسـانها ي پـر توقع 
غالبـا ناراحتنـد و همیشـه از چنـد نفر دلخورند، بـا دو نفر قهرنـد و از یکي کینه 
دارنـد بایـد تمریـن کنیـم بـه دیگـران محبت کنیـم ولي انتظـار جبران نداشـته 
باشـیم بایـد تمریـن کنیـم بـه دیگـران کمـک کنیـم امـا توقـع کمـک نداشـته 

باشـیم واین راز شـاد زیسـتن اسـت.
دیگران را شاد كنید

ایـن عالـم عالـم دقیقي اسـت مـا بازتـاب و انعـکاس کارهاي خـود را مـي بینیم 
و هیـچ عملـي در هسـتي گـم نمـي شـود اگـر من و شـما سـعي مان این باشـد 
کـه اطرافیـان خـود را شـاد کنیـم مطمئـن باشـید کـه بازتـاب آن را دریافـت 
مـي کنیـم و کاینـات بـه فرمـان خداونـد مهربـان اسـباب شـادي مـا را فراهـم 

سـازد. مي 
بنـاي جـدي زندگـي مـا باید این باشـد کـه دسـت کسـي را بگیریم گـره از کار 
کسـي بـاز کنیـم و بدیـن وسـیله دل کسـي را شـاد کنیـم تـا عالـم بـه حمایت 
ما برخیزد.خوشـبختي و شـادماني انسـان به شـدت بـه خوشـبختي دیگران گره 
خـورده اسـت تنهـا بایـد آن را بـاور کنیـم دسـت بـه کار شـویم تـا هسـتي نیـز 

دسـت به کار شـود.
 منبع: تقوي، نعمت  ا... ، جامعه  شناسـي خانواده
به اهتمام سـروان عليمرادي كارشناس اجتماعي پليس رابر

پنج راز بزرگ براي شاد زیستن 

کرامــت عنــوان نمایــش رادیویــی اســت کــه از صــدای مرکــز کرمــان پخــش مــی 
ــان  ــه جوان ــا تلنگــر ب ــن نمایــش 3۰ دقیقــه ای  ســعی شــده اســت ب شــودر ای
بیــکار پنجــره ای بگشــاید رو بــه امیــد و تــاش بــرای زندگــی ، داســتان بازگــو 
ــول مشــکات ســر راهــش  ــا غ ــه ب ــی اســت ک ــاش و کوشــش جوان ــده ت کنن

مــی جنگــد  . 
ــک  ــژگان نی ــردان م ــنده و کارگ ــاهی -نویس ــور جهانش ــاس پ ــده عب ــه کنن تهی
ــدی-بازیگران  ــقایق اس ــور ش ــعدی –افکت ــنی س ــد حس ــردار :محم ــع -صداب طب
ســعید اکبــر زاده –عهدیــه شــجاعی –علیرضــا صالحــی –محمــد رضــا زنداقطاعــی 

–ناصــر پــاک گوهــرو صالــح ســعید 
 .

جــوان  :رضــا  داســتان  خاصــه 
کــه  اســت  ای  کــرده  تحصیــل 

بیــکار اســت و بــرای رهایــی از ایــن مشــکل و تامیــن خــرج زندگــی اش زبالــه 
ــوان  ــن ج ــا ای ــد ام ــی گذران ــا روزگار م ــک آنه ــا تفکی ــد و ب ــع آوری میکن جم
علیرغــم مخالفــت همســرش در ســر رویــای بزرگــی کــه ایجــاد کارخانــه بازیافــت 

ــه ... ــود ک ــی ش ــکاتی م ــر مش ــن راه درگی ــد و در ای ــی پروران ــت م اس

بازیافت كرامت انسانی  در صدای مركز كرمان

از طرف والدین 
دانش آموزان دبستان 

غیرانتفاعی دخترانه
شهید مهدوی كرمان
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