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مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان کرمان :

تامین مالی 9 پروژه صنعتی 
استان کرمان انجام نشده است

نوش داروی اسام

صدای قبرستان

3
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13 آبان؛ 
روز دانش آموز گرامی باد 
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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
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مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسامی
 استان کرمان:

تاکید بر ارتقا 
سواد رسانه ای 
3

دکتر پورابراهیمی:
 چین سرمایه گذاری 
خوبی در حوزه

 صنایع معدنی کرمان 
انجام داده است  2

معاون فروش و خدمات مشترکین 
شرکت توزیع برق شمال استان کرمان 
عنوان کرد؛

ثبت 603هزار 
شماره موبایل

در سامانه 
شرکت توانیر 4

جشنواره گلیم و پسته در سیرجان برگزار شد 
جشنواره گلیم و پسته سیرجان با 
حضور سفیران و رایزنان فرهنگی 

1۵ کشور،  معاون وزیر امور خارجه، 
مسئولین استانی برگزار شد

انعقاد تفاهم نامه برگزاری 
»جشنواره انرژی برق« فی مابین 
آموزش و پرورش استان کرمان 

و شرکت توزیع نیروی برق 
جنوب استان

4

2

بازدید معاون اقتصادی وزیر امور خارجه و سفیران و رایزنهای 
اقتصادی کشورهای خارجی از شرکت گهر زمین سیرجان 

معاون اقتصادی وزارت 
امور خارجه از کار بزرگ 
شرکت گهرزمین سیرجان

تقدیر کرد
4

بـا افتخار انتخاب شـرکت شـیر پاسـتوریزه پـگاه کرمان، 
بـه عنـوان واحـد نمونه اسـتاندارد سـال 1398 در سـطح 
ملـی، را کـه برآینـدی از همـت واا و تـاش بـی وقفـه 
جنابعالـی و کارکنـان تاشـگر و پاک اندیـش آن مجموعه 

تولیـدی اسـت تبریـک عـرض مـی نمایم. 
از پیشـگاه خداوند سـبحان سـربلندی جنابعالی و کارکنان 
تاشـگرتان را در راسـتای خدمت به سـامت هـم میهنان 

عزیز خواسـتاریم.

جناب آقای دکتر ابراهیمی زرندی
مدیرعامل محترم شرکت شیر پاستوریزه پگاه کرمان

آگهي مناقصه عمومي تجدید شده )نوبت دوم( 
شماره 98/7/ع

شـرکت معدني و صنعتي گل گهر )سـهامي عـام( در نظـر دارد » تأمین قطعات، 
بهینـه سـازي ، بهبـود و راه انـدازي سیسـتم اعـام و اطفـاء حریـق موجـود 
درکارخانه گندله سـازي شـماره 1 » خـود را از طریق برگـزاري مناقصه عمومي 
بـه پیمانـكار واجد شـرایط واگذار نمایـد. لذا کلیـه متقاضیـان مي توانند جهت 
اخذ اسـناد مناقصه به آدرس الكترونیكي WWW.GEG.IR  مراجعه و اسـناد 
مذکـور را به همـراه فرم پرسشـنامه ارزیابي تأمیـن کنندگان از قسـمت تأمین 
کنندگان و مشـتریان - مناقصه هـا دانلود نمایند . مهلت تحویل پاکات سـاعت 
9 الي 14 روز شـنبه مـــورخ 98/8/2۵ در محـــل دفترکمیسیون معــامات 
مجتمـع و یـا دبیرخانـه دفتر مرکـزی تهران مي باشـد. ضمنـًا بازدیـد از محل 
اجـراي پـروژه روز شـنبه مـورخ 98/8/18 بـراي متقاضیـان بامانع مي باشـد. 
شـرکت معدنـي و صنعتـي گل گهـر در قبـول و یـا رد هر یـک از پیشـنهادات 

مي باشـد. مختار 

مدیریت قراردادها و معامات 
  شرکت معدني و صنعتي گل گهر

آگهی فراخوان برگزاری انتخابات اتحادیه 
صنف نجار و مبلسازشهرستان کرمان

بدیـن وسـیله بـه اطاع کلیـه اعضـاء محتـرم اتحادیه صنـف نجار و 
مبلسـاز شهرسـتان کرمان مـی رسـاند انتخابات هیـأت مدیره صنف 
مذکـور بـرای انتخاب پنـج نفر عضو اصلـی و دو نفر عضـو علی البدل 

و یـک نفـر بـازرس اصلی و یـک نفر بـازرس علـی البـدل عصر شـنبه مورخـه 98/8/2۵ 
از سـاعت 1۵ الـی 16:30 در محـل سـالن اجتماعـات اتـاق اصناف مرکز اسـتان به نشـانی 
میـدان قرنـی ابتدای خیابان سـعدی برگزار می گـردد . لـذا از کلیه اعضاء محتـرم اتحادیه 
صنـف مربوطـه )صاحـب پروانه( درخواسـت می شـود الزاما با همراه داشـتن پروانه کسـب 

و یـا کارت ملـی در محـل برگزاری انتخابـات حضور بهم رسـانند .

                                                                                          هومن سیوندی پور
رئیس هیات اجرایی برگزاری انتخابات
اتحادیه های صنفی شهرستان کرمان

ュ砿ヤ畢名  ュ砿ろ昌も りク砿ア証 ロ  ュガノ出 ロ る才宍曽 ュ砿ヤケ砿サ 
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انعقاد تفاهم نامه برگزاری 
»جشنواره انرژی برق« فی مابین آموزش و 

پرورش استان کرمان 
و شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان

کارکنـان  اداری  صبحـگاه  حاشـیه  در 
باحضـور  اسـتان  پـرورش  و  آمـوزش 
و  مدیرعامـل  نیـا  مهـدوی  عبدالوحیـد 
توزیـع  شـرکت  مدیـره  هیئـت  رئیـس 
و  کرمـان  اسـتان  جنـوب  بـرق  نیـروی 
احمد اسـکندری نسـب مدیرکل آموزش 
و پـرورش اسـتان کرمان با هدف توسـعه 
همـکاری ها و تعامل بیـن ادارات آموزش 
و پرورش سراسـر اسـتان و شرکت توزیع 
نیـروی بـرق جنـوب اسـتان، تفاهـم نامه 
همـکاری مشـترک فـی مابیـن ایـن دو 
دسـتگاه برای برگـزاری جشـنواره انرژی 

منعقد شـد. بـرق 
آمـوزش و اشـاعه فرهنـگ بهینـه سـازی مصـرف انـرژی بـرق و صیانـت از ثـروت هـای ملـی 
در سـطح مـدارس تحـت پوشـش شـرکت توزیـع نیـروی بـرق جنـوب اسـتان کرمـان، تغییر 
نگـرش دانـش آمـوزان در زمینـه بهینـه سـازی مصـرف انـرژی الکتریکـی و اصـاح الگـوی 
 مصـرف انـرژی بـرق در سـطح خانـواده ها کـه نهایتاً باعـث تغییر رفتـار در مصـرف بهینه برق

مـی شـود، اسـتفاده از ایـده هـای خـاق و ابتکاری دانـش آمـوزان در زمینـه مدیریت مصرف 
بـرق، اسـتفاده از علـوم اجتماعی در راسـتای روش های بهینه سـازی مصرف انـرژی الکتریکی 
و همچنیـن آشـنایی بـا نحـوه تولیـد انتقـال و توزیع بـرق و برچسـب انرژی و تشـریح مفاهیم 
مرتبـط بـا مدیریـت مصـرف و تعییـن رابطـه آن بـا اهداف ملـی و ارائـه راهکارهـای مدیریتی 
 مصـرف بـا هـدف کاهـش تلفـات کاهـش پیـک مصـرف و بهینـه  سـازی مصـرف انـرژی بـه 
دانـش آمـوزان و نهادینـه نمـودن فرهنـگ صحیـح مصرف انـرژی در بین آینده سـازان کشـور 

از اهـداف کلـی ایـن تفاهم نامه اسـت.
در  پژوهـش  فرهنـگ  و  ترویـج روحیـه  پژوهـش،  و  تفکـر  بـاای  اهمیـت  و  نقـش   تبییـن 
دانـش آمـوزان، ایجـاد خودبـاوری و اعتمـاد به نفـس در دانش آمـوزان، ایجاد عاقـه مندی و 
فضـای رقابتـی در بیـن دانـش آمـوزان و پژوهـش محور کردن آمـوزش و مسـئله محور کردن 
پژوهـش و ایجـاد زمینـه هـای ظهـور خاقیـت و توانایـی هـای بالقوه دانـش آمـوزان و تاکید 
بـر ضـرورت پـرورش تفکـر جهانـی و تفکـر خـاق در دانـش آمـوزان و همچنیـن آشـنایی با 
 علـوم مختلـف دانشـگاهی و انتخـاب هدفمنـد رشـته در دانشـگاه از دیگـر اهـداف کلـی ایـن 

تفاهم نامه است .

                    با همکاری کسبه تعدادی از پیاده روهای 
                          منطقه سه فرش موزاییک شد

آمادگی شهرداری جهت همکاری با کسبه 
برای اجرای عملیات پیاده روسازی

 شـهردار منطقـه سـه، از اجـرای عملیـات فـرش موزاییـک و پیاده روسـازی تعـدادی از معابـر 
سـطح منطقه سـه بـا همکاری کسـبه خبـر داد.

رامیـن امیـر مـداح بـا اشـاره بـه اینکـه پیاده روسـازی معابـر شـهر کرمـان نیازمند مشـارکت 
کسـبه اسـت، افـزود: خوشـبختانه بـا پیگیـری و همـکاری کسـبه، عملیـات پیاده روسـازی 
تعـدادی از معابـر، محلـه و خیابان هـای ایـن منطقـه از جملـه اطـراف پـارک شـهید مطهری، 
خیابـان خواجـو، بخشـی از اسـتقال و خیابان شـهیدان فیروزی )اتو رفسـنجان ( انجام شـده 
اسـت. وی گفـت: معابـر زیـادی در ایـن منطقه وجـود دارد که بـرای بهسـازی پیاده روهای آن 

بـه همـکاری و مشـارکت کسـبه منطقه نیاز اسـت.
عملیـات  اجـرای  بـرای  کسـبه  بـا  همـکاری  آمادگـی  شـهرداری  کـرد:  خاطرنشـان  وی 
پیاده روسـازی معابـر را دارد. وی هـدف از ایـن اقـدام را تسـریع در عبـور و مـرور و زیباسـازی 
منظـر شـهری عنـوان کرد. امیرمـداح در بخش دیگـری از صحبت های خود از اجـرای عملیات 
آسـفالت معابـر شـهرک خواجـو بـه متـراژ25000 متـر مربـع با همـکاری سـازمان عمـران و 
 بازآفرینـی شـهری خبـر داد. وی بـا اشـاره به اینکـه تعداد زیـادی از کوچه های سـطح منطقه

لکـه گیری آسـفالت شـدند، از زیرسـازی معابـر از جمله بولوار شـاهد 16 ، عنایـت ا... حیدری 
12، تفکیکـی زغـال سـنگ و ماصـدرا 9 بـه متـراژ 11 هزار متر مربـع خبر داد.

شـهردار منطقـه سـه افـزود: تسـطیح معابر نیـز در دسـتور کار این منطقه اسـت که تسـطیح  
80 هـزار متـر مربـع از معابـر منطقـه از جمله شـهرک خواجو، شـهرک مطهری، جـاده جوپار 

و اطـراف میـدان کربا انجام شـده اسـت.

شهردار منطقه دو خبر داد:

اجرای طرح انتقال آب خام به شبکه آبیاری 
فضای سبز منطقه دو

 
شـهردار منطقـه دو شـهر کرمـان، از اجرای طرح انتقال آب خام به شـبکه آبیاری فضای سـبز 

منطقـه به منظور اسـتفاده ی بهینه از منابـع آب خبر داد.
علـی سـعیدی بـا اشـاره به ضـرورت حفظ طـراوت و شـادابی و توسـعه ی فضای سـبز منطقه، 
گفـت: در راسـتای آبیـاری صحیـح و کافی فضای سـبز و حـذف آبیاری درختان با آب شـرب، 

لوله کشـی آب خـام بـه فضای سـبز سـطح منطقه انجام شـد.
وی بـا بیـان اینکـه پیـش از ایـن در برخی پارک های سـطح شـهر از آب شـرب جهـت آبیاری 
فضای سـبز اسـتفاده می شـد، افزود: شـهرداری منطقه دو در راسـتای اصاح سیسـتم آبیاری 
درختـان و فضـای سـبز منطقـه، اقـدام بـه اصاح شـبکه آبیاری و انتقـال آب خام بـه پارک ها 
و فضـای سـبز منطقـه نمـود. شـهردار منطقـه دو بـا اشـاره بـه نصـب پمـپ آب در پـارک 
طباطبایـی، راه انـدازی خـط لوله چاه هتل آسـمان و گسـترش لوله کشـی آب خـام در منطقه، 
افـزود: حفـر چـاه در پـارک بعثـت و پـارک یـاس در شـهرک شـهرداری نیـز در دسـت اقدام 

است.
سـعیدی بـا بیـان اینکـه طرح انتقـال آب خـام به شـبکه ی آبیاری فضـای سـبز در پارک های 
رادیـو، وصـال، نصـر، میـدان کوثـر، اندیشـه، خزانـه، صائـب تبریـزی، شـقایق، خبرنـگار و فاز 
یـک سـرجنگلداری انجـام شـده، خاطرنشـان کـرد: درصـدد هسـتیم ضمـن حذف آبیـاری با 
تانکـر، بـرای آبیـاری فضاهـای سـبز جدیـدی که در دسـت اجراسـت نیـز از طـرح انتقال آب 

خـام اسـتفاده کنیم.

ــه  ــان اینک ــا بی ــس ب ــان و راور در مجل ــردم کرم ــده م نماین
ــان در  ــتان کرم ــی در اس ــیار خوب ــرمایه گذاری بس ــن س چی
ــیا از  ــت: اورآس ــت گف ــام داده اس ــی انج ــع معدن ــوزه صنای ح
ــا در اســتان  ــط اقتصــادی م ــراری رواب ــدف برق کشــورهای ه

ــتند.  ــور هس ــان و کش کرم
بررســی  نشســت  در  پورابراهیمــی  محمدرضــا  دکتــر 
ظرفیت هــای توســعه روابــط اقتصــادی فرامــرزی اســتان 
ــر امــور خارجــه،  ــا حضــور انصــاری معــاوم وزی کرمــان کــه ب
فدائــی اســتاندار کرمــان، تعــدادی از نماینــدگان مــردم اســتان 
کرمــان در مجلــس شــورای اســامی و ســفرا و رایزنــان 

ــزار  ــان برگ ــارس کرم ــل پ ــا در هت ــور دنی ــادی 15 کش اقتص
مشــترک  همکاری هــای  حــوزه  در  داشــت:  اظهــار  شــد 
ــرار  ــتور کار ق ــرمایه گذاری را در دس ــهیل س ــای تس ظرفیت ه
دادیــم. وی بــا بیــان اینکــه همکاری هــای مشــترک اقتصــادی 
بســیار موثــر و مــورد نیــاز کشــور اســت گفــت: اســتان کرمــان 
ــه  ــه آن توج ــد ب ــه بای ــزرگ اقتصــادی دارد ک ــای ب ظرفیت ه

ــود. ــتری ش بیش
ــامی  ــورای اس ــس ش ــان و راور در مجل ــردم کرم ــده م نماین
ــی در  ــه اینکــه چیــن ســرمایه گذاری بســیار خوب ــا اشــاره ب ب
ــی انجــام داده اســت  ــع معدن ــان در حــوزه صنای اســتان کرم

ــه  ــی ب ــرمایه گذاران خارج ــه س ــم ک ــنهاد داری ــزود: پیش اف
ــوند. ــنا ش ــا آش ــن ظرفیت ه ــا ای ــد و ب ــفر کنن ــان س کرم

وی بــا بیــان اینکــه مناطــق ویــژه اقتصــادی در اســتان داریــم 
کــه می توانــد ســرمایه گذاری را تســهیل کنــد گفــت: از 
ســفرای کشــورهای خارجــی انتظــار داریــم روابــط اقتصــادی 

ــد. را تســهیل کنن
دکتــر پورابراهیمــی بــا اشــاره بــه اینکــه اوراســیا از کشــورهای 
ــان و  ــتان کرم ــا در اس ــادی م ــط اقتص ــراری رواب ــدف برق ه
ــط  ــت رواب ــیر حرک ــم مس ــزود: امیدواری ــتند اف ــور هس کش

ــود. ــهیل ش ــادی تس اقتص

دکتر پورابراهیمی:

 چین سرمایه گذاری خوبی در حوزه صنایع معدنی کرمان انجام داده است 

ــدی در  ــد 73درص ــا رش ــورس ب ــی کگل در ب ــروش ریال ف
نیمــه نخســت امســال مواجــه شــد. ایــن خبــری اســت کــه 
ــدوره ای   ــی میان پــس از انتشــار اطاعــات و صورت هــای مال
دوره 6 ماهــه منتهــی بــه 1398/06/31 )حسابرســی نشــده( 
ــده  ــام ش ــفند 98 اع ــه 29 اس ــی ب ــی منته ــال مال در س

اســت.
شــرکت معدنــی و صنعتــی گل گهــر همچنیــن رشــد 
15درصــدی ارزش بــازار را در مــدت شــش مــاه 98 کســب 
کــرده اســت. مشــخصات دیگــری کــه صــورت هــای مالــی 

ــت:     ــر اس ــرح زی ــه ش ــن دوره دارد، ب کگل در ای
افزایــش 70 درصــدی درآمدهــای عملیاتــی 6 ماهــه 1398 
در مقایســه بــا دوره مشــابه )از مبلــغ 37,518,570 میلیــون 
ریــال بــه مبلــغ 63,796,200 میلیــون ریــال رســیده اســت(

ــه 1398 در  ــص 6 ماه ــود ناخال ــدی س ــش 61 درص افزای
ــون  ــغ 18,055,528 میلی ــابه )از مبل ــا دوره مش ــه ب مقایس
ریــال بــه مبلــغ 29,092,220 میلیــون ریال رســیده اســت(

ــه 1398 در  ــی 6 ماه ــود عملیات ــدی س ــش 49 درص افزای
ــون  ــغ 18,417,092 میلی ــابه)از مبل ــا دوره مش ــه ب مقایس

ریــال بــه مبلــغ 27,480,588 میلیــون ریال رســیده اســت(
افزایــش 50 درصــدی ســود خالــص 6 ماهــه 1398 و تحقــق 
ســود 724 ریالــی بــه ازاء هــر ســهم )از مبلــغ 17,325,004 
میلیــون ریــال بــه مبلــغ 26,058,372 میلیــون ریــال 

رســیده اســت(
ــر  ــهم ب ــر س ــود ه ــه س ــن اســت ک ــه ای ــل توج ــه قاب  نکت
ــه  ــده ک ــبه ش ــاردی محاس ــزار میلی ــرمایه 36 ه ــای س مبن
ــر اســاس ســرمایه جدیــد 48 هــزار میلیــاردی ســود هــر  ب

ــت. ــال اس ــهم 542 ری س

رشد 73درصدی فروش ریالی کگل در شش ماه سال جاری 

مدیــرکل صنعــت، معــدن و تجــارت اســتان کرمــان 
ــی  ــروژه صنعت ــه پ ــی ن ــع مال ــن مناب ــدم تامی ــت: ع گف
ــه رو  ــکل روب ــا مش ــان را ب ــتان کرم ــی اس ــاد مقاومت اقتص
کــرده  کــه از ایــن تعــداد شــش پــروژه درحــوزه شــمال و 

ــرار دارد.  ــوب ق ــوزه جن ــروژه در ح ــه پ س
فرماندهــی  ســتاد  جلســه  در  حســینی نژاد  مهــدی 
ــا حضــور فدایــی  اقتصــاد مقاومتــی اســتان کرمــان کــه ب
ــه 34  ــه اینک ــاره ب ــا اش ــد ب ــزار ش ــان برگ ــتاندار کرم اس
ــان در  ــتان کرم ــمال اس ــی در ش ــاد مقاومت ــروژه اقتص پ
ــی  ــا مل ــی از آنه ــه یک ــم ک ــدن داری ــت و مع ــوزه صنع ح

اســت اظهــار داشــت: به طــور متوســط ایــن پروژه هــا 64 
ــد. ــی دارن ــرفت فیزیک ــد پیش درص

ــی  ــاد مقاومت ــروژه اقتص ــش پ ــه ش ــوان اینک ــا عن وی ب
فیزیکــی  پیشــرفت  هیــچ   98 ســال  در  کــه  داریــم 
ــح کــرد:  ــاز اســتان هســتند تصری ــا مــورد نی نداشــتند ام
ــه رو  ــی روب ــع مال ــن مناب ــدم تامی ــا ع ــا ب ــن پروژه ه ای

ــدند. ش
مدیــرکل صنعــت، معــدن و تجــارت شــمال اســتان کرمان 
بــا اشــاره بــه وضعیــت دیگــر پروژه هــای اقتصــادی 
ــد ایرانیــان  مقاومتــی در اســتان گفــت: پــروژه فــواد زرن

ــد. ــرداری می رس ــه بهره ب ــال ب ــان س ــا پای ت
مســلم مروجــی مدیــرکل صنعــت، معــدن و تجــارت 
ــاره  ــا اش ــه ب ــن جلس ــز در ای ــان نی ــتان کرم ــوب اس جن
بــه اینکــه 11 پــروژه اقتصــاد مقاومتــی در جنــوب اســتان 
ــن  ــار داشــت: از ای ــم اظه ــان در حــوزه صنعــت داری کرم

ــت. ــاح اس ــاده افتت ــروژه آن آم ــداد 8 پ تع
ــی در  ــاد مقاومت ــروژه اقتص ــه پ ــه س ــان اینک ــا بی وی ب
جنــوب اســتان کــه یکــی از آنهــا احــداث پایانــه صادراتــی 
ــا  ــن پروژه ه ــت: ای ــده اند گف ــرو ش ــکل روب ــا مش ــت ب اس

ــد. ــی مشــکل دارن ــع مال ــن مناب در تامی

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان کرمان :

تامین مالی ۹ پروژه صنعتی استان کرمان انجام نشده است

بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت گاز اســتان کرمــان مهنــدس منوچهــر فــاح 
بــا بیــان ایــن مطلــب اظهــار داشــت: 

ــا و ســرد شــدن هــوا و اســتفاده هموطنــان از وســایل  ــه کاهــش دم ــا توجــه ب ب
گرمایشــی، احتمــال حــوادث ناشــی از گاز گرفتگــی بیشــتر مــی شــود. حــوادث 
ــوان از  ــت مــی ت ــا کمــی دق ــا ب ــی اســت کــه تنه ــوع حوادث گازگرفتگــی از آن ن
ــب  ــد عواق ــی توان ــی احتیاطــی م ــرد و برعکــس، کمــی ب ــری ک ــروز آن جلوگی ب

ــری داشــته باشــد.   ــران ناپذی جب
ــه  ــی ک ــه مهم ــن نکت ــه داد اولی ــان  ادام ــتان کرم ــرکت گاز اس ــل ش مدیرعام
ــودن از  ــن ب ــند مطمئ ــته باش ــه داش ــه آن توج ــد ب ــی بای ــترکان گاز طبیع مش
درســت کارکــردن وســایل گازســوز اســت، حتمــاً وســایل گازســوز را در صــورت 
ــه متخصصیــن امــر و مراکــز مجــاز تعمیــر و نگهــداری وســایل  ــودن ب  معیــوب ب

گاز سوز، جهت کنترل و رفع عیب بسپارید. 
ــه عنــوان وســیله گــرم کننــده اســتفاده مــی شــود،  در منازلــی کــه از بخــاری ب

ــودن مســیردودکش ضــروری اســت. ــاز ب ــان از ب اطمین
فــاح بــه اهمیــت نحــوه اتصــال قطعــات دود کــش اشــاره کــرد و گفــت: قبــل از 
نصــب دودکــش بــا شــعله کبریــت یــا شــمع، مکــش دریچــه دودکــش را بررســی 
ــه دودکــش از صحــت  ــودن لول ــرم ب ــا بررســی گ ــگام اســتفاده از بخــاری ب و هن
 H ــک ــب کاه ــه نص ــاح ب ــر ف ــدس منوچه ــوید. مهن ــن ش ــرد آن مطمئ عملک
ــح  ــب صحی ــه نص ــبت ب ــد نس ــی بای ــترکین گاز طبیع ــت مش ــرد  و گف ــاره ک  اش
لولــه بخــاری نیــز توجــه داشــته باشــند، لولــه بخــاری بایــد فلــزی بــوده و نبایــد 
از لولــه هــای فنــری ) آکاردئونــی ( بــه دلیــل عــدم اســتحکام ازم اســتفاده کــرد 
و لولــه هــای دودکــش بایــد بــه شــکل صحیــح و محکــم بــه  وســیله گازســوز و 

محــل دودکــش در دیــوار نصــب شــده باشــند.
ــژه در  ــه وی ــد از نصــب آبگرمکــن ب ــح کــرد: مشــترکان بای ــاح تصری مهنــدس ف
محیــط هــای بســته از جملــه انبــاری، آشــپزخانه های کوچــک حمــام یــا رختکــن 
ــدون دودکــش در محیط هــای مســکونی  و همچنیــن اســتفاده از بخــاری هــای ب

ــاق خــواب جــدا  ــه ات بســته از جمل
خــودداری کنند.مدیرعامــل شــرکت 
افــزود: هــر  اســتان کرمــان  گاز 
چنــد گاز طبیعــی ســوختی بســیار 
ــت  ــاک اس ــترس و پ ارزان، در دس
ــه  ــت ن ــن نعم ــتفاده از ای ــه اس ک
 تنهــا رفــاه را بــرای مــا بــه ارمغــان 
رونــق  باعــث  بلکــه  آورد  مــی 

ــا روشــی درســت،  اقتصــادی جامعــه نیــز مــی شــود امــا اگــر از ایــن ســوخت ب
صحیــح و بهینــه اســتفاده نگــردد، مــی توانــد خطراتــی را بــرای مصــرف کننــدگان 
ــوالی ــه س ــتن هرگون ــورت داش ــرم در ص ــترکین محت ــد. مش ــته باش ــر داش  در ب

ــا شــماره تلفــن اتفاقــات 194 پســت  مــی تواننــد در هــر ســاعت از شــبانه روز ب
امــداد شــرکت گاز اســتان کرمــان تمــاس حاصــل نماینــد.

                                 مدیرعامل شرکت گاز استان کرمان:

لزوم رعایت نکات ایمنی وسایل گرمایشی در آستانه فصل سرد سال

نبض حیات ما و طبیعت در جاری بودن آب می طپد .
روابط عمومی شرکت آب و فاضاب روستایی استان کرمان

                                                         دانش آموز
دانش آموز همچو ّآب قنات                                        طاهر است و زال و در حرکت

چرخ فردا به دست این قشر است                               ثروت و نعمت است و هم برکت
هست آینده ساز کشور خود                                       دانش آموز باسواد و بصیر

می شود کاشف علوم روز                                          علمش آینده را کند تفسیر

                                                                    انه ی جاسوسی
هر سفارتخانه که فتنه ُبَود تولیدش                                       )انه ی جاسوسی( است و بکنید تعطیلش
کودتاها همه تولید همین )فتنه سرا(ست                                 زخم از فتنه گران برزخ تاریخ به جاست

در اینگونه سفارتخانه را باید بست                                        پای جاسوس را در گام نخستین بشکست
اینکه آمریکا به دور از کودتا مانده ز چیست؟                         چون سفارتخانه اش در دل واشنگتن نیست!

مدیـر کل بهزیسـتی اسـتان کرمـان بـه همـراه مهـدی نخعـی مشـاور عالی و 
مرجـان سـلطانی دبیـر فرهنگی  به مناسـبت هفتـه وقف با مدیـرکل اوقاف و 

امـور خیریـه اسـتان  دیـدار و گفت و گـو کرد .
بـه گـزارش عبـاس صـادق زاده مدیـرکل  در این دیـدار با تبریک فرارسـیدن 
هفتـه وقف ،سـنت حسـنه وقـف را یکی از ارزشـمندترین و هوشـمندانه ترین 
شـیوه ی توجـه به مسـائل و مشـکات افراد جامعه دانسـت و گفـت: به لحاظ 
ماهیـت وظایـف بهزیسـتی و مجموعـه اوقـاف ایـن دو مجموعـه مـی تواننـد 

همـکاری های موثـری را تعریـف کنند.
وی شـناخت همـه جانبـه از مسـائل متعـدد اجتماعـی را ویژگـی بهزیسـتی 
دانسـت و افـزود : رویکـرد اداره اوقـاف و امورخیریـه در جهـت دهـی نیـات 
خیرخواهانـه بـه سـمت مسـائل اجتماعی ویژگی دیگری اسـت کـه جمع این 

دو ویژگـی بـه اقدامـات موثـری منجـر می شـود.
صادق زاده اسـتفاده از اصطاح آسـیب را برای همه مسـائل اجتماعی اشـتباه 
توصیف کرد و یادآور شـد :  اغلب مسـائل اجتماعی موجود در سـطح اسـتان 

و حتـی کشـور هنـوز به مرحله آسـیب نرسـیده اند کـه می توان بـا همکاری 
هایـی کـه در قالب تفاهـم نامه تعریف و تنظیم می شـود ، نیـات خیرخواهانه 
وقـف کننـدگان  را به سـمت بهبود شـرایط اجتماعی همنوعـان هدایت کرد .

حجـه ااسـام  علـی جالـی مدیـرکل اوقـاف و امـور خیریـه اسـتان کرمـان 
در ایـن دیـدار بـا تقدیـر از خدمات ارزشـمند بهزیسـتی به جامعه اسـامی و 
لـزوم بهـره منـدی حداکثـری بـا حفـظ امانـت از نیـات خیریـن و واقفین در 
پیشـگیری و کنتـرل مسـائل اجتماعـی اظهار داشـت : مجموعه اوقـاف و امور 
خیریـه بـا توجـه به مسـائل شـرعی و قانونـی  وقـف و همچنین حفـظ امانت 

در نیـت واقفیـن بـا بهزیسـتی در حـل مسـائل اجتماعـی  همراه می شـود .
وی ایجـاد فضـای رشـد و شـکوفایی اجتماعـی و فراهـم کردن زمینـه اجرای  
طـرح و برنامـه هایـی کـه نتیجـه اش  پیشـگیری  و خدمـت به اقشـار جامعه 
باشـد را فرضـی ارزشـمند در اجرای نیـات خیرخواهانه و خداپسـندانه واقفین 
و خیریـن دانسـت و افـزود :  در چهارچـوب شـرع و قانـون آمـاده هرگونـه 

همکاری  هسـتیم.

در دیدار بین مدیران بهزیستی و اوقاف و امور خیریه بر تنظیم تفاهم نامه ای برای بهبود شرایط اجتماعی تاکید شد

مدیــرکل امــور مالیاتــی اســتان کرمــان بــا بیــان 
اینکــه مودیــان محتــرم مالیاتــی تــا 15 آبان مــاه 
ــت  ــال فهرس ــه ارس ــبت ب ــد نس ــت دارن فرص
معامــات فصــل تابســتان 1398 اقــدام کننــد، 
تاکیدکــرد: انجــام تکالیــف قانونــی خــود را بــه 
روزهــای پایانــی موکــول نکنید.محمــد ســلمانی 
ــاده)169(  ــان مشــمول موضــوع م ــت: مودی گف

مصــوب  مســتقیم  هــای  مالیــات  قانــون 
معامــات  اطاعــات  مکلفنــد   1394/4/31
ــس از  ــم پ ــاه و نی ــک م ــا ی ــود را ت ــی خ فصل
ــات  ــامانه عملی ــق س ــل از طری ــر فص ــان ه پای
الکترونیکــی ســازمان امــور مالیاتــی کشــور بــه 
کننــد.   ارســال   www.tax.gov.ir  نشــانی 
ــت  ــال فهرس ــت ارس ــه مهل ــان اینک ــا بی وی ب

 15 تــا   1398 تابســتان  فصــل  معامــات 
آبان مــاه اســت، افــزود: از آنجایــی کــه موکــول 
ــی  ــای پایان ــه روزه ــات ب ــال اطاع ــردن ارس ک
مهلــت قانونــی بــا توجــه بــه حجــم زیــاد 
ــروز  ــن اســت موجــب ب ــه ممک ــات واصل اطاع
مشــکات شــود، لــذا بهتــر اســت مودیــان 
مالیاتــی ارســال فهرســت معامــات فصلــی 

ــرده  ــول نک ــی موک ــای پایان ــه روزه ــود را ب خ
ــف  ــام تکالی ــه انج ــبت ب ــت نس ــرع وق و در اس

ــد. ــدام کنن ــود اق ــی خ قانون
ســلمانی خاطرنشــان کــرد: مطابــق قانــون 
مالیــات هــای مســتقیم عــدم ارســال فهرســت 
صــورت معامــات فصلــی در مهلــت مقــرر 
ــود. ــی ش ــی م ــم مالیات ــمول جرای ــی مش قانون

مدیرکل امور مالیاتی استان کرمان خبرداد:
آبان ماه، مهلت ارسال فهرست معامات فصل تابستان 98
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مجتبــی ابراهیــم نــژاد معــاون بهــره بــرداری شــرکت آب 
ــزاری  ــه برگ ــس کمیت ــان و رئی ــتان کرم ــاب اس و فاض
مســابقات بــا بیــان ایــن خبــر گفــت: ایــن مســابقات بــا 
هــدف ایجــاد بســتر مناســب جهــت توســعه مشــارکت و 
ایجــاد روحیــه نشــاط بیــن کارکنان،پــرورش و ظرفیــت 
ســازی نیــروی انســانی بــه منظــور انجــام وظایــف 
ســازمان و عملکــرد مطلــوب تــر، یافتــن اســتعداد ویــژه 
در افــراد شــرکت کننــده و یادگیــری و آمــوزش و تبــادل تجــارب و اطاعــات بیــن 
ــوان فنــی و تخصصــی برگــزار  ــاء مهــارت هــا و ت تیــم هــای شــرکت کننــده و ارتق
ــع ،نصــب  ــه شــبکه توزی ــزود: ایــن مســابقات در 5 رشــته تعمیــرات لول شــد. وی اف
ــب  انشــعاب فاضاب،نصــب انشــعاب آب،آزمایشــگاههای فیزیکــی و شــیمیایی و عی
یابــی مــدار فرمــان و رفــع عیــب تابلوهــای راه انــداز بــرق و بــا شــرکت 119 نفــر در 
قالــب 34 تیــم از شــرکت آب و فاضــاب اســتان و 20 تیــم از شــرکت آب و فاضــاب 

روســتایی اســتان برگــزار گردیــد. رئیــس کمیتــه برگــزار کننــده مســابقات در پایــان 
نتایــج ایــن مســابقات را بــه شــرح ذیــل اعــام نمــود:

رشته تعمیرات لوله شبکه توزیع:
ــتایی  ــاب روس ــور آب و فاض ــام دوم : ام ــنجان، مق ــا رفس ــرکت آبف ــام اول: ش مق
ــاب  ــور آب و فاض ــه ام ــرات س ــم تعمی ــوم: تی ــام س ــج ،مق ــه گن ــاد و قلع عنبرآب

ــان ــتان کرم شهرس
رشته نصب انشعابات آب:

مقــام اول: تیــم ســه نصــب انشــعابات امــور آب و فاضــاب شهرســتان کرمان،مقــام 
دوم:امــور آب و فاضــاب شهرســتان زرند،مقــام ســوم:تیم دو نصــب و انشــعابات امــور 

آب و فاضــاب شهرســتان کرمــان
رشته عیب یابی مدار فرمان و رفع عیب تابلوهای راه انداز: 

مقــام اول: تیــم الــف بــرق امــور آبفــای شهرســتان کرمــان، مقــام دوم: شــرکت آبفــا 
رفســنجان، مقــام ســوم: شــرکت آبفــار کرمــان

نخستین دوره مسابقات مهارت های فنی و تخصصی بهره برداری شرکت های آبفا و آبفار 
استان کرمان به میزبانی شرکت آب و فاضاب استان برگزار شد
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                                         شهادت امام حسن عسکری)ع(
دل عالم چرا گرفته عزا                                                           داغدار امام یازدهم است

آن امام همام و نور خدا                                                          روح حق بوده و به حق پیوست
شد شهید آفتاب عالمتاب                                                        )شب پرستان( به لعنتی دائم
آنچه قاتل ببیند آینده                                                            ذوالفقار است و حضرت قائم

  www.Haftvadnews. ir 

                                       آغاز امامت امام مهدی)عج(

مصلح عالم به امامت رسید                       )شب( شد از آینده ی خود ناامید
غنچه ی توحید شکوفا شده                         پنجره ی دوازدهم وا شده

مطلع نور است همین پنجره                        تداوم بهار از این پنجره
تهنیت آورده دلم بر همه                              امامت ذریه ی فاطمه)س( 

غامحسین رضایی - نقاش

غامحسین رضایی - نقاش

این شماره از هفتواد تقدیم می شود به 
سردار شهید »مهدی طیاری «

️سیره شهدا

بنزیــن️ماشــینم️تمــام️شــده️
خواســتم️ مهــدی️ از️ بــود️
ــد️ ــن️بده ــر️بنزی ــد️لیت چن
تــا️بــه️پمــپ️بنزیــن️برســم.
️گفــت:️بنزیــن️ماشــین️مــن️
ــر️ ــت،️اگ ــال️اس ــت️الم از️بی
ذر️های️از️آن️را️بــه️تــو️بدهــم️
نــه️تــو️خیــر️م️یبینــی️و️نــه️

مــن!!!

یادی از یک شهید

با عشق الف به دفتر آمد
عالم️همه️در️طواف️عشق️است️️️️️️️️️

️معشوقه️بَُود️خدای️عالم
بیدرد️کسی️که️نیست️عاشق️️️️️️️️️️

عشق️است️که️شد️دوای️عالم
این️عشق️تجسمش️حسین)ع(️است️️️️️️

️️عشقی️که️زمان️نمی️شناسد
بشکفته️به️کربای️دیروز️️️️️️️️️

️گفتا️که️مکان️نمی️شناسد
عشقی️که️بای️عاشقان️شد️️️️️️️️️

️)هابیل(️باکش️نخستین
تلخ️است️بای️اهل️دنیا️️️️️️️️️️

️️بر️عاشق️حق️باست️شیرین
بنگر️تو️به️رویش️جوانه️️️️️️️

️️️️️عشقش️بَُود️اینکه️تا️شود️گل
صد️گونه️با️به️جان️خرد️تا️️️️️️️️

️️بر️سر️بزند️گل️تکامل
)فرهاد(️که️)کوه️بیستون(️کند️️️️️️️

️️️با️قدرت️عشق️تیشه️می️زد
اندر️دل️خاک️سرد️دانه️️️️️️️️️️

️️با️گرمی️عشق️ریشه️می️زد
عشق️است️که️از️کمان️)لیلی(️️️️️️️️️

️زد️تیر️به️روزگار️)مجنون(
شد️شهره️ی️خاص️و️عام️و️عالم️️️️️️️️

️️این️قصه️ی️ماندگار️مجنون
هر️ذره️که️آفریده️خالق️️️️️️️️️️️️

زیبایی️خاص️خویش️دارد
زیباتر️و️خوشترین️بَُود️عشق️️️️️️️️

️️کز️لطف️یگانه️بیش️دارد
از️عشق️طلب️مکن️جدایی️️️️️️️️

️️پیوند️قلوب️کار️عشق️است
از️تفرقه️و️نفاق️بیزار️️️️️️️️️️

️️وحدت️با️خدا️شعار️عشق️است
عاشق️بنهاده️سجده️بر️عشق️️️️️️️

️️️عشقی️که️خود️)عشق️آفرین(️است
در️کعبه️ی️دل️حضور️دارد️️️️️️️️️️

که️)عشق️به️حق(️اصول️دین️است
یارب️بده️دست️دل️به️)نقاش(️️️️️️️️

️️تا️چنگ️زند️به️دامن️عشق
هم️چشم️دل️و️بصیرتی️ناب️️️️️️️

️️️تا️سر️بنهد️به️باطن️عشق
اکسیژن️زندگی️بَُود️عشق️️️️️️️

️️️بی️عشق️حیات️ما️ممات️است
جانم️به️فدای️رویش️عشق️️️️️️

️️️️عشق️است️که️مایه️ی️حیات️است
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حزب ا...
)امرای️عرب(️از️پرخوری️سنگین️گشتند️️️

️ز️ُخم️رنگ️اجانب️همه️رنگین️گشتند
اکثریت️به️در️خانه️ی️شیطان️رفتند️️️

️️️بهر️پروار️تن️و️هاکت️جان️رفتند
عزت️و️معنویت️دست️فراموشی️رفت️️️️️

️عرب️و️دشمن️غربی️به️هماغوشی️رفت
چتر️دشمن️سر️اعراب️سیاهی️انداخت️️️

️️️تفرقه️بین️ملل️داد️و،️تباهی️انداخت
سفره️ی️نفت️عرب️را️به️شراکت️خوردند

️️️️نور️امید️و️حیات️از️دل️مردم️بردند
دل️مردم️پر️خون️از️ستم️و️ذلت️بود️️️️

️️منتظر️بر️فرج️و️رهبری️با️غیرت️بود
تا️که️)سید️حسن(️این️)زلزله️بر️خواب(️آمد️️️

️جان️رفته️به️تن️و️پیکر️اعراب️آمد
لطف️حق️بوده️بر️اعراب️سری️پیدا️شد️️️️️

️سروی️آزاد️ولی️با️ثمری️پیدا️شد
سروی️آزاد️که️از️ظلم️و️ستمگر️بیزار️️️

️️️بر️خاف️امرای️عرب،️ایشان️بیدار
درد️فهمیده️و️درمان️اساسی️آورد️️️️

️️بهر️آزادی️بنده️چه️کاسی️آورد
در️کاسش️عمًا️درس️شهامت️می️داد️️️️️

️سنگر️دفع️تجاوز️ز️حضورش️آباد
گفته️هایش️همه️همراه️عمل️گل️می️کرد️️️️️

️هرزه️ها️را️تبر️غیرت️گل،️ُشل️می️کرد
ترس️از️اهریمنان️را️ز️دل️مردم️برد️️️️️️

غرش️حق️شد️و️زان️عربده️ی️باطل️مرد
زنده️شد️روح️شهادت️طلبی️و️ایثار️️️️

️️)استقامت(️سر️تسلیم️ندارد️این️بار
ضد️باطل️بوده️در️اردوی️حق️بالیدند️️️

️️️پوزه️ی️ظلم️و️ستم️را️به️زمین️مالیدند
شیر️مردان️خدایی️به️نبرد️ایستادند️️️️

️️اهرمن️را️به️عقب️رانده️شکستش️دادند
)پسر️شیر️خدا(️تا️سر️اعراب️آمد️️

️️️️خون️ایمان️کمر️تیغ️تجاوز️را️زد
راه️بر️ظلم️و️ستم️را️پس️از️این️می️بندند️

️️️جنبشی️بین️جوانان️جهان️افکندند
یارب️این️سید️مظلوم️نگردد️مغلوب️️️️️

️عزتش️را️تو️بیفزا️و️بدارش️محبوب
آی️)نقاش(️خدا️حامی️حزب️ا...️است

در️حقیقت️ز️خدا️پوزه️ی️دشمن️بشکست
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カもヮ執枢唱 桧済処

نوش داروی اسام
  بخش چهارم
کنـد️ یـک️ در️ کـه️ را️ آنچـه️ زنبـورداران️ و️ شناسـان️ زیسـت️
️وی️زنبـور️عسـل️مـی️گـذرد️پژوهیـده️و️دیـده️و️نوشـته️و️
️بیـش️می️دانیم️کـه️در️هر️کندوی️ ️امروز️کم️و ️انـد️و️مـا گفتـه
️یـک️ملکـه️زندگی️مـی️کنـد️و️کارش️خـوردن️و️ زنبـور️عسـل
خوابیـدن️و️جفـت️گیـری️و️تخـم️ریـزی️و️چنـد️گونـه️زنبـور️
️اسـت️و️در️همیـن️کنـدو️زنبورهایـی️هسـتند️که️ ️آوردن پدیـد
از️آن️بیـرون️نمـی️رونـد️و️کارشـان️پرسـتاری️و️نگهـداری️و️
️این️کندو️شـمار️ ️اّمـا️در .️ ️اسـت ️پیرامـون️ملکـه پاکیـزه️کـردن
بسـیار️بسـیار️زنبورهـا️یکسـانی️هـم️هسـتند️کـه️شـبها️در️
️بیرون️ ️با️سـپیدی️روز ️به️هـم️می️خوابنـد️و ️ای️فشـرده ️گوشـه
️بر️می️دارند️ ️نشـینند️و️گرده️آنهـا️را مـی️آینـد️و️روی️گلها️می
️بـه️کنـدو️می️رسـانند️تا️خـوراک️ملکه️و️پرسـتاران️ و️شـتابان
️باید️ ️اینگونـه️زنبورهـا️را ️.️و️زندگـی ️فراهـم️شـود ️نگهبانانـش و
بردگی️دانسـت️زیرا️برای️سـیرکردن️شـکم️باید️سراسـر️روز️را️
️بهره️ ️از️زندگـی️هیچگونه تـوان️فرسـا️کار️کننـد️و️تا️دم️مـرگ

دیگـری️ندارند️.
️میلیون️ ️و️چند ️بیسـت ️و ️زندگـی️سـیصد ️و ️آمریـکا ️امـروزه️در و
️این️کنـدوی️زنبور️ ️از ️ای ️نمونـه ️،️هماننـد️و ️آن️کشـور مردمـان
️انـد️ ️از️مردمانـش️ملکـه ️.️و️،️چـه️ده️درصـد ️باشـد عسـل️مـی
️نگهبانـان️ ️بخـش️کوچکـی️پرسـتاران️و ️نـود️درصـد️دیگـر ️از و
️برابر️ ️بردگانی️کـه️در ️باشـند️،️و️مانـده️هـای️دیگـر ملکـه️مـی
️تا️سـیاهی️شـب️کار️ ️از️سـپیدی️روز ️ناچار ️به سـیرکردن️شـکم

.️ ️فرا️رسـد ️تـا️روز️مرگشـان مـی️کننـد️و️جـان️مـی️کنند
و️ داده️ خودشـان️ هـای️ رسـانه️ بارهـا️ کـه️ آمارهایـی️ ️برابـر️
مـی️دهنـد️تنهـا️ده️درصـد️از️مردمـان️آن️سـرزمین️هسـتند️
️بزرگ،️آسـمان️خـراش️ها،️ ️بنگاههای ️بانکهـا،️کارخانه️هـا، کـه
سـینماها،️راههـای️هوایـی،️راههـای️زمینـی️و️دریایـی️و️دیگر️
سـودآفرین️هـای️بـزرگ️را️از️آن️خـود️دارنـد️.️کـه️بایـد️ایـن️
خاندانهـای️ده️درصـدی️را️همـان️ملکـه️کنـدوی️زنبور️عسـل️
دانسـت️.کـه️نـود️درصـد️دیگـر️بایـد️شـب️و️روز️کار️کننـد️و️
جـان️بکننـد️تـا️اینـان️کـه️بیشترشـان️از️نـوادگان️گوسـاله️
طاپرسـتان️سـامری️هسـتند️به️خوشی️و️آسـایش️و️شادمانی️
️نـود️درصد️سـرمایه️و️ ️نـه️تنها ️ایـن️خانـدان️ها زندگـی️کننـد.
️نیز️ ️فرمانروایـی️را ️بلکـه️حکومـت️و اقتصـاد️را️در️دسـت️دارنـد

از️آن️خـود️کـرده️اند.️
در️سراسـر️تاریـخ243️️سـاله️آمریـکا️همـه️رئیـس️جمهورهـا️
️از️همیـن️خاندانهـا️بـوده️و️هسـت️.️همچنین️ و️معاونیـن️آنهـا
️باید️ ️نیز ️نمانـدگان️و️گنگـره نماینـده️هـای️سـه️مجلس️سـنا️و
از️همیـن️اشـراف️کان️سـرمایه️دار️بـوده️و️باشـند️و️افـزون️
کارمنـدان و️ رئیسـان️ و️ پایـه️ بلنـد️ قضـات️ وزیـران،️ آن️ ️بـر️
️از️همین️خاندانها️ ️نیـز ️ا، ️ای. ️.ب.️آی️و️سـی. ️اف سـازمان️هـای
برگزیـده️می️شـوند️و️بخش️کوچـک️دیگری️از️جامعـه️آمریکا️
پرسـتاران️و️کارگزاران️این️ده️درصد️ملکه️اشـراف️می️باشـند.️
️،️زنبورهـای️کارگـرش️همـان️ ️آمریـکا ️اّمـا️جامعـه️کندوسـان و
جوانـان️فریـب️خـورده️ای️هسـتند️کـه️بنـام️مهاجـر️خـود️را️
️بردگ️ ️بـدام ️آنجا️مـی️رسـانند️و ️بـه بـا️هـزاران️رنـج️و️سـختی

مـی️افتند️.️
نویسنده : کیخسرو شهریاری

**************************

صدای قبرستان

️نظـاره️و️متوجـه️می️شـود️که️ ️بشـر️مـرگ️را ️اسـت️کـه قرنهـا
️بشـر️ ️نیسـت️و️در️زمـان️مرگ هیـچ️ثـروت️و️قدرتـی️مانـدگار
️نگرفته️ ️پند ️از️گذر️زمـان ️بشـر ،️ ️ندارد جـز️کفـن️چیزی️همـراه
️نظـاره️مـی️کنـد️دوسـت️دارد️ و️در️مسـیر️زندگـی️هـر️چـه️را
️،️چند️روز️قبـل️گذرم️ ️برجهـان️حکمرانـی️کنـد مالـک️شـود️و
️نموده️در️ ️افتاد️متوجه️شـدم️فـرد️ثروتمند️فـوت بـه️قبرسـتان
️فریـاد️می️زد️ ️قبرسـتان ️بـه️گـور️مـی️سـپردن ️او️را حالـی️کـه

و️مـی️فرمود️:
در️زندگی️هستی️به️فکر️جمع️ثروت️بشر

آخرکار️️خانه️گور️ثروت️باشد️بی️اثر
محبت️کن️به️محرومان️تا️می️توانی️ای️بشر

تا️بماند️از️شما️نیکو️اثر
️لحظه️ انشـاا...️کـه️تـا️زنـده️هسـتیم️صـدای️قبرسـتان️که️هـر
.️ ️نشـویم خودبـاور ظالـم️️و ️و ️️مغـرو️ر ️بشـنویم️و فریـاد️مـی️زنـد️
 حمزه فریفته 

اداره کل ثبت اسناد و اماک 
استان کرمان

 اداره ثبت شرکت ها و موسسات 
غیرتجاری کرمان )644514(

آگهــی️تغییــرات️شــرکت️پخــش️دارویــی️همــت️پخــش️بوتیــا️
شــرکت️ســهامی️خــاص️بــه️شــماره️ثبــت12803️️و️شناســه️
ملــی10630189362️️بــه️اســتناد️صورتجلســه️مجمــع️
ــورخ1397/10/03️️: ــاده️م ــوق️الع ــادی️بطــور️ف ــی️ع عموم

ـ️اعضــای️هیــات️مدیــره️عبارتنــد️از️آقــای️ســیداحمد️کمــال️
آبــادی️بــه️شــماره️ملــی4432265991️️آقــای️حســن️
چاکرالحســینی️بــه️شــماره️ملــی4431440518️️آقــای️
محمدعلــی️مجاهدفــر️بــه️شــماره️ملــی4431674462️️
ــی2991699922️️ ــماره️مل ــه️ش ــری️ب ــه️مظف ــم️حکیم خان
بــرای️مــدت️دو️ســال️انتخــاب️گردیدنــد.️-️آقــای️محمدعلــی️
تســبندی️بــه️شــماره️ملــی4432136499️️بــه️ســمت️
بــازرس️اصلــی️خانــم️آمنــه️زینلــی️گوجانــی️بــه️شــماره️ملــی️
4621664891️بــه️ســمت️بــازرس️علــی️البــدل️بــرای️مــدت️
یــک️ســال️مالــی️انتخــاب️شــدند.️-️ترازنامــه️و️حســاب️ســود️
و️زیــان️شــرکت️منتهــی️بــه️ســال1396/12/29️️مــورد️تصویــب️
قــرار️گرفــت.️اداره️کل️ثبــت️اســناد️و️امــاک️اســتان️کرمــان️اداره️
ــان️)644514( ــاری️کرم ــات️غیرتج ــا️و️موسس ــرکت️ه ــت️ش ثب

اداره کل ثبت اسناد و اماک استان کرمان
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )644515(

ــد️ ــد️امی ــتر️مرواری ــدل️گس ــا️ع ــاری️کیان ــر️تج ــه️غی ــیس️موسس ️️تاس
کارمانیــا️درتاریــخ1398/04/17️️بــه️شــماره️ثبــت2085️️بــه️شناســه️ملــی14008451954️️ثبــت️و️
️اطــاع️عمــوم️آگهــی️میگــردد.️ امضــا️ذیــل️دفاترتکمیــل️گردیــده️کــه️خاصــه️آن️بــه️شــرح️زیــر️جهــت
ــن️دادرســی️ ــون️آیی ــی501️قان ــواد450️ال ــه️داوری️موضــوع️م ــوط️ب ــور️مرب ــه️ام موضــوع️:انجــام️کلی
️ایجــاد️صلــح️و️ســازش️ ️المللــی️و️حــل️و️فصــل️دعــاوی، ️بیــن ️بــاب️هفتــم️و️قانــون️داوری️تجــاری مدنــی
فــی️مابیــن️طرفیــن️دعــوی️درصــورت️لــزوم️پــس️از️اخــذ️مجوزهــای️ازم️از️مراجــع️ذیربــط️مــدت:️از️
تاریــخ️ثبــت️بــه️مــدت️نامحــدود️مرکــز️اصلــی:️اســتان️کرمــان،️شهرســتان️کرمــان،️بخــش️مرکــزی،️
شــهر️کرمــان،️چهــارراه️کاظمــی،️کوچــه️قــدس2️️،️خیابــان️قــدس️،️پــاک0️️،️ســاختمان️وکا️،️طبقــه️
ســوم️کدپســتی7613859594️️ســرمایه️شــخصیت️حقوقــی️:1,000,000️️ریــال️مــی️باشــد.️اســامی️
و️میــزان️ســهم️الشــرکه️شــرکا:️خانــم️مریــم️نجفــی️بــه️شــماره️ملــی2991621028️️دارنــده10,000️️
ریــال️ســهم️الشــرکه️خانــم️ربــاب️کمالــی️دلفــارد️بــه️شــماره️ملــی3030889521️️دارنــده990,000️️
ریــال️ســهم️الشــرکه️اولیــن️مدیــران️:️خانــم️مریــم️نجفــی️بــه️شــماره️ملــی2991621028️️بــه️ســمت️
رئیــس️هیئــت️مدیــره️خانــم️ربــاب️کمالــی️دلفــارد️بــه️شــماره️ملــی3030889521️️بــه️ســمت️عضــو️
ــدگان️حــق️امضــا️:️کلیــه️ ــد.️دارن ــرای️مــدت️نامحــدود️انتخــاب️گردیدن هیئــت️مدیــره️و️مدیرعامــل️ب
ــود️ ــا️و️عق ــروات،️قرارداده ــل️چــک،️ســفته،️ب ــادار️و️تعهــدآور️موسســه️از️قبی ــی️و️اوراق️به اســناد️مال
اســامی️بــا️امضــاء️مشــترک️شــرکاء️همــراه️بــا️مهــر️موسســه️معتبــر️اســت️و️اوراق️عــادی️و️اداری️بــا️
️اساســنامه️ ️اختیــارات️مدیــر️عامــل:️طبــق ️باشــد. ️بــا️مهــر️موسســه️معتبــر️مــی امضــاء️مدیرعامــل️همــراه
ــه️فعالیــت️نمــی️باشــد.️اداره️کل️ثبــت️ ــه️اخــذ️و️صــدور️پروان ــه️منزل ثبــت️موضــوع️فعالیــت️مذکور،ب
اســناد️و️امــاک️اســتان️کرمــان️اداره️ثبــت️شــرکت️هــا️و️موسســات️غیرتجــاری️کرمــان️)644515(

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

)648008(

ــد️شــرکت️ ــتان️زرن ــد️کشــاورزی️شهرس ــی️تولی ــرکتهای️تعاون ــه️ش ــرات️شــرکت️اتحادی ــی️تغیی آگه
ــع️ ــه️مجم ــتناد️صورتجلس ــه️اس ــی10630037756️️ب ــه️مل ــت392️️و️شناس ــماره️ثب ــه️ش ــی️ب تعاون
عمومــی️عــادی️مــورخ1398/06/31️️منضــم️بــه️نامــه️شــماره98/7/17-205/20/111/184/24814️️
ــی️منتهــی️ســال️ ــه️و️صورتهــای️مال ــراز️نام ــد:️-️ت ــاه️اجتماعــی️شهرســتان️زرن ــاون،️کار️ورف اداره️تع
97️تصویــب️گردیــد.️-️خانــم️نجمــه️باقــری️بــه️شــماره️ملــی3052307411️نماینــده️شــرکت️تعاونــی️
تولیــد️خوشــه️پــرور️محمــد️آبــاد️بــا️شناســه️ملــی10860512948️️بــه️عنــوان️بــازرس️اصلــی️وآقــای️
ــت️ ــی️کوهدش ــرکت️تعاون ــده️ش ــی3091407381️نماین ــماره️مل ــه️ش ــعبجره️ب ــامی️ش ــاس️اس عب
شــعبجره️بــا️شناســه️ملــی10860511607️عنــوان️بــارزس️علــی️البــدل️اتحادیــه️بــرای️مــدت️یــک️
️تعاونــی️ ️باشــند:️-️شــرکت ️بــه️قــرار️ذیــل️مــی ️اعضــای️حقوقــی️هیئــت️مدیــره ️انتخــاب️شــدند.️- ســال
تولیــد️روســتایی️جــال️آبــاد️بــا️شناســه️ملــی10860513286️️-️شــرکت️تعاونــی️تولیــد️روســتایی️
بــاغ️بهــار️دولــت️آبــاد️بــا️شناســه️ملــی10860511723️️-️شــرکت️تعاونــی️تولیــد️روســتایی️یــزدان️
️آبــاد️ســفلی️ ️بوســتان️علــی ️تولیــد️روســتایی ️تعاونــی ️بــا️شناســه️ملــی10860511153️️-️شــرکت آبــاد
ــا️ ــاد️ب ــر️ســبز️اســماعیل️آب ــی️تولیــد️روســتایی️کوی باشناســه️ملــی10860512173️-️شــرکت️تعاون
شناســه️ملــی10860511120️بــه️ســمت️اعضــای️اصلــی️هیــات️مدیــره️و️-️شــرکت️تعاونــی️تولیــد️
روســتایی️خوشــه️نــگار️روح️آبادبــا️شناســه️ملــی10860513476️-️شــرکت️تعاونــی️تولیــد️روســتایی️
️البــدل️هیــات️مدیــره️ ️اعضــای️علــی ️بــه️ســمت ️بــا️شناســه️ملــی10860512650️ ســتاره️کویــر️واســط
بــرای️مــدت️ســه️ســال️مالــی️انتخــاب️شــدند.️اداره️کل️ثبــت️اســناد️و️امــاک️اســتان️کرمــان️مرجــع️

ثبــت️شــرکت️هــا️و️موسســات️غیرتجــاری️زرنــد️کرمــان️)648008(

ساعت 6:30 صبح جمعه 
در حسینیه ثارا... 

هیات رزمندگان اسام  استان کرمان

مدیــر️عامــل️ســازمان️آتــش️نشــانی️و️خدمــات️ایمنــی️شــهرداری️
ــا️هشــدار️در️خصــوص️احتمــال️گاز️گرفتگــی️در️فصــول️ کرمــان️ب
ــوز️ ــایل️گاز️س ــی️وس ــت️بررس ــهروندان️خواس ــال️از️ش ــرد️س س
ــای️ ــی️فض ــه️کاف ــان️از️تهوی ــاز️و️اطمین ــرویس️کارمج ــط️س توس

ــد ــرار️دهن ــورد️توجــه️جــدی️ق ــا️را️م ســاختمان️ه
علــی️عســکری️بــا️اشــاره️بــه️اینکــه️بــا️فــرا️رســیدن️فصــل️ســرما️️
ــایل️ ــی️در️وس ــکات️ایمن ــت️ن ــدم️رعای ــل️️ع ــه️دلی ــفانه️️ب متاس
گرمایشــی️️هــر️ســاله️تعــدادی️ازشــهروندان️دچــار️گاز️گرفتگــی️و️
️بــه️منظور️ ️بــه️گازگرفتگــی️را ️️مربــوط ️ایمنــی ️نــکات مــرگ️میشــوند
️اظهــار️کــرد:️گاز️ حفــظ️جــان️و️ســامتی️شــهروندان️یــاد️آور️شــد️و
ــدان️ ــر️فق ــوا️دار️اث ــه️معم ــت️ک ــی️اس ــه️حوادث ــی️از️جمل گرفتگ
ــه️خصــوص️بخــاری،️ ــرای️وســایل️گاز️ســوز️ب دودکــش️مناســب️ب
ــه️کافــی️در️فضــای️بســته️رخ️مــی️دهــد️. آبگرمکــن️و️عــدم️تهوی
عســکری️گفت:دودکــش️هــا️️حتمــا️قبــل️از️روشــن️کــردن️
بخــاری️بایســتی️بازدیــد️شــوند️و️هــر️وســیله️گاز️ســوز️بایــد️دارای️
ــد️و️از️ ــک️باش ــه️کاه ــز️ب ــتاندارد,مجزا️و️مجه ــش️اس ــک️دودک ی
ــه️وســایل️ شــهروندان️خواســت️همــواره️محــل️اتصــال️دودکــش️ب
️اطمینــان️حاصــل️ ️از️آب️بنــدی️و️ثبــات️آنهــا گاز️ســوز️را️بازرســی️و
ــی️ ــات️ایمن ــانی️و️خدم ــش️نش ــازمان️آت ــل️س ــر️عام ــد.️مدی نماین
ــور️از️ ــوز️در️محــل️عب ــایل️️گاز️س ــای️وس ــه️داد:️دود️کــش️ه ادام
شیشــه️هــای️پنجــره️نبایــد️مســتقیما️بــا️شیشــه️در️تمــاس️باشــد️
زیــرا️در️چنیــن️صورتــی️امــکان️شکســتن️شیشــه️در️اثــر️حــرارت️و️

ــادن️دودکــش️وجــود️دارد ــق️شــدن️و️افت و️ل
مدیــر️عامــل️ســازمان️آتــش️نشــانی️و️خدمــات️ایمنــی️گفت:ضمنــأ️

بایــد️از️فشــردن️بیــش️از️انــدازه️کاهــک️کــه️باعــث️تعغیــر️حالــت️
ــز️ ــود️نی ــی️ش ــش️م ــای️دودک ــروج️گازه ــذ️خ ــی️مناف و️گرفتگ

خــودداری️شــود
️ایمنــی️شــهر️کرمان️ ️نشــانی️و️خدمــات مدیــر️عامــل️ســازمان️آتــش
بــه️شــهروندان️توصیــه️کــرد:از️نصــب️آبگــرم️کــن️و️بخــاری️بــدون️
دودکــش️در️فضاهــای️بســته️مثــل️حمــام️جــدا️خــودداری️کننــد️
ــی️ ــوادث️گاز️گرفتگ ــوع️ح ــل️وق ــر️از️عوام ــی️دیگ ــن️یک و️همچنی
روشــن️کــردن️خــودرو️در️گاراژ️و️پارکینــگ️منــازل️اســت️برخــی️
راننــدگان️صبــح️هنــگام️بــرای️اینکــه️موتــور️خــودرو️را️گــرم️کننــد️
ایــن️وســیله️را️درفضــای️بســته️مثــل️پارکینــک️ســاختمانها️روشــن️
میکننــد️و️بــه️مــدت️طوانــی️در️ایــن️حالــت️باقــی️میگذارنــد️کــه️
انتشــار️دود️خــودرو️در️فضــای️ســاختمان️و️خانــه️ســبب️بــروز️گاز️

گرفتگــی️و️حتــی️مــرگ️افــراد️میشــود
ــاری️در️ ــه️بخ ــرار️دادن️لول ــهروندان️از️ق ــت️:ش ــه️گف ️وی️در️ادام
ــه️ ــد️ک ــه️کنن ــه️توج ــن️نکت ــه️ای ــد️و️ب ــودداری️کنن ــرف️آب️خ ظ
شــعله️بخــاری️حتمــا️بایــد️آبــی️باشــد️و️از️داغ️بــودن️لولــه️

ــد ــل️کنن ــان️حاص ــاری️اطمین ــش️بخ دودک
ــان️ ــی️کرم ــات️ایمن ــانی️و️خدم ــش️نش ــازمان️آت ــل️س ــر️عام ️مدی
ــد️حتمــا️دارای️ ــا️بای ــن️کــه️دودکــش️ه ــه️دیگــر️ای ــه️داد:نکت ادام
ــه️ ــاا️باشــد️ن ــه️ب شــیب️مثبــت️باشــد,یعنی️جهــت️دودکــش️رو️ب

ــن ــه️ســمت️پای ب
وی️توصیــه️کرد:حتــی️اامــکان️از️نصــب️زانــوی️اضافــی️در️مســیر️
دودکــش️خــودداری️شــود️زیــرا️زانــو️کارایــی️دودکــش️را️کاهــش️
ــد️از️ ــه️نبای ــچ️وج ــه️هی ــه️ب ــت️ک ــن️اس ــد️ای ــه️بع ــد️و️نکت میده

لولــه️هــای️آکاردونــی️بــه️عنــوان️لولــه️بخــاری️اســتفاده️کــرد️ایــن️
لولــه️هــا️بــه️مــرور️زمــان️مقاومتشــان️را️از️دســت️داده️و️در️آنهــا️
ــت️ ــه️و️در️نهای ــی️در️لول ــی️و️در️نتیجــه️ایجــاد️شــیب️منف افتادگ
ــه️فضــای️ســکونت️میشــود برگشــت️گازهــای️ناشــی️از️احتــراق️ب
ــی️ ــه️و️ب ــر️گیج ــردرد️و️خستگی,س ــواب️آلودگی,س ــکری️خ ️عس
ــی️ ــگ️پریدگ ــودی️بدن,رن ــی️حالی،کب ــوع,️ب ــت️ته ــراری️,حال ق
و️ کــرد️ عنــوان️ گرفتگــی️ گاز️ عائــم️ از️ را️ دیــد️ کاهــش️ و️
ــا️ ــا️گاز️گرفتگــی️ســریعا️ب ــه️ب گفت:شــهروندان️در️صــورت️مواجه
اورژانــس️تمــاس️گرفتــه️و️درب️و️پنجــره️هــا️را️بــاز️نماینــد️تــا️هــر️

ــود ــوض️ش ــط️ع ــوای️محی ــریعتر️ه ــه️س چ
وی️بیــان️کــرد️:فــرد️دچــار️گاز️گرفتگــی️بایــد️ســریعا️در️محیــط️
بــاز️قــرار️گیــرد️و️عملیــات️اکســیژن️دهــی️بــا️دقــت️انجــام️شــود️و️

همچنیــن️ازم️اســت️فــورا️شــیر️اصلــی️گاز️بســته️شــود.
مدیــر️عامــل️ســازمان️آتــش️نشــانی️و️خدمــات️ایمنــی️کرمــان️از️
شــهروندان️خواســت️بــرای️اطــاع️از️هــر️گونــه️مشــاوره️راهنمایــی️
ــاس️ ــماره125️️تم ــا️ش ــازمان️ب ــن️س ــاوران️ای ــا️مش ــاس️ب و️تم

ــد. حاصــل️نماین

مدیر عامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرمان

مراقب قاتل خاموش باشیم

13 آبان؛ روز دانش آموز گرامی باد  پیامــي️ در️ )ره(️ ️ خمینــی️ امــام️ حضــرت️
فرمودنــد:️ ️ آبــان️ ️13 روز️ مناســبت️ ️بــه️
ــه  ــید، ک ــور باش ــن صب ــزان م »... عزی
ــدا  ــت و خ ــک اس ــي نزدی ــروزي نهای پی
بــا صابــران اســت ... ایــران امــروز 
جایــگاه آزادگان اســت... مــن از ایــن راه 
ــه ام ...  ــه شــما دوخت ــد ب دور، چشــم امی
ــي  ــتقال طلب ــي و اس ــداي آزادیخواه ص
شــما را بــه گــوش جهانیــان مي رســانم«.
قیــام️ و️ مبــارزه️ در️ کــه️ آبــان️ ️ســیزده️
ــم️ ــر️ضــد️رژی ــدار️ب ــد️و️بی ــوزان️متعه ــش️آم دان
ــی️ ــتکبار️جهان ــژه️اس ــه️وی ــان️آن️ب ــاه️و️حامی ش
ریشــه️دارد،️نشــانه️آن️اســت️کــه️ایــن️قشــر️آگاه️

️اهــداف️واا️و️عظیــم️ ️بــه و️متعهــد،️در️راه️رســیدن
ــان️طاغــوت️و️چــه️ انقــاب️اســامی،️چــه️در️زم
پــس️از️پیــروزی️شــکوه️منــد️انقــاب️اســامی،️از️

هیــچ️کوششــی️فروگــذار️نکــرده️اســت.
- پیام روز سیزدهم آبان

️ایثارها️ ️یــادآور️حماســه️هــا، ️ا...️ســیزده️آبــان، یــوم
️اســت.️ و️فــداکاری️هــای️دانــش️آمــوزان️عزیزمــان
ایــن️روز️باشــکوه️بدیــن️ســبب️روز️»دانــش️
ــر️ ــدان️دلی ــا️خاطــره️فرزن آمــوز«️نامیــده️شــد،️ت
انقــاب️بــرای️همیشــه️جــاودان️بمانــد️و️درســی️

تمــام️ بــرای️ ناشــدنی️ ️فرامــوش️
ــی️ ــر️گیت ــوزان️در️سراس ــش️آم دان
هــای️ ابرقــدرت️ بــا️ کــه️ باشــد️
ــان️ ــی️ام ــارزه️ب ــه️مب ــر️ب ــاول️گ چپ
بپردازنــد️و️عــّزت️را️بــر️زندگــی️

ذلــت️بــار️ترجیــح️دهنــد.️روز️ســیزدهم️آبــان️بــه️
همــه️مســتضعفان️جهــان️آموخــت️کــه️بــر️ضــد️
مســتکبران️قیــام️کننــد️و️حقــوق️از️دســت️رفتــه️
خویــش️را️از️چنــگال️اســتکبار️و️اســتعمار️بیــرون️
کشــند.️پیــام️روز️ســیزدهم️آبــان️بــه️مســلمانان️

پــروردگار️ برابــر️ در️ تنهــا️ کــه:️ اســت️ ایــن️
ــه️نمــاز️بایســتند️و️ ــد️ب ــان️و️مکتــب️توحی جهانی
ــینند️ ــش️بنش ــه️کرن ــدا️ب ــش️گاه️خ ــط️در️پی فق
ــی️ ــم️و️زورگوی ــر️ظل ــان️در️براب ــا️همیشــه️زم و️ت

ــد. ــرود️نیاورن ــلیم️ف ــا️سرتس ــدرت️ه ابرق

دکتــر️برخــوري️مدیــرکل️جهــاد️کشــاورزي️جنــوب️اســتان️️طــي️
️برنامــه️ریــزي️ ️بــا️دکتــر️رودري️رئیــس️ســازمان️مدیریــت️و نشســتي
و️دبیــر️ســتاد️فرماندهــي️اقتصــاد️مقاومتــي️اســتان️اجــراي️طــرح️
ــد️در️ ــه️درآم ــژه️بیم ــه️وی ــه️ب ــعه️بیم ــراردادي-️توس ــاورزي️ق کش
ــاي️️ ــه️ه ــوان️برنام ــع️آب️را️عن ــت️مناب ــاورزي-️مدیری ــوزه️کش ح
پیشــنهادي️اقتصــاد️مقاومتــي️در️راســتاي️پایــداري️تولیــد️و️
اشــتغال️بخــش️کشــاورزي️در️جنــوب️اســتان️کرمــان️بیــان️نمــود️
ــا️کشــاورزان️ ــرارداد️️بخــش️خصوصــي️ب ــره️ق ــد️فق ــد️️چن و️از️عق
️منطقــه️خبــر️داد.️دکتــر️رودري️رئیــس️ســازمان️مدیریــت️و️
برنامــه️ریــزي️اســتان️نیــز️ارائــه️پیشــنهادات️ســازنده️و️ایــده️هــاي️
نویــن️توســط️مدیــران️اســتان️در️راســتاي️مرتفــع️️نمــودن️شــرایط️

️اســاس️ ️بر ️افــزود: ️بهبــود️وضعیــت️فعلــي️را️قابــل️تقدیــر️دانســت️و و
تصمیــم️ســتاد️فرماندهــي️اقتصــاد️مقاومتــي️کشــور️جلســات️ســتاد️
ــه️صــورت️منطقــ️هاي️نیــز️تشــکیل️ فرماندهــي️اقتصــاد️مقاومتــي️ب
خواهــد️شــد️کــه️اســتان️کرمــان️دبیــر️ســتاد️فرماندهــي️اقتصــاد️
مقاومتــي️منطقــه8️️کشــور️شــامل️اســتان️هاي)یــزد-️هرمــزگان-️

سیســتان️و️بلوچســتان️و️کرمــان️(️️مــي️باشــد.
دکتــر️رودري️از️مدیــر️کل️جهــاد️کشــاورزي️جنــوب️اســتان️
خواســت️بــا️توجــه️بــه️ظرفیــت️منطقــه،️طــرح️اجــراي️کشــاورزي️
قــراردادي️را️️کارشناســي️️شــده️و️قابــل️دفــاع️تدویــن️و️بــه️
️اســتان️جهــت️طــرح️در️جلســات️ســتاد️فرماندهــي️ دبیرخانــه️ســتاد

ــد. ــه️نماین ــه️ارائ ــور️ب ــه8️️کش ــي️منطق ــاد️مقاومت اقتص

دكتررودري:
ارائه پیشنهادات سازنده و ايده هاي نوين توسط مديران استان در راستاي مرتفع 

نمودن شرايط و بهبود وضعیت فعلي  قابل تقدير است

محمدرضــا️علیــزاده️در️جلســه️شــورای️فرهنــگ️عمومــی️و️شــورای️
️اســتان️کرمــان️ هماهنگــی️کانــون️هــای️فرهنگــی️و️هنــری️مســاجد
ــان️های️ ــواد️رس ــا️س ــنهادی️ارتق ــرح️پیش ــتور️کار️اول️ط ــت:️دس گف
اســت️کــه️از️ســال️گذشــته️در️اســتان️بــا️مصوبــه️شــورای️فرهنــگ️

ــه️ ــوان️مصوب ــه️عن ــال94️️ب ــکیل️و️در️س ــروه️تش ــی6️️کارگ عموم
ــد️ ــانه️ای️تاکی ــواد️رس ــر️س ــی️و️ب ــگ️عموم ــورای️فرهن ــه️ش جلس

شــد.
ــه️داد:️ ــان️ادام ــتان️کرم ــامی️اس ــاد️اس ــگ️و️ارش ــرکل️فرهن مدی
دســتورکار️دوم️شــورای️هماهنگــی️کانــون️هــای️فرهنگــی️و️
هنــری️مســاجد️اســتان️کرمــان،️برگــزاری️ســومین️کنگــره️پیامبــر️

ــم. ــی️پردازی ــه️آن️م ــش️دوم️ب ــه️در️بخ ــت️ک ــم)ص(️اس اعظ
ــا️ ــز️ب ــازی️نی ــای️مج ــناس️فض ــی️کارش ــان️جال ــن️رحم ️همچنی
ــد️ ــا️یاب ــد️ارتق ــردم️بای ــواد️فضــای️مجــازی️م ــه️س ــه️اینک ــاره️ب اش
افــزود:️ســواد️فضــای️مجــازی،️از️ســه️ســواد️اطاعاتــی،️رســانه️ای️
و️دیجیتــال️تشــکیل️شــده️اســت️کــه️ســواد️رســانه️ای️و️دیجیتــال️

ــاوت️اســت. متف
️وی️گفــت:️رهبــری️معتقــد️اســت️"در️بحــث️فضــای️مجــازی️بایــد️
یــک️نهضــت️ایجــاد️شــود"،️امــا️ضعفــی️کــه️در️تمــام️کارهــا️اســت️
ایــن️اســت️کــه️مخاطــب️شناســی️صــورت️نمــی️گیــرد️لــذا️حــدود️

یــک️میلیــون️نفــر️از️اســتان️کرمــان️را️مخاطــب️قــرار️دادیــم️کــه️
ــم️ ــا،️حــدود12,1️️ک ــاری️م ــه️آم ســطح️ســواد️رســانه️ای️از️جامع
یــا️ضعیــف️اســت️و82️️درصــد️متوســط️و5,8️️درصــد️بــاا️اســت️و️
بــرای️ایــن️یــک️میلیــون️نفــر️بایــد️آگاهــی️بخشــی️داشــته️باشــیم️
ــک️دوره️ ــه️ی ــت️ک ــی️اس ــم️مرب ــه️داری ــی️ک ــفانه️ضعف ــا️متأس ️ام
و️ ســازی️ شــبکه️ همچنیــن️ گرفتیــم️ نظــر️ در️ گــری️ ️مربــی️
ــوص️ ــود.️وی️در️خص ــی️ش ــام️م ــز️انج ــی️نی ــازی️علم ــان️س جری
ســامانه️همــراز️گفــت:️کار️فاخــر️ایــن️اســت️کــه️صنــدوق️همــراز️
کــه️ســامانه️مشــاوره️اســت️بــا️کارشناســان️پلیــس️فتــا️راه️انــدازی️
ــد️و️مشــکاتی️ شــد️کــه️از️طریــق️ایــن️ســامانه️تمــاس️مــی️گیرن

ــود. ــری️م️یش ــرح️و️پیگی ــد️مط ــواد️دارن ــوزه️س ــه️در️ح ک
️از️معیارهــای️جهانــی️در️خصــوص️ ️بیــان️داشــت:4️️شــاخص ️جالــی
ســواد️رســانه️ای️از️جملــه️تولیــد️محتــوا،️ارزیابــی️انتقــادی️محتــوا،️
ــی️کــه️در️بحــث️ دسترســی️و️اســتفاده️از️رســانه️هــا،️مهــارت️های
فنــی️اســت️کــه️یــک️پرسشــنامه️طراحــی️و️بومــی️ســازی️شــد️و️
نتایــج️همــه️ایــن️شــاخص️هــا،️شــاخصی️بــه️اســم️ســواد️رســانه️ای️
مــی️شــود.️در️ایــن️جلســه️نماینــده️ولــی️فقیــه️در️اســتان️و️امــام️
️اعضــاء️مصــوب️کــرد:️در️خصــوص️ســواد️ ️بــا️موافقــت جمعــه️کرمــان
ــرای️جلســه️ ــه️ب ــد️و️نتیج ــام️دهن ــد️انج ــانه️ای️پژوهــش️جدی رس

بعــدی️شــورای️فرهنــگ️عمومــی️ارائــه️شــود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسامی استان کرمان:

تاکید بر ارتقا سواد رسانه ای 

اداره کل ثبت اسناد و اماک 
استان کرمان 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات 
غیرتجاری کرمان )649213(

آگهــی️تغییــرات️شــرکت️کاوندیــش️معدنــی️کرمــان️شــرکت️
ــی️ ــه️مل ــت6168️️و️شناس ــماره️ثب ــه️ش ــاص️ب ــهامی️خ س
10861895046️بــه️اســتناد️صورتجلســه️هیئــت️مدیــره️

ــد️: ــاذ️ش ــل️اتخ ــات️ذی ــورخ1398/04/15️️تصمیم م
ــه️ ــی2992594040️️ب ــد️مل ــا️ک ــی️ب ــی️تراب ــای️عل 1-️آق
ــا️ ــی️ب ــدا...️تراب ــای️عب ــره️-️آق ــت️مدی ــس️هیئ ــمت️رئی س
ــب️رئیــس️هیئــت️ ــه️ســمت️نای ــی2991730757️️ب کــد️مل
مدیــره️-️آقــای️منصــور️ترابــی️بــا️کــد️ملــی6079811065️️
ــین️ ــد️حس ــای️محم ــره️-️آق ــت️مدی ــو️هیئ ــمت️عض ــه️س ب
️بــه️ســمت️عضــو️هیئــت️ ️بــه️کــد️ملــی2991790288️ ترابــی
️بانکــی️ ️بهــادار️و ️اوراق ️اســناد️و مدیــره️و️مدیــر️عامــل2️-کلیــه
ــر️ ــره️و️مه ــات️مدی ــس️هی ــل️و️رئی ــر️عام ــای️مدی ــا️امض ب
ــا️امضــای️ شــرکت️معتبــر️و️ســایر️مکاتبــات️و️اوراق️عــادی️ب
مدیــر️عامــل️یــا️رئیــس️هیئــت️مدیــره️و️مهــر️شــرکت️معتبــر️
ــان️ مــی️باشــد.️اداره️کل️ثبــت️اســناد️و️امــاک️اســتان️کرم
اداره️ثبــت️شــرکت️هــا️و️موسســات️غیرتجــاری️کرمــان️

)649213(



بـه گـزارش هفتـواد : مهنـدس محمدرضـا میرزایـی در نشسـت 
خبـری کـه بـه همـت روابـط عمومـی اداره کل صنعـت ، معـدن و 
تجـارت اسـتان کرمـان برگزار شـده بود با اشـاره به اقدامات شـرکت 
بابـک مـس ایرانیـان در زمینـه اقتصـاد مقاومتـی افزود: شـرکت بابک 
مـس ایرانیـان در روش تولیـد کاتـد مـس از سـوخت هـای فسـیلی 
اسـتفاده نمـی کنـد لـذا فرآینـد ذوب نیـز حـذف می شـود لذا بـر این 
اسـاس ایـن صنعت سـازگاری مناسـبی با محیـط زیسـت از نظر وجود 
نداشـتن آاینـده هـا دارد.وی ادامـه داد: ایـن پـروژه هـم اکنـون 89 
درصـد پیشـرفت فیزیکـی دارد و بـا توجـه بـه خـوراک ایـن کارخانه 
بـه کنسـتانتره مـس، شـرکت بابـک مـس ایرانیـان در زمینـه معـادن و 
کنسـتانتره سـرمایه گـذاری مـی کند.مدیرعامـل شـرکت بابـک مـس 
ایرانیـان بـا بیـان اینکـه ایـن شـرکت در مسـائل فرهنگـی و اجتماعـی 
شهرسـتان شـهربابک حضـوری فعـال دارد گفـت: بـرای تولیـد کاتـد 
بـه روش  زیسـت  محیـط  بـا  سـازگار  و  تکنولـوژی جدیـد  از  مـس 
بایوتانـک لیچینـگ اسـتفاده مـی شـود کـه بـر اسـاس دانـش فنـی و 
انحصـاری شـرکت میدکـو و یـک شـرکت کانادایـی اجرایـی شـده 

. ست ا
وی افـزود: تکنولـوِژی شـرکت بابـک مـس ایرانیـان دارای گواهینامه 
و   -  ،18001 اهسـاس   ،14001 ایـزو   ،9001 ایـزو  هـای 

اسـت. اروپـا  اسـتاندارد   
توجه به استخدام نیروهای بومی 

در شرکت بابک مس

مهنـدس میرزایـی بـا بیـان اینکـه سـرمایه اصلـی ایـن شـرکت نیـروی 
انسـانی اسـت عنـوان کـرد: پـس از تکمیـل پـروژه کاتـد در شـرکت 
بابـک مـس ایرانیـان بالـغ بـر 500 نفـر مشـغول بـکار مـی شـوند لـذا 
اسـتراتِژی بومی گرایی از شهرسـتان شـهربابک و پس از آن، از استان 

کرمـان در دسـتور کار ایـن شـرکت اسـت.
وی گفـت: شـرکت بابـک مـس ایرانیـان در کنـار نیروهـای بومـی 
ترکیبـی از نیروهـای باتجربـه کشـوری را بـه کار مـی گیـرد و هـم 
اکنـون 90 درصـد از کادر ایـن شـرکت نیروهـای بومی اسـتان کرمان 
هسـتند. مدیرعامل شـرکت بابک مـس ایرانیان افـزود: نیروهای معدن 
و کارخانجات شـرکت بابک مس ایرانیان در شهرسـتان شـهربابک با 
متوسـط سـن 29 سـال و بسـیار جوان هسـتند و همینطور این شـرکت 
بصـورت غیرمسـتقیم بـه اشـتغال پنـج هـزار نفـر کمک خواهـد کرد.

استفاده از تکنولوژی های جدید 
باعث مصرف کم انرژی در شرکت بابک مس 

وی اظهـار کـرد: شـرکت بابک مس ایرانیـان با اسـتفاده از تکنولوژی 
روز دنیـا در کارخانجـات خـود نهایـت صرفـه جویـی را در دسـتور 
کار دارد کـه بـه نفـع شـرکت، جامعه و اقتصاد کشـور اسـت.میرزایی 
گفـت: بـرای 2 کارخانـه تولیـد لولـه مسـی و کاتـد مـس 35 مگاوات 
بـرق و حـدود 40 لیتـر بر ثانیه آب مـورد نیاز اسـت و همچنین 2 هزار 
و 300 مترمکعـب سـاعت گاز مصـرف دارد کـه در مقایسـه بـا سـایر 
روش هـای تولیـد مـس بسـیار کم مصرف اسـت. وی افزود: شـرکت 
بابـک مـس ایرانیـان در فـاز نخسـت خـود، مجـوز اخـذ چـاه آب را 
گرفتـه و در پـی مجـوز انتقال آب اسـت و میزان مصـرف آب مجتمع 
بابـک مـس ایرانیـان عـددی کمی در بیان آب شهرسـتان شـهربابک 

محسـوب می شـود.

شرکت بابک مس ایرانیان 
چهارمین تولید کننده لوله مسی 

 مدیرعامـل شـرکت بابـک مـس ایرانیان با بیـان اینکه تـا پایان 
سـال جـاری تولیـد کاتـد در ایـن مجتمـع راه اندازی می شـود 
خاطرنشـان کـرد: ایـن مجموعـه بـا هـدف تولیـد 50 هـزار تن 
سـاانه مـس کاتـد از کنسـتانتره کار خـود را آغـاز کـرده و 
اگـر ایـن میزان تولیـدات محقق شـود 25 درصـد ظرفیت مس 

کشـور در ایـن مجتمـع تولیـد خواهد شـد.
وی بـا بیـان اینکه شهرسـتان شـهربابک روی کمربند مس خیز 
ایران از شـمال شـرق تا سیسـتان و بلوچسـتان قرار دارد گفت: 
حجـم سـرمایه گـذاری در منطقـه شـهربابک بـرای احـداث 
کارخانجـات شـرکت بابـک مـس ایرانیـان بالـغ بـر یکهـزار و 
100 میلیـارد تومـان اسـت کـه توسـط صنـدوق توسـعه ملـی و 

بانـک پاسـارگاد سـرمایه گذاری شـده اسـت.
میرزایـی افـزود: هـم اکنـون 95 درصـد تجهیـزات مـورد نیـاز 

ایـن شـرکت وارد کشـور شـده و در حـال نصـب اسـت.
چهارمیـن  ایرانیـان  مـس  بابـک  شـرکت  اینکـه  بیـان  بـا  وی 
شـرکت تولیـد کننده لوله مسـی اسـت بیـان کرد: این شـرکت 
بـه  ویـژه  نـگاه  و  اقتصـادی  و  فنـی  مطالعـات  بـا   88 از سـال 
محیـط زیسـت فعالیـت خـود را در شهرسـتان شـهربابک بـا 2 
تکنولـوِژی تولیـد کاتـد بـا روشـی نویـن و لولـه مسـی فعالیت 

خـود را آغـاز کـرده اسـت.
مدیرعامـل شـرکت بابک مـس ایرانیـان گفت: این شـرکت با 
حمایـت میدکـو کارخانـه لولـه مسـی بـا ظرفیـت 12 هـزار تن 

لولـه مسـی در شـکلها و سـایزهای مختلـف بـا اسـتفاده از جدیدتریـن 
تکنولـوژی روز دنیـا در سـال 95 بـه بهـره بـرداری رسـید و اکنـون در 
حـال تولیـد آن اسـت. وی افـزود: اسـتراتژی فـروش لولـه مسـی در 
ایـن شـرکت بـر اسـاس نیـاز مشـتری و سـفارش تولیـد می شـود و در 
کنـار آن، اسـتراتژی 80 درصـد تولیـدات برای صادرات اسـت که در 

مرحلـه رایزنـی بـا مناطـق خاورمیانـه بـرای صـادرات هسـتیم لـذا ایـن 
شـرکت در حـال انسـجام بیشـتر صـادرات محصوات اسـت.

میرزایـی تاکیـد کـرد: پـروژه هـای این شـرکت قطعـا سـودده خواهد 
بـود لـذا در برنامـه هـای شـرکت بابـک مـس ایرانیـان بسـتری بـرای 

احـداث صنایـع پاییـن دسـتی فراهـم می شـود.
کارخانجات شرکت بابک مس ایرانیان 

برای طبیعتی پاک
مدیـر مجتمـع شـرکت بابـک مس ایرانیـان نیـز در این نشسـت گفت: 
بـرای محیـط زیسـت و  ایرانیـان  بابـک مـس  کارخانجـات شـرکت 
طبیعتـی پـاک احـداث شـده اسـت.و ایـن شـرکت نسـبت بـه مسـائل 
محیـط زیسـت حسـاس اسـت و نهایـت سـعی خـود را در ایـن زمینـه 

بـه کار مـی گیـرد . 
محمدحسـن رحمانـی افـزود: صنایـع هلدینـگ 
میدکـو و شـرکت بابـک مـس ایرانیان بـه علت 
تعهـدی کـه دارند همـواره محیط زیسـت را در 

اولویـت برنامـه هـای خـود قـرار داده اند.

خبرنگار : مرضیه قاضی زاده

مهندس میرزایی :
با استفاده از روش های نوین در شرکت بابک مس ایرانیان 

سازگاری مناسبی با محیط زیست ایجاد شده است

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

بـا روش هـای نویـن این کار عملی شـده اسـت . 

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

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

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

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

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

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

اسـتان کرمـان اعـام کـرد.

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

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

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

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

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

  منابع: شاهنامه فردوسی، لغت نامه دهخدا

ï悉 r依卿Э ﾔｸ└ぐ医Μ

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

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

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

مکانیـزه شـامل تخفیـف  10 درصـد خواهـد بود.

ماک توسعه و پیشرفت استان 
واگذاری خدمات به بخش خصوصی 

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

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

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

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

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

باشـند.
» هدف از برون سپاری خدمات ثبت 

احوال، رضایت مندی و افزایش کیفیت 
خدمات رسانی «

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

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

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

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

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

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

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

گشـت.
خبرنگار : مرضیه قاضی زاده

فرصت4ماهه مردم 
برای دریافت کارت هوشمند ملی در سال 96

  رئیس جهاد کشاورزی شمال استان کرمان:

19 هزار هکتار اراضی کشاورزی 
به سیستم های آبیاری نوین 

مجهز می شوند

رئیس جهاد کشـاورزی کرمـان گفت: 
براسـاس هـدف گذاری طـرح همیاران 
هکتـار  هـزار   19 سـاانه  بایـد  آب 
بـه  اسـتان کرمـان  اراضـی کشـاورزی 
سیسـتم هـای آبیاری تحت فشـار مجهز 

 . ند شو
عبـاس سـعیدی بـا اشـاره بـه تجهیـز 43 
کشـاورزی  اراضـی  از  هکتـار  هـزار 
اسـتان کرمـان به سیسـتم آبیـاری تحت 
فشـار از اول انقـاب تـا سـال 93 اظهار 
کـرد: طـی چهـار سـال اخیـر بیـش از 
ایـن  بـه  هـم  دیگـر  هکتـار  هـزار   20
سیسـتمهای آبیـاری مجهز شـده اسـت.

در  بحـران آب  امـروز  داد:  ادامـه  وی 
بایـد  اسـتان جـدی اسـت؛ کشـاورزان 

مـورد  را  منابـع آبـی  از  بهینـه  اسـتفاده 
توجـه قـرار دهنـد و دولـت تسـیهات 
نظـر  در  منظـور  ایـن  بـرای  باعـوض 
بـر  تاکیـد  بـا  سـعیدی  اسـت.  گرفتـه 
در  کشـاورزان  نگـرش  تغییـر  لـزوم 
ایـن زمینـه افـزود: سیسـتمهای آبیـاری 
تحـت فشـار بـرای درختان خرما، سـیاه 
ریشـه هـا و محصـوات زراعـی اجـرا 
شـده و جوابگـو بـوده اسـت؛ بنابرایـن 
ایـن  کـه  باشـند  مطمئـن  کشـاورزان 
شـیوه آبیـاری بـرای انـواع محصـوات 

اسـت. مناسـب  کشـاورزی 
شـمال  کشـاورزی  جهـاد  رئیـس 
کشـاورزان  از  گفـت:  کرمـان  اسـتان 
درخواسـت داریـم کـه در کوتاهتریـن 

مـدت بـا مراجعـه بـه جهـاد کشـاورزی 
منطقه خود برای اسـتفاده از سیستمهای 

کننـد. اقـدام  مکانیـزه  آبیـاری 
همیـاران آب  طـرح  بـه  اشـاره  بـا  وی 
اظهـار کـرد: بـر اسـاس ایـن طـرح باید 
ظـرف چنـد سـال آینـده سیسـتم هـای 
تـا  شـوند  اجـرا  فشـار  تحـت  آبیـاری 
دراز  در  پایـدار  کشـاورزی  بتوانیـم 

باشـیم. داشـته  مـدت 
تمامـی  در  امـروزه  گفـت:  سـعیدی 
هـای  سیسـتم  از  اسـتفاده  کشـورها 
و  بـوده  مرسـوم  فشـار  تحـت  آبیـاری 
ایـن  بـه  دنیـا  سراسـر  در  کشـاورزان 

انـد. رفتـه  سـمت 
رئیـس جهـاد کشـاورزی شـمال اسـتان 
بـا  کشـاورزان  کـرد:  تاکیـد  کرمـان 
در  موجـود  بحـران  شـدت  بـه  توجـه 
اسـتان باید مسـئله اسـتفاده بهینه از منابع 

آبـی کرمـان را جـدی بگیرنـد.
گـذاری  هـدف  براسـاس  داد:  وی 
 19 بایـد  سـالیان  آب  همیـاران  طـرح 
هـزار هکتـار اراضی کشـاورزی اسـتان 
کرمـان بـه سیسـتم هـای آبیـاری تحت 
فشـار مجهـز شـوند و بـرای تحقـق ایـن 
و همراهـی کشـاورزان  امـر همـکاری 

اسـت. تاثیرگـذار  بسـیار 
اداری  بورکوراسـی  گفـت:  سـعیدی 
یافتـه  کاهـش  بسـیار  زمینـه  ایـن  در 
جهـاد  بـه  مراجعـه  بـا  کشـاورزان  و 
کشـاورزی منطقـه خـود مـی تواننـد به 
راحتـی بـرای ایـن مسـاله اقـدام کننـد.

کودکان کار 
کـودکان کار بـه کـودکان کارگـری گفتـه می شـود که 
بـه صـورت مـداوم و پایـدار به خدمـت گرفته می شـوند 
کـه ایـن امـر آنها را در بیشـتر اوقـات از رفتن به مدرسـه 
و تجربـه دوران کودکـی بی بهـره می سـازد و سـامت 
روحـی و جسـمی آنهـا را تهدیـد می کند. ایـن کودکان 
چـاره ای ندارنـد جـز آن کـه خـرج اعتیـاد پـدر عصبانی 
خـود را بدهنـد و زندگـی مـادر مریـض و معتـاد خود را 
تأمیـن کننـد، مـادری کـه معلـوم نیسـت آن هـا را بـه دنیا 

آورده یـا بـه قیمتـی ناچیـز خریده اسـت.
کـودکان کار در شـرایط بسـیار نامطلـوب از نظـر تغذیـه، 
سـر  بـه  حـاد  و  خطرنـاک  کارهـای  انجـام  و   بهداشـت 
مـی برنـد. این کـودکان می تواننـد به راحتی بازیچه دسـت 
بزهـکاران حرفـه ای اعم از سـارقین یا باندهـای توزیع مواد 

مخـدر، عوامـل ایجاد خانه های فسـادو... قـرار گیرند
همچنیـن عـدم بهـره گیـری از آمـوزش و تحصیـل علـم و 
مهـارت، قـدرت رقابـت بـا سـایر کـودکان در ایجـاد یـک 
ایـن کـودکان سـلب  از  بیشـتر  را هـر چـه   زندگـی سـالم 

می کند
بـه هـر دلیـل از جملـه وضعیـت اجتماعـی خانـواده، اعتیاد، 
از هـم گسـیختگی خانـواده و هـر موضوع دیگـری موجب 
می شـود بچـه در خیابـان حضـور داشـته باشـد، بایـد گفـت 
کـه خریـدن یـا نخریـدن از ایـن بچه هـا کمکـی اصولـی به 
حـل معضـل آسـیب هـای مربـوط بـه کـودکان نمـی کنـد. 
بلکـه فقـط مـی توانیـم از مـردم انتظـار داشـته باشـیم کـه 

حداقـل صدمـه بیشـتری بـه ایـن وضعیـت نزنند.
فراوانـی  مشـکات  دچـار  بزرگسـالی  در  کار   کـودکان 
مـی شـوند، کودکـی نکـرده انـد، یـا بهتـر اسـت بگوییـم 
کودکـی خـود را بـا رنـج و درد بـه خاطـر دارنـد. بـه دلیـل 
نبـود سرپرسـت او در خیابان امنیت هـم ندارد. مورد تحقیر، 
توهیـن، تعـرض و ..... قـرار مـی گیـرد و کـودک آ زاری 
جسـمی، جنسـی، عاطفـی و روانـی همـه را تجربـه می کند.

برای این کودکان چه کاری می توانیم انجام دهیم؟
پیشـگیری بهتر از درمان اسـت. بنابراین، قبل از آن که برای 
کـودکان خیابانـی کاری انجـام دهیـم، بایـد از ایــن معضل 
اجتماعـی پیشـگیری کنیم؛یعنـی خانواده هـای بی بضاعـت 
و کـم درآمـد را کـه زیـر خـط فقـر و در وضعیتـی بسـیار 
سـخت در چنـگال فقـر گرفتـار هسـتند، شناسـایی کنیـم و 
آنهـا را بـرای دریافـت کمک مالی به نهادها و سـازمان های 
مربـوط معرفـی نماییـم  وسـپس از تعـداد ایـن کـودکان و 

وضعیـت اقتصـادی خانواده هـای آنـان آمـار دقیقـی را بـه 
دسـت آوریـم تـا بتوانیـم برنامه ریـزی کارشناسـانه ای انجام 

هیم د
  در گام بعـد، بایـد بـه طـور مسـتمر امـور حمایتـی را ادامـه 
دهیـم و ضربتـی عمـل نکنیم؛ یـعـنــی ایـن گـونــه نـبــاشد 
کـه یک سـال تصمیـم به جمـع آوری ایـن کودکان داشـته 
باشـیم و آنهـا را سـامان دهی کنیـم و در سـال های بعد ادامه 
ندهیـم. والــدین کـود کان بی بضاعت را بایـد حمایت مالی 
کنیـم تـا کـودکان خـود را تحـت آمـوزش قـرار دهنـد و 
آینـده ای روشـن بـرای آنهـا رقـم بزننـد. مراکـزی را بـرای 
نگهـداری آن گـروه از کـود کان خیابانـی کـه خانـواده ای  

ندارنـد، تأسـیس کنیم. 
حمایـت  خانـواده  یـک  از  مشـاور  یـا  مـددکار   وقتـی 
مـی کنـد، عـزت نفـس خانـواده حفـظ مـی شـود و بخـش 

ترحـم از ایـن نـوع حمایـت حـذف مـی شـود
 همچنیـن ضروری اسـت بـرای خانواده هایـی که معضات 
اجتماعـی از جملـه اعتیـاد و طـاق باعث جدایـی کودکان 
انجـام  اساسـی  اقدامـات  می شـود،  آنهـا  گـرم  آغـوش  از 
دهیـم. بـه ایـن منظـور، ابتـدا ایـن خانواده هـا بایـد تحـت 
آمـوزش قـرار گرفتـه و سـپس بـرای والدیـن معتـاد زمینـه 
تـرک اعتیـاد فراهـم گردد و برای اشـتغال آنهـا نیز چاره ای 
نیـز  کـودکان  ایـن  کار  بـرای  همچنیـن  شـود.  اندیشـیده 
می تـوان نسـبت بـه حرفه آمـوزی و اشـتغال، سـوادآموزی 
و ارائـه آموزش هـای بهداشـتی و تربیتـی بـه ایـن کـودکان 
اقـدام کـرد تـا بـه عنـوان یـک شـهروند فعـال و مفیـد در 

خدمـت جامعـه باشـند.
   سـرانجام ایـن کـه آمـوزش کـودکان در مناطـق محـروم 

گرفتـه  وجـدی  یابـد  گسـترش 
شـود و سیاسـت های مناسـبی برای 
امـکان ادامـه تحصیـل آنهـا فراهم 

. د شو
گزارش از : ساره نخعی فر
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ــان،  ــر اهمیــت ســامان دهی خدمــات حقوقــی مددجوی ســهراب روســتایی ب
ــت  ــزود: صیان رســیدگی و رفــع مشــکات حقوقــی آن هــا تأکیــد کــرد و اف

از نهــاد خانــواده و ارائــه خدمــات مشــاوره، مــددکاری و حمایت هــای 
ــداف  ــه اه ــد ازجمل ــای نیازمن ــراد و خانواده ه ــی از اف ــی و قضای ازم حقوق
مهــم کمیتــه امــداد اســت.وی بابیــان اینکــه ارائــه خدمــات حقوقــی 
ــا  ــت ب ــت حمای ــان تح ــه مددجوی ــددکاری ب ــته م ــب بس ــی در قال و قضای
ــاد  ــن نه ــی ای ــات تخصص ــه خدم ــا ازجمل ــازی خانواده ه ــرد توانمندس رویک
ــه  ــی ب ــت حقوق ــال ۱۰۸۹ خدم ــت امس ــش ماهه نخس ــت: در ش ــت گف اس

ــت. ــده اس ــتان ارائه ش ــداد اس ــه ام ــت کمیت ــت حمای ــای تح خانواده ه
اظهارنامــه،  تنظیــم  حقوقــی،  مشــاوره های  ارائــه  افــزود:  روســتایی 
ــی،  ــات دادرس ــرکت در جلس ــه، ش ــه دفاعی ــکوائیه، ایح ــت، ش دادخواس

راهنمایــی و حمایــت حقوقــی بــرای اجــرای احــکام و ســازش بیــن اصحــاب 
ــی  ــل معاضدت ــذ وکی ــرای اخ ــان ب ــی مددجوی ــن معرف ــوی و همچنی دع
ــه  ــه جامع ــانی ب ــرای خدمت رس ــاد ب ــن نه ــی ای ــات حقوق ــه اقدام ازجمل

ــت. ــت اس ــت حمای ــدف تح ه
وی ادامــه داد: تنظیــم ۲۲ موردایحــه دفاعیــه و ۳۳ مــورد شــرکت در 
ــه  ــده ب ــی ارائه ش ــات حقوق ــه خدم ــان ازجمل ــی مددجوی ــات دادرس جلس

مددجویــان در شــش ماهه نخســت امســال اســت.
ــن نهــاد  ــان کــرد: هم چنیــن ای ــان بی ــه امــداد اســتان کرم ــام کمیت قائم مق
ــت  ــت حمای ــوی تح ــرای ۶۰۲ مددج ــال ب ــت امس ــش ماهه نخس ــی ش ط

ــی  ــائل حقوق ــا مس ــنایی ب ــت آش ــا محوری ــی ب ــای آموزش ــتان کاس ه اس
ــرده اســت. ــزار ک ــواده برگ خان

ــی  ــت حقوق ــز خدم ــرد: در شــش ماهه نخســت امســال ۱۲ می ــان ک وی بی
ــتان  ــا در اس ــی آن ه ــطح آگاه ــای س ــان و ارتق ــه مددجوی ــک ب ــرای کم ب
راه انــدازی شــده کــه ۲۶۶ نفــر از مددجویــان تحــت حمایــت کمیتــه امــداد 

ــدند. ــد ش ــاوره بهره من ــت و مش ــز خدم ــات می ــتان از خدم اس
ــرد: ۸۴  ــان ک ــاره و بی ــاد اش ــن نه ــا ای ــوکار ب ــکاری وکای نیک ــه هم وی ب
ــای  ــه خانواره ــگان ب ــی رای ــات حقوق ــه خدم ــه ارائ ــوکار درزمین ــل نیک وکی
تحــت حمایــت کمیتــه امــداد اســتان کرمــان بــا ایــن نهــاد همــکاری دارنــد.

قائم مقام کمیته امداد استان کرمان : 
در شش ماهه نخست امسال ۱۰۸۹ خدمت حقوقی

به خانواده های تحت حمایت کمیته امداد استان ارائه شده است

ــه  ــان در مراســم افتتاحی ــی اســتاندار کرم محمــد جــواد، فدای
ــت  ــه قدم ــان اینک ــا بی ــیرجان ب ــته س ــم و پس ــنواره گلی جش
میــاد  از  پیــش  ســال  هــزار   ۳ بــه  ســیرجان  تاریخــی 
ــیرجان  ــال س ــالیان س ــته ای دور س ــت: در گذش ــد گف می رس
ــود و هــم اکنــون ۲۰ درصــد معــادن  ــان ب مرکــز اســتان کرم
ــن  ــون ت ــن۲۲ میلی ــود دارد همچنی ــهر وج ــن ش ــور در ای کش

ــود. ــی ش ــد م ــتانتره تولی کنس
ــه وجــود منطقــه آزاد اقتصــادی  ــا اشــاره ب اســتاندار کرمــان ب
در شهرســتان ســیرجان تصریــح کــرد: بــه لحــاظ قانــون، 
اقتصــادی  آزاد  مناطــق  از  می تواننــد  خارجــی  کشــورهای 
ــارج از  ــه خ ــود را ب ــای خ ــی کااه ــریفات گمرک ــدون تش ب
ــود  ــی ش ــبب م ــوع س ــن موض ــه ای ــد ک ــادر کنن ــور ص کش
ــرای بحــث صــادرات  ــژه ای ب ــه وی شهرســتان ســیرجان منطق
باشــد ضمــن آنکــه بایــد از نیــروی متخصــص و امکانــات ایــن 
ــا  ــات ب ــش تعام ــه و افزای ــن منطق ــعه ای ــرای توس ــه ب منطق

ــرد. ــتفاده ک ــز اس ــر نی ــورهای دیگ کش
درصــد   ۱۰ کــه  مطلــب  ایــن  بیــان  بــا  وی 
علمــی  هیــات  اعضــای  درصــد   ۶ و  دانشــجویان 
ــد،  ــود دارن ــتان وج ــن شهرس ــان در ای ــتان کرم اس
ــن  ــز در ای ــددی نی ــی متع ــار تاریخ ــه داد: آث ادام
ــم  ــراَ گلی ــه اخی ــن آنک ــود دارد ضم ــتان وج شهرس
ــی  ــت جهان ــه ثب ــز ب ــه نی ــن منطق ــج ای ــیرچه پی ش

ــت. ــیده اس رس
ــتان  ــرای شهرس ــت اج ــای در دس ــی از پروژه ه فدائ
ســیرجان نیــز ســخن بــه میــان آورد و تصریــح 
دســت  در  بــزرگ  هــای  پــروژه  از  یکــی  کــرد: 
ــردن آب  ــیرین ک ــث ش ــه بح ــن منطق ــرا در ای  اج
خلیــج فــارس و انتقــال آب بــه صنایــع ایــن شهرســتان اســت 
ــم  ــروژه ه ــن پ ــوب ای ــی خ ــن مال ــا تامی ــبختانه ب ــه خوش ک

ــبی در  ــرعت مناس ــا س ــون ب اکن
حــال اجــرا اســت. 

ازم بــه ذکــر اســت ، معــاون 
ــه  ــور خارج ــر ام ــادی وزی اقتص
بــه همــراه ســفرا و رایــزن هــای 
اقتصــادی کشــورهای مختلــف 
دنیــا در بــدو ورود به شهرســتان 
ســیرجان بــه منظــور حضــور 
گلیــم  و  پســته  جشــنواره  در 
کارخانــه  از  کرمــان،  اســتان 
فــرآوری پســته جــال آبــاد کــه 
فــرآوری،  بزرگتریــن کارخانــه 
ــته  ــدی پس ــته بن ــت و بس شکس

ــد  ــتان بازدی ــن شهرس ــته ای ــال پس ــت و ترمین ــران اس در ای
ــد. کردن

براســاس ایــن گــزارش، در شهرســتان ســیرجان ۲۹۲ ترمینــال 
ضبــط پســته وجــود دارد کــه ۹۲ ترمینــال آن مکانیــزه و 
ــن  ــاس ای ــت. براس ــزه اس ــه مکانی ــر نیم ــال دیگ ۲۰۰ ترمین
ــده  ــوان دهک ــه عن ــتان ب ــتای دارس ــور در روس ــزارش، حض گ
جهانــی گلیــم شــیرکی پیــچ و بازدیــد از مجموعــه گلیــم 
ــورهای  ــادی کش ــان اقتص ــفرا و رایزن ــدی س ــد بع ــی مقص باف

ــود. ــان ب ــتان کرم ــه اس ــفر ب ــف در روز اول س مختل
ــچ  ــیرکی پی ــم ش ــع گلی ــزار مترمرب ــال ۳۰ ه ــول یکس در ط
ــیرجان  ــتان س ــان در شهرس ــارد توم ــی ۹۰ میلی ــا ارزش ریال ب
تولیــد مــی شــود گفتنــی اســت ۱۷ هــزار نفــر در ایــن شــغل 

ــد. ــت دارن ــیرجان فعالی ــتان س در شهرس
خبرنــگار هفتواد : پهلوانی نژاد

جشنواره گلیم و پسته در سیرجان برگزار شد 
جشنواره گلیم و پسته سیرجان با حضور سفیران و رایزنان فرهنگی 

1۵ کشور،  معاون وزیر امور خارجه، مسئولین استانی برگزار شد

معاون فروش و خدمات مشتركين شركت توزيع برق شمال استان كرمان عنوان كرد؛

ثبت 603هزار شماره موبايل
در سامانه شركت توانير

معــاون فــروش و خدمــات مشــترکین 
شــرکت توزیــع نیــروي بــرق شــمال 
ارســال  معایــب  بــه  بااشــاره  اســتان 
پیامــک و اینکــه در آینــده ممکــن اســت 
ــد،  ــته باش ــود نداش ــک وج ــال پیام ارس
ــض  ــات قب ــم اطاع ــر بخواهی ــت: اگ گف
را از طریــق پیامــک ارســال نماییــم ایــن 
تعــدد پیامــک هــا باعــث مــي شــود کــه 
پیــام مــورد نظــر رویــت نشــود و توصیــه 

ــت. ــن اس ــتفاده از اپلیکیش ــهروندان اس ــه ش ــد ب موک
ــا  ــه ب ــترکین در رابط ــات مش ــروش و خدم ــاون ف ــاري مع ــي افتخ عل
اســتقبال خــوب مشــترکین بــراي حــذف قبــوض بــرق و ثبــت شــماره 
ــل در ســامانه اظهــار داشــت: هــم اکنــون ۶۰۳هــزار مشــترك در  موبای

ــد. ــود را اطــاع داده ان ــل خ ــماره موبای ــایت شــرکت ش ــا س ــق اپلیکیشــن و ی ــامانه از طری س
وي بــا بیــان اینکــه تاکنــون توانســته ایــم از ۹۷ درصــد از مشــترکین کــه در محــل حاضــر بودنــد شــماره موبایلشــان را اخــذ کنیــم، 
گفــت: گروهــي از مشــترکین منزلشــان در شــهر کرمــان اســت ولــي محــل کارشــان در شــهر دیگــري اســت و هنــوز موفــق نشــدیم 
آن ۳ درصــد باقــي مانــده را ثبــت نماییــم از همــه همشــهریان درخواســت داریــم کســاني کــه منــزل در کرمــان دارنــد ولــي در 
جــاي دیگــر ســکونت دارنــد و یــا برخــي دو منــزل دارنــد و یکــي از خانــه هــا خالــي از ســکنه اســت از مالکیــن درخواســت مــي 
کنیــم کــه شــماره موبایــل خــود را در اختیــار شــرکت قــرار دهند.معــاون فــروش و خدمــات مشــترکین شــرکت توزیــع نیــروي 
بــرق شــمال اســتان کرمــان افــزود: اگــر بخواهیــم قبــض بــرق را از طریــق پیامــک و یــا سیســتم بــه اطــاع شــهروندان برســانیم 

بایــد هــر جــه ســریعتر بــا مــا همــکاري نمــوده وشــماره موبایــل خــود را در اختیــار شــرکت قــرار دهنــد.
افتخــاري ادامــه داد: تمامــي همشــهریان مــي تواننــد از طریــق ســایت شــرکت و یــا اپلیکیشــن هــاي معرفــي شــده اقــدام بــه ثبــت 
شــماره موبایــل خــود نماینــد. معــاون فــروش و خدمــات مشــترکین شــرکت توزیــع نیــروي بــرق شــمال اســتان اذعــان داشــت: 
همانطــور کــه مــي دانیــد در کشــور بــا کمبــود و گرانــي کاغــذ روبــرو هســتیم و ایــن طــرح باعــث مــي شــود تــا قبــوض کاغــذي 
حــذف شــده و در هزینــه آن نیــز صرفــه جویــي شــود.افتخاري عنــوان کــرد: بهتریــن و راحــت تریــن راه رســیدن بــه اطاعــات 
قبــض، نصــب اپلیکیشــن بــر روي موبایــل اســت.وي تصریــح کــرد: ممکــن اســت اشــخاصي باشــند کــه نتواننــد از طریــق ســایت 
شــرکت دسترســي راحــت بــه اطاعــات داشــته باشــند کــه مــي تواننــد از اپلیکیشــن هــاي طراحــي شــده بــر روي موبایــل از جملــه 
آپ ، ســکه و بــه پرداخــت بــر روي گوشــي موبایــل خــود نصــب نماینــد و ایــن اپلیکیشــن قابلیــت ایــن را دارد کــه بــا یکبــار ثبــت 
شناســه قبــض بــراي همیشــه ایــن اطاعــات مــي مانــد و هــر گاه کــه بخواهنــد بــه آن رجــوع کنــد مــي توانــد بــه اطاعــات مبلــغ 
صــورت حســاب، میــزان مصــرف قرائــت انجــام شــده و شــکل قبــض را رویــت کننــد و همیشــه ایــن اطاعــات بــه طــور ذخیــره در 
موبایــل موجــود اســت.معاون فــروش و خدمــات مشــترکین شــرکت توزیــع نیــروي بــرق شــمال اســتان خاطرنشــان کــرد: از ابتــداي 
تیــر مــاه ۹۸ شــرکتهاي توزیــع شــمال و جنــوب اســتان کرمــان بــه عنــوان پیشــگامان اجــراي طــرح حــذف قبــوض کاغــذي بــرق 

پیشــقدم شــده انــد کــه از ابتــداي مهــر مــاه ایــن طــرح بــراي کل کشــور نهایــي شــده اســت.
افتخــاري همچنیــن بــه معایــب ارســال پیامــک و اینکــه در آینــده ممکــن اســت ارســال پیامــک وجــود نداشــته باشــد، اشــاره کــرد 
و بیــان داشــت: اگــر بخواهیــم اطاعــات قبــض را از طریــق پیامــک ارســال نماییــم ایــن تعــدد پیامــک هــا باعــث مــي شــود کــه 

پیــام مــورد نظــر رویــت نشــود و توصیــه موکــد بــه شــهروندان اســتفاده از همیــن نــرم افزارهــا اســت.
وي گفــت: شــرکت توانیــر در تابســتان ســال ۹۸ بــا شــرایطي کــه مــردم ایجــاد کردنــد بــدون خاموشــي را گذرانــد و بــراي مدیریــت 
مصرفــي کــه شــهروندان در تابســتان داشــتند صمیمانــه متشــکریم در تابســتان براســاس تصمیم شــرکت توانیــر و براي ســهولت در 
پرداخــت بهــاي قبــض صــورت حســاب بــه صــورت میانــدوره صــادر کردیــم افزایــش نــرخ بــرق را بــراي کســاني کــه الگــوي مصرف 
را رعایــت کردنــد ۷ درصــد و بــراي مشــترکیني کــه بیشــتر از الگــوي ۳۰۰ کیلــووات در شــمال اســتان کرمــان اســتفاده مــي کردند 
ــده میــزان مصرفشــان را  ــراي اینکــه ایــن صــورت حســاب زودتــر بدستشــان برســد و در فرصــت باقیمان ۲۳ درصــد داشــتیم و ب

کاهــش دهنــد مــي بایســت صــورت حســاب میانــدوره از طریــق پیامــک برایشــان صــادر مــي شــد.
معــاون فــروش و خدمــات مشــترکین شــرکت توزیــع نیــروي بــرق شــمال اســتان در پایــان خاطرنشــان کــرد: از اواخــر شــهریورماه 
ــه صــورت  ــدوره نخواهیــم داشــت و از ابتــداي مهــر مــاه هــر صورتحســابي کــه ارســال مــي شــود ب دیگــر صــورت حســاب میان

قطعــي اســت و ازم اســت بــراي پرداخــت آن از طریــق ســامانه و اپلیکشــین اقــدام شــود.

ــر  ــاون اقتصــادی وزی مع
امــور خارجــه بــه همــراه 
رایزنهــای  و  ســفیران 
کشــور   ۱۵ اقتصــادی 
ســایت  از  خارجــی 
بازدیــد  گهرزمیــن 
مســئولین  و  کردنــد 
شهرســتان ســیرجان و 
ــه  ــن ب ــران گهرزمی مدی
رفتنــد.  آنهــا  اســتقبال 
 بازدیــد از بزرگتریــن معــدن ســنگ آهــن خاورمیانــه 
و خــط هــای یــک و دو کنســانتره بــه همــراه توضیحاتــی در 

ایــن بــاره از برنامــه هــای ایــن مراســم بــود.
آقــای حســین داوریــان معــاون اداری و پشــتیانی گهرزمین 
ــاره  ــی درب ــان خارج ــه مهمان ــی ب ــوش آمدگوی ــن خ ضم
ــه  ــت و مجموع ــران ســخن گف ــردم ای ــگ و تمــدن م فرهن

ــز معرفــی کــرد.  ــی گهرزمیــن را نی معدن
ــن در  ــدن گهرزمی ــر مع ــی مدی ــدس پناه ــن مهن همچنی
ادامــه، گزارشــی از معــدن و اقدامــات آن ارائــه نمــود. 
مهنــدس نجــف آبــادی مدیــر پــروژه گهرزمیــن نیــز هنــگام 
ــیل و  ــانتره از پتانس ــک و دو کنس ــای ی ــط ه ــد از خ بازدی
ظرفیــت تولیــد ایــن دو خــط و همچنیــن پــروژه هــای در 

ــت. ــان ســخن گف ــرای مهمان ــدام ب دســت اق

معــاون  انصــاری  غامرضــا  دکتــر  کــه  بازدیــدی  در 
ــراه  ــه هم ــه ب ــور خارج ــر ام ــادی وزی ــی و اقتص دیپلماس
ســفیران و رایزن هــای اقتصــادی کشــورهای خارجــی از 
ــهباز  ــتند، ش ــن داش ــی گهرزمی ــی، صنعت ــه معدن  مجموع
و  بردســیر  و  ســیرجان  مــردم  نماینــده  پــور  حســن 

ــت  ــادی سرپرس ــد محمودآب محم
ســیرجان  ویــژه  فرمانــداری 
مســئوان  از  دیگــر  برخــی  و 
ــتند  ــور داش ــز حض ــتان نی شهرس
ــر و  ــن تقدی ــات گهرزمی و از اقدام

تشــکر کردنــد.
معــاون  انصــاری  غامرضــا 
امورخارجــه  وزارت  اقتصــادی 
نقــش  دربــاره ی  کشــورمان 
کــردن  خنثــی  در  گهرزمیــن 
مســائل و مشــکات و تولیــد ثروت 
مجموعــه ی  »بــه  گفــت:  ملــی 
گهرزمیــن بایــد تبریــک گفــت زیرا 
ــن شــرایط ســخت  ــا در ای ــه تنه ن
توانســته  انــد جهــاد اقتصادی شــان 
را ادامــه بدهنــد کــه حتــی موفــق 
شــده اند فازهــای دیگــری هــم 
ــرای  اضافــه کننــد. قطعــا تــاش ب

اینکــه در بازارهــای بین المللــی محصــوات  را ارائــه بدهنــد، 
کمــک بزرگــی ا ســت بــه صنعــت و پیشــرفت های کشــور و 

ایــن مهــم، کار بســیار عظیمــی  اســت.«
انصــاری در ادامــه بــه کارگــران و کارکنــان گهرزمیــن 
ــت  ــن هم ــه ای ــن ب ــزود: »آفری ــت و اف ــید گف ــته نباش خس

و تــاش.«
معــاون اقتصــادی وزارت امورخارجــه دربــاره ی نقــش وزارت 
ــز  ــی نی ــرای محصــوات معدن ــی ب ــور خارجــه در بازاریاب ام
گفــت: »قطعــا سیاســت های جدیــدی بــرای یافتــن راه هــای 
عرضــه و فــروش در بــازار جهانــی اعمــال خواهــد شــد تــا بــا 

ایــن راه  هــای جدیــد بــرای حــل معضــات کشــورمان امکان 
حضــور در بــازار جهانــی را داشــته باشــیم و تــا کنــون هــم 
وزارت امــور خارجــه موفــق شــده بخشــی از موانــع را کنــار 
ــن اقدامــات گهرزمیــن مــورد  بگذارد.شــایان ذکــر اســت ای

توجــه مهمانــان قــرار گرفــت.

بازدید معاون اقتصادی وزیر امور خارجه و سفیران و رایزنهای اقتصادی کشورهای خارجی از شرکت گهر زمین سیرجان 
معاون اقتصادی وزارت امور خارجه از کار بزرگ شرکت گهرزمین سیرجان تقدیر کرد


