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به منظور پیشگیری از شیوع 
ویروس کرونا
خدمات کمیته امداد 
به صورت الکترونیکی 
ارائه می شود

مدیر روابط عمومی شرکت توزیع نیروی 
 برق شمال استان کرمان اعام کرد:
تمامی خدمات 
مشترکین بدون مراجعه 
حضوری از طریق 
درگاههای ارتباطی 
صورت میگیرد 4

4

 دکتر محمدرضا پورابراهیمی خبر داد :

تأمین ماسک و مواد ضدعفونی 
در کرمان توسط خیران

* توزیع اقام در مناطق حاشیه ای 

سخنگوی 
 دانشگاه علوم پزشکی کرمان:

آخرین وضعیت شیوع 
کرونا 

در کرمان

استاندار کرمان:

استان کرمان 
آمادگی برای پذیرش 
مسافرین نوروزی ندارد
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آقای شهردار 
معابر کرمان را دریابید 

در نشست عمومی فوق العاده شورای اسامی 
شهر کرمان تصویب شد:

عدم پرداخت جریمه عوارض 
نوسازی و خودرو تا پایان اردیبهشت
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فرمانده سپاه ثارا... استان کرمان
جناب آقای سردار حسین معروفی

انتصـاب جنابعالـی بـه عنـوان فرمانده سـپاه ثـارا... اسـتان کرمان که نشـان از 
شایسـتگی شماسـت را تبریـک و تهنیـت عـرض مـی نمایـم . خدمـت صادقانه و 
تـاش مخلصانـه در عرصـه ترویج  فرهنگ دفـاع مقدس و تحکیـم اصول انقاب 
اسـامی، خصوصـاً اصـل وایـت فقیـه توفیقی اسـت کـه خداوند به شایسـتگان 
عنایـت مـی نماید و نشـریه هفتـواد برای شـما در این مسـئولیت خطیـر عزت و 

سـربلندی و بهـروزی از خداونـد منان مسـئلت مـی نماید .
موفق و پیروز و سربلند باشید 

محمد حسنی سعدی - نشریه هفتواد کرمان

بـا نهایـت تاثـر و تاسـف باطـاع مـی رسـاند 
سـرکار خانم رهبـر منتخب مردم تهـران وری 
وشـمیرانات در مجلس یازدهم و عضو شـورای 
مرکـزی حـزب موتلفـه اسـامی دار فانـی را 

وداع گفتنـد. 
حـزب موتلفـه اسـامی اسـتان کرمـان ضمـن 
عـرض تسـلیت ضایعـه عظیـم وفات ایـن بانـوی انقابـی و وایی که عمر شـریف 
خـود را در اطاعـت از ولـی فقیـه زمـان و خدمـت به نظـام مقدس جمهوری اسـامی 
سـپری نمـود برای وی طلـب غفران الهـی و برای خانـواده محترم ایشـان از صمیم 

قلـب آرزوی صبـر جزیـل مـی نماییم.

ｇ身砿ょ書もヮ娼

www.teetr.ir

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

میدونى محبوبترین نشریه کرمانى کدومه؟!

عیدی متفاوت ...

طا در ُمرداب  - بخش هفتم
3
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 مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان کرمان :
حواسمان باشد از نان کرونا نگیریم!

2
اقدامات شرکت معدنی و صنعتی گل 

گهر برای مقابله با کرونا

4
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فرمانده انتظامی استان کرمان: 
ارائه خدمات روانشناختی در 

خصوص بیماری کرونا در مرکز 
مشاوره آرامش پلیس استان

فرمانـده انتظامی اسـتان از ارائه 
سـامت  و  بهداشـت  خدمـات 
بیمـاری  خصـوص  در  روان 
تمـاس  و  مراجعیـن  بـه  کرونـا 
مشـاوره  مرکـز  در  گیرنـدگان 
بـه  اسـتان  پلیـس  آرامـش 
منظـور مداخـات روانشـناختی 
وارتقـاء امنیـت روانـی در زمینه 

داد. خبـر  ویـروس  ایـن 
سـردارعبدالرضا ناظـری در ایـن خصـوص گفـت: هـم اکنـون 
افـراد جامعه بـه دلیل احتمال شـیوع ویروس کرونـا و علیرغم 
بهداشـتی،  سـازمان های  توسـط  گرفتـه  صـورت  تاش هـای 
درمانـی، خدماتـی، امـدادی و انتظامـی درگیـر یـک سـری 
مسـائل و نگرانی هـا و بیشـتر جـو روانـی خـاص ناشـی از این 

هستند. مسـئله 
او بـا اشـاره بـه رصـد مسـتمر فضـای مجـازی از سـوی پلیس 
فتـا افـزود: در ایـن زمینـه در روز هـای اخیـر اخبـار ضـد و 
نقیضـی نیـز از منابـع مختلـف در فضای عمومی و شـبکه های 
کـه  می شـود  منتشـر  ویـروس  کرونـا  پیرامـون  اجتماعـی 
می توانـد منجـر بـه ایجـاد ناامنـی روانـی و وحشـت عمومـی 

در جامعـه بشـود.
سـردار ناظـری اضافه کـرد: از اینـرو اداره مشـاوره و مددکاری 
پلیـس اسـتان بـه منظـور کاهـش اضطـراب، اسـترس و ارتقـا 
سـامت روان افراد جامعه اقدام به راه اندازی سـامانه مشـاوره 
تلفنـی کـرده تا بـا ارائه خدمات روانشـناختی نسـبت به ایجاد 
آرامـش روانـی و ارائـه راهکار هـای تخصصی در برهه حسـاس 
کنونـی بـه موازات مداخات پیشـگیرانه و درمان های پزشـکی 
باشـد.  ایـن همبسـتگی ملـی در کنـار هموطنـان عزیـز  در 
فرمانـده انتظامـی اسـتان تصریـح کـرد: بـه همیـن منظـور و 
بـرای رسـیدن بـه این اهـداف، شـهروندان می توانند با شـماره 
تمـاس مرکـز مشـاوره آرامش پلیس اسـتان کرمان به شـماره 
۳۲۷۱۸۹۳۷ تمـاس بگیرنـد کـه در همیـن زمینه یک سـری 
پیام هـای آموزشـی نیز در سـایت ها و بسـتر فضـای مجازی به 

مخاطبیـن اطاع رسـانی خواهد شـد.

در نشست عمومی فوق العاده شورای اسامی 
 شهر کرمان تصویب شد:

عدم پرداخت جریمه
 عوارض نوسازی و خودرو

 تا پایان اردیبهشت
 در نشسـت فوق العاده عمومی شـورای اسـامی شـهر کرمان 
کـه صبـح شـنبه ۱۷ اسـفندماه ۹۸ بـا حضور اکثریـت اعضای 
شـورا در محل خانه شـهر برگزار شـد مصوب شـد در راسـتای 
ضـرورت جلوگیری از شـیوع ویروس کرونـا و کاهش مراجعات 
شـهروندان کرمانـی بـه شـهرداری و نیـز حفظ آرامـش روانی 
جامعـه عـدم پرداخـت عـوارض خـودرو و نوسـازی منـوط بـه 
سـال ۹۸، تا پایان اردیبهشـت ماه سـال ۹۹ مشـمول پرداخت 

جریمـه نگردد.

هـای  پروانـه  کلیـه  اعتبـار  مهلـت  شـد  مصـوب  همچنیـن 
سـاختمانی کـه بعـد از بهمـن مـاه سـال جـاری به اتمـام می 

رسـد تـا پایـان اردیبهشـت مـاه سـال ۹۹ تمدیـد شـود.
گفتنی اسـت در این جلسـه مصوب شـد محاسـبات و دریافت 
عـوارض و بهـای خدماتـی حـوزه سـاخت و سـاز تـا پایـان 
اردیبهشـت مـاه سـال آینـده و بـر اسـاس مصوبـات و ضوابـط 

اسـفند مـاه سـال جـاری صـورت پذیرد.
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                                                 مجلس و مردم

شد عوض با بصیرت مردم خط مجلس به )دوم اسفند(  
)خط وادادگی(بگردد گم وکا مردمی و، با میهن   

رای به )روزگار بهتر( داد رای مردم چو حکم قاضی که  
شد ز تغییر روح مجلس شاد شک ندارم که )روح حاج قاسم(  

                                           غامحسین رضایی - نقاش

 مدیرکل امور مالیاتی استان کرمان خبرداد:
برگزاری جلسات هیات های 
حل اختاف مالیاتی به سال 

1399 موکول شد
مدیـرکل امـور مالیاتی اسـتان کرمان 
از لغـو برگـزاری جلسـات هیـات های 
منظـور  بـه  مالیاتـی  اختـاف  حـل 
جلوگیـری از گسـترش بیمـاری کرونا 
خبرداد و گفت: این جلسـات در سـال 

۱۳۹۹ برگـزار مـی شـود.
بـه گـزارش روابـط عمومـی اداره کل 
امـور مالیاتـی اسـتان کرمـان ، محمد 

سـلمانی گفـت: با توجه به شـیوع بیمـاری کرونا و تمهیـدات اتخاذ 
شـده در سـطح کشـور به منظورجلوگیری از گسـترش این بیماری 
و رعایـت حقـوق مودیان محترم مالیاتی، جلسـات هیـات های حل 
اختـاف مالیاتـی برای اشـخاص حقیقـی در کلیه منابـع مالیاتی از 
تاریخ ۱۲ اسـفندماه ۱۳۹۸ لغومی شـود.  وی با اشـاره به اینکه این 
تصمیـم بـه منظـور حفظ سـامت مودیـان محتـرم مالیاتـی اتخاذ 
شـده اسـت، افـزود: جلسـات هیات های حـل اختـاف مالیاتی برای 
مودیـان مالیاتـی مذکـور در تمامـی ادارات کل امـور مالیاتـی لغو و 
بـه سـال ۱۳۹۹ موکـول می شـود.  سـلمانی خاطرنشـان کـرد: در 
صورتـی که اشـخاص یاد شـده درخواسـت تشـکیل جلسـات مزبور 
را داشـته باشـند، جلسـه هیـات حـل اختـاف مالیاتی درخواسـت 

کننـده برگزار می شـود.

 به منظور پیشگیری از شیوع بیماری کرونا 2019
تمامی خدمات مشترکین شرکت 

آب و فاضاب به صورت 
غیرحضوری انجام می شود

بـه منظـور پیشـگیری از شـیوع بیمـاری کرونا 
کرمـان،  اسـتان  در   )۱۹-covid(  ۲0۱۹
خدمـات شـرکت آب و فاضاب اسـتان کرمان 
بـه صـورت غیـر حضـوری انجـام مـی پذیـرد 
بـه جـای مراجعـه  تواننـد  و شـهروندان مـی 
منـد  بهـره  الکترونیـک  از خدمـات  حضـوری 

شـوند. بـه گـزارش روابـط عمومـی شـرکت آب و فاضـاب اسـتان 
کرمـان، بـا توجه به تأکیدات سـتاد مبـارزه با بیمـاری کرونا ۲0۱۹ 
)covid-۱۹( مبنـی بـر اجتنـاب از ترددهای غیرضـروری و حضور 
در اماکـن شـلوغ و همچنیـن ضـرورت مانـدن در خانه؛خدمات این 

شـرکت بـه صـورت الکترونیکـی ارائـه مـی شـود. 
 شـهروندان عزیـز مـی تواننـد بـرای انجام خواسـته مورد نیـاز خود 
از قسـمت    www.abfakerman.ir اینترنتـی  از طریـق درگاه 
میـز خدمـت وارد صفحـه خدمـات الکترونیکـی شـوند یا به نشـانی 
اینترنتـی www.abfacs.ir مراجعـه و در صـورت بـروز هرگونـه 

مشـکل بـا شـماره ۱۲۲ تمـاس حاصـل کنند.

زندگی آب در دسـت ما و زندگی ما در دسـت آب اسـت.
روابط عمومی شرکت آب وفاضاب روستایی استان کرمان

کرمـان  اسـتان  کـرد:  اعـام  کرمـان  اسـتاندار 

آمادگـی بـرای پذیـرش مسـافرین نـوروزی نـدارد 
و در سـتاد اسـتانی مصـوب خواهیـم کرد تـا موزه 
هـا و مراکـز بوم گـردی نیـز در ایام نـوروز تعطیل 

 . ند شو
محمدجـواد فدایی در نشسـت خبری بـا محوریت 
مدیریـت بیماری کرونا در اسـتان، ضمن تشـکر از 
کادر پزشـکی و پرسـتاری که به طور مسـتقیم در 
تشـخیص ایـن بیمـاری و درمـان بیمـاران تـاش 
دارنـد، افـزود: امیدواریـم با ایـن همـکاری بتوانیم 
وضعیـت نسـبتا« متعادلی که وجـود دارد را حفظ 
کنیـم و ان شـااه هـر چـه زودتـر بـه کلـی ایـن 
بیمـاری تحـت کنتـرل قـرار گیـرد و مـا شـاهد 

مشـکل بیشـتری در آینده نباشـیم.
ابتـدای  از  افـزود:  ادامـه  در  کرمـان  اسـتاندار 
شـیوع بیمـاری در اسـتان کرمـان، 50۲ نفـر بـه 
خاطـر بیمـاری حاد تنفسـی بـه بیمارسـتان های 
اسـتان مراجعـه کرده کـه ۱۸۸ مـورد از این تعداد 
کسـانی هسـتند کـه مشـکوک بـه کرونـا بودنـد 
کـه ۱۸۹ مـورد را نمونـه گیـری کردنـد و جـواب 
۱۸ مـورد از آن هـا مثبـت اعـام شـده و بسـتری 
هسـتند و از ایـن تعـداد دو مورد بهبود داشـتیم و 

خوشـبختانه تاکنـون فوتـی هـم نداشـتیم.
اسـتان  گفـت:  گردشـگری  خصـوص  در  فدایـی 
کرمـان آمادگی بـرای پذیـرش مسـافرین نوروزی 

مصـوب  اسـتانی  سـتاد  در  همچنیـن  و  نـدارد 
خواهیـم کـرد تا مـوزه هـا و مراکز بوم گـردی نیز 

در ایـام نـوروز تعطیـل شـوند.
وی در ادامـه بـا بیـان اینکـه تاارهـا و مراسـم ها 
تـا اطـاع ثانـوی تعطیـل هسـتند، در خصـوص 
برگـزاری نمـاز جمعـه نیـز اعـام کـرد: عـاوه بر 
نیـز  هـا  نمـاز جمعـه شهرسـتان  اسـتان،  مرکـز 
براسـاس مصوبـه سـتاد اسـتانی برگزار نمی شـود.

اسـتاندار کرمـان در خصـوص ورودی های اسـتان 
کرمـان نیـز گفـت: اسـتان کرمـان ۸ ورودی دارد 
کـه مـوارد مشـکوک را در مرزهای اسـتان کنترل 

کرد. خواهیـم 

استاندار کرمان:

استان کرمان آمادگی برای پذیرش مسافرین نوروزی ندارد

 دو بال یک قیچی
دو بال یک قیچی و دشمن آل علی)ع(  شیعه ی انگلیسی، سنی آمریکایی  

این ُبَود از عملکرد مهره ها منجلی  که هر دو مهره های شیطان و دین فروشند 
دشمن اتحاد و بر ضد پیغمبران  شدند عصای دست تفرقه آفرینان  

انتصابی که بوده امر خدا پشت آن مصطفی)ص( مرتضی)ع( را به جای خود نشانده 

نماینـده مـردم کرمـان و راور در مجلـس از تامین اقام مـورد نیاز 
دانشـگاه علوم پزشـکی کرمان شـامل ۲00 هزار ماسـک و ۲0 هزار 

لیتـر مواد ضـد عفونی کننده توسـط خیریـن خبر داد. 
دانشـکده  از  بازدیـد  حاشـیه  در  پورابراهیمـی  محمدرضـا  دکتـر 
داروسـازی دانشـگاه علـوم پزشـکی کرمـان بـا تقدیـر از زحمـات 
کادر درمانی و بهداشـتی و پزشـکان و پرسـتاران و مسـووان علوم 
پزشـکی کرمـان در خدمت رسـانی به بیمـاران کرونا اظهار داشـت: 
ایـن اقدامـات قابـل توجـه و ایـام سـخت بـه عنـوان فـداکاری در 

اذهـان می مانـد.
عضـو کمیسـیون اقتصـادی مجلـس بیان کـرد: تمـام ظرفیت های 
اسـتان اعـم از بنگاه هـای اقتصـادی و اداری بایـد در خدمـت حـل 
مشـکات موضـوع ویـروس کرونـا باشـد، با توجـه به اینکـه کرمان 
از بعضـی از اسـتان های خـاص بـا درصـد بااتـر مبتایـان دارای 
شـرایط بهتـر در کشـور اسـت، بایـد تاش کـرد بحث مسـافرت ها 
بـه اسـتان بـه کمترین حـد و بـا کنتـرل و مدیریـت ارکان اجرایی 

اسـتان رو به رو شـود.
وی گفـت: اقـام مـورد نیـاز در حوزه مرکز اسـتان و شهرسـتان ها 
مصـارف  و  عمومـی  اماکـن  بـرای  ضدعفونـی  و  شـوینده  مـواد 
خصوصـی اسـت و دانشـکده داروسـازی دانشـگاه علـوم پزشـکی 
کرمـان در اقـدام خودجـوش از ظرفیـت خـود اسـتفاده کـرده و 
حجـم قابـل توجهـی مـواد ضدعفونـی آمـاده کردنـد و تمـام وقت 

در حـال تولیـد هسـتند. 
بـرای  نیـاز  مـورد  مـواد  عمـده  افـزود:  پورابراهیمـی  دکتـر 
ضدعفونـی، الـکل و ظـروف بسـته بندی اسـت کـه پیگیـری ازم 
بـرای تامیـن در دسـتور کار قـرار دارد کـه  بـا هماهنگـی انجـام 
مـورد  اقـام  خیـران  طریـق  از  جـاری  هفتـه  اواسـط  تـا  شـده 
 نیـاز دانشـگاه علـوم پزشـکی کرمـان شـامل ۲00 هـزار ماسـک

و ۲0 هزار لیتر مواد ضد عفونی کننده تامین می شود.
نماینـده مـردم کرمان و راور در مجلس بیان کـرد: تجهیزاتی مانند 
ماسـک و دسـتکش بـا پیگیـری از وزارت بهداشـت و رایزنی هال 
احمـر بـرای شـهروندان و مراکـز درمانـی و بیمارسـتان ها صـورت 

گرفتـه و قـرار اسـت بـه زودی حجمی از این وسـایل تهیه شـود.
وی اظهـار کـرد: تمرکـز مـا بـر فعال سـازی واحدهـای تولیـدی 
اسـتان بـرای تولیـد وسـایل مـورد نیـاز بهداشـتی اعم از شـوینده 
و ضدعفونـی و کمـک تامیـن ماسـک مـورد نیـاز بـا اولویـت مراکز 

اسـت. درمانی 
دکتـر پورابراهیمـی خاطرنشـان کـرد: بـا هماهنگـی انجام شـده با 
مسـئوان، بسـیج دانشـجویی اسـتان و نیز دانشـگاه علوم پزشـکی 
کرمـان قـرار اسـت بـرای خانواده هـای محروم حاشیه نشـین شـهر 
کرمـان در محـات شـهرک صنعتـی، سـیدی شـرف آباد، ا... آبـاد 
شیشـه گر و سـایر مناطق لـوازم بهداشـتی به صورت رایـگان توزیع 

شود. 

وی ادامـه داد: بـه زودی نشسـت مشـترک بـا بنگاه هـای اقتصادی 
جهـت کمـک فـوری بـه دانشـگاه علـوم پزشـکی و مراکـز درمانی 
خواهیـم داشـت و بـا هماهنگی صـورت گرفته اعـام امادگی برای 
کمـک بـه ایـن موضـوع می توانـد پشـتیبانی خوبـی بـرای کادر 

باشـد. درمانی 

 دکتر محمدرضا پورابراهیمی خبر داد :
تأمین ماسک و مواد ضدعفونی در کرمان توسط خیران

* توزیع اقام در مناطق حاشیه ای 

»سـیدمهران عالـم زاده« دربـاره اقدامـات شـهرداری 
اینکـه  بیـان  بـا  کرونـا،  بـا  مقابلـه  بـرای  کرمـان 
شـهرداری بـا بسـیج امکانات شـهری، دو اقـدام جدی 
را در دسـتور کار خود گذاشـته اسـت، گفت: اسـتفاده 
از ظرفیـت فضای مجـازی و بیلبوردهای شـهری برای 
بـا هماهنگـی  فرهنگ سـازی شـهروندان،  و  آمـوزش 
دانشـگاه علوم پزشـکی کرمـان، یکی از موارد اساسـی 
و مهـم بـود، که در دسـتور کار شـهرداری کرمان قرار 

اسـت. گرفته 
اجرایـی  عملیـات  در حـوزه  افـزود:  کرمـان  شـهردار 
هـم، عـاوه بـر ضدعفونـی و گندزدایـی مـداوم تمـام 
سـاختمان های متعلـق بـه شـهرداری، به ویـژه مناطق 
پنج گانـه شـهرداری کـه مراجعـات مردمی زیاد اسـت، 
ایسـتگاه های  بـازار،  جملـه  از  شـهر  عمومـی  اماکـن 
اتوبـوس، تاکسـی ها، پایانـه مسـافربری، پل هـای عابـر 
پیـاده، محـدوده بیمارسـتان ها و درمانگاه هـا، مبلمـان 
شـهری، پارک ها، غسـالخانه و غیره هـر روز ضدعفونی 

می شـود.
وی بـا تاکیـد بـر اینکـه تمـام حوزه هـای شـهرداری 
کرمـان به صـورت شـبانه روزی فعـال هسـتند تـا ایـن 
خصـوص  در  شـود،  منتقـل  کمتـر  هرچـه  آلودگـی 
کاهـش مراجعـات مردمـی به شـهرداری کرمـان برای 
عمـده  گفـت:  کرونـا  ویـروس  شـیوع  از  جلوگیـری 
مراجعـات مردمـی بـه مناطـق پنج گانـه بـرای دریافت 

پاسـخ اسـتعام و عـدم خـاف، جهـت انتقـال سـند 
اسـت کـه مـردم می تواننـد ایـن کار را به سـال آینده 

موکـول کننـد.
عالـم زاده بـا بیـان این کـه برخـی مـردم اصـرار دارنـد 
عـدم  و  اسـتعام  پاسـخ  دریافـت  بـرای  هم اکنـون 
درخواسـت  مـا  اگـر  گفـت:  کننـد،  مراجعـه  خافـی 
شـهروندان را پاسـخ ندهیم، برای شـهرداری مشکات 
حقوقـی ایجـاد می شـود؛ چراکـه ممکن اسـت خریدار 
و فروشـنده دچار مشـکل شـوند اما در زمینه پرداخت 
و  نداریـم  تخفیـف  اسـفندماه  در  چـون  عـوارض، 
مـردم  می شـود،  شـروع  فروردین مـاه  از  تخفیف هـا 
می تواننـد عـوارض خود را سـال آینـده پرداخت کنند.

شـهردار کرمـان افـزود: در خصـوص پرداخـت عوارض 
مربـوط بـه خودرو و نوسـازی نیز، به شـورای اسـامی 
شـهر پیشـنهاد داده ایـم تـا مجـوز دهند که اگـر مردم 
به جـای آخـر امسـال، اردیبهشـت یـا خردادمـاه سـال 

آینـده مراجعـه کننـد، مشـمول جریمـه نشـوند که با 
توجـه بـه همـکاری شـورای اسـامی شـهر کرمـان با 
شـهرداری و همچنیـن ضـرورت اندیشـیدن تمهیدات 
ازم بـرای پیشـگیری از شـیوع ویـروس کرونـا، قطعاا 
شـورای اسـامی شـهر کرمان با این پیشـنهاد موافقت 

خواهـد کرد.
عالـم زاده در خصـوص حضور مردم در کمیسـیون های 
مـاده ۷۷ و مـاده ۱00 گفـت: نمی توانیـم شـهرداری 
و یـا حتـی برخـی از واحدهـای شـهرداری را تعطیـل 
به طـور مثـال کسـی کـه می خواهـد  کنیـم؛ چراکـه 
 ۱00 مـاده  کمیسـیون  بـه  بایـد  بگیـرد،  پایـان کار 
مراجعـه و جرایـم مربـوط را پرداخـت کنـد تـا بتوانـد 
سـند را در اختیـار بانـک بگـذارد و مشـمول جریمـه 
تأخیـر نشـود؛ بنابراین، اگـر ما کارهـا را تعطیل کنیم، 
ضـرور و زیـان متوجـه شـهروندان خواهـد شـد که در 
ایـن خصـوص یـا بایـد ادارات را تعطیـل کننـد و یـا 

تکلیـف شـود تـا بتوانیـم برخـی از واحدهـا را تعطیـل 
کنیـم؛ بنابرایـن، اگـر سـتاد اسـتانی مقابلـه بـا کرونـا 
مجـوز دهـد تـا مدیـران بتواننـد برخـی از واحدهـا را 
تعطیـل کننـد، می توانیـم واحدهایـی را کـه مراجعات 
مردمـی دارنـد، تعطیـل کنیم تا مـردم در سـال آینده 
و پـس از پایـان ایـن بحـران بـه شـهرداری مراجعـه 

. کنند
شـهردار کرمـان در خصـوص تشـکیل سـتاد مقابلـه با 
ویـروس کرونـا در شـهرداری کرمـان هـم گفـت: پس 
از نخسـتین جلسـه ای کـه بـه  عنـوان سـتاد مقابلـه با 
ویـروس کرونا در اسـتانداری تشـکیل شـد، مـا هم در 

شـهرداری، سـتاد مقابلـه بـا کرونـا را تشـکیل دادیم.
بـا  مقابلـه  سـتاد  ابتـدا،  همـان  از  افـزود:  عالـم زاده 
کـرد  شـروع  را  خـود  فعالیـت  شـهرداری،  در  کرونـا 
و  اجتماعـی  فرهنگـی  حوزه هـای  در  همکارانـم  و 
خدمـات شـهری، اقدامـات مربـوط بـه فرهنگ سـازی 
و آمـوزش شـهروندان و همچنیـن ضدعفونـی اماکـن 
عمومـی را به طـور ویـژه در دسـتور کار قـرار دادنـد و 
حـوزه معاونـت برنامه ریـزی و توسـعه منابـع انسـانی 
شـهرداری هـم ضدعفونـی اماکـن ادارِی شـهرداری را 

می کنـد. دنبـال 

شهردار کرمان:
مردم عوارض خود را پس از پایان بحران کرونا پرداخت کنند

مدیـرکل غلـه و خدمـات بازرگانـی اسـتان کرمـان 
خطـاب بـه مـردم گفـت: باتوجه بـه شـیوع ویروس 
کرونـا در کشـور و اسـتان کرمـان، خواهشـمندیم 

مـردم در زمـان خرید نان نـکات بهداشـتی و ایمنی 
را رعایـت کننـد تـا ویـروس کرونا از طریـق نان وارد 

منـازل ما نشـود. 
مطلـب  ایـن  بیـان  بـا  نژادبیگلـری«  »مجیـد 
صنفـی  و  صنعتـی  دسـته  دو  بـه  نان هـا  کـه 
انتقـال و  خریـد  از  بعـد  گفـت:  می شـوند   عرضـه 

بنـدی  بسـته  کارخانـه  از  کـه  نـان هـای صنعتـی 
شـده انـد، بایـد نـان را از بسـته بندی آن در آورده 

و  انداختـه  بیـرون  را  بنـدی  بسـته  پاسـتیک  و 
بایـد نـان را گـرم کـرد.  در زمـان مصـرف، حتمـا 

وی بـه توصیه هایـی در خصـوص مصـرف نان هـای 
صنفـی پرداخـت و عنـوان کـرد: ایـن نـوع نان هـا 
در واحدهـای صنفـی بـه صـورت سـنتی، حجیـم و 
گـرم و تـازه عرضـه می شـوند و مردم بهتر اسـت که 
نان هـای سـنتی را صرفـا از نانواهای که بهداشـت را 
بیشـتر رعایـت می کننـد، تهیـه کـرده ضمـن آنکـه 

بایـد مدنظر داشـته باشـند کـه پرسـنل نانوایی ها 
فروشـنده  و  باشـند  نداشـته  بیمـاری  عایـم 
باشـد. داشـته  وجـود  نانوایـی  در  نـان   مجـزا 

مدیـرکل غلـه و خدمـات بازرگانـی اسـتان کرمان 
افـزود: مـردم از پهـن کـردن نـان بـر روی میـز 
از  بعـد  نـان  زدن  بـرس  همچنیـن  و  نانوایی هـا 
و  کـردن  قیچـی  و  کننـد  خـودداری  جـدا  خریـد 
 خـرد کـردن نـان را صرفـا در منـزل انجـام دهنـد.

وی بـا بیـان اینکـه بـرای حمـل نـان از کیسـه های 
کـرد:  عنـوان  شـود،  اسـتفاده  تمیـز  پارچـه ای 
حتمـا بایـد کیسـه های پارچـه ای را پـس از خـارج 
کـردن نـان شسـته ضمـن آنکـه فـردی کـه نـان را 

تمیـز  دسـتانش  حتمـا  می کنـد  خـارج  کیسـه  از 
باشـد و افـرادی کـه نـان را در پاسـتیک بـه منـزل 
بینـدازد. بیـرون  را  پاسـتیک  حتمـا   می آورنـد 

نژادبیگلـری بـا اشـاره به اینکـه احتمال آلـوده بودن 
پـول وجـود دارد لـذا حتی اامـکان مـردم از کارت 
بانکـی، بـرای خریـد نـان اسـتفاده کنند، بیـان کرد: 
بـه مـردم توصیـه مـی کنیـم تاپایـان ایـن شـرایط 
بحرانـی، دفعـات مراجعـه خـود را بـه نانوایی هـا بـا 
خریـد نـان بیشـتر کمتـر کننـد و تاکیـد می کنیـم 
کـه قبـل از مصـرف نـان، حتمـا آن را گـرم کـرده 
ضمـن آنکـه بایـد بـه ایـن نکتـه توجـه داشـت کـه 
فریـز کـردن نـان، ویـروس کرونـا را از بیـن نمی برد.

 مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان کرمان :

حواسمان باشد از نان کرونا نگیریم!

سـخنگوی دانشـگاه علوم پزشـکی کرمان با اشـاره به مثبت شـدن 
نتیجـه آزمایـش هفت مـورد جدیـد در کرمان گفت: بر این اسـاس 

۲5 نفـر در اسـتان کرمـان مبتا به کرونا هسـتند.
مهـدی شـفیعی در نشسـت خبـری کـه به صـورت مجـازی برگزار 
شـد، اظهـار کـرد: هفت مـورد مثبت قطعـی کرونا طی ۲۴ سـاعت 
گذشـته به شـمار آمـار بیمـاران کرونایی کرمان اضافه شـده اسـت 
کـه دو مـورد از ایـن افـراد در بیمارسـتان هـای کرمـان بسـتری 

هسـتند و دو مـورد هـم بیمار سـرپایی هسـتند.
وی اظهار کرد: یکی از موارد بسـتری فردی ۲۸ سـاله و دارای شغل 
آزاد اسـت؛ ایـن فـرد هفته گذشـته بـه تهران سـفر کرده بـود؛ نفر 
دوم هـم مـردی ۷۶ سـاله با سـابقه بیمـاری زمینه ای ریوی اسـت 
 کـه بـه دلیـل سرکشـی خویشـاوندان بـه کرونا مبتا شـده اسـت.

شـفیعی بـا اشـاره بـه اینکه دو مـورد بسـتری و پنج مورد سـرپایی 
همـه مربـوط به حوزه شهرسـتان کرمان هسـتند، افـزود: یک مورد 
مبتـا در ارزوئیـه، یـک مورد در بم، سـه مـورد در رفسـنجان، یک 

مـورد در شـهربابک و یـک مورد در زرنـد داریم.
فوتی ناشی از کرونا در کرمان نداریم

دانشـگاه  واگیـردار  بیماری هـای  پیشـگیری  و  کنتـرل  مدیرگـروه 
علـوم پزشـکی کرمـان گفـت: در اسـتان کرمـان مـوردی از فـوت 
بیمـاران مبتـا بـه کرونـا نداشـته ایـم ضمـن اینکـه یـک مـورد از 
بیمـاران طـی ۲۴ سـاعت گذشـته از بیمارسـتان مرخـص شـده و 
مابقـی رونـد درمانـش در منـزل پی گیری می شـود. بر این اسـاس 
از ۲0 مـورد بیمـاران بسـتری مبتـا به کرونـا در کرمان سـه بیمار 
بهبـود یافتـه مرخـص شـده انـد.وی بـا تاکیـد بـر لـزوم پرهیـز از 
مسـافرت در روزهـای اپیدمـی کرونـا ادامـه داد: رد پـای سـفر در 

مـوارد مبتـا بـه کرونـا در اسـتان کرمـان دیـده می شـود.
شـفیعی بـا اشـاره به اینکـه ۸0 درصد بیمـاران مبتا بـه کرونا فاقد 
عائـم بالینـی بـوده یـا عائم خفیفـی دارنـد، تاکید کرد: ایـن افراد 

ناقـل بیماری هسـتند و این موضوع بسـیار خطرناک اسـت.
سـخنگوی دانشـگاه علوم پزشـکی کرمـان ضمن تاییـد خبر جواب 
مثبـت آزمایـش کرونـای بیمار فوت شـده رفسـنجانی متذکر شـد: 
ایـن مـورد جـز مـوارد قطعـی یا فوتـی اسـتان کرمان نیسـت و بعد 
از فـوت در یزد برای خاکسـپاری به رفسـنجان منتقل شـده اسـت. 
بـا توجـه بـه گذشـت بیـش از ۱۴ روز از زمـان فوت این فـرد بحث 
قرنطینـه بـرای نزدیکانش مطرح نیسـت اما تحت مراقبت هسـتند.

نماینـده مـردم شـرق اسـتان کرمـان و  نـام  تاکنـون  وی گفـت: 

نماینـده مـردم سـیرجان و بردسـیر در لیسـت افراد مبتا بـه کرونا 
است. نشـده  مشـاهده 

شـفیعی بـا بیـان اینکه دانشـگاه علوم پزشـکی کرمان بـا گندزدایی 
معابـر مخالفتـی نـدارد، افـزود: در شـرایط کنونی اقدامـات با توجه 
بـه ضـرورت اولویـت بنـدی شـده انـد و بـر این اسـاس در شـرایط 
کنونـی نیـاز بـه گندزدایـی کـف خیابـان هـا و معابـر نیسـت؛ بلکه 
گندزدایـی پارک هـا و وسـایل بـازی کودکان توسـط شـهرداری در 
اولویـت قـرار دارد.وی بـا اشـاره به اینکـه تاکنون ویروس و واکسـن 
تولیـد واکسـن  افـزود:  بیمـاری کشـف نشـده اسـت،  ایـن   بـرای 
پروسـه ای زمان بر اسـت و حداقل به شـش ماه زمان نیاز دارد. در 
زمینـه دارو هم بر اسـاس تجربیات کسـب شـده چنـد رژیم دارویی 
توصیـه مـی شـود کـه در بیمارسـتان ها بر اسـاس توصیه سـازمان 
بهداشـت جهانـی بـرای بیماران بسـتری از آنها اسـتفاده می کنیم.

کمبودی در زمینه اتاق ایزوله نداریم
دانشـگاه  واگیـردار  بیماری هـای  پیشـگیری  و  کنتـرل  مدیرگـروه 
علـوم پزشـکی کرمـان بـا اشـاره به اینکـه در کرمـان کمبـودی در 
زمینـه اتـاق ایزولـه وجـود نـدارد، گفـت: تنهـا ۲0 درصـد بیماران 
کرونایی در بیمارسـتان ها بسـتری می شـوند که از ایـن میزان ۱0 
الـی ۱5 درصـد بـه اتـاق ایرولـه تنفسـی نیاز دارنـد.وی با اشـاره به 
انجـام ۱۹0 تسـت در کرمان از شـنبه هفته گذشـته تاکنـون اظهار 
کـرد: در صـورت افزایـش تعـداد بیمـاران کرونایـی، دو آزمایشـگاه 

جدیـد تشـخیص کرونـا در اسـتان کرمـان راه انـدازی می شـود.
کرونـا  بـه  مبتـا  بیمـاران  درمـان  هزنیـه  خصـوص  در  شـفیعی 
عنـوان کـرد: هزینـه درمـان بیمـاران مشـکوک و قطعـی کرونـا که 
در بیمارسـتان بسـتری مـی شـوند، رایـگان اسـت و فقط فرانشـیز 
بیمـاران دچـار  داشـت  توجـه  بایـد  مـی شـود.  دریافـت  آنهـا   از 
بیمـاری هـای دیگـر کـه با شـک به کرونـا در بیمارسـتان بسـتری 
مـی شـوند مشـمول ایـن مسـاله نمی شـوند و طبـق دسـتورالعمل 
انجـام  آمـار ثبـت شـده در سـامانه  بـر اسـاس   پرداخـت هزینـه 
مـی شـود. وی با اشـاره به اختصـاص اعتباراتی در سـطح ملی برای 
ایـن مسـاله افـزود: تا کنـون اعتبـاری به اسـتان ها اختصـاص داده 
نشـده اسـت و تا ایـن لحظه همه هزنیـه ها از محـل منابع درآمدی 

و جاری دانشـگاه بوده اسـت.
رد شایعه 

ابتای دو پزشک معروف کرمان به کرونا
مدیرگـروه کنترل و پیشـگیری بیماری های واگیردار دانشـگاه علوم 
پزشـکی کرمـان ضمـن رد شـایعاتی مبنـی بـر مثبت بـودن نتیجه 
آزمایـش دکتر معتمدی )دندانپزشـک( و علوی )متخصص کودکان( 
اظهـار کـرد: احتمـال آلودگی در همـکاران کادر درمـان که در خط 
مقـدم مقابلـه بـا کرونا هسـتند، بـه ویژه بـرای دندانپزشـکان وجود 
دارد امـا نتیجـه آزمایـش دکتـر معتمـدی مثبـت نبـوده و تاکنـون 
آزمایشـی از دکتر علوی دریافت نشـده اسـت.وی با اشـاره به اینکه 

بـا توجـه بـه جدیـد بـودن بیمـاری کرونـا بایـد از تجربیـات چیـن 
اسـتفاده کنیـم، افـزود: روز بـه روز بعضـی پروتـکل هـای درمانی و 
بررسـی بیمـاری تغییـر مـی کند ضمـن اینکـه قرنطینـه »ووهان« 
ناموفـق بود.سـخنگوی دانشـگاه علـوم پزشـکی کرمـان با اشـاره به 
 اینکـه آمار اعامی از سـوی دانشـگاه علوم پزشـکی کرمان اسـتانی 
اسـت، عنـوان کـرد: یکـی از نکاتی کـه باید ایـن روزها مـورد توجه 
قـرار دهیـم این اسـت که همـواره در بیمارسـتان ها تعـدادی فوتی 
بـه دایـل مختلـف داریـم و نباید همـه مرگ هـا را به دلیـل کرونا 

بدانیم.
ورودی ها و خروجی های کرمان بسته شود

وی همچنیـن در خصـوص مسـافران نـوروزی هم گفت: تسـهیات 
سـفرهای نـوروزی در کرمـان لغـو شـده اسـت و بـه احتمـال زیـاد 

مـکان هـای گردشـگری هـم در نـوروز تعطیل هسـتند.
شـفیعی عنـوان کـرد: پیشـنهاد مـی شـود همانگونه که قرار اسـت 
ورودی هـای اسـتان کرمـان بسـته شـود، مـا هـم خروجی شـهرها 
ببندیـم تـا مسـافر از اسـتان خـارج نشـود.وی بـا اشـاره بـه اینکـه 
بیـش از ۶0 درصـد بیمـاران مبتـا بـه کرونـا در کرمـان سـابقه 
سـفر دارنـد، گفـت: جلوگیـری از سـفر بـه منظـور حفـظ سـامت 
مـردم اسـت. شـفیعی بـا اشـاره به اینکـه مشـکلی در زمینـه تخت 
بیمارسـتانی بـرای بسـتری بیمـاران کرونایـی در کرمـان نداریـم، 
افـزود: بیمارسـتان افضلـی پـور و پیامبـر اعظـم )ص( کـه مرجـع 
هسـتند تخـت خالـی دارند، ضمـن اینکه دو بیمارسـتان پشـتیبان 
تعریـف شـده کـه در صـورت بـاا رفتن آمار بـه صـورت اختصاصی 
ایـن بیمـاران را پذیرش کـرده و بیمـار دیگری در این بیمارسـتانها 
پذیرش نمی شـود. همچنین سیسـتم بهداشـت و درمان سـپاه هم 

بـرای برپایـی بیمارسـتان هـای صحرایـی آمـاده باش اسـت.

 سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی کرمان:
آخرین وضعیت شیوع کرونا در کرمان
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خدایا!ازکارواندوستانمجاماندهام

ــته  ــده ام و پیوس ــا مان ــی به ج ــت از کاروان ــال ها اس ــن س ــز! م ــد، ای عزی خداون
ــود  ــو خ ــا ت ــده ام، ام ــا مان ــود ج ــا خ ــم، ام ــه می کن ــوی آن روان ــانی را به س کس
می دانــی هرگــز نتوانســتم آنهــا را از یــاد ببــرم. پیوســته یــاد آنهــا، نــام آنهــا، نــه 

ــا اشــک و آه یــاد شــدند. در ذهنــم بلکــه در قلبــم و در چشــمم، ب
ــه ممکــن ]اســت[  ــل شــدن اســت. چگون ــن! جســم مــن در حــال علی ــز م عزی
کســی کــه چهــل ســال بــر درت ایســتاده اســت را نپذیــری؟ خالــق مــن، محبــوب 
مــن، عشــق مــن کــه پیوســته از تــو خواســتم سراســر وجــودم را مملــو از عشــق 

بــه خــودت کنــی؛ مــرا در فــراق خــود بســوزان و بمیــران.
ــذارده ام؛  ــا گ ــه بیابان ه ــر ب ــی، س ــوای ماندگ ــراری و رس ــن از بی جاق ــزم! م عزی
ــرا در  ــه آن صح ــرا ب ــن صح ــهر و از ای ــه آن ش ــهر ب ــن ش ــدی از ای ــن به امی م
زمســتان و تابســتان مــی روم. کریــم، حبیــب، بــه َکَرمــت دل بســته ام،  تــو خــود 
می دانــی دوســتت دارم. خــوب می دانــی جــز تــو را نمی خواهــم. مــرا بــه 

خــودت متصــل کــن.
ــه مهــار نفــس  ــا وحشــت همــه وجــودم را فــرا گرفتــه اســت. مــن قــادر ب خدای
ــر  ــان را ب ــه حرمتش ــانی ک ــت کس ــرا به حرم ــن. م ــوایم نک ــتم، رس ــود نیس خ
خــودت واجــب کــرده ای، قبــل از شکســتن حریمــی کــه حــرم آنهــا را خدشــه دار 

ــن. ــل ک ــد، متص ــویت آمدن ــه به س ــه ای ک ــه قافل ــرا ب ــد، م می کن
ــدم و  ــو را دی ــا ت ــتت دارم. باره ــن، دوس ــوق م ــن و معش ــق م ــن، عش ــود م معب
ــر، امــا  ــم. بــس اســت، بــس. مــرا بپذی ــم از تــو جــدا بمان حــس کــردم، نمی توان

ــو باشــم. آن چنــان کــه شایســته ت

تمجید از دوست
در قدیــم مــی گفتنــد :« دشــمن دانــا بگویــد عیــب دوســت ، اگــر ُکَنــد تمجیــد 

ــمن اوست» دش
ــه مســئولین مــی شــود مشــکل  ــرای رفــع مشــکات ب ــا همــه کوششــی کــه ب ب
تــورم از همــه جلوتــر و بــر فقیــران و کــم درآمدهــا فشــار مــی آورد انتظــار داریــم 
مســئولین اســتانی مشــکات تــورم را در رســانه هــای گروهــی و جرایــد بنویســند 
و از کســبه تقاضــا کننــد کــه تــورم را بــه حداقــل  رســانده و بــه فکــر هــم وطنــان 
باشــند کمــا اینکــه در ســخت تریــن شــرایط همــه ملــت ایــران بهــم دیگــر کمــک 
مــی کــرده انــد و بــه همیــن علــت در ســخت تریــن شــرایط جوابگــوی نیازمنــدی 

ملــت تاکنــون بــوده ایــم اگــر از مشــکل گفتــم انشــاا... کــه تــورم رفــع گــردد .
» حمزه فریفته «

در اجـرای  مـواد مذکـور بدیـن وسـیله  اماکـی  کـه برابـر آراء هیأت هـای  حـل اختـاف  موضـوع قانـون 
تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتـی  ناحیه یک  
کرمـان  تقاضـای ثبـت آن هـا پذیرفتـه و ادامـه عملیـات ثبتـی آن هـا مطابـق قانـون مذکـور تجویـز گردیده 
اسـت، بـه ترتیـب شـماره پـاک فرعـی از اصلـی  و بخـش محل  وقـوع  ملک و مشـخصات مالک یـا مالکین 
) متقاضیـان ثبـت ( واقـع در بخش هـای  )1-4-8(  ثبتـی شهرسـتان کرمـان  به شـرح ذیل آگهی  می شـود 
تـا  در صورتـی کـه  شـخص  یا اشـخاصی  نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشـته باشـند 
بتواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خود را بـه این اداره تسـلیم و پـس از اخذ 
رسـید، ظـرف مـدت یک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض، دادخواسـت خود را بـه مراجع قضایی تقدیـم نمایند. 
بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتراض طبـق مقررات سـند مالکیـت صادر 
خواهـد شـد. شـایان ذکر اسـت صدور و تسـلیم سـند مالکیـت بر اسـاس قانون مذکـور مانع مراجعـه متضرر 

بـه دادگاه نخواهـد بود.
اماک تقاضای ثبت شده واقع در بخش 1 کرمان

3 فرعـی از 4032 اصلـی - آقـای حسـین خالقـی فرزنـد مختـار بـه شناسـنامه شـماره 1047 صـادره از 
کرمـان در ششـدانگ یکبـاب خانـه مشـتمل بـر طبقـه فوقانـی بـه مسـاحت 211/55 متـر مربـع بـه آدرس 
کرمـان خیابـان شـهدا آخـر کوچـه 17 سـمت چـپ خریـداری از محـل مالکیـت محمدتقـی داعـی - ردیف  

0860
16 فرعـی از 4092 اصلـی - خانـم نرگـس ایران منش فرزنـد علی اکبر به شناسـنامه شـماره 204 صادره 
از کرمـان در ششـدانگ یکبـاب خانـه بـه مسـاحت 189/55 متـر مربـع بـه آدرس کرمـان خیابـان سـجادیه 

کوچـه 8 خریـداری از محـل مالکیـت جـواد محمود موایـی کرمانـی - ردیف  3971
24 فرعـی از 4239 اصلـی مجزی شـده از 17 فرعـی از 4239 اصلی و 18 فرعـی از 4242 اصلی 
- خانـم زهـرا اسـدی خانوکـی فرزنـد حسـین به شناسـنامه شـماره 65 صـادره از زرند در ششـدانگ یکباب 
خانـه بـه مسـاحت 289/35 متـر مربع بـه آدرس کرمان خیابـان فیروزآبـاد کوچه 2 بن بسـت دوم خریداری 

از محـل مالکیت اسـداله ایرانمنـش - ردیف  0613
16505 فرعـی از 4776 اصلـی مجـزی شـده از 24 فرعـی از 4776 اصلـی - آقای مهـدی عزیزی 
فرزنـد کلـوخ بـه شناسـنامه شـماره 4 صـادره از بیرجنـد و خانـم زینـب رمضانـی افـزادی فرزنـد محمـد به 
شناسـنامه شـماره 219 صادره از کوهبنان بالمناصفه در ششـدانگ یکباب سـاختمان به مسـاحت 246 متر 
مربـع بـه آدرس کرمـان بلـوار آیـت الـه خامنـه ای کوچه 23 بعـد از چهار کوچـه خریداری از محـل مالکیت 

شـاهپور کیانیـان - ردیف هـای  0602 و 0381
16533 فرعـی از 4776 اصلـی مجـزی شـده از 126 فرعـی از 4776 اصلی - آقای مهـدی عادلی 
فر فرزند رجبعلی به شناسـنامه شـماره 8 صادره از شـهداد در ششـدانگ یکباب خانه به مسـاحت 138/20 
متـر مربـع بـه آدرس کرمـان بزرگـراه آیـت اله خامنـه ای کوچـه 29 بعد از 20 متـری کوچه قائـم خریداری 

از محـل مالکیـت محمد رشـید فرخـی فرزند رضـا - ردیف  0993
 16534 فرعـی از 4776 اصلـی مجـزی شـده از 227 فرعـی از 4776 اصلـی - آقـای عبدالـه 
شـاکرم زاده فرزنـد روح الـه بـه شناسـنامه شـماره 1221 صـادره از کرمـان در ششـدانگ یکبـاب خانـه بـه 
مسـاحت 175 متـر مربـع بـه آدرس کرمان بزرگـراه امام رضا خیابان آسـمان کوچه 9 امام حسـین خریداری 

از محـل مالکیـت سـید محمد عمرانـی فرزند سـید جـال - ردیف  0738
16556 فرعـی از 4776 اصلـی - خانـم عصمـت رضائی گزکی فرزند ماشـاءاله به شناسـنامه شـماره 95 
صـادره از رایـن در ششـدانگ یکبـاب مغازه به مسـاحت 48/6 متـر مربع بـه آدرس کرمان خیابـان فیروزآباد 

نبـش میـدان ابوالفضـل خریداری از محل مالکیت شـاهرخ و رسـتم کیانیـان - ردیف  0752
بـه شناسـنامه شـماره  فرزنـد محمدحسـن  امیـر سـاطعی  آقـای  از 4776 اصلـی -  16557 فرعـی 
2980010448 صـادره از کرمـان در ششـدانگ یکبـاب خانـه مشـتمل بـر طبقـه فوقانـی به مسـاحت 153 
متـر مربـع بـه آدرس کرمـان بلـوار سـیدی کوچه 16 منزل چهارم سـمت چپ نبـش فرعـی اول خریداری از 

محـل مالکیـت رسـتم کیانیـان - ردیـف  1486
 16589 فرعـی از 4776 اصلـی مجـزی شـده از 227 فرعـی از 4776 اصلـی - آقـای شمشـاد 
شـاکرم زاده فرزنـد یدالـه بـه شناسـنامه شـماره 38058 صـادره از کرمـان در ششـدانگ یکبـاب خانـه بـه 
مسـاحت 198/88 متـر مربـع بـه آدرس کرمـان بلـوار سـیدی بزرگـراه امـام رضـا 3 کوچـه امـام حسـین 9 

خریـداری از محـل مالکیـت سـید محمـد عمرانـی فرزنـد سـید جـال - ردیـف  0868
16622 فرعـی از 4776 اصلـی مجـزی شـده از 149 فرعـی از 4776 اصلی - آقای علیرضا حسـن 
شـاهی مغیـث آبـادی فرزنـد محمـد بـه شناسـنامه شـماره 92 صـادره از زرند در ششـدانگ یکبـاب خانه به 
مسـاحت 239/35 متـر مربـع بـه آدرس کرمان بلـوار آیت اله خامنـه ای کوچه 5 خریـداری از محل مالکیت 

سـید سـلیمان عمرانی - ردیف  0160
16632 فرعـی از 4776 اصلـی مجـزی شـده از 127 فرعـی از 4776 اصلی - آقای مهدی بشـاش 

فرزنـد محمد به شناسـنامه شـماره 601 صـادره از گلباف در ششـدانگ یکباب خانه به مسـاحت 174/1 متر 
مربـع بـه آدرس کرمـان بلـوار باسـتانی پاریـزی کوچه 30 خریـداری از محل مالکیت رسـتم آمیغـی - ردیف  

1469
16639 فرعـی از 4776 اصلـی مجـزی شـده از 227 فرعـی از 4776 اصلـی - آقـای امیـن رضـا 
صنعتـی فرزنـد اکبـر بـه شناسـنامه شـماره 10498 صادره از کرمـان در ششـدانگ یکباب خانه به مسـاحت 
118/7 متـر مربـع بـه آدرس کرمـان بلـوار امـام رضـا خیابـان آسـمان کوچـه 9 پـاک 4 خریـداری از محل 

مالکیـت نصرالـه عمرانـی - ردیف  0430
16644 فرعـی از 4776 اصلـی مجـزی شـده از 148 فرعـی از 4776 اصلـی - آقـای حمیدرضـا 
صادقـی پاسـیبی فرزنـد علـی بـه شناسـنامه شـماره 1207 صـادره از کرمـان در ششـدانگ یکبـاب خانه به 
مسـاحت 136/35 متـر مربـع بـه آدرس کرمـان بزرگـراه آیـت الـه خامنـه ای کوچه آخر سـمت چـپ چهار 

درب بـه آخـر خریـداری از محـل مالکیـت حسـین ایرانمنـش - ردیـف  0585
16648 فرعـی از 4776 اصلـی مجـزی شـده از 142 فرعـی از 4776 اصلـی - خانـم مریـم عـرب 
نـژاد خانوکـی فرزنـد احمد به شناسـنامه شـماره 43 صـادره از زرنـد در ششـدانگ یکباب خانه به مسـاحت 
125/7 متـر مربـع بـه آدرس کرمـان بلـوار آیـت الـه خامنـه ای بلوار فرزانـگان کوچـه بهاران 3 خریـداری از 

محـل مالکیـت جمشـید و پرویـز کاویانـی - ردیف  0529
4445 فرعـی از 4809 اصلـی - آقـای مصطفـی اسـدی خانوکی فرزند موسـی به شناسـنامه شـماره 76 
صـادره از زرنـد در ششـدانگ یکبـاب خانـه مشـتمل بـر طبقـات فوقانی بـه مسـاحت 246/20 متـر مربع به 
آدرس کرمـان بلـوار شـهدای خانـوک کوچـه 48 داخـل کوچه سـمت چپ مع الواسـطه واگذاری شـهرداری 

- ردیـف  0550
4447 فرعـی از 4809 اصلـی - آقای مجتبی سـهرج زاده فرزند عباس به شناسـنامه شـماره 941 صادره 
از کرمـان در ششـدانگ یکبـاب خانـه بـه مسـاحت 228 متر مربـع به آدرس کرمـان خیابان سـده کوچه 25 

شـمالی 2 غربـی 1 خریـداری از محـل مالکیت قنبر خدایـی - ردیف  0987
3019 فرعـی از 5209 اصلـی - آقـای رسـتم نخعـی مدبونـی فرزنـد حـاج محمد به شناسـنامه شـماره 3 
صـادره از زرنـد در ششـدانگ یکبـاب خانـه مشـتمل بـر طبقـه فوقانـی بـه مسـاحت 122/5 متـر مربـع که 
مـوازی 21/44 متـر مربـع از ششـدانگ عرصـه مـورد تقاضـا متعلـق بوقـف و در اجاره نامبـرده قـرار دارد به 
آدرس کرمـان خیابـان حکیـم کوچـه 12 خریـداری از محل مالکیت عـزت اله سـاارکانتری - ردیف  1208

اماک تقاضای ثبت شده واقع در بخش 4 کرمان
833 فرعـی از 2 اصلـی - آقـای رضـا فرخـی جهـان آبـاد فرزنـد عبـاس بـه شناسـنامه شـماره 1 صادره 
از فهـرج در ششـدانگ یکبـاب خانـه مشـتمل بـر طبقـه فوقانـی به مسـاحت 327/30 متـر مربع کـه موازی 
173/88 متـر مربـع از ششـدانگ عرصـه مـورد تقاضـا متعلـق بوقـف و در اجاره نامبـرده قـرار دارد به آدرس 
کرمـان شـرف آبـاد بلـوار قائـم کوچـه 37 فرعـی اول خریـداری از محـل مالکیت حسـن ایرانمنـش - ردیف  

0444
836 فرعـی از 2 اصلـی - خانـم جهـان افـروز حیـدری پـور فرزنـد چراغ علـی به شناسـنامه شـماره 11 
صـادره از کرمـان در ششـدانگ یکبـاب خانـه مشـتمل بـر طبقه فوقانـی به مسـاحت 154/50 متـر مربع که 
مـوازی 82/08 متـر مربـع از ششـدانگ عرصـه مـورد تقاضـا متعلـق بوقـف و در اجاره نامبـرده قـرار دارد به 
آدرس کرمـان شـرف آبـاد بلـوار قائـم کوچـه 19 درب هفتـم خریـداری از محـل مالکیـت محمـد و حسـن 

بالنـده - ردیـف  0955
5065 فرعـی از 9 اصلـی - آقـای حسـین کوشـی فرزند غامحسـین به شناسـنامه شـماره 51 صـادره از 
کرمـان در ششـدانگ یکبـاب کارگاه بـه مسـاحت 1997/45 متـر مربع بـه آدرس کرمان جاده تهـران کوچه 

36 نبـش کوچـه غربـی اول خریـداری از محـل مالکیت احمـد صنعتگـر - ردیف  0150
5083 فرعـی از 9 اصلـی - خانـم معصومـه زندوکیلـی فرزند محمـد به شناسـنامه شـماره 1122 صادره 
از کرمـان در ششـدانگ یکبـاب خانـه بـه مسـاحت 225 متر مربـع به آدرس کرمـان خیابان کمیـل کوچه 4 

خریـداری از محـل مالکیـت اختر کرباسـی - ردیف  0343
5715 فرعـی از 10 اصلـی - آقـای علیرضـا حاجی ابولی فرزند حسـین به شناسـنامه شـماره 672 صادره 
از کرمـان در ششـدانگ یکبـاب خانـه بـه مسـاحت 363 متر مربـع که مـوازی 62/67 متر مربع از ششـدانگ 
عرصـه مـورد تقاضـا متعلـق بوقـف و در اجـاره نامبـرده قرار دارد بـه آدرس کرمـان خیابان کمیـل کوچه 15 

سـمت چـپ خریداری از محـل مالکیت برفعلـی ایرانمنـش - ردیف 0350
5764 فرعـی از 10 اصلـی - خانـم حمیـده تهـرودی فرزند محمد به شناسـنامه شـماره 1836 صـادره از 
کرمـان در ششـدانگ یکبـاب خانـه بـه مسـاحت 340 متـر مربـع بـه آدرس کرمـان بلـوار جمهـوری خیابان 
کمیـل کوچـه 19 خریـداری از محـل مالکیـت برفعلـی ایرانمنـش و حسـن ذهـاب ناظـوری و بـرزو زعیم - 

0981 ردیف 
5765 فرعـی از 10 اصلـی - خانم سـتوده شـجاعی باغینی فرزند علی به شناسـنامه شـماره 14 صادره از 

کرمـان در ششـدانگ یکبـاب خانـه به مسـاحت 118/3 متر مربـع که مـوازی 20/42 متر مربع از ششـدانگ 
عرصـه مـورد تقاضـا متعلـق بوقـف و در اجـاره نامبـرده قـرار دارد بـه آدرس کرمـان بلـوار جمهـوری خیابان 

کمیـل آخـر کوچه 30 سـمت چـپ خریـداری از محل مالکیت حسـن ذهـاب ناظـوری - ردیف 0250
5767 فرعـی از 10 اصلـی - آقـای امیـن رضـا لشـکری فرزند ابراهیـم به شناسـنامه شـماره 943 صادره 
از بردسـیر و آقـای معیـن لشـکری فرزنـد ابراهیـم بـه شناسـنامه شـماره 3170021915 صادره از بردسـیر 
بالمناصفـه در ششـدانگ یکبـاب خانـه مشـتمل بـر طبقـه فوقانی بـه مسـاحت 226/5 متر مربع کـه موازی 
39/11 متـر مربـع از ششـدانگ عرصـه مـورد تقاضـا متعلـق بوقـف و در اجـاره نامبـردگان قـرار دارد بـه 
آدرس کرمـان بلـوار امیرکبیـر کوچـه 4 شـمالی 5 شـرقی 3 خریداری از محـل مالکیت برفعلـی ایرانمنش - 

ردیف هـای  0632 و 0633
1449 فرعـی از 12 اصلـی مجـزی شـده از 20 فرعـی از 12 اصلـی - آقـای مهـدی زراعتـکار برفوئی 
فرزنـد علـی بـه شناسـنامه شـماره 541 صـادره از زرنـد و خانم فاطمـه دهنوی فرزند حسـین به شناسـنامه 
شـماره 745 صـادره از راور بالمناصفـه در ششـدانگ یکبـاب خانـه بـه مسـاحت 251 متـر مربـع کـه موازی 
150/16 متـر مربـع از ششـدانگ عرصـه مورد تقاضـا متعلق بوقف و در اجـاره نامبردگان قـرار دارد به آدرس 
کرمـان بلـوار جمهـوری خیابـان خوارزمـی کوچه 14 مـع الواسـطه واگذاری شـهرداری - ردیف هـای  0913 

و 0914
3973 فرعـی از 13 اصلـی - خانـم فاطمـه گلسـتانی فـرد فرزنـد محمـد به شناسـنامه شـماره 37901 
صـادره از کرمـان در ششـدانگ یکبـاب خانـه بـه مسـاحت 412 متـر مربـع کـه مـوازی 103 متـر مربـع از 
ششـدانگ عرصـه مـورد تقاضـا متعلق بوقـف و در اجـاره نامبرده قـرار دارد بـه آدرس کرمان بلـوار جمهوری 
خیابـان صادقیـه نبـش کوچـه 13 خریـداری از محـل مالکیـت سـرهنگ آیـت اله موسـوی - ردیـف 0371

661 فرعـی از 16 اصلـی - خانـم مریـم امیـری گوکـی فرزند عباس به شناسـنامه شـماره 530 صـادره از 
گلبـاف در ششـدانگ یکبـاب خانـه به مسـاحت 135/45 متر مربع که مـوازی 22/58 متر مربع از ششـدانگ 
عرصـه مـورد تقاضـا متعلـق بوقـف و در اجـاره نامبـرده قـرار دارد بـه آدرس کرمـان بلـوار جمهـوری خیابان 
شـیروانی کوچـه 9 - بـا عنایـت بـه اینکـه قباله هـای عـادی ارائـه شـده مربـوط بـه پـاک 13 اصلی بـوده و 
مـورد تقاضـا در محـدوده مـرز پـاک 13 و 16 اصلـی قـرار داشـته لـذا قسـمتی از مـورد تقاضـا در محدوده 
پـاک 13 اصلـی و قسـمتی در محـدوده پـاک 16 اصلـی قرار گرفته و نسـبت بـه پاک 16 اصلـی این رای 

قابلیـت اجـرا دارد - ردیف  0872
122 فرعـی از 26 اصلـی - خانـم ترکانـه ابراهیمـی فرزنـد عبدالرحیـم بـه شناسـنامه شـماره 12907 
صـادره از کرمـان و خانـم فتانـه ابراهیمـی فرزنـد عبدالرحیم به شناسـنامه شـماره 12906 صـادره از کرمان 
بالمناصفـه در ششـدانگ زمیـن مزروعـی بـه مسـاحت 51548/80 متـر مربـع بـه آدرس کرمـان کیلومتـر 
5 جـاده قدیـم اختیارآبـاد ضلـع شـرقی بلـوار هوانیـروز خریـداری از محـل مالکیـت اکبـر شـیخ شـعاعی - 

1327 و   1326 ردیف هـای  
5206 فرعـی از 31 اصلـی مجـزی شـده از 401 فرعـی از 31 اصلـی - خانـم حلیمـه آهـوی زریـن 
فرزند حسـن به شناسـنامه شـماره 3150037972 صادره از کهنوج در ششـدانگ یکباب خانه به مسـاحت 
165/70 متـر مربـع بـه آدرس کرمـان اختیـار آبـاد خیابان جمهوری اسـامی کوچـه 34 خریـداری از محل 

مالکیـت حسـن عسـکری شـاهرخ آبادی - ردیـف 0418
52 فرعـی از 46 اصلـی - آقـای رضـا زنگـی آبـادی زاده فرزنـد حبیـب الـه به شناسـنامه شـماره 2430 
صـادره از کرمـان در ششـدانگ یکبـاب خانـه بـه مسـاحت 935/22 متـر مربع کـه مـوازی 58/46 متر مربع 
از ششـدانگ عرصـه مـورد تقاضـا متعلـق بوقـف و در اجـاره نامبـرده قـرار دارد بـه آدرس کرمـان زنگـی آباد 
خیابـان شـهید رجائی جنب مسـجد امام حسـین خریـداری از محل مالکیت ماشـااله نـوذری - ردیف 0867

اماک تقاضای ثبت شده واقع در بخش 8 کرمان
1453 فرعـی از 1 اصلـی مجزی شـده از 1102 فرعـی از 1 اصلی - آقـای محمود نیک پـور حرجندی 
فرزنـد غامحسـین به شناسـنامه شـماره 6 صـادره از کرمان در ششـدانگ یکباب خانه به مسـاحت 282/86 
متـر مربـع بـه آدرس کرمـان چتـرود خیابـان ولیعصـر کوچـه 23 خریـداری از محـل مالکیـت سـید رضـا 

امینایـی  - ردیـف 1465
64 فرعـی از 165 اصلـی - آقـای محمدحسـین محمدحسـنی جور فرزند حسـن به شناسـنامه شـماره 2 
صـادره از کوهبنـان در ششـدانگ یکبـاب خانـه بـه مسـاحت 692/36 متـر مربع بـه آدرس کرمـان کوهپایه 
روسـتای دانـگ و نیـم بعـد از تکیه صاحـب الزمان خریداری از محـل مالکیت عباس صالحـی - ردیف 1559

م الف 1683
تاریخ انتشار نوبت اول : شنبه 1398/12/03                     تاریخ انتشار نوبت دوم : دوشنبه 1398/12/19

رییس اداره ثبت اسناد واماک  ناحیه یک شهرستان کرمان
عیسی حافظی فر

آگهی مرحله نوزدهم سال 1398) منطقه یک کرمان ( - نوبت دوم 
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان کرمان

اداره ثبت اسناد و اماک  ناحیه یک شهرستان کرمان
هیأت موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

)) آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی (( 

کرونا و مدافعان سامت
دنیا را )ویروس کرونا( گرفت   

نفس را از )میوه ی حوا( گرفت
سکوی پرتاب کرونا ز )چین(   

چتر زده بر سر اهل زمین  
قاتل نامرئی و، نا دیدنی  

رحم ندارد به فقیر و غنی
ُمهر خموشی زده بر جنب و جوش 

گفته که ساکت بشوید و خموش
مجوز ورود نگیرد ز کس  

خود بدهد )جواز قطع نفس(
قدرت تکثیر کرونا زیاد  

رکورد سرعت را گرفته ز باد
شکسته هرچه سد و خط قرمز  

پخش شده در همه ی مراکز
کرده با )مأمور فنا( تبانی  

بسته دِر مراکز جهانی  
فعا سوار سرعت و یکه تاز  

)بهداشت ویژه( بشود چاره ساز   
مدافع عافیِت این وطن 

می کند آخر کرونا را کفن   
)سنگر بهداشت( پر از جان به کف 

توصیه اش به همگان )اتخف(   
با شستن استرس از دل و دست  

می دهیم آخر کرونا را شکست   
رزمندگان عرصه ی سامت  

پیروزی هایتان در استقامت   
این روحیه، بشکند هر با را  

درمان کند )بیمار مبتا( را   
گرچه کرونا خطری بزرگ است  

بیرحمتر، محتکری که گرگ است  
گرگی که می خورد ز خون مردم  

بی خونی آورد جنون مردم  
با احتکار )ماسک( و )داروی درد(   

می کند آن با جان مردم نبرد   
بسته دم خود را به دم چه کس؟  

ترس ندارد ز )قضا( و )عسس(   
محتکران، سایه نشین و شیکند  

با چه کسی همسفره و شریکند؟   
طی شود این )فصل پر از اضطراب( 

پس بدهد محتکر آیا حساب؟   
هست کرونا چو بایی عمیق  

نیست چو )زخم خنجر نارفیق(   
ملت ز )نارفیق( بسی خورده تیر 

خصوصا از )مدعیان تدبیر(
تدبیرشان )میوه ی توزردشان( 

کشور فلج شد ز عملکردشان  
کرونا و احتکار و گرانی    

می برد ایمان را به دار فانی
وقتی دروغ می بارد از تریبون  

اعتماد به باا شود واژگون   
)نقاش( زمستان کرونا رود  

روی زغال از این سیه تر شود
روسفید فردا بَُود پرستار  

اجرتشان بهشت پروردگار

غامحسین رضایی 

امســال هــم چــون ســالهای دیگــر بهــار بــا تمــام زیبایــی 
هایــش عــزم جــزم کــرده تــا بیایــد و مهمــان خانــه هــای 

ــای  ــد بهاره ــار مانن ــن به ــد ای ــر چن ــود، ه ــا ش م
ــال  ــای دارد امس ــاوت ه ــت تف ــل نیس ــالیانه قب س
همــه مــا یــک غایــب داریــم یــک عزیــز از دســت 
ــلیمانی  ــم س ــاج قاس ــردار ح ــال س ــا امس ــه م رفت
ــه  ــا ب ــردار دله ــاد س ــم ، ی ــود نداری ــن خ را در بی
خصــوص بــرای مــا کرمانــی هــا نــه کــم مــی شــود 
ــردار  ــودی س ــوش!! کاش ب ــه فرام ــه و ن ــه کهن ن
ــت  ــا بودن ــم ب ــاز داری ــت نی ــه بودن ــا ب ــن روزه ای
ــرص میشــد. افســوس و صدافســوس! ــان ق  دلهایم

ــی  ــی م ــه منته ــال ک ــی س ــای پایان ــن روزه در ای
ــک  ــی! ی ــک دلواپس ــم! ی ــک غ ــار ی ــه به ــود ب ش
ــت. ــده اس ــا ش ــر م ــم گریبانگی ــر ه ــی دیگ نگران

ایــن روزهــا تیتــر خبــر اول جهــان، ایــران و حتــی 
اســتانمان پیدایــش بیمــاری همــه گیــری بــه 

ــا  ــه ب ــی ک ــت ویروس ــا « اس ــروس کرون ــام  » وی ن
ــد  ــور می زن ــه ش ــر همیش ــتر از ه ــا بیش ــش  دله آمدن
ــاری  ــت!  به ــار اس ــدن به ــس آم ــت دلواپ ــس اس و دلواپ
کــه میتوانســت نویــد بخــش شــادی و نشــاط ســرزندگی 

ــش  ــرود  هرچــه پی ــش نمی ــه پی ــا اینگون ــا گوی باشــد ام
میرویــم  بــوی بهــار و ســرزندگی شــادی و نشــاط آن کــم  

ــی شــود.  ــر م وکمت
ــه  ــه از شــوق و ذوق کودکان دیگــر مثــل ســالهای قبــل ن

ــگ  ــاط تن ــه از بس ــت ن ــری اس ــد خب ــد عی ــرای خری ب
 ماهــی قرمــز نــه خبــری از دســت فروشــان شــب 
عیــد ... شــاید هــم باشــد اما خیلــی کم رنگتر شــده 
اســت. دلمــان بــرای بهــار و زیبایی و شــادی هایش، 
 ســرزندگی، دیــد و بازدیدهــا، خنــده، شــادی و

دوره همــی هــای آن تنگ شــده اســت ، دلمان برای  
ســفر، لبــاس نــو، شــیرینی و آجیل عید تنگ شــده، 
بیاییــد نگذاریــم حســرت ایــن هــا بــر دلمــان بمانــد 
 همــه باهــم بــا رعایــت نــکات بهداشــتی و عمــل بــه 
توصیه های رهبری و مســئولین مربوطه از هشــدارها 
ــم در  ــی نکنی ــه تخط ــای مربوط ــتورالعمل ه  و دس

خانه هایمان بمانیم.
همــه بــا هــم قــدم برداریــم تــا ایــن اوضــاع 
ــه روال  ــود و ب ــوب ش ــهرمان خ ــال ش ــان ح پریش
ــبحان و  ــد س ــاری خداون ــه ی ــه ب ــل برگردد.ک قب
دعــای خیــر رهبــر عزیزمــان، همــت و تــاش 
پرســنل و پزشــکان زحمــت کــش و تــاش همــه مــا 
ــروز  ــن امتحــان الهــی ســربلند و پی ــراز ای هــر چــه زودت

ــم . ــرون بیایی بی
بــه امید هر چه زودتر آن روز .

ﾒﾒﾒ تｬاrی ｣تHیi

عمــران  شــرکت  اجرایــی  معــاون 
مناســبت  بــه  کرمــان  ماهــان  علــوی 
نوشــت:  درختــکاری  روز  اســفند   15 
اســفند   15 اســامی،  عزیــز  ایــران  در 

تــا  از 15  و  بــه عنــوان روز درختــکاری 
21 همیــن مــاه هفتــه منابــع طبیعــی 
و  اســت  نامگــذاری شــده  آبخیــزداری  و 
شــهرداریها،  میهنمــان  جــای  جــای  در 
ــکاری  ــز درخت ــردم عزی ــی و م ــع طبیع  مناب
امــری  اقــدام  ایــن  کــه  کننــد  مــی 
خداپســندانه و حیاتــی بــرای انســانیت و 
ــای رشــیدی خاطرنشــان  بشــریت اســت. آق
کــرد: در دیــن مبیــن اســام پیامبــر عظیــم 
ــام،  ــم الس ــوم علیه ــان معص ــأن و امام الش
ســفارش هــای بســیاری دربــاره ارزش و 
ــد و از  ــوده ان ــت نم ــت درخ ــت کاش اهمی
فرمایشــات ائمــه اطهــار علیهم الســام اســت 
کــه فرمــوده انــد : چنــد چیــز اســت کــه بعد 

از مــرگ بــرای انســان صدقــه جاریــه و یکــی 
ــکاری ــوب درخت ــیار خ ــنت بس ــا س  از آنه

ست.
درخــت  یــک  هــر  شــد:  یــادآور   وی 
ــاز  ــورد نی ــیژن م ــه اکس ــد روزان ــی توان م
ــد  ــن کن ــره را تأمی ــار نف ــواده چه ــک خان ی
ــاط  ــکاری در شــهرها و نق و از ســویی درخت
مختلــف کشــور حکــم ریــه را در بــدن 

ــد.  ــی کن ــا م ــان ایف انس
آقــای رشــیدی گفــت: شــرکت عمــران 
علــوی ماهــان کرمــان بــا همــکاری شــرکت 
واای  همــت  و  کرمــان  ماهــان  مهــرآب 
کارکنــان ســخت کــوش واحــد فضــای 
ســبز تاکنــون بیــش از 60 هــزار اصلــه 

ــری  ــیر 28 کیلومت ــت را در مس ــواع درخ ان
ــوی  ــاغ عل ــی هفــت ب محــور گردشــگری مل
کاشــته اســت کــه هــر ســاله بــرای تکمیــل 
و گســترش فضــای ســبز ایــن محــور تعــداد 
زیــادی درخــت را غــرس مــی کنــد. معــاون 
اجرایــی شــرکت عمــران علــوی ماهــان 
ــال 98  ــدای س ــرد: از ابت ــام ک ــان اع کرم
تــا روز درختــکاری حــدود ســه هــزار اصلــه 
ــیر  ــن مس ــه در ای ــت و درختچ ــواع درخ ان
ــهای  ــت. وی از تاش ــده اس ــرس ش ــا غ زیب
دلســوزانه همــکاران زحمــت کــش کــه 
همــه تــوان و ظرفیــت خــود را بــرای حفــظ 
و گســترش فضــای ســبز هفــت بــاغ علــوی 

ــرد. ــی ک ــد، قدردان ــه ان ــه کار گرفت ب

معاون اجرایی شرکت عمران علوی ماهان کرمان : 

درختکاری؛ امری خداپسندانه و حیاتی برای انسانیت و بشریت

طا در ُمرداب  - بخش هفتم
اگــر چــه ســخنی دردآور اســت اّمــا بایــد بــه زبــان آورد و گفــت کــه 
ایــران ، ایــران همیشــه ســربلند و ســرافراز پیرامــون صــد و هشــتاد 
ســال نیمــه مســتعمره بریتانیــای اســتعمارگر کهــن بــوده . کــه ایــن 
نیمــه مســتعمرگی از برتخــت نشســتن فتحعلــی شــاه قاجــار آغــاز 
گشــته و در بهمــن مــاه هــزار و ســیصد و پنجــاه و هفــت و پیــروزی 

انقــاب رهایــی بخــش وگریــز پهلــوی دّوم پایــان یافتــه .
در سراســر فرمانروائــی شــاهان قاجــار و پنجــاه و هفــت ســاله 
ــه  ــان نیم ــکار و پنه ــه ای ناآش ــا بگون ــور م ــوی کش ــدان پهل خان
مســتعمره بــوده . و بریتانیــای اســتعمارگر بــه کمــک شــاهان 
ــاندگان و  ــت نش ــه دس ــدان ک ــن دو خان ــران ای ــان و وزی و درباری
مــزدوران پنهانــی اش بــوده انــد هــر تاراجــی را کــه خواســته 
 از ایــن ســرزمین نمــوده اســت . کــه نمونــه ای از آن قــرارداد 
نفــت  شــرکت  بــا  شــاه  ناصرالدیــن  کــه  بــوده  »دارســی« 

ــرارداد  ــن ق ــه ای ــر پای ــه ب ــت ک ــگفت آور اس ــتپه .ش ــس بس انگلی
ننگیــن و بیدادگرانــه، شــرکت نفــت انگلیــس بــرای چندیــن 
ــبانه روزی  ــی آورده و ش ــرون م ــاک بی ــران را از خ ــت ای ــه نف َده
در نفــت کــش هــا مــی ریختــه و بــه سراســر جهــان مــی 
 بــرده و مــی فروختــه و مردمــان ایــران از ایــن داده خــدادادی

 بهــره ای نداشــتند و ّچکــه ای از آنــرا نمــی دیــده انــد . و روشــنایی 
ــا شــمع و پیــه ســوز و چراغهــای روغــن کرچکــی  شــب هایشــان ب
ــزم و چــوب  ــای هی ــه ه ــا بوت ــان و خــوراک پزیشــان را ب ــوده و ن ب
و پهــن چارپایــان انجــام مــی داده انــد  پیــران و میانســاان 
بیــاد دارنــد کــه تــا پیــش از انقــاب همــه روستانشــین هــا 
 ،  و شــهرهای کوچــک و مردمــان تهــی دســت کان شــهرها 
ــال  ــه زغ ــال و خاک ــش زغ ــا آت ــان را ب ــرد زمستانش ــای س ــب ه ش
مــی گذرانیدنــد و گاهــی هــم بــا گاز گرفتگــی دچــار ســردرد 
ــه در 105  ــی ک ــرروی ایرانیان ــدند .  به ــی ش ــرگ م ــیب و م و آس
ســال فرمانروایــی خانــدان قاجــار و 57 ســال خانــدان پهلــوی 
ــد و در نیمــه مســتعمرگی اســتعمارگر کهــن و نویــن  زندگــی کردن
 بســر بردنــد ، رنجهــا و دردهــا و ســختی هــای بســیاری کشــیدند و 

قحطــی هــا  و بیمــاری هــای فراوانــی دیدنــد و یــک روز آب 
خــوش از گلویشــان پاییــن نرفــت و اّمــا چــه شــد و چــرا ؟ 
ــایگی  ــتان را در همس ــاره هندوس ــبه ق ــه ش ــا ک ــتعمار بریتانی اس
ایــران بــه مســتعمرگی گرفتــه بــود نتوانســت ایــران را هــم 
آن  ســازی  مســتعمره  نیمــه  بــه  و  ســازد  خــود  مســتعمره 
 روی آورد ؟ کــه در پاســخ بایــد گفــت : مردمــان ایــران ایــن 
ــده  ــه هایــش دی ــر کشــوری نمون ــد کــه در کمت ویژگــی هــا را دارن

مــی شــود .
ــتند  ــوده و هس ــت ب ــخ خداپرس ــر تاری ــران سراس ــان ای 1 ـ مردم
پیــدا  بُــت  یــک  بکاَونــد  را  خاکــش  سراســر  اگــر   آنچنانکــه 
 نمــی شــود و تاریخهــای نوشــته شــده نیــز این گواهــی را مــی دهند .

2ـ بــاز هــم بایــد گفــت ایرانیــان نزدیــک بــه صــد درصــد 
بــر  را  بیگانــگان  بندگــی  مســلمانان  و  هســتند   مســلمانان 

نمی تابند و نمی پذیرند 
ــران پیشــینه بســیار دور و دراز تاریخــی درخشــانی دارد کــه  3 ـ ای
مردمانــش مــرگ را بــر خــواری مســتعمره بــودن برتــری مــی دهنــد.
نویسنده : کیخسرو شهریاری



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

سال ششم ـ شماره 201 ـ شنبه  11  آذر  1396  ـ 13 ربیع ااول 1439 ـ  2 دسامبر 2017  ـ 4  صفحه ـ 500 تومان

نویسنده: صدیقه انجم شعاع

سال هفتم ـ شماره 298 ـ دوشنبه 19 اسفند ماه 1398   ـ 14 رجب 1441 ـ   9 مارس  2020 ـ 4 صفحه ـ 1000 تومان
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دکتــر اردشــیر ســعدمحمدی مدیرعامــل شــرکت ملــی 
ــرکت  ــروش ش ــوع ف ــت: مجم ــران گف ــس ای ــع م صنای
ــال  ــاه س ــان بهمن م ــا پای ــران ت ــس ای ــع م ــی صنای مل
ــید  ــان رس ــارد توم ــزار و 182 میلی ــه 20 ه 1398، ب
کــه نســبت بــه مــدت مشــابه ســال گذشــته رشــد 145 

درصــدی فــروش داشــته اســت. 
ــا  ــر و ب ــن خب ــام ای ــا اع ــس ب ــرکت م ــل ش مدیرعام
ــس  ــرکت م ــاه ش ــن م ــروش بهم ــه ف ــن ک ــان ای بی
حــدود 1871 میلیــارد تومــان بــوده اســت دربــاره 
تحقــق برنامه هــای تولیــدی شــرکت مــس در 11 
ــه بهمــن 1398 گفــت: شــرکت مــس  ماهــه منتهــی ب
ــد  ــن کات ــزار و 333ت ــی، 224ه ــازه زمان ــن ب ــی ای ط
مــس تولیــد کــرده اســت کــه نســبت بــه مــدت مشــابه 
ســال گذشــته در حــدود هــزار تــن بیشــتر تولیــد کــرده 
ــی  ــازه زمان ــن ب ــی ای ــن ط ــزود: همچنی ــت. وی اف اس
شــرکت مــس 274هــزار و 250تــن آنــد تولیــد کــرده 
ــه  ــه 11 ماه ــد برنام ــزان تولی ــن می ــا ای ــه ب ــت ک اس
ــرده اســت. ــق ک ــا رشــد 2 درصــدی محق امســال را ب

ــاه  ــان بهمن م ــا پای ــن ت ــر ای ــاوه ب ــه داد: ع وی ادام
ــس  ــع م ــه ذوب مجتم ــد کارخان ــاری، تولی ــال ج س
ــه  ــت ک ــوده اس ــن ب ــزار و 634 ت ــمه 218 ه سرچش
ــد 11  ــی رش ــزار و 434 تن ــه 197 ه ــه برنام ــبت ب نس
ــته  ــال گذش ــابه س ــدت مش ــه م ــبت ب ــدی و نس درص

ــت. ــته اس ــدی داش ــد 19 درص رش
پایــان  تــا  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  ســعدمحمدی 
بهمن مــاه 1398، تولیــد کاتــد پاایشــگاه مجتمــع 
ــت  ــوده اس ــن ب ــزار و 498 ت ــمه 148 ه ــس سرچش م
ــه مــدت مشــابه ســال گذشــته رشــد 7  کــه نســبت ب

ــت. ــته اس ــدی داش درص
ــۀ  ــی 11ماه ــس، ط ــرکت م ــل ش ــه مدیرعام ــه گفت ب
و  49میلیــون  درمجمــوع  جــاری  ســال  ابتدایــی 
ــن ســنگ ســولفور برداشــت شــده اســت  ــزار ت 424ه
ــرای  ــده ب ــه ش ــر گرفت ــه در نظ ــد از برنام ــه 3درص ک

ــت. ــر اس ــولفور جلوت ــنگ س ــت س برداش
تولیــد کنســانتره  گفــت:  ســعدمحمدی همچنیــن 
ــته  ــی داش ــد قابل توجه ــدت، رش ــن م ــز در ای ــس نی م
ــس  ــرکت م ــدت، ش ــن م ــی ای ــه ط ــت؛ به طوری ک اس
1میلیــون و 93 هــزار تــن کنســانتره مــس تولیــد کــرده 
ــون  ــه تعریف شــدۀ 1 میلی ــه برنام ــه نســبت ب اســت ک
ــد. ــان می ده ــدی نش ــد 3درص ــی، رش ــزار تن و 57 ه

ــد  ــزان تولی ــه می ــه ب مدیرعامــل شــرکت مــس در ادام
ــرد  ــاره ک ــس اش ــرکت م ــی ش ــوی معدن ــس محت م
ــرکت  ــن ش ــال ای ــی امس ــۀ ابتدای ــت: در 11ماه و گف
درمجمــوع 273هــزار و 719 تــن مــس محتــوی معدنی 
ــه 265  ــا برنام ــه ب ــه در مقایس ــت ک ــرده اس ــد ک تولی
ــت.  ــته اس ــدی داش ــد 3 درص ــی، رش ــزار و 442 تن ه

 مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران: 

فروش شرکت مس از
بــه گــزارش مــی متالــز، از   20 هزار میلیارد تومان عبور کرد 

آنجایــی کــه بنــا بــه گفتــه 
و  بهداشــتی  مســوولین 
ــادن  ــور، مع ــی کش درمان
و صنایــع معدنــی یکــی 
خطــر  در  مکان هــای  از 
ــا توجــه  ــا هســتند امــا خوشــبختانه ب ــه ویــروس کرون ابتــا ب
ــروس  ــا وی ــه ب ــه مقابل ــتمر کمیت ــات مس ــزاری جلس ــه برگ ب
کرونــا در شــرکت معدنــی و صنعتــی گل گهــر و رصــد تمامــی 
ــدس  ــژه مهن ــدات وی ــز تاکی ــی و نی ــتی و ایمن ــائل بهداش مس
ــر  ــی گل گه ــی و صنعت ــرکت معدن ــل ش ــان مدیرعام مارحم
ــا ایــن  مبنــی بــر بکارگیــری تمــام تــوان موجــود در مقابلــه ب
ــن شــرکت،  ــروس و حفــظ ســامت پرســنل زحمتکــش ای وی
ــرل هســت و  ــا در دســت کنت ــه کام ــن مجموع اوضــاع در ای

ــدارد. ــود ن ــاره وج ــن ب ــکوکی در ای ــورد مش ــچ م هی
در ادامــه بــه برخــی از اقدامــات پیشــگیرانه کمیتــه مقابلــه بــا 
ویــروس کرونــا در شــرکت معدنــی و صنعتــی گل گهــر اشــاره 

شــده اســت.
* لغو ماموریت های خارج از استان  

* پایش مامورین بازگشتی از مناطق با شیوع باا
* پایش اتباع خارجی مستقر در مجتمع

*  لغو ورود کلیه اتباع خارجی به مجتمع  
* لغو ورود بازدیدکنندگان

* لغو کلیه دوره های آموزشی، سمینارها و همایش ها  
* لغو شرکت در نمایشگاه ها و کارگاه های کشور

* جمــع آوری کلیــه لیــوان هــا و لــوازم مشــترک مصرفــی در 
دفاتــر و جایگزینــی بــا لیــوان و اقــام یــک بــار مصــرف

* لغو کلیه مسابقات و رویداد های ورزشی  
ــان از  ــرش مهم ــدم پذی ــرکت و ع ــی مهمانســرای ش * تعطیل

ســایر شــهرها
* لغــو و تعطیلــی مهمانســراهای شــرکت در ســایر اســتان هــا 

و شــهرها  

ــت  ــان بهداش ــه بازرس ــداوم و روزان ــی م ــی و سرکش * بازرس
ــری   ــای گارگ ــپ ه ــط از کم محی

* کاهش 50 درصدی نیروهای ستادی و اداری
* لغــو ثبــت انگشــت ورود و خــروج و تاییــد کارکــرد توســط 

مدیریــت هــای مربوطــه  
* اطــاع رســانی و آگاهــی بخشــی روزانــه بــه صــورت چــاپ 

بنــر، تراکــت و آمــوزش هــای چهــره بــه چهــره  
ــا  ــر صرف ــرون ب ــذای بی ــع غ ــا و توزی ــتوران ه ــی رس * تعطیل
ــتی  ــکات بهداش ــه ن ــت کلی ــا رعای ــیفتی ب ــای ش ــرای نیروه ب
اعــم از حفاظــت بهداشــت غذایــی و فــردی و ســرو در ظــروف 

ــار مصــرف آلومینیومــی ــک ب ی
ــوه و شــیرینی در  ــدم ســرو می ــا و ع ــه ه ــی آبدارخان * تعطیل

ســطح شــرکت
ــک،  ــم از ماس ــردی اع ــت ف ــوازم حفاظ ــتره ل ــع گس * توزی
دســتکش و مــواد ضــد عفونــی دســت بیــن پرســنل بــا مواجــه 

بــاا
ــش  ــایت و افزای ــه س ــد ب ــای جدی ــت از ورود نیروه * ممانع

ــردد ــادره ت ــای ص ــار کارت ه ــخ اعتب تاری
* ثابــت شــدن و لغــو چرخشــی بــودن ســرویس هــای ایــاب و 

ذهــاب اعــم از ســواری و اتوبــوس
* کاهش فعالیت نیروهای پروژه ای

*  عــدم حضــور پرســنل خانــم دارای فرزنــد کمتــر از 6 ســال 
در ســایت

* کاهش ساعت کار پرسنل به صورت 13:45-7  
* عدم تایید اضافه کار پرسنل عادی و روزکار  

* اصاح و مدیریت ساعات شیفت پرسنل نوبت کار  
* عــدم حضــور بانــوان بــاردار و بیمــاران خــاص )دســتورالعمل 

وزارت بهداشــت( در ســایت و اعمــال دور کاری بــرای ایشــان  
ــوس  ــل اتوب ــل کار و داخ ــک در مح ــتفاده از ماس ــزام اس * ال

ــواری   و س
ــه  ــاری ب ــه بیم ــراد مشــکوک ب ــی اف ــزارش و معرف ــزام گ * ال

ــی   ــتی و درمان ــای بهداش واحده

ــگیری از  ــوص پیش ــای ازم در خص ــوزش ه ــزاری آم * برگ
ــاری بیم

* اختصــاص یــک دســتگاه آمبوانــس جهــت انتقــال بیمــاران 
احتمالــی و مشــکوک بــه محــل اعامــی از ســوی دانشــگاه

* آمــوزش و تدویــن دســتورالعمل و فراینــد مواجــه بــا بیماران 
مشــکوک بــای پرســنل درمانی  

* تهیه ملزومات کادر درمانی مواجه با بیماران مشکوک  
* ضد عفونی روزانه محیط اورژانس و آمبوانس ها  

ــوزش  ــده و آم ــه کنن ــاران مراجع ــه بیم ــک ب ــع ماس * توزی
ــره   ــه چه ــره ب چه

* پایش بیماران اعزامی به شهر  
ــام  ــتم پی ــب سیس ــتی در قال ــکات بهداش ــام و ن ــال پی * ارس

ــک   و پیام
* ارزیابی و تب سنجی موارد درخواستی  

بیمــاران  مصرفــی  لــوازم  اســتاندارد  دفــن  و  امحــا    * 
مشکوک  ....

اقدامات شرکت معدنی و صنعتی گل گهر برای مقابله با کرونا

مدیــرکل کمیتــه امــداد 
گفــت:  کرمــان  اســتان 
از  پیشــگیری  به منظــور 
کرونــا  ویــروس  شــیوع 
نهــاد  ایــن  خدمــات 
غیرحضــوری  به صــورت 
و  می پذیــرد  انجــام 
می تواننــد  مددجویــان 
خدمــات  از  حضــوری  مراجعــه  به جــای 

شــوند. بهره منــد  الکترونیکــی 
بــه گــزارش ســایت خبــری کمیتــه امــداد، یحیــی صادقــی 
افــزود: بــا توجــه بــه تأکیــدات ســتاد مبــارزه بــا بیمــاری 

ــروری و  ــای غیرض ــر اجتنــاب از تردده ــی ب کرونــا مبن
حضــور در اماکــن شــلوغ و همچنیــن ضــرورت مانــدن در 
ــه  ــی ارائ ــورت الکترونیک ــاد به ص ــن نه ــات ای ــه؛ خدم خان

می شــود.
ــر اســاس برنامه ریزی هــای انجام شــده  وی بابیــان اینکــه ب
ــه  ــت کمیت ــه الکترونیکــی 36 خدم ــه ارائ ــون زمین هم اکن
ــان  ــرد: مددجوی ــان ک ــت خاطرنش ــده اس ــداد فراهم ش ام
می تواننــد از طریــق نشــانی  اینترنتــی e.emdad.ir بــا 

اســتفاده از رایانــه شــخصی، گوشــی همــراه و یــا بــا 
ــی  ــد مل ــی و درج ک ــات اینترنت ــر خدم ــه دفات ــه ب مراجع
و شــماره شناســنامه خــود وارد ســامانه شــده و اقــدام بــه 

ــد. ــود کنن ــال درخواســت خ ــت و ارس ثب
صادقــی بیــان کــرد: ایــن 36 خدمــت در زمینه هــای 
مختلــف ازجملــه مســکن، وام کارگشــایی، وام دانشــجویی، 
دریافــت خدمــات مشــاوره تحصیلــی، ازدواج، روانشناســی، 
ــه  ــه نوعــروس، جهیزی ــواده، کمک هزینــه جهیزی امــور خان

پســران،  ازدواج  کمک هزینــه  و  بانــوان  مجــدد  ازدواج 
خدمــات  پوشــش  دانش آمــوزی،  خدمــات  دریافــت 
ــان  ــه مددجوی ــی ب ــات نخبگ ــش خدم ــجویی و پوش دانش

ارائــه می شــود.
مدیــرکل کمیتــه امــداد اســتان کرمــان خاطرنشــان کــرد: 
ــدم  ــروری و ع ــاز ض ــورت نی ــان در ص ــن مددجوی هم چنی
توانایــی در ثبــت درخواســت الکترونیکــی خــود می تواننــد 

بــا مــددکار مربوطــه خــود تمــاس حاصــل کننــد.

 به منظور پیشگیری از شیوع ویروس کرونا

خدمات کمیته امداد به صورت الکترونیکی ارائه می شود

 یا علی)ع( 
نام خدا برکت لوح و قلم 

مدح علی)ع( برآمده از دلم   
از صدف رب )ُگَهر آفرین(  

شد متولد گهری نازنین   
به بهترین صورت شد آفریده  

که آفرینش چو علی)ع( ندیده   
طبق احادیث و روایات دین  

بوده علی)ع( تو خلقت از اولین   
یعنی علی)ع( آینه ی خدا شد  

سرآمد تمام بنده ها شد  
ز مشرق وایت آمد علی)ع( 

که پدر امامت آمد علی)ع(    
سرزده خورشید جهانتاب حق  

آشنای کعبه و محراب حق  
همچو علی)ع( خدا نیافریده  

کعبه بر او سینه ی خود دریده  
که چشم کعبه بُد به راه موا  

شد کعبه مهد و زادگاه موا   
علی)ع( تنش چون تن این خاکیان  

روح علی)ع( برتر از افاکیان   
روح خدا دمیده شد در بشر  

همای رحمت برسید بر بشر   
کیست علی)ع(؟ مانده هنوز ناشناس 

با بشر او را نتوان زد قیاس  
علی)ع( بَُود مولود خانه ی حق  

هر عملش باشد نشانه ی حق   
علی)ع( دمی ز حق جدا نبوده  

تنفسش جز بر خدا نبوده   
کیست علی)ع(؟ فریده و بی نظیر  

نه بر عرب، که بر دو عالم امیر   
)آینه ی خدانما( علی)ع( شد 

به امر کردگار خود ولی شد   
علی)ع( بَُود رحمت پروردگار  

که روح زندگانی است و بهار   
حال مشکات، کام علی)ع(  

مفتخر آنکه شد غاِم علی)ع(   
یا علی)ع( از قنبر خود گواهی  

غامی اَت را ندهد به شاهی   
آنکه غامت شده و، وفادار  

شده غام شیر پروردگار   
هم اسدا... تویی یا علی)ع(  

اینکه یدا... تویی یا علی)ع(   
اینکه تویی یگانه در شجاعت  

که روسفید از تو شده عدالت   
یگانه عادل پس از خدایی  

تنها تو جانشین مصطفایی   
مخلصترین بنده علی)ع( جان تویی 

مکمل دین مسلمان تویی
یا علی)ع( ما چشم به دست توایم

یا علی)ع( گفته ایم و مست توایم   
خورده گره با تو نفسهای ما  

شافع ما باش به فردای ما   
ما همه محتاج تو و نگاهت  

مشکل گشایی بکن و شفاعت   
هر که علی)ع( را به درستی شناخت 

مشتعل از عشق علی)ع( شد گداخت  
این دو سه خط برآمده ز جان بود   

قطره ای از دریای بیکران بود   
بر همگان هدیه ی )نقاش( پیر  

تبریک میاد و ظهور امیر   

غامحسین رضایی 

ΧϪࣥএ ජࡁॲ

آقای شهردار معابر کرمان را دریابید 
 هفتــواد : مشــکات مربــوط بــه آســفالت خیابــان و 
ــر تاثیــرات منفــی در  کوچــه هــای شــهر کرمــان عــاوه ب
نمــا و فضاســازی شــهر نارضایتــی و مشــکاتی اعــم از جمع 
ــاران، ایجــاد دســت اندازهای  ــارش ب ــن ب شــدن آب در حی
ــودکان  ــی ک ــن خوردگ ــا، زمی ــرای خودروه ــته ب ناخواس
ــت  ــد گف ــال دارد، بای ــه دنب ــره را ب ــالخوردگان و غی و س
شــهرداری هرچنــد در ســایر مباحــث و مشــکات شــهری 
ــهر  ــفالت ش ــه آس ــر در زمین ــا اگ ــد ام ــته باش ــاش داش ت
ــده گرفتــن  کــم و کاســتی باشــد زمینــه نارضایتــی و نادی

تاش های این قشر زحمتکش ایجاد می شود .
ــن  ــم ای ــرار داری ــد ق ــال جدی ــتانه س ــه در آس ــال ک ح
انتظــار ایجــاد مــی شــود کــه در زمینــه زیبــا ســازی شــهر 
اقدامــات محسوســی صــورت بگیــرد کــه خوشــبختانه هــر 
ســاله در مناطــق شــهر گل کاری، تزیینــات، رنــگ آمیــزی، 
شســت و شــوی جــدول و خیابــان هــا، اِلمــان هــای ســفره 
ــه  ــا متاســفانه اینگون ــده مــی شــود ام هفــت ســین و... دی
اقدامــات شــهرداری در مناطــق بــه اصــاح بــاا شــهر کــه 
بــه گفتــه خودشــان شــهرداری از بودجــه بااتــر و بهتــری 
برخــود دار اســت دیــده مــی شــود و در دیگــه محلــه هــای 

ســطح شــهر کمتــر دیــده شــود . 
کاش مسئولی از نزدیک شاهد مشکات 

محله شهید دستغیب می شد
در ایــن خصــوص بــا یکــی از کســبه خیابــان شــهید 
ــی  ــای کاظم ــتم آق ــی داش ــبیل( صحبت ــتغیب )سلس دس
ــن  ــه در ای ــت ک ــال هس ــن س ــه چندی ــت: ک ــوان داش عن
ــه  ــه امــروز هیــچ گون ــا ب ــی ت ــان مغــازه دار اســت ول خیاب
اقدامــی بــه مناســبت عیــد نــوروزی یــا دیگــر اعیــاد ندیــده 
اســت فقــط شــهرداری هــر ســال  بــا نزدیــک شــدن عیــد 

ــه  ــارراه ک ــمت چه ــر در قس ــبتهای دیگ ــا مناس ــوروز ی ن
ــهرداری،  ــل اداره گاز، ش ــی مث ــم ادارات مهم ــا ه در آنج
کاری  گل  دارد  وجــود   ... دادگســتری  فاضــاب،  و   آب 
رنــگ آمیــزی و تزئینــات دیگــر انجــام مــی دهــد آن هــم 
بخاطــر ادارات و مراکــزی کــه در آنجــا وجــود دارد وگرنــه 
ــی  در  ــم حت ــی بینی ــری نم ــات دیگ ــه اقدام ــا هیچگون م
نیســت  مناســب  روشــنی  دســتغیب  شــهید  خیابــان 
خودتــان اگــر مشــاهده کنیــد نــه از جــدول گــذاری خبــری 
ــه  ــه، ن ــه ســطل زبال ــان  ن ــه از خــط کشــی خیاب هســت ن
 پیــاده رو مناســب،  پــر از دســت انــداز و... ایــن هــا 
گوشــه ای از مشــکات مــا در خیابــان اصلــی شــهید 
ــد و  ــی آم ــئولی م ــک مس ــتند ای کاش ی ــتغیب هس دس
خــود از نزدیــک شــاهد مشــکات و معضــات ایــن محلــه 
ــان ســرباز کــه صحبــت  ــا شــهروند دیگــری از خیاب ــود. ب ب
ــه و  ــفالت کوچ ــار آس ــف ب ــع اس ــان از وض ــتیم ایش داش
خیابــان ایــن منطقــه ابــراز نارضایتــی داشــت، آقــای غامی 
بــه خبرنــگار مــا گفــت: )کوچــه مشــهور بــه بانــک ملــی(  
ــال از  ــدود 20 س ــت در ح ــه  هس ــر از چال ــه پ ــن محل ای
ــروز  ــه ام ــا ب ــا ت ــذرد ام ــی گ ــان م ــن خیاب ــفالت ای آس
شــهرداری هیــچ اقدامــی بــرای مــا انجــام نــداده اســت نــه 
تنهــا ایــن کوچــه بلکــه خیلــی از کوچــه پــس کوچــه هــای 
ایــن محلــه وضعــی بــه مراتــب بدتــر از ایــن کوچــه دارنــد 

ــهرداری دارد . ــام ش ــه و اهتم ــه توج ــاز ب ــه نی ک
شهرک صنعتی فقط یک خیابان آسفالت دارد 

ــه  ــن منطق ــی در ای ــهرک صنعت ــه ش ــی از محل ــا خانم ب
شــهرک  محلــه  گفــت  وی  داشــتیم  صحبتــی  هــم 
 صنعتــی فقــط یــک خیابــان آســفالت دارد بقیــه کوچــه و 
پــس کوچــه هــای ایــن محلــه خاکــی هســتند کــه خیلــی 

ــری  ــک س ــی ی ــد حت ــت کردن ــا درس ــرای م ــکات ب مش
ــرای  هــم آمــدن از تمــام در و همســایه مبلغــی گرفتنــد ب
ــری  ــته خب ــال گذش ــد س ــا اان چن ــه ه ــفالت کوچ آس
ــه  ــا مشــکات در فصــل زمســتان از جمل نشــده اســت. م
بــاد و بــارون گــرد و خــاک داریــم ایــن همــه دســت انــدازه 
ــهروندان را  ــرای ش ــرور ب ــور م ــی عب ــا حت ــه ه در کوچ

ــا .  ــه خودروه ــرده چــه برســد ب ســخت ک
فکری بحال زباله سر کوچه بکنید

ــا  ــه م ــد ب ــی آی ــد م ــود از خری ــخص ب ــه مش ــی ک خانم
ــراز  ــه اب ــن محل ــت ای ــت و بهداش ــد و از امنی ــک ش  نزدی
 گایــه منــدی کــرد خانــم شــهابی گفــت: ســر هــر 
کوچــه ای نــگاه کنــی تبدیــل شــده بــه یــک زبالــه دونــی. 
ــاد و  ــای معت ــث میشــه آدم ه ــه باع ــه ک ــه زبال ــک عالم ی
ــرای  ــات ... در آنجــا جمــع شــوند و هیــچ امنیتــی ب حیوان
ــد  ــن اوضــاع ب ــا و فرزندانمــان نیســت . مخصوصــا در ای م
ــرات  ــرده ج ــدا ک ــیوع پی ــا ش ــاری کرون ــه بیم ــور ک کش
تــرس  از  بیاینــد.  کوچــه  تــا  هایمــان  بچــه   نداریــم 
 مریضــی هــا و ســگ و معتــادان کــه جمــع شــدند . خواهش 

می کنم فکری به حال ما بکنید .
ــان  ــای شــهر کرم ــه ه ــا و بســیاری از محل ــه ه ــن محل ای
ــه توجــه  ــد کــه نیــاز ب مشــکات چــه بســا بیشــتری دارن
ــه  ــهر چ ــورای ش ــه ش ــرم چ ــئولین محت ــام مس و اهتم
ــی هســتیم و  ــا شــهروندان کرمان شــهرداری دارد  همــه م
ــات رفاهــی و شــهری یکســانی داشــته باشــیم  ــد امکان بای
ــن  ــه ای ــوروز ب ــد ن ــم عی ــار ه ــود یکب ــی ش ــه م ــر چ مگ
محلــه هــا بیایــد و حــال و هــوای ایــن کوچــه پــس کوچــه 

ــوض شــود . ــم ع ــا ه ــان ه و خیاب
گزارش از : کمالی فرد

امیــر جهانشــاهی گفــت : در راســتای برنامــه ریزیهــای 
ــاه  ــوری و رف ــات غیرحض ــعه خدم ــرای توس ــی ب قبل
ــروی  ــع نی ــرکت توزی ــز؛ ش ــتانیهای عزی ــم اس ــال ه ح
ــوط  ــات مرب ــی خدم ــان تمام ــتان کرم ــمال اس ــرق ش ب
ــوری از  ــه حض ــدون مراجع ــود را ب ــترکین خ ــه مش ب

ــد. ــی ده ــام م ــی انج ــای ارتباط ــق درگاهه طری
بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت توزیــع نیــروی بــرق 
ــتای  ــرد: در راس ــار ک ــاهی اظه ــان، جهانش ــتان کرم ــمال اس ش

ــات غیرحضــوری و  ــرای توســعه خدم ــی ب ــای قبل ــه ریزیه برنام
رفــاه حــال هــم اســتانیهای عزیــز، شــرکت توزیــع نیــروی بــرق 
شــمال اســتان کرمــان تمامــی خدمــات مربــوط بــه مشــترکین 
خــود را بــدون مراجعــه حضــوری از طریــق درگاههــای ارتباطــی 

انجــام مــی دهــد.
وی گفــت: جهــت مشــاوره، اعــام قطعــی بــرق، خدمــات پــس 
ــرق و …  ــبکه ب ــکات ش ــام مش ــرق، اع ــعاب ب ــروش انش از ف
ــرق  ــای 121 ب ــخگویی فوریته ــز پاس ــا مرک ــاس ب ــق تم از طری

ــرد. ــی گی صــورت م
ــمال  ــرق ش ــروی ب ــع نی ــرکت توزی ــی ش ــط عموم ــر رواب مدی
ــس از  ــروش و پ ــات ف ــن خدم ــزود: همچنی ــان اف ــتان کرم اس
فــروش انــرژی بــرق شــامل خدمــات 24 گانــه مشــترکین قابــل 
ــگاه اینترنتــی  مشــاهده در منــوی میــز خدمــت الکترونیــک پای

ــود. ــی ش ــام م ــانی www.nked.co.ir انج ــه نش ب
جهانشــاهی اذعــان کــرد: شــهروندان مــی تواننــد جهــت انجــام 
ــروش  ــس از ف ــات پ ــعاب و خدم ــذاری انش ــات واگ ــه خدم کلی
ــرارداد  ــرف ق ــت ط ــخوان دول ــر پیش ــه دفات ــرق ب ــعاب ب انش

ــد. ــه کنن مراجع

وی تصریــح کــرد: تلفــن گویــا بــه شــماره 59229 بمنظــور ثبــت 
ــردم  ــت م ــکایات در خدم ــادات و ش ــنهادات، انتق ــرات، پیش نظ

شــریف اســتان کرمــان قــرار دارد.
ــمال  ــرق ش ــروی ب ــع نی ــرکت توزی ــی ش ــط عموم ــر رواب مدی
اســتان کرمــان همچنیــن بیــان کــرد: شــهروندان مــی تواننــد از 
طریــق ســامانه پیامکــی 10000000121 ، شــکایات، انتقــادات، 
پیشــنهادات، مشــکات شــبکه بــرق و  روشــنایی معابــر را 
اعــام کننــد. جهانشــاهی خاطــر نشــان کــرد: بــرای مشــاهده و 
پرداخــت قبــض بــرق مصرفــی مــی تــوان بــه ســایت اینترنتــی 
www.nked.co.ir ، مراجعــه کــرد و  همچنیــن مــی تــوان از 
ــرق  ــی، خدمــات مشــترکین ب ــرق مل اپلیکیشــن هــای همــراه ب
ــو  ــاد، قبضین ــکا، کیپ ــاپ، روبی ــای آپ، ت ــن ه ــایر اپلیکیش و س

ــرد. اســتفاده ک
ــهروندان  ــرق، ش ــض ب ــک قب ــت پیام ــت دریاف ــت: جه  وی گف
ســامانه  در  را  خــود  همــراه  تلفــن  شــماره  تواننــد  مــی 
مشــترکین بــرق بــا ارســال عبارتpشناســه قبــض # بــه شــماره  

کننــد. ثبــت    2000341121
ــمال  ــرق ش ــروی ب ــع نی ــرکت توزی ــی ش ــط عموم ــر رواب مدی

بــا شــماره  تمــاس  کــرد،  نشــان  کرمــان خاطــر  اســتان 
ثابــت 2000جهــت پرداخــت تلفنــی قبــض بــرق و ســایر 
تلفــن  دســتوری  کدهــای  از  اســتفاده  خدماتــی،  قبــوض 
ــوض  ــرق و قب ــض ب ــت قب ــت پرداخ ــد *780# جه ــراه مانن هم
بــرق  انشــعاب  خریــد  درخواســت  پیگیــری  و  خدماتــی 
آدرس بــه  شــرکت  اینترنتــی  پایــگاه  انشــعابات  منــوی   از 

 www.nked.co.ir را از دیگر خدمات این شرکت عنوان کرد.
ــبکه  ــب ش ــع معای ــت رف ــت درخواس ــرد: ثب ــان ک وی خاطرنش
بــرق، افــت ولتــاژ و  نوســان بــرق، رفــع خرابــی تجهیــزات بــرق، 
ــات  ــت ماق ــادات، درخواس ــنهادات و  انتق ــکایات، پیش ــت ش ثب
عمومــی بــا مدیرعامــل از طریــق منــوی درخواســت هــای 
 www.nked.co.ir ــه آدرس ــرکت ب ــی ش ــگاه اینترنت ــی پای مردم

ــرد. ــد ک ــورت خواه ص
ــمال  ــرق ش ــروی ب ــع نی ــرکت توزی ــی ش ــط عموم ــر رواب مدی
ــاکن  ــز س ــای عزی ــتانی ه ــم اس ــرد: ه ــان ک ــان بی ــتان کرم اس
شــهرهای شــمالی اســتان کرمــان مــی تواننــد مشــکات خــود 
ــه  ــا تلفــن روابــط عمومــی ایــن شــرکت ب را از طریــق تمــاس ب

ــد. ــرح کنن ــماره 32520333 مط ش

 مدیر روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق شمال استان کرمان اعام کرد:
تمامی خدمات مشترکین 

بدون مراجعه حضوری از طریق درگاههای ارتباطی صورت میگیرد


